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Da Aagaards plass
bare var Tomta

Vilhelm Møller var født i Nybyen og vokste opp i Gamle-
brekka i Pukkestad. Fra boka «Kjære gamle Sandefjord» har
vi hentet hans kjærlighetserklæring til byen, og ikke minst til
Aagaardstomta.

Historien om Tomta, dvs. Aagaardstomta, er lang og rik på begivenheter.
Tomta var torg og møteplass for hester og bønder og byborgere, et samlen-
de sentrum i den vestre del av byen, der det gjennom årene grodde opp alle
slags butikker og forretninger og virksomheter. Et slags minisamfunn som
alle i byen hadde et slags forhold til; smie, meieri, kino, høyvekt, hjulmaker,
frisørsalonger, fiskeforretninger, kaféer, bussholde-plass, kjøttforretninger,
bilverksted, bensinstasjon, torghandel, og mye mer. Bare de helt voksne i
Sandefjord husker nå smed Rosenlund, Meierisalen, Busskaféen og
Johansen på Tomta med alle hestene.
   Historien om Tomta er et farverikt kapitel av byens historie, på godt og
vondt. Fra en tid som noen av oss vil minnes med vemod. For om ikke
lenge har hele Tomta forandret karakter. En forandring som vi tilårskomne
ikke har kunnet bremse på, men som forhåpentligvis blir til glede for yngre
generasjoner. (Over 30 år senere er vi ikke sikre på at det ble slik. red,
anm.)

I visshet om at mange eldre sandefjordinger har et varig kjærlighetsforhold
til Aagaards plass/Tomta, forsetter vi historien om den på de neste sidene.

Dette bildet antas å være fra tidlig etterkrigstid, vi ser
nemlig en bil med gassgenerator i venstre bildekant.
Bildet er ganske karakteristisk for mye av det som
skjedde i plassens glanstid, med livlig torvhandel,
melkeleveranser til meieriet og rutebiler som fraktet
bygdefolk, pakker og post til og fra byen, og byfolk ut
til hytter og badeplasser.
Bildet er tatt av Sigurd Andersen, han var ivrig ama-
tørfotograf, bodde øverst i datidens Odd Fellow-
gården og hadde daglig utsikt til det stadig skiftende
livet på Aagaards plass. Foto: SLS`bildebase.
Etter Finn Egil Johannessens populære bildekåseri
om Tomta på Forsmann, fant vi  det riktig å la flere bli
delaktige i historien. Derfor er det mye om Tomta her.

Kjenner du noen med inter-
esse for lokalhistorie, la dem
få vite om dette bladet.
Medlemmer av SLS får det gratis,
andre kan abonnere, foreløpig
uten å betale. Ring 913 88 915.

Tips oss om noe du ønsker.
Vi vet ikke alt, og ønsker inderlig
at leserne bidrar med minner og
bilder fra levd liv i nær fortid. Ring
eller skriv, se kontaktopplysninger
på siste side.

Nær fortid er vår spesialitet
Det er den tiden du kan huske til-
bake til og da dine foreldre levde.
Bilder og omtale av steder, gater,
personer, hendelser, næringsliv
og arbeidsliv er noe av det vi
ønsker å finne og vise.



Da Aagaards plass het Veierløkken og byen ønsket fine navn
Kanskje vi skal vende blikket enda lenger tilbake i tiden og se litt på Tomtas
eldste historie. Det første navnet var Veierløkken, uten at jeg vet hvorfor.
Det ble da naturlig at gatestumpen fra Torvgaten opp til Aagaardstomta ble
kalt Løkkegaten. Men etter bybrannen i år 1900 ville folk ha nye og finere
navn på gatene i byen. Derfor ble Langgaten omdøpt til Kongens gate.
Bugaardsgaten skulle hete Prinsens gate, og Løkkegaten skulle hete
Dronningens gate. Nordre gate fikk navnet Sverres gate. Men hvem denne
Sverre var, det har det vært endel uenighet om. Henrik Sandberg omtaler
ikke Sverres gate i sin bok «Gatenavn i Sandefjord», men det er vel
sannsynlig at kong Sverre er opphav til navnet. Under debatten om nye
gatenavn i Sandefjord,
viste det seg at alle ville
ha nye, «fine» navn. En
innsender i Sandefjords
Blad foreslo for eksempel
at Pølsesvingen ved
Torvet burde få navnet
Keiser Wilhelms vei, og
Gamlebrekka burde
absolutt få navnet
Slottsgaten! Nå var det
sannelig på tide at byen
Sandefjord fikk gatenavn
som vi kunne være stolte
av!

