
Jeg kJøpte regnfrakken 
hos Dobloug i Kongensga-
te for min første lønning i 
1965. Som kontordame 
tjente jeg kr. 500,- pr. 
mnd. Når skatt var trukket 
fra tror jeg at jeg hadde ca. 
400,- kroner igjen. Så  
betalte jeg litt for meg 
hjemme og resten gikk til 
regnfrakk den måneden. 
Jeg mener å huske at den 
kostet kr. 350,-. Det fulgte 
også med en regnhatt i 
samme stoff for denne prisen. Jeg brukte regnfrakken så sent 
som i vår og den ble kommentert av mange.  De lurte på hvor 
jeg hadde fått tak i den - den var så fin.  Jeg fortalte historien 
og det ble litt mimring av dette.

 tekst og foto: Anne Lise Løve

Regnfrakken min

HeLt ved utløpet til Themsen ligger Tilbury Docks med 
tankhavn, kornsilo og ferjeterminal. Dagens bilde fra 1970  
viser Thor Dahls bulkskip «Thorshavn» liggende til kai her 
for lossing av korn. På denne tiden fantes også en norsk  
sjømannskirke i Stanford Le Hope nær ved. Havnen hadde i 
tillegg en populær fergeforbindelse med Gøteborg.De fleste 
offiserene ombord var fra distriktet. Vi nevner kaptein Harry 
Thon, styrmennene Hans O. Andersen, Per Borge og Tor  
Oddernes, elektriker Terje Rudquist, stuert Kåre Berggren  
og maskinistene Kjell Andersen, Johan Slettingdalen og Ole 
Nilsen. Skipet ble bygget i Japan i 1965 og åtte år senere solgt 
til Hellas. tekst: Harald Fevang 
 Foto: thor dahl arkivet

«Thorshavn»

Saker og ting som  
setter  minnene i sving

skippergata 6: Mannen på kjerra  het Rosenlund. Han skal ha vært en  av byens originaler og gikk under navnet «Humla».  
Til høyre for Rosenlund står kullhandler Larsen, forhenværende skipper.  Bildet er antakelig fra 1915. 

ber 2003 - etter stor innsats fra blant an-
dre Kjell Børresen – ble parken innviet. 
Men samme mann fikk kaffen i halsen 
morgenen etter, da SB forkynte at nå var 
«Pauseparken» innviet!

gapestokken
Parken med gapestokken ved Sandar 
kirke var et annet og viktig prosjekt.  
Konsul Høsts tegning av Sandar Kirke 
med omegn ga oss ideen. Igjen hadde vi 
et godt samarbeid med parkvesenet.  
Kristi Himmelfartsdag 2005 ble parken 
med gapestokk og info-tavle åpnet, som 
ledd i 100-årsfeiringen av 1905. - Men en 
natt i mai ble gapestokken av ukjente re-
gelrett saget ned og stjålet. Igjen tok 
parkvesenet ansvar, og ny gapestokk ble 
montert, igjen laget av velvillige Svein-
ung Danielsen. Både denne parken og 
Pausteparken har siden blitt svært så 
populære «lunger» i byen, og synlige be-
vis på foreningens arbeid.

Framnesveien 37
Anton Gjelstads hvalfangsthistorie på 

Framnesveien 37 sto sentralt på 
2000-tallet. FGS klaget på et rivingsved-
tak, og bygningen fikk stå i påvente av 
en reguleringsplan. 

Men dessverre, i 2006 ble også denne 
bygningen påtent. De skyldige ble fun-
net, men huset var totalskadd. Gjelstad 
hadde vært sentral for hvalfangsttida, 
med sin oppfinnelse av hvalkloa og for-
ladningen til harpunkanonen, og i 
Framnesveien 37 sto også verkstedet 
hans, med skinnegang ned til sjøen og 
steinbrygge.

Men nå reiste kommunen tvil om FGS 
hadde klagerett i slike saker. - Forenin-
gen på sin side var aldri i tvil. Forvalt-
ningsloven og en liknende sak i Drøbak 
ble vist til, og saken gikk helt til Fylkes-
mannen, som ga foreningen fullt med-
hold.

Æresmedlemmer
På årsmøtet 2006 ble sentrale FGS med-
lemmer gjennom mange år hedret. Roar 
Tollnes, Arne H. Lund og Kjell Z. Børre-
sen ble alle æresmedlemmer. Bjørn 

Kvarenes hadde fått samme heder i 
2000, og Anne Lise Løve fulgte velfor-
tjent etter i 2009.

Arnebergvandringene med buss star-
tet opp i 2008. Et verdifullt biprodukt av 
disse ble alterduken eller antependiet i 
Krematoriet på Ekeberg. 

Kontakt med Arnebergs datter Birte 
førte til at hun påtok seg vederlagsfritt å 
brodere en ny, til erstatning for den som 
brant i 2000. Duken ble vevd på Folke-
museet, og Anders Jahres Humanitære 
Stiftelse bidro med 10 000 kroner til det-
te arbeidet.   

Linnaaegårde 
Striden rundt denne 2-etasjes empire-
bygningen (ca 1850) ble byens hardeste 
noensinne. Entusiast og bypatriot Cato 
Arveschoug dannet en folkeaksjon og 
samlet innpå 2500 underskrifter FOR 
bevaring, støttet av 83 % innsendere på 
en nettside. 

