Voldsom brann på Bugården Søndre

Saker og ting som
setter minnene i sving

lokalhistorie
I 1933 kjøpte Einar
Klavenes Bugården
Søndre. Denne gården
ble i åra før og under
krigen drevet opp til å bli
en av Sandars største.
Han var full av tiltakslyst
og hadde vært forpakter
på Søndre Sverdstad i
24 år. Dessuten drev han
Kodal Ysteri fra midten
av 30-åra.

Knottegenerator
Bil med knottgenerator fotografert i nov. 1945, Z-13199, som
tilhørte Hjalmar Røst, Sandar. På grunn av bensinmangel i
krigsårene, ble bilene påmontert knottfyrt gassgenerator.
Drivgassen kommer fra knott - små stykker av lauvtre som
ligger i sekkene på taket av bilen. Som en kuriositet kan det
nevnes at det ble en industri å lage knottmaskiner, som
produserte knott til å fyre med i kjelen på generatoren. Men
med generatordrift, måtte det bli vanskelig på mange måter,
dårlig trekkraft, gjenstridige motorer og ofte rå knott som
vanskelig ville brenne.

Svein Olav Løberg
redaksjoen@sb.no

D

a han kjøpte Bugården Søndre, satte han i gang med
omfattende arbeider med
nydyrking og grøfting. Han
satte dessuten opp en svær uthusbygning, hvor han på det meste hadde 52
kuer, 50 griser og 11 hester.
Dette var travhester, da han også var
interessert i trav. I enden av uthuset
hadde han eget melkeutsalg, som senere ble utvidet til butikk.

skuelyste: Bildet er tatt omtrent fra parkeringsplassen øst for yrkesskolen. Bugårdsbrua ligger mot høyre. Framhuset til høyre
ligger fortsatt der i dag. 

Alle foto: Politiarkivet, unntatt oversiktsbildet, som er fra Sandefjordsmuseene.

slukking: Framhus til høyre og butikk til venstre. Tyske fanger fra brakkene hjalp til under
slukkingen av brannen. De fleste av dem går i kortbukse og bar overkropp.

Utbrent bilvrak

Voldsom brann 17. juli 1945
Etter at en knottfyrt bil ble kjørt inn
på låven, har trolig gnister fra denne
antent låvebygningen.
I et tørt hus med høy og mye brennbart, var det ikke mye som skulle til.
Det ble en voldsom brann, som spredte seg til de omkringliggende hus, uthus
og sidebygninger. Det ble store brannskader på hovedbygningen og låven
brant helt ned.

Usikkert om bilen som var årsak til den store brannen, var
en lastebil, men den ble naturlig nok viet stor oppmerksomhet fra både politi og forsikringsselskap. Som man ser står
den inne i ruinene av låven, og i en tørr og varm sommernatt
skal det ikke mange gnistene til før det tar fyr. Det er vel ikke
så mye man finner ut om denne vrakhaugen, verken bilmerke eller om det var lastebil eller personbil, da restene av bilen
bare er forvridde plater og ståldeler. Det er tydelig at forsikringsselskapet har betalt ut et stort beløp, da låven og de
skadde bygningene ble bygget opp igjen ganske raskt.

Krigsfanger hjalp til å slukke
Som man ser av bildene er det en del
krigsfanger som trolig har blitt kommandert ut for å hjelpe til å slukke brannen, og norske soldater med våpen
holder vakt.
Hvordan det gikk med dyra i bygningen er ikke kjent, men brannen brøt
trolig ut på natta eller tidlig om morgenen.
Den voldsomme brannen med stor
røykutvikling har ført til en stor ansamling av nysgjerrige mennesker.

nedbrent låve: I bakgrunnen Bugården Nordre (Botne gården).

før og nå

soldater: Noe av redningsstyrken ved brannen, tyske krigsfanger som passes på av norske

soldater.

Bugården
Bildene her sier noe om hvor store forandringer det ble i årene fra krigsslutt og til
tidlig på -60 tallet. På Før-bildet ser man jordene bak den nedbrente låven er det ikke
mye bebyggelse. Her var beiteområder for
kyr og hester og jordbruksproduksjon.På
Senere-bildet (fra ca 1960) nederst til høyre
kan man se at tyskerbrakkene fremdeles
står, som rommet ca 500 tyske fanger etter
krigen. De hadde kort vei til låvebrannen, og
gjorde sikkert en god innsats ved den store
brannen. Nederst til venstre, står ennå det
store uthuset, bygd opp i 1949. Dette ble
bygget like stort som før og var nok et resul-

tat av forsikringsreglene og ble en feilinvestering, fordi presset etter utbyggingsområder nå begynte å bli stort. Allerede i 1947
gikk nær 130 dekar til idrettsparken ved
Bugårdsdammen. I 1955 gikk det arealer til
Bugården hageby. Så i 1957-59 gikk en stor
del av jorda til Sandefjord videregående
skole (yrkesskole og gymnas på midten av
bildet) i forgrunnen og i 1965 gikk Grønåsen
til boligtomter og dermed var den tidligere
storgården utradert som gårdsbruk; bare
hovedbygningen ved Bugårdsbrua var da i
familiens eie.

Har du bidrag til denne siden?

Levér det i avisresepsjonen, mrk. Lokalhistorisk senter.
Bilder merkes med hvem, hva, hvor, når, og helst med en
beskrivelse. Husk navn og adresse på utlåner.
Har du elektronisk stoff, send det til sv-er-lu@online.no
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