Dette bildet tatt 17. mai 1914 viser at Aagaards plass en
gang også var byens festplass, og at det fantes kreative
krefter som laget løyer. Foto: Fred. Hansen/SLS.

Kjøpmann Johs. Aagaard
Aagaardstomta hadde fått sitt navn
etter kjøpmann og seilskutereder
Johs. Aagaard, en kjent mann i
Sandefjord på 1800-tallet. Han ble
byens ordfører og hadde mange
andre kommunale og private verv.
Han bodde i Aagaardgarden, og
brukte Tomta som lasteplass for
tømmer han skulle skipe ut til frem-
mede havner. Hans hjem var for
«velstillede» familier, i likhet med
andre hjem i den eksklusive
Bugaardsgaten. Men de forferdelige
1880-årene tok knekken på de fles-
te av tidens redere og forretnings-
folk.

Meieriets nybygg ble tatt i bruk i
1893. Det var en stor tregård på
hjørnet av Aagaardstomta og
Løkkegaten, som etter bybrannen i
år 1900 fikk navnet Dronningens
gate, som allerede nevnt. Meierigår-
den hadde to fulle etasjer, med
kvistutbygginger i 3. etasje. Det
offisielle navnet var Sandeherreds
Aktiemeieri Samlag, som i dagligtale
ble til «Aksjemeirri’» Senere fikk
bedriften navnet Sandar Meieri.
Bøndene bragte melken til meieriet
med hest og vogn, og kjørte inn på
gårdsplassen fra Dronningens gate.
Der inne var det dessuten ishus og
staller, og foran meieriet mot Tomta
var det satt opp en lang bom som
bøndene kunne binde hestene til.
Foruten salg av melk produserte
meieriet smør og ost. I tillegg hadde
meieriet en kolonialhandel, men den
gikk ikke bra økonomisk. Derfor ble
denne overdratt i 1928 til kjøpmann
Tom Tjomsland. I meieriets annen-
etasje var det to saler, en liten sal til
utleie for en kafé, eller Spiseforret-
ning som det het. Den store salen
gikk under navnet Meierisalen, og
var overmåte populær. Her var det
basarer, blant annet til inntekt for
anlegg av Hystadveien, kino, religi-
øse møter for metodistkirken, pinse-

Meierigården var størst vennene og Frelsesarmeen (som
leide fra 1906 til 1929). Fra
meieriets senere historie husker vi
godt Melkebaren, som serverte så
fornydelig fløtegrøt hver lørdag.
  Om kino på Meierisalen har Henrik
Sandberg fortalt i sin artige bok,
«Kinodriften i Sandefjord 1904-
1968», og vi tar med noen linjer her:
«I 1899 fikk Sandefjord oppleve sin
første kinoforestilling. Men regel-
messige forestillinger fikk vi ikke før
i 1904. Og Sandefjords publikum
«mødte storartet frem». I 1907 kun-
ne kinoen glede seg over fast lokale
med plass til 70 personer, nemlig i
Meierisalen på Aagaardstomta. Etter
et par år flyttet Sandefjords kine-
matograf til Kongens gate 5.

Bildet fra 1958 forteller at meieret da hadde
både kafeteria og melkebar.Vanntroa finnes
fortsatt. Foto: SLS bildebase.

Bussholdeplass
Rutebiltrafikken i Sandefjord startet i
1921, da N.B. Gustavsen åpnet
ruter til Langeby, Lahelle og Hystad.
Året etter til Østerøya, Vera, Hauke-
rød, Enge-Årø. Aagaardstomta ble
den viktigste bussholdeplassen.
Med datidens grusveier kunne det
bli ufremkommelig i perioder med
mye nedbør, slik at biler og busser
satte dype hjulspor. «Raveien er en
tortur om høsten», het det. Men
Aagaardstomta ble ferdig asfaltert i
1930. Så fikk vi Pakkesentralen og
Busskaféen, der møbelforretningen
til Joh. Nilsens Efterf. senere kom.

