
På en tur til min oldefars barndomshjem på Mellem- 
Bolæren i sommer, kom jeg over et redskap fra tidligere tider 
fra Vinmonopolet. Det var ganske ofte at man fra firmaer, 
skipshandlere og andre fikk slike reklameartikler. Noe mer 
sjelden er vel slike artikler fra et statsforetak. Det er et  
solid og praktisk redskap, og vi får håpe at redskapet får en 
lang levetid på Oslofjordens Friluftsråds kystledshytte  
«Rønningen». tekst og foto: Svein Olav Løberg

Redskap fra Vinmonopolet

I det militære, marinen og handelsflåten ble det i tidligere 
tider (og av og til i dag) brukt ulike signalmetoder. Vi hadde 
da radiotelegrafer og -telefon, signallamper, signal- og sema-
forflagg og dampfløyte eller sirene. En av de metodene som 
ble flittig brukt, spesielt i marinen under øvelser, var signal-
flagg. De fleste har vel sett de ulike flagg heist på skip ved 
festlige anledninger, og alle disse flaggene betyr noe spesielt. 
Som man ser av bildet, så er det bokstavflagg, tallflagg og til 
høyre en del spesialflagg. Bokstavflagg og tallflagg brukes i 
dag på skip som «Stor flagging», når man skal feire ulike ting. 
 tekst og bilde: Svein Olav Løberg

Signalmateriell

Saker og ting som  
setter  minnene i sving

BILdet fra 1946 viser tre damer på veien 
hjem fra en bytur. Kåpe og hatt var standard 
bekledning når man skulle en tur til byen. 
Selv om de spaserer ute i gata, var ikke bil-
trafikken så stor den gangen at det utgjorde 
noen særlig stor fare. Gata de går i er  
Prinsens gate og de har nettopp passert 
frukt- og tobakksbutikken «Firkløver» i  
Rukla.  De har kanskje vært en tur innom 
kolonialbutikken til Nicolaysen som lå på 
hjørnet av Prinsens gate og Landstads gate? 
Hystadveien kommer inn midt i bildet fra 
venstre (ved mannen som står på fortauet). 
I dag er området totalt forandret. Gata heter 

nå Bugårdsgata og blokka til høyre har 
adressen Bugårdsgata 1. Den store forand-
ringen kom i forbindelse med at man bygde 
den nye innfartsveien (Sandefjordsveien). 
Da ble husene revet og området fylt opp  
etter at man også bygde en flomkloakk i  
området.

 tekst og foto nå: Jens Petter rønning 
 foto før: Politiets arkiv

Rukla og Prinsens gatefør Og nå

Freberg: Hovedhuset på Freberg fra 1860 til 1987. alle Foto: bibliotekets bildebase

lokalhistorie
Enhver som er interessert i 
bebyggelse i Sandefjord 
vil ha stor interesse av å gå 
inn på Sandefjord Bibliotek 
på internett, søke på bilde-
basen under «Bygninger» 
og der få opp bl.a. slike 
bygg som vi dag viser 
eksempler på.
 
Harald Fevang
redaksjonen@sb.no

Bilde nr. 1 viser hovedhuset på gården 
Freberg som ble oppført av C.A. Gog-
stad i 1860. Dette var lenge den største 
privatbolig i vårt distrikt. Gården på 220 
dekar ble drevet som en jordbruksskole 
for døve til 1925. Kjøpt av de to ektepar 
Gullik Huseby/Ragnhild Hvattum og 
Håkon Hvattum/Berti Huseby i 1939. 
Førstnevntes sønn Hans Huseby rev hu-
set i 1987.

Det andre bildet viser Fevang Land-
handel i 1922. Husene brant ned til grun-
nen rett før krigen. Landhandler og hus-
eier Arnt Folvik med sin bil og familie i 
forgrunnen. I baksetet sitter barna Erna, 
Anne Kristine, Synnøve og Viola Kristi-
ne. I forsetet sitter en stolt sønn Arthur 
med far Arnt som sjåfør. Han ble tidlig 
enkemann, med drev likevel godt med 
både posthus og bensinpumpe i tillegg 
til en solid landhandel. Bildet er utlånt 
av Tine Foldvik Hagen.

Bilde nr. 3 viser småbruket Berget som 
ligger ved stranden på Flautangen på Øst-
erøya. Her var det planer om militærfort i 
1905, og i 1916 ble eiendommen overtatt 
av Forsvars-departementet, senere Oslo-
fjorden Friluftsråd. Bildet er tatt i 1901 da 
fiskerfamilien Kristensen bodde her og 
viser Anton, Georg Just, Hans, Ingeborg 
Sofie, Junine Terese og Tomine i strand-
kanten. Huset ble revet i 1965 og hele om-
rådet er i dag et vakkert og vel egnet tur-
mål. Bildet er utlånt av Grete Fikse.

Det siste bildet viser Sandefjord Syke-
hus «Solvang» under krigen merket med 
et stort rødt kors på taket. Mange eldre 
husker den trygghet vi alltid hadde i et-
terkrigsårene med dette sykehuset i 
nærheten. Der kunne de gipse brukne 
armer og ben! I dag er huset privateid 
med leiligheter og kontorer.

De gamle husene

Fevang: Hovedhuset på Fevang Landhandel fram til 1939.

Flautangen: Hovedhuset på Flautangen fram til 1965. sykehus: Sykehuset i Sandefjord fram til 1961.

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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