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Torsdag 24. august 1950 
traff Syndefloden Sande-
fjord med full kraft!  I løpet 
av ett døgn falt det 139,1 
mm nedbør. Det hadde 
ikke regnet så mye på våre 
kanter siden 1898. Kanskje 
aldri?
 
Tor Z. Børresen
redaksjonen@sb.no

rukla gikk over sine bredder, 
sprutet opp gjennom kloakk-
lokkene og ble en rasende og 
vill elv som delte byen i to! Det 

var riktignok ikke første gangen det var 
flom i byen, men dette slo alle rekorder!

I gamle dager gikk det tre åpne bek-
ker igjennom byen. Disse ble ganske 
store i flomtiden. Størst var Rukla. Mo-
dalsbekken og Bugårdsbekken løp 
sammen til en bekk like nord for jernba-
nebrua ved Tempokrysset. Herfra ble 
bekken kalt Ruklebekken. Som sagt var 
det et gammelt problem med flom i 
Sandefjord. Byen ligger jo i en dump 
med tilsig fra nesten alle kanter. Noe 
måtte gjøres.  Derfor ble Rukla etter-
hvert lagt i rør som gikk i vestkant av 
Nybyen, forbi Teglaverket og Pukketad. 
Ned til Søeberg og Torvgaten og så ned 
mot havnebassenget. Problemet var 
bare at rørdimensjonene var for små og 
Rukla fortsatte å renne over med jevne 
mellomrom. Sist gang var i 1946.

og vannet steg...
«Da Rukla gikk langt over breddene sine
sto vannet i kjeller’n til ørene mine
og parkene til Preede blei til dammær.
Folk skreik og de ropte som om de var gale 
og guttæne svømte om kapp rundt kvartalet.
I Pukkestad der rodde folk i prammær.
Og vannet steg, og vannet steg…»

rekordene faller
Sommeren 1950 var den våteste på år og 
dag på Østlandet. Storelv i Kodal gikk 
over sine bredder allerede på sensom-
meren, men 24. august ble det virkelig 
ille.  Det begynte på formiddagen.   Her-
redsagronom Røer målte 94 mm nedbør 
kl. 5. Den gamle rekorden var på 87 mm 

fra 1935. Men verre skulle det bli. Snart 
sto vannet som fontener opp fra alle 
kummlokk og Rukla este opp. Byen ble 
delt i to. På det bredeste var Rukla 30-40 
m bred! Høyest sto vannet i Prinsensga-
tes laveste del, like nord for nåværende 
rundkjøring ved Brannstasjonen. Der 
sto vannet 3 m opp på husveggene. Stort 
bedre var det ikke ved Holmbrua. I Søe-
berggata var det en senkning og fra ba-
ker Johansen og over til Divanlageret sto 
folk til halsen i vann. Noen skaffet fram 
en gul flatbunning som ble brukt til å 
redde ut innbo. 2 mennesker ble reddet 
ut fra 2. etasje. Den ene var «Grøn-
landskokken», en av byens mange «ori-
ginaler». Han het visstnok Karl Kristian-
sen, men det var det ikke mange som 
visste. Han hadde vært med på flom før 
og skrek: » Nå flyttær jæ’ te’ Tinsber’» ; 
Og det gjorde han. Han hadde fått nok!

kål og poteter
Tre gutter i 10 -11 årsalderen ble obser-
vert da de la på svøm fra trappa til baker 
Johansen. De gikk i land i hagen til Foss 
ved Pukkestad gård.  

Rukla trengte seg inn i kjeller og hus 
på sin ville ferd mot havna og kål og po-
teter tøyt ut kjellervinduene. Torvgata 
sto under vann og spesielt ille var det 
på Sjømannshjemmet Men her var jo 
alle vant til å bli våte på beina.  I nabo-
huset, Torvgata 18 hadde Olav O. Ed-
lund sigarettpapirfabrikk i 2. etasje. Så 
høyt gikk ikke vannet, men hele lageret 
i 1. gikk tapt. Folk i Nybyen (Rukla) ble 
evakuert av Hjelpekorpset og fikk over-
natte på Speiderhuset.

Det varte bare et kort døgn. Plutselig 
stoppet regnet og vannet forsvant like 
fort som da det kom. Bare noen vann-
pytter var igjen dagen etter. Journalisten 

fra Aftenposten som kom med morgen-
toget fra Oslo for å dekke den store begi-
venheten gikk tafatt omkring. Men 
Bernt Berggreen, som var i ferd med å 
skrive sin første russerevy, «1000 og ett 
skratt» hadde fått stoff å skrive om. 
Flommen ble den røde tråden. «Old man 
river» ble til «Rukla river» og visa «Og 
vannet steg» ble sunget på den gamle re-
vymelodien «Vi gikk og vi gikk»…

«Og vannet det tøyt inn i skaper og kott. 
Vannet som kom var så søkkænde vått.
Jeg svømte rundt med kona mi på nakken. 
Og så måtte bystyret endelig gjøre
no’ positivt for å ha sitt på det tørre –  
Og så fikk vi den store flomkloakken!»