I slutten av 1930-årene hadde de
kommunale myndigheter planer om
å bygge en svær 4-etasjes rutebil-
stasjon på Aagaardstomta. Men så
kom krigen; og alle slike planer ble
lagt på is. Flere år senere, i 1961,
avgjorde bystyret at ny rutebilstas-
jon skulle plasseres ved jernbanen.

En bussjåfør, en bussjåfør det er en mann
nmed godt humør. Ja, det hjalp å ha godt
humør i 1950-tallets kaotiske trafikkforhold
på Tomta. Her er det Haukerød Ring som på
forsiktigste vis tråkler sein inn mellom torv-
vogner, syklister og feilparkerte drosjebiler.

Behov for ny rutebilstasjon

Mer  Tomta-historie på siste side.



Minner fra Torggata
Siden vi skrev om Torggata i nr. 2 av
bladet, har det dukket opp flere erin-
dringer og kommentarer.

Om dette huset, som lå der Pauste-
parken er i dag, har Øistein Børnick
skrevet bl.a.: Torggata 5 var byens
første offentlige bad og hadde fem
baderom med eikebadekar. Vannet
ble varmet opp i en enorm brygge-
panne, og avløpet for vannet ble lagt
i rør under gata og ut i Ruklabekken.
Det ble drevet til ca. 1915, da kom
det kommunale badet i Kirkegata. På
samme eiendom som avbildet hus
var det et mindre hus vi husker som
Moas Frukt og Sjokolade.

Anne Lise Løve kunne fortelle at
hennes tante Elna Løwe var bestyrer-
inne i Ivar Halvorsens bakeriutsalg i
nr. 10, så sent som på 1970-tallet,
da ble hun intervjuet av Sandefjords
Blad. Hun hadde begynt hos Halvor-
sen på Hvidts plass i 1936, kunne
dermed faget, og hadde stor kjærlig-
het til yrket og bedriften. I nr. 10 har
det også vært Bertha Heierens deli-
katessebutikk og Flora Blomster.

Fra Aud Schwital har vi notert: Jeg
jobbet hos «Tippen» i mange år, alle
fotballgutta var innom og tippet hver
onsdag, Thorbjørn også. Kolbjørn
Kleppan var leder i Ballklubben.
Over «Tippen» lå «Humla, der myn-
dige Andrea Fjalestad regjerte. Kjøp-
te middag med kjøttkaker og kål-
stuing der. Elektriker Svendsen og
Kjøttkontrollen lå like ved.

Apropos Kjøttkontrollen. Johan Kald-
ager forteller i sin erindringsbok at før
jul var køene av sleder med juleflesk
som skulle til kontroll og bli stemplet
før bøndene kunne stille seg opp på
Torvet for å selge, så lange at de rakk
til kjøpmann Dürbeck og litt til. En fros-
sen bonde kom til Johans far, som
bød på en dram. Bonden sa det gjor-
de godt i det ene benet. Etter å ha fått
en i det andre benet også, sa bonden:
Du husker vel at jeg ofte går med
stokk. Da lo Johans far godt, og bon-
den fikk en til stokken også.

Rundtur på Tomta
I den «rare» murgården (vis-a-vis Ole
Olsen) som ble bygd en tid etter by-
brannen, hadde dagbladet «Vestfold»
sine kontorer på hjørnet. Vi sa jo i
mange år «Vestfoldgården». Kristian
Laug var redaktør, og min avdøde
bror Halvdan var redaksjonssekretær.
Selv trippet jeg ofte ut og inn der. Etter
at «Vestfold» flyttet, kom Arne Sagaas
og etablerte sin kolonialforretning der.
Sagaas var fra Bamble, hadde vært
ansatt forskjellige steder i Telemark,
da Meieriet i Sandefjord tilbød ham
stillingen som handelsbetjent. Men
etter noen år ville han gjerne begynne
for seg selv.

