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Bevare oss vel

Saker og ting som
setter minnene i sving

Kvittering
Thor Hasle ble startet
7.12.1901 av Thor Hasle
som ledet forretningen til
sin død i juni 1941. Firmaet ble da overtatt av sønnen Thor S. Hasle. Firma
Thor Hasle solgte jernvarer, beslag, verktøy, kjøkkenutstyr og sportsartikler. Firmaet drev stort
sett hele tiden i Storgaten
16. Firmaet var medlem av
Norges Jernvarehandleres
Forbund fra 1916. Kjente
ekspeditører i senere tid var Ivar Strøm Iversen, Tor Skagun,
Finn Gjeldstad, Hans Låge Hansen, Willy Henriksen og Ottar
Stickler. De kvitterte gjerne Kr. 9,- som her for et soveposetrekk i 1963.
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L

ite ante vel de som tok initiativet til denne foreningen, at den
i flere tiår framover skulle bli en
markant – og for noen en kanskje brysom aktør i saker som angikk
byutvikling, især når det ble spørsmål
om riving av eldre bevaringsverdig bebyggelse.
Det konstituerende møtet fant sted i
Bystyresalen den 10. desember 1975.
Blant innbyderne til møtet sto kommuneadvokat Geir Ustgård og politikere
som Kjell Løken og Leif Strømøy. Foreningens første formann ble Sven Peter
Sandberg, og kontingenten ble svimlende 20 kroner!

øvre myhra: Peder Olav Hansen var den siste som drev Husmannsplassen Øvre Myhra.
Foreningen gamle Sandefjord og Sandar historielag kjøpte stedet i 1989.

Husmannsplassen Øvre Myra
Og det skulle snart vise seg at den nystartede foreningen ikke ville nøye seg
med å være en forening for huseierne
«under Bierget».
Allerede året etter tok foreningen opp
spørsmålet om Ertshusgårdens videre
skjebne, og bevaring av Husmannsplassen Øvre Myra. Som kjent ble denne
gamle husmannsplassen i 1989 kjøpt av
Sandar Historielag og Foreningen Gamle
Sandefjord, til formidling og utleievirksomhet.
Kjøpet ble muliggjort blant annet ved
kjærkomment tilskudd fra Anders Jahres Humanitære stiftelse, og ved stor
innsats fra eierforeningene.
Blant annet ble det holdt store auksjoner, hvor mangeårig leder Arne Lund var
auksjonarius. I 1992 innbrakte en slik
auksjon hele 25 000 kroner, og den første Myradagen i 1991 resulterte i hele 52
000 kroner.
Vognskjul er siden kommet opp, det
huser redskap og vogner etter siste eier,
vognmann Peder Hansen Myra.

Andre saker
Gamle møteprotokoller viser at foreningen allerede i 1977 var opptatt av adgangen til Preståsen fra Bjerggata. I 1979
ønsket foreningen en rehabilitering og
bevaring av Kurbadet, og takket være
ildsjeler er i dag Kurbadet en udiskutabel suksess.
Samme år gikk de første byvandringene av stabelen under mottoet «Kjenn
din by», med bidragsytere som Roar
Tollnes, Henrik Sandberg og Halvdan
Møller. Filosofien her var selvsagt at
den som er godt kjent med byen og dens
historie vil sannsynligvis ta bedre vare
på den, enn en som er tilnærmet historieløs.
I 1980 styrebehandlet foreningen
Peten Ytterbøs gave til byen; hus og
innbo i skipperhuset hennes i Prinsensgate. Eiendommen var ment som et

Hvalkokeri

Aagaardsgården: Maleri av Aagaardsgården.

formann: Sven Peter Sandberg var foreningens første formann.
supplement til byens Sjøfartsmuseum.
Sandefjord kommune aksepterte gaven,
- for få år senere å selge eiendommen og
sette møblene på lager.
I dag er Sjøfartsmuseet en saga blott, i
sjøfartsbyen Sandefjord.
I 1981 fikk foreningen sitt emblem,
tegnet av Gro Laheld Lundh. I årene som
fulgte ble Bevaringsprisen introdusert,
for å oppmuntre huseiere til stilhistorisk
riktig restaureringsarbeid. Den har blitt
utdelt i alle år siden.
Doktorgården i Prinsensgate ble vakkert rehabilert av Ingar Vileid. I Storgaten bidro foreningen, i samarbeid med
Thor Dahls legat, til reparasjon av stukkaturen på Borgegården i Storgata 21,
byens mest markante klassisistiske bygning.
Foreningen ble tidlig kjent med utrettelige Else Sprossa Rønnevig, som i år
har vært på vegen fra Lindesnes til
Nordkapp med sitt engasjement rundt
bevaring.
Allerede i 1984 var hun på plass i Kurbadet med en vandreutstilling. Snakk

om utholdenhet!
I 1985 feiret foreningen sine første
10 år, med festmøte på Atlantic.
Kjell Z. Børresen leste selvskrevet
prolog,
Sandefjord
Teaterforening
bidro med cabaret, og Grans Bryggeri
fikk velfortjent bevaringspris for sitt nybygg.

