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Dette bildet viser trafikken på glatta på 
Aagaards Plass 7. Januar 1947. Etterkrigsårenes 
biler hadde ofte sparsomt med mønster på 
dekkene og ble derfor også gjerne påsatt gode 
kjettinger. Det har da også begge disse bilene. 
Likevel har de kommet bort i hverandre slik at 
de har skiftet retning like utenfor hjørnet av 
Aagardstomta og Dronningensgate, der Tom 
Tjomsland på denne tiden hadde sin kolonial-
butikk. Denne forretningen ble noe senere 
flyttet til murbygningen i bakkant av lastebilen. 
Nærværende hjørnelokale ble deretter tatt i 
bruk til en svært moderne og populær melke-
bar. Begge de avbildede bilene har synlige 

radiatorpresenninger som skulle hjelpe til å 
holde bilmotoren varm i sprengkulda. Vi 
kjenner ikke til hvilke bilmerker som er 
involvert i denne vesle kollisjonen, men skal vi 
tippe at personbilen er en Oldsmobile og 
lastebilen en Reo? Vi  tar gjerne inn andre 
forslag fra våre mange veteranbilinteresserte. 
Hva sier du Frank Eriksen? Dagens bilde viser at 
bygninger ikke varer evig, og det som i sin tid 
var Sandar Meieri rommer i dag helt andre både 
bygg og virksomheter.
 tekst: harald fevang 
 foto nå: Bjørn Marum olsen 
 foto før: Politiarkivet

 
Glatt føre

I hvalfangertiden var skytterne berømte. Og de fikk ofte 
klengenavn. Noen av navnene var ikke pene. «Blyræva» var en 
av dem. Et av de penere navnene var «Dobbelhansen». Navnet 
fikk han etter sigende etter å ha skutt to hvaler i et skudd. 
Hvalskytterens familie etablerte seg på en storgård i Brunlanes.  
I dag er det stutteri med treningsfelt for travhester der. Men i 
hagen er det minner fra Dobbelhansens tid, idet to prektige 
hvalkanoner peker ut mot fjorden. Både far og sønn var 
hvalskyttere i Thor Dahls rederi, senest Kjell Steen Hansen på 
Thorgry i 1964.
 tekst og foto: harald fevang

Dobbelhansen

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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Ingeniør Leif Aasen 
drev en av de mange 
produksjonsbedriftene 
i Sandar og Sandefjord 
som i etterkrigsårene 
forsynte det norske 
markedet med varer vi 
ikke importerte. Et av 
Aasens tidlige produk-
ter etter starten i 1947 
var en batteridrevet 
barnelampe, som han 
solgte 50.000 av. Et 
betydelig antall, ikke 
minst når vi vet at 
produksjonen for det 
meste var håndarbeid. I 
dag er lampen regnet 
som kuriositet med 
samleverdi. Leif Aasen 
var en bemerkelsesver-
dig oppfinner, tusenkunstner, radioentusiast og gründer i byens 
nære fortid.  Sønnen Henning har holdt et interessant kåseri på 
Pukkestad om farens liv og virke.
 tekst: sven erik lund/ foto: Privat

Suksess fra Sandefjord

Bare det å lese navnet gir 
en smaksfornemmelse av 
barndommens brusgleder, 
og mange av dagens senio-
rer med oppvekst i Sande-
fjord er nok flasket opp på 
brus fra Gimle Mineral-
vannfabrikk.
 
sven erik lund
redaksjonen@sb.no

en som avgjort har drukket mye 
brus er Jon Berggreen, sønn av 
han som startet Gimle Mineral-
vannfabrikk. Han har vært min 

vennlige kilde og bildeskaffer til denne 
lille industrihistoriske fortellingen. Fa-
brikken ble etablert av Eivind Berg-
green i 1939, og startstedet var Hystad-
veien 68, der det ene bildet er tatt. Hu-
set ligger der fortsatt, med høy sokkele-
tasje og to dobbelte porter, som i 1939. 
Eivind Berggreen hadde gått i land for 
godt etter mange år til sjøs, bl.a. på 
hvalfangst. Han hadde lagt seg opp 
penger, og han hadde en kamerat som 
drev brusproduksjon i Horten. Fra ham 
fikk Eivind hjelp og gode råd i starten.