     Av andre forretninger i denne
gården nevner vi Sigurd B. Gades
herreekvipering og Myhres slakter-
forretning, der Skjeggerød holder til i
dag. På hjørnet tvers over solgte
Arvesen fisk, etterfulgt av Thorsten-
sens Lahellefjordens fiskeforretning.
Håkon Havnås, som egentlig er fra
Bjørkelangen i Akershus fylke,
arbeidet i  Askim da han ble kjent
med Trygve Haug fra Sandefjord,
sønn til slakter Haug, som hadde
forretning på hjørnet av Sverres
gate og Kongens gate. Så ble det til
at Håkon Havnås ble tilbudt jobb
hos Haug, og dermed kom han, og
ikke lenge etter etablerte han sin
egen kjøttvareforretning i 1935, på
«Havnåshjørnet». Familien kjøpte
noe senere det daværende
Kongens gate 35, en tradisjonsrik
gård fra seilskutetiden. Havnås’
forretning opphørte da husene på
dette området ble revet, til fordel for
det store bygget som i dag huser
trygdekasse, post, bank, dagligvare
osv.
   I dag er det kanskje ikke så mange
som husker trelastutsalget på Tomta,
med svære buer og lagre. Jeg er ikke
sikker, men mener Nilsen-Åbol var
innehaver. Hele dette området ble
rasert da Høyvekta og Felleskjøpet
overtok.

   Etter første verdenskrig bygde
Meieriet en toetasjes murgård i flukt
med sin svære tregård mot Tomta. I
disse to gårdene ble det i årenes løp
mange forretninger og andre
virksomheter.

   I sommerhalvåret og utover høsten
kan det være mye fristende å se hos
«de som står på Tomta og selger».
Blomster, grønnsaker, frukt, bær.

Johansen på Tomta
Om vi skulle utnevne en bestemt
person til «Æresborger» på Tomta, så
måtte det bli Anders Johansen. Han
var gift med Kristine, søster til Henrik
Andersen på Glassmagasinet. Ellers
var nok Kristine best kjent som jord-
mor Kristine Johansen, travelt opptatt
med å ta imot nye Sandefjordborgere.
Den gang var det jo vanlig at kvinn-
ene fødte hjemme. Anders Johansen
døde i 1935, så yngre mennesker i
byen vår husker kanskje best sønnen
Hans, kjent som «Hans på Tomta».
Han overtok farens forretninger,
Taksteinstøperiet på Teglverkstomta.

   I Anders Johansens tid var Tegl-
verkstomta beite for hans mange
hester med hvite flekker, så vi gutt-
unger kalte dem indianerhester.
Johansen hadde dessuten mange
andre dyr på Teglverkstomta, kuer,
griser (med grisehus til flere enn 100
dyr), kalkuner, gjess, ender, kaniner,
duer, et slags Noas Ark midt i Sande-
fjord by. Hjemmet til Kristine og
Anders Johansen var det nåværende
Prinsens gate 7, et gjestfritt hus der
folk gikk inn og ut, forteller datter til
Hans, Solveig Eggen.

   Hans på Tomta hadde den siste kua
i byen helt til 1947, med bopel, det vil
si fjøs, inne i gården på Tomta. Og
ettersom byens forretningssenter var
begynt å forskyves vestover, kunne
den gamle Tomta stå som et symbol
på en forgangen tid i Sandefjords
historie.    Tomta var ikke lenger et
«bondetørj», men en ny provins til
byen lagt. Nå kom ingeniører og regu-
leringsarkitekter med sine linjaler for å
skape en moderne, forretningsmessig
by. Fra Prinsens gate 7 og videre
oppover gaten, på den andre siden, lå
Blåkorshjemmet. Aagaardgården, ved
siden av Blåkorshjemmet, som var et
gammelt fint hus fra byens seilskute-
tid, mistet sin fordums skjønnhet i
Geo. Jørgensens tid. Han drev forsk-
jellige virksomheter, sist møbelutsalg,
og da skiftet han ut de opprinnelige
vinduene med store butikkvinduer.

Anders Johansen til høyre, 1930-tallet.