Kilder: Sandefjords Blad 25.8.5 
og magasinet Aktuelt

Og vannet steg, og vannet steg...

Prinsensgate: Stedet som ble kalt Rukla lå øverst i Prinsensgate. Her var den en dump i 
terrenget som ble til den reneste innsjøen. Huset på bildet er for lengst revet. 

Byens Paradegate: Hjertnespromenaden, ble til en skikkelig elv. På vestre side de gamle, 
fine trevillaene. På høyre side ser vi gjerdet rundt tennisbanene.

søeBerg: Ved Holmsbrua ved Søeberg ble det en stor «innsjø». Noen skaffet til veie en flatbunning som ble brukt til å redde folk og 
innbo opp på det tørre.  alle foto: terje sten Berg

førognå
Det var til tider veldig folksomt på formiddagen 
i femtiårene i Jernbaneallèen. Spesielt etter kl. 
fem over elleve. Da ringte det nemlig ut til 
storefri på Den Høyere Skole øverst opp mot 
jernbanestasjonen. Og hvor skulle alle elevene? 
Med matpakke i hendene strenet de unge 
håpefulle ned alleen til Torvet og enda lengre 
ned til Kinoteatret. For der var bildene for de 
nye filmene utstilt. Deretter gikk turen opp 
Storgaten til Verdensteatret hvor andre bilder 
var utstilt. I gaten kunne det gjøres raske 
innkjøp hvis lommepengene strakk til før turen 
igjen gikk tilbake til skolen hvor lektorer fra et 
meget røykfylt lærerværelse tok imot til nye 
leksjoner fylt med kunnskap.
     Underholdningen i Jernbanealleen i frikvar-
teret var gjerne vindusutstillingen til Einar 

Roms herreklær, Himbergs brus og isutsalg, og 
ikke minst Dagens Kanin med sine annonser og 
ofte morsomme vareutvalg. Vårt bilde fra 1951 
viser den aktuelle bilparken, samt nybygget vis 
a vis Sandar Sparebank som senere skulle 
romme Aage Andersens Herreklær.
     I dag regner mange akkurat dette krysset ved 
Byparken som byens desiderte sentrum, men 
de aller fleste skole-elevene er forlengst flyttet 
ut av selve bykjernen.

 tekst: harald fevang
 foto nå: Bjørn Marum olsen 
 foto før: Politiarkivet

Jernbanealleen

For bare noen få år siden fattet barnebarnet til avdøde bygg-
mester Olaf Heistad i Sandefjord, Geir Røsset fra Oslo, en sterk 
interesse for den lokale hvalfangsthistorie, idet flere av hans 
forfedre hadde vært aktive hvalfangere. Interessen resulterte i 
et bokverk der de fleste av den vestlige verdens hvalkokerier 
gjennom tidene var avbildet og tospråklig beskrevet. Det sier 
seg selv at boken derfor delvis er en meget aktuell lokalhistorie-
bok. Gjennom et samarbeid om bilder med denne spaltes 
medarbeider, Ragnar Iversen, ble boken før jul raskt utsolgt fra 
byens bokhandlere. Bildet viser bokomslaget der kokeriet 
«Wilhelm Barentz» av Holland og «Thorshavet» fra Sandefjord er 
avbildet.
 tekst: harald fevang
 fotomontasje: ragnar iversen

Kokeriene

saker og ting som 
setter minnene i sving

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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der ekteparet Olsen, senere Lastein, i 1946 sydde vesker, bl.a. 
sykkelvesker. Under storflommen i 1950 måtte bedriften 
evakuere til et klasserom på Virik skole. I 1974 ble mye av 
bebyggelsen i Rukla revet til fordel for den nye Sandefjords-
veien. Det ble flytting igjen, til Hotvedt, og nå er Lastein a/s på 
Fokserød med Kaare og Anne Grethe i ledelsen. Logoen på 
bildet er fra min egen sykkelveske. Min forrige, i svart skai, kjøpt 
hos sportshandler Lønne i 1976, var trolig også sydd av Lastein. 
Har du kanskje fortsatt en sprettert du som gutt fant lapper til 
hos Lastein i Rukla? 
 tekst og foto: sven erik lund

Det begynte i Rukla,