Produksjonen kom fort i gang 
Eivind Berggreen var en flink markeds-
fører, og bestillingene strømmet inn. 
Veldig mye foregikk manuelt i begyn-
nelsen. For eks. måtte Eivinds kone 
Anna håndvaske alle gummipakninge-
ne til datidens flasker med patentkork. 
At forholdene var beskjedne, kan et an-
net bilde vitne om. Det viser familien 
på søndagstur med fabrikkens varesyk-
kel. Far Eivind tar bildet av mor Anna, i 
«varerommet» sitter Jon. Men sykkelen 
dugde ikke lenge, for salget krevde 
større transportmiddel, og temmelig 
snart kjøpte fabrikken en Volvo lastebil 
hos Bil-Service på Hystadveien. Det er 
den Eivind og en medarbeider står ved 
på bildet fra Hystadveien.

Produksjonslokalene i Hystadveien 
68 ble snart for små, og etter noen år, 
det var vel rundt 1942, inngikk Eivind 
Berggreen en avtale med Tolfsen på 
Pukkestad gård om å leie vestre del av 

gårdens låve. Der var det bedre plass til 
produksjonsutstyret, bl.a. saftpresse og 
pasteuriseringsapparat. Dette kom godt 
med under krigsårene, da det var dårlig 
med råstoff til brusproduksjon, men 
desto bedre tilgang på råvarer fra byen 
og distriktet. 

Det er under krigsårene det store bil-
det av lastebilen er tatt. Som vi ser har 

den generator bak. Eivind tar bildet, 
ved førerhuset ses Anna og Jon. På pla-
net ligger to voksne karer, kanskje har 
de hjulpet til med å fylle kassene med 
råvarer? På reklameskiltet står det Vita-
sol. Det var vel merkenavnet på den 
først brusen fabrikken produserte. Se-
nere kom Asina og ble den kjente og 
kjære Gimlebrusen. Også Gimle selters 

var populær, ikke minst blant hvalskyt-
terne. I tillegg til egne varer hadde  
Gimle agentur for Farris og vørterøl og 
lagerøl fra Schous Bryggeri i Oslo.

hektiske sommermåneder
Etter hvert som Jon vokste til, ble han 
en både brusdrikkende og nyttig barne-
arbeider i produksjonen. Stadig var han 

Gimle Mineralvannfabrikk

søndagstur: Gimle hadde også varesykkel. Her er familien Berggreen på søndagstur. Far tar 
bildet av Anna og Jon som passasjer i varerommet.   

hystadveien: Eivind Berggreen, med lue, og en medarbeider utenfor det første 
fabrikklokalet i Hystadveien 68. Bildet er trolig tatt i 1939, da lastebilen var ny.

råvarer: Gimle Mineralvannfabrikks Volvo, her trolig på tur for å fylle kassene med råvarer til saftproduksjonen. Anna Berggreen 
med sønnen Jon foran. Far Eivind tar bildet. På planet to ukjente.

med far i fabrikken, og ble etter hvert en 
kjapp og effektiv etikettkleber og visergutt. 
I sommermånedene var produksjonen hek-
tisk. Brusen gikk unna så fort den var tap-
pet. Da stevnevirksomheten på Brunstad 
kom i gang, kunne de tappe hele natten, for 
så å kjøre et digert lass dit tidlig om formid-
dagen. Om kvelden kunne Brunstad være 
utsolgt igjen.

Også Pukkestadlåven ble for liten. I 1953 
flyttet Gimle enda en gang, til Strandgata 
11. Familien Berggreen flyttet etterhvert 
også dit. Boligen var det gule huset på hjør-
net, der Greta og Petrus senere ble beboere. 
Eivind Berggreen døde i 1956. Enken Anna 
Berggreen fortsatte produksjonen til 1965, 
da Grans Bryggeri overtok og naturlig nok 
nedla produksjonen.