De neste 10 år
Blant foreningens mange saker ellers
på 80 og 90-tallet kan i stikkord nevnes
Sandefjord Gravkapell, Hjertnes-promenaden, Aagaard-gården, og Torggata
14.
Eier av sistnevnte fikk rivingstillatelse
på denne 2-etasjes trebygningen, et vedtak som foreningen leverte inn en formell protest på.
Men mens denne var til behandling,
kjøpte Storm Larsen eiendommen og
restaurerte den, slik at vi i dag kan
glede oss over en sammenhengende,
vakker og miljøskapende 1800-talls trehusrekke i Torggata, fra Brynsgate til
«Humla»!

I 1992 var det 200 år siden Prost
Schelven lot bygge Pukkestad, som
enkesete for sin hustru. I den anledning
arrangerte foreningen jubileumsfest for
60 gjester i Bymuseets stilfulle stuer på
Pukkestad.

Aagaards-gården
Det som allikevel skapte de største avisoverskriftene på 1990- tallet, var striden
rundt empirebygningen Aagaardsgården i Prinsensgate.
Bygningen kunne i alle fall dokumenteres tilbake til 1767, men var ikke
vitenskapelig datert, slik Skippergata 6
ble.
Eier ønsket å rive og nytte området til
parkeringsplass for sin virksomhet.
Debatten ble en av de bitreste i byens
historie. Sluttstrek ble satt natt til 22.
mars 1990.
Da ble bygningen stukket i brann, for
3. gang, etter at bystyret 2 dager tidligere, med en stemmes overvekt, hadde
vedtatt eiernes tilbud om å overta bygningen, for 1 – en krone.

Hjertnespromenaden
4 år senere var det igjen duket for stor
debatt rundt bevaring / riving. Denne gang
gjaldt det Hjertnespromenaden 5 og 7, på
byens fordums «Champs Elysees».
Foreningen hadde på forhånd samlet inn
hele 4440 underskrifter til fordel for bevaring, og Sandefjords Blad forkynte den 22.
oktober med krigsoverskrifter at «FOLKET
SEIRET», og at «UTBRYTERE REDDET HUSENE»!
Og ikke nok med det. Neste år, da byen
feiret sitt 150 års jubileum, var igjen Hjertnespromenaden i fokus. Denne gang gjaldt
det Castberggården, som eierne ønsket
revet, til fordel for nye leilighetsbygg.
Men denne gang vartet foreningen opp med
et arkitekttegnet alternativ til utbyggernes
forslag.
Saken kom ikke lenger enn til formannskapet, hvor et knapt flertall foretrakk en
utbygging basert på FGS` forslag.

Byjubileet 1995
For øvrig bidro foreningen i høy grad til en
vellykket jubileumsfeiring. Allerede 17. mai

var der for første gang vektere i barnetoget.
Hele 3 større historiske byvandringer med
innlagte tablåer ble arrangert, ledet av byvekter Arne Lund.
Den første gikk i Bjerggata 2 dager etter
selve jubileumsdagen, med rekordstort
oppmøte.
Under en vandring i juli var hele
byens Martin Andersen satt i en provisorisk
oppsatt gapestokk ved Sandar Kirke.
«Det ble litt bråk i kjerketida, jeg var vel
full», bekjente den gode Martin til Sandefjords Blad.

Flk «Roald Amundsen» III var et flytende hvalkokeri tilhørende det norske selskapet AJS Laboremus ved rederiet T.
Dannevig & Co i Sandefjord. Skipet ble innkjøpt i 1922 og ombygget til hvalkokeri (som erstatning for Flk «Roald Amundsen» II). 3872 tonn, 109 m langt og 15 m bredt. Bildet viser skipet på reia i Sandefjord i 1924. I sin første sesong, 1922/23,
fanget «Roald Amundsen» ved Sør-Shetlandsøyene, men på
grunn av dårlig fangst avsluttet hun fangstsesongen i farvannet utenfor Sør-Georgia. Fram til opplagssesongen 1931/32
fortsatte «Roald Amundsen» å fange i Sørishavet. Hun ble
bygget i 1904 som lasteskipet DS «Cape Breton». Skipet ble
solgt i 1932 og hugget i 1939.
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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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