
Dagens bilDe er nesten hundre år, og er fra 17. mai på top-
pen av bakken som går til Preståsen. Nok et bilde fra familien 
Fleischers album, som vi er så heldige å få dele med våre le-
sere. Som man ser går det både barn og voksne, musikkorps 
og andre i skjønn forening. Mye folk rundt på knattene som 
ser på. I bakgrunnen ser vi enkelte bygninger som fremdeles 
eksisterer. Mange mener at vi fortsatt skulle endt barnetoget 
på Preståsen og hatt en skikkelig paviljong med servering og 
dans, som i gamle dager.   Foto: Familien Fleischer 
 Tekst: svein Olav løberg

Preståsen

Å kOmme til havn og kunne dra på «kjerka» (Sjømannskir-
ken) eller «Velferden» (Velferdkontoret for Handelsflåten) for 
å feire høytider når en seilte ute til sjøs, var for en sjømann en 
stund man så fram til! Alltid vanket det noe ekstra, og en 
kunne lese daggamle eller ukegamle aviser med nytt fra  
Norge. I dagens medietid kan man bla opp i et utall av medier 
og få siste times hendelser. På «Kjerka» var det presten og 
husmor som sto for velkomsten; På «Velferden» var det vert-
skapet, gjerne et par som styrte. I 1972 var undertegnede og 
ektefelle mønstret på MS Belnor, en bilbåt som gitt mellom 
USA’s vestkyst og Japan med bilmerket «Datsun», nå Nissan, 
retur som oftest i ballast (dvs. vi gikk med tomme rom, men 
ballasttankene fylt opp). Dagens bilde er fra Yokohama i  
Japan og ekteparet Røed som tok imot oss, og som hadde ut-
styr for å feire 17. mai med hatter og moroutstyr, og selvfølge-
lig god mat og drikke, gjerne noe som minnet om en norsk 17. 
mai! Tekst og foto: svein Olav løberg

17. mai i utlandet

saker og ting som  
setter  minnene i sving

Hvem FørTe an i Hjertnespromenaden 17.
mai 1916? En stram kar, kanskje politimeste-
ren i Sandefjord? Det var folksomt langs den 
flotte «promenaden» for hundre år siden. I 
Sandefjord har det alltid vært god oppslut-
ning for 17.mai feiring, og trolig har vel de 
fleste barnetog endt opp i Preståsen. Et par 
år sluttet toget i Bugårdsparken, og nå i de 
senere årene har det blitt avsluttet i Bade-
parken. I 1866 ble Hjertnes gård kjøpt av 
Sandefjord Bad, og de solgte fra en del tom-
ter, hvor flere av byens notabiliteter satte 
opp fasjonable villaer i sveitserstil. Hjert-
nespromenaden ble da byens «paradegate» 

med «blomstrende syriner og snekkergle-
der».  Først på 1960-tallet ble den første vil-
laen solgt og revet. Som man ser er det ikke 
mye asfalt i gatene på den tida. Bare snaue 
to år tidligere hadde Sandefjord fått sitt eget 
flotte byvåpen (kan feires med 102 år i år!). 
Kanskje det var noe man feiret litt ekstra de 
første årene? Gamle ærverdigheter forsvin-
ner og erstattes av noe enklere og mer mo-
derne? Men er de finere? Som Nå-bildet vi-
ser, er det få bygninger igjen av alle de flotte 
villaene fra 150 år tilbake... 
 Foto Før: karl Fleischer 
  Tekst og foto nå: svein Olav løberg

HjertnespromenadenFør Og nÅ

hvem: Hva heter disse to småguttene? alle foto: arkiv

lokalhistorie
Noen av de gamle bildene 
våre på denne siden er 
greie og enkle både å 
fortelle om og forklare, 
men noen ganger er det 
greit å skyve spørsmålene 
over på leserne. 
 
Harald Fevang
redaksjonen@sb.no

Så også her: Det første bildet antar vi er 
ca. 55 år gammelt og viser to smågutter 
med flagg og blåse klar til stor feiring 
kanskje i 1959. Guttenes alder kan da 
være ca 60 år pr. dato. Er det noen av de 
eldre herrer som kjenner seg igjen? 
Eventuelle meldinger om dette mottas 
med takk av vår kontaktperson.

Det neste bildet mener vi bestemt er 
fra 17. Mai 1959 og vårt lille arkiv fortel-
ler at det er rødrussene Brit Dahl og 
Svein Samuelsen som er avbildet. 

Om Brit løfter pekefingeren for å min-
ne sin kollega om at han og hele russe-
kullet må passe på og oppføre seg or-
dentlig i dagene som kommer kjenner vi 
ikke til. Derimot husker vi av egen erfa-
ring at en slik advarsel kunne komme 
godt med. Utviklingen etter over 55 år 
har kanskje blitt slik at det nå er guttene 
som må rette en advarende pekefinger 
til jentene?

Bilde nummer tre viser et parti av 
Prinsensgate som vi ikke lenger finner 
rester av. Fra 1959 var dette en del  
av skoleveien til dagens tekstforfatter 
idet vi måtte gå raskt fra Bugården til 
Aagaards Plass og bussavgang derfra 
retning Stokke via Haukerød. 

Skolebussen gikk ti over to hver dag 
og den ventet ikke på noen. Neste buss 
var arbeidsbussen fra Framnes to timer 
senere.

Det siste bildet viser Nedre Kino, eller 
bare Kinoteatret, en vårdag i manges 
barndom. Fast innslag for mange barn i 
femtiårene på 1.  eller 17. Mai, for da var 
det gratis inngang, og for noen betydde 
det meget. 

Lommepengene i mange familier var 
ofte svært begrenset, og køen var ofte 
like spennende som selve filmen. Unn-
taket var selvfølgelig hvis det var Roy 
Rogers eller Hopalong Cassidy som var i 
farta. Da sto jubelen i taket!

Fire bilder og et spørsmål

russ: Rødrusser fra 1959.

prinsensgate: Skoleveien i Prinsengate 1960. kø: Kinokøen på Nedre i manges barndom.

Har du bidrag til denne siden? Lever 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 so@loeberg.net
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