Bjerggata, eller gaden under Bjerget,
den tidligere Ligaden, som skiftet
navn noe før 1900. Gaten var en av
Sandefjords første som var bebodd
av strandsittere. De fleste var dagar-
beidere uten fast lønn, men som fikk
betalt i forhold til tidinnsats. Flere av
dagarbeiderne fikk arbeide på skips-
vervene og i havneområdet. Antake-
lig helt tilbake til lasting av tømmer,
sperrer og plank, i trelastperioden
på 1800-tallet. Gaten fikk sin historie
som startet i begynnelsen av 1800-
tallet, da hus ble oppført på over-
siden av gaten på nordøstsiden, inn
mot bjerget, den gang deler av
Oddefjell, som senere fikk navnet
Preståsen. Alle hus i Bjerggata eller
Ligaden lå på prestegårdens grunn.
Der leiet man små eiendommer med
plass for sitt hus, som oftest 40 kvm
stort til en pris av 6 skilling pr. kvad-
ratfavn, i årene rundt 1750. I 1828
var det bare tre hus på sørvestsiden
av gaten, og disse hadde strandlinje
mot sør-vest på nedsiden av huset.

Utbyggingen i 1760-1830 på nord-
østsiden, 1830-1860 nye bygg på
sørvestsiden av gaten. Det mest
sosiale stedet i Bjerggata må ha
vært ved vann og til tider vaske-
plassen ved trappen opp til Prest-
åsen, og der Bjerggata møter Fjell-
veien. Begge steder hadde vann-
poster. Den daglige vannbøtte-
bæringen i gaten var et vanlig syn.
Ved trappen, i form av bekkevann og
i gatekrysset i form av rør fra Bryde-
dammen. Bjerggata ble i sin tid brukt
til tømmertransport ned til havna fra
østre del av Sandar, Kodal og
Andebu. Transporten foregikk den
gang via Breiliveien, Kamfjordgata,
Fjellveien og deler av Bjerggata.
Etter hvert kom det både pensjonat,
fattighus, arrestlokale, kolonial, jord-
mor og gamlehjem, til og med et
forsamlingslokale ble det plass til for
en stund. Det sies at Bjerggata
kunne opparbeide seg en god stan-
dard etter hvert, takket være inntek-
ter fra utlån av bomuligheter for
badets gjester, som betalte 6 til 8
spesidaler for en månedsleie for et
værelse, selv om det ikke var for-
nemme boforhold. I dag er Bjerg-
gata et av byens best bevarte
historiske steder, der standarden på
hus er meget høy og de som bor der
vet å verdsette Bjerggatas historie.

Tekst, skrevet av Harry Rove, og
hentet bl. annet fra «Et sted i Sande-
fjord» av Roger Davidsen.

Her faller Dürbeckgården i 1987, som siste rest av det
mangeartede handelsmiljøet som preget det innholdsrike
meierikvartalet. Vidar Mørk har beskrevet det på fornøyelig
vis i sin fortelling i bind 2 av «Mitt kjære Sandefjord». En
rest av gården står igjen som et beskjedent minnesmerke
i passasjen mellom Aagaards plass og Torggata, lite bilde.

Stort foto: Tore Sandberg.

Litt til undring og samtale

Hvordan kunne det komme så mye
regn i løpet av få timer 24. august
1950, at en slik tilstand som på bildet
fra Prinsens gate i Rukla kunne opp-
stå? Det er jo slike bilder vi senere er
blitt vant til å se fra steder i utlandet.
Gassverket ses i bakgrunnen.

Foto: SLS`bildebase.
`

Kan det være Willy Brandt og Frithjof
Bøe som møttes på Torp 16. oktober
1959? I såfall var da Brandt borger-
mester i Vest-Berlin og Bøe vår ord-
fører. Brandt ble senere utenriksmin-
ister og kansler. Kanskje kan Willy
Brandt ha vært her som viktig delta-
ger i en konferanse på nyåpnede
Park Hotel? Fakta mottas gjerne.

Foto: SLS`bildebase.

Sammen tar vi vare på Sandefjord-
samfunnets lokalhistorie og gjør

den tilgjengelig og interessant for
hele befolkningen.

Sandefjord Lokalhistoriske Senter på
Pukkestad gård samler bilder,

fortellinger og folk med felles interesse.
Har du bilder historier eller opplys-

ninger, ring eller skriv til oss.
Tlf. 928 07 555

post@sandefjordlokalhistoriske.no

Redaksjonen i bladet Lokalhistorie
består foreløpig av Per Marvin Tennum

tlf. 913 88 915 og Sven Erik Lund
 tlf. 928 27 154

Byens gater