Kommuneadministrasjonen, fylkes-
administrasjonen og fylkespolitikere 
anbefalte bevaring.  Byplanlegger og ar-
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Dette ble virkelig et spennende 
år for foreningen. Med nesten 
400 medlemmer fikk vi an-
svar for 3 fargerike byvand-

ringer, leder deltok på kongelunchen på 
Park, og Anders Jahres Humanitære 
Stiftelse fikk bevaringsprisen for Land-
stadsenteret, for å nevne noe. - Året et-
ter fikk vi Sparebanken Nors Kulturpris 
for «god kulturell innsats gjennom 
mange år». Det varmet, og at vi delte 
prisen med en kulturpersonlighet som 
Per Tveit, var stort.

Hvaltorvet og Skippergata 6
Senere på 1990-tallet sto viktige saker i 
kø. Eier av Castberggården var lojal mot 
bevaringsvedtaket, og fikk en velfor-
tjent bevaringspris for 1996. Museums-
gata 22, som var byens eldste hus i sveit-
serstil (1865), ble et stridens eple i for-
bindelse med utbyggingen av Hvaltor-
vet, likeså Skippergata 6.

Igjen fikk FGS laget en arkitekttegnet 
bevaringsplan. Men dessverre, Muse-
umsgata 22 er i dag - som kjent - historie.

For Skippergata 6 foreslo FGS midler-
tidig fredning, i påvente av grundigere 
undersøkelser. Foreningen samlet 4000 
underskrifter for bevaring, det var 
stands rundt i byen under mottoet «La 
huset leve der det er!», Bernt Berggren 
laget sang til ære for bygningen, og for-
eningen bekostet  NIKU – undersøkelse 
av husets alder. 

Tømmeret i byens eldste hus hadde 
vært hugget allerede i 1668, en svært 
tidlig datering for et kysthus i Vestfold. 
Rominndelingen gjorde det spesielt 
også nasjonalt, så Fylkeskommunen 
foreslo fredning. Det politiske flertall i 
byen støttet fredningsforslaget, som ble 
endelig vedtatt av Riksantikvaren i 
2004.

Dessverre ble det påfølgende restau-
reringsarbeidet skjemmet av både man-
gel på faglighet hos utførende firma og 
sviktende oppfølging av arbeidet fra fyl-
keskommunens side. Både Fortidsmin-
neforeningen i Vestfold og FGS klaget på 
arbeidet, men åpenbare feil ble ikke ret-
tet opp.

pausteparken
Årtusenskiftet ble markert med et stor-
stilt ball i gammel stil for medlemmer og 
andre interesserte på Bymuseet, med 
polonese, festmiddag med damask og 
krystall, og champagnesmell. En strå-
lende opplevelse på et fantastisk sted!

Av større saker i det nye årtusen var 
først og fremst arbeidet med Paustepar-
ken.  Begge naboene ønsket seg områ-
det som byggeareal, mens FGS foreslo 
en historisk park, ved byens eldste gate-
kryss. Selv gikk FGS inn med 100.000 
kroner for å realisere parken. Kommu-
nen omfavnet forslaget, og 24. septem-

Bevare oss vel

gapestokken: Parken ved Sandar kirke er synlige bevis på foreningens arbeid.

ca 1910: Linaaegården i sine velmaktsdager. foto: torkel fagerli samling

lokalhistorie

kitekt Arne Sødal, sentral i diskusjonen om 
Barcode i Bjørvika, laget bevaringsforslaget 
«Torvgangen, Sandefjords nye smilehull?». 
Sammen med Arne Okkenhaug, blant annet 
kjent for bevaringsarbeid i Risør, presenter-
te Sødal planen under et stort folkemøte i 
Verdensteateret. 

Diskusjonen gikk høyt, men natt til 26.
mai 2011 ble for 3. gang i byen en bevarings-
verdig bygning stukket i brann.

Folkeaksjonen gikk nattlige brannvakter 
for å redde restene av den fullverdiforsikre-
de bygningen, i tilfelle gjenoppbygning. 
Dette fikk ordføreren til å betegne bevarerne 
som «destruktive krefter». Uttalelsen fikk 
senere et etterspill i bystyret. 

Men riksantikvaren gikk imot fylkets fol-
kevalgte, og bygningen ble revet samme 
høst. Også riksdekkende media dekket sa-
ken. Riksantikvar Holme kom i hardt vær, 
og mange krevde hans avgang. - I dag, 4 år 
senere, står tomta ubebygget, og saken blir 
fremdeles nevnt i media.

Sandefjord Lokalhistoriske senter
Foreningen var sentral i stiftelsen, og i den 

påfølgende lokaliseringsdiskusjonen. Vi 
mente at Bymuseet på Pukkestad - som 
kommunen ønsket å selge - ville være ide-
elt. Men slik gikk det ikke. 

I stedet inngikk kommunen avtale med 
Sandefjord Jeger og Fisk om hele eiendom-
men, med unntak av vognskjulet, som  
kom til å huse senteret. SLS har - tross plass-
mangel - blitt en solid suksess, til glede for 
mange.

preståsen
Tilbakeføring av den gamle fontenen i Pre-
ståsen ble støttet av Sparebankstiftelsen 
DNB med 400 000 kroner. Den var på plass 
til feiringen av Grunnlovsjubileet 21.juni 
2014, som ble markert med festivitas og his-
torisk vandring i Preståsen.

Med dette får vi slutte vår kortfattede 
vandring i FGS` første 40 år. Foreningen har 
lyktes med mye, men der har også vært 
motgang og frustrasjoner - især når byhisto-
rien har kommet i veien for privat eien-
domsrett.

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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