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NYBYEN I SANDEFJORD
Nybyen var kjent som et sted for småkårsfolk, selv om de fleste hus i området
var små eneboliger. Nybyen er muligens geografisk mindre enn du har hørt,
men antakelig menneskelig sett, større enn du tror.

Nybyen er et kvadratur.
Foto: Olaf Akselsen
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Konge og prest
Nybyenområdet var først en del av en kongsgård, senere ble det underlagt prestegården. Når kongsgården
ble overført til en del av prestegården vet vi ikke, men en gang på 1200- tallet. Antakelig i forbindelse med at
en kirke ble bygget på stedet.
Det geografiske Nybyen
Nybyen er geografisk mindre enn du tror. Området ble offisielt godkjent til bebyggelse i 1854. Stedet
omfatter kun fire gater som utgjør et kvadrat. Hele Nybyen er dannet ut fra noen jorder i tidligere Sandar
Kommune. Sandefjord trengte mer plass for å utvide byen etter at den fikk bystatus i 1845. Da ble deler av
Sandarprestens jorder lagt inn under byen. Men utvidelsene kom gradvis i perioden 1833 til 1888. Nybyen
begrenses geografisk av; Landstads gate nordre side, Rosenvolds gate østre side, samt deler av vestre
side, Tidemanns gate søndre side, Schankes gate vest side, Schrøeters gate og Flors gate. Nye navn kom
til i 1901, etter bybrannen i 1900. Før den tid var navnene; Tidemanns gate var Nordre Ruklegade,
Schrøeters gate var Søndre Ruklegade, Vestregade ble Rosenvolds gate, Myrgade ble Flors gate, Østregade
ble Schanches gate og Armgade ble Landstads gate.
Lundenveien og nordre del av Tidemanns gate er ikke med i Nybyen. Det er heller ikke Jotun Nybyen eller
Sverres gate hvis du skulle tro dette. Noen tror også at Rukla er en del av Nybyen, det er feil. Lundenveien
var den gang bare en krøttersti langs elven Rukla.

A. L. Børresen dagligvare. Foto: Utlån av Tor Z. Børresen

Nybyens identitet
I tidligere tider hadde hver bydel i Sandefjord og hver grend i Sandar sin egen identitet. Oppvekst og opp
levelser var gjerne knyttet til bydelen og grenda. Det var der man stort sett oppholdt seg. Mobiliteten var
ikke så høy som nå og trangboddheten var stor. Det bodde for eksempel fire familier i framhuset og to i
uthuset. I tillegg var det vedskjul og utedoer på stedet. Det var mange barnefamilier i strøket, og det var
alltid liv i gårdene! Denne bostrukturen fremmet samhold og felles identitet.
Landhandel, kolonial og dagligvare
Anton Lauritz Børresen drev dagligvarebutikk på hjørnet mellom Schrøeters gate og Schanches gate. Huset
ble bygget i 1885. Hestene Breda og Viktoria ble brukt til varetransport. Børresen drev en utstrakt handel,
og han var agent for Schous bryggeri i Christiania. Det var til tider seks dagligvarebutikker i Nybyen. Noen
drev landhandel med bredt utvalg, selv om butikken lå innenfor bygrensen, andre drev kolonial og daglig
varebutikk med et mindre vareutvalg.
Nybyen, smeltedigelen i Sandefjord
Nybyen hadde et meget blandet sosialt befolkningsgrunnlag mellom 1850 og 1950-tallet. Bydelen var
egentlig aldri helt fattig, da de fleste var selvrådende og eiet husene selv. Det som gjorde stedet til en sosial
smeltedigel var blandingen av sosial status, fritenkere, politiske meninger og yrker. Men Nybyen hadde tross
store forskjeller i befolkningen, en felles identitet, som alle var stolte av, de kom fra Nybyen. Der kunne det
meste aksepteres. Nybyen var altså en sak for seg, og langt fra noe rikmannsstrøk. Her bodde håndverkere,
hvalfangere, sjøfolk og vanlige lønnsmottagere av alle slag, samt et rikt utvalg av originaler, som kjøpte og
solgte alt som det var mulig å omsette.
Kloss ved rant den åpne Ruklabekken. Den som startet oppe i Modalen og hadde sitt utløp i havnebassenget ved dagens fergekai. Teglverket lå der, med Gåsedammen og Mobekken, barndommens grønne dal,
nederst i Modalen. Her var nærhet til husmannsplassen Øvre Myra, åpne løkker der det ble sparket fotball,
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Jonas. C. Rosenvold.
Foto: Nasjonalgalleriet

en løkkefotball som blomstret i store deler av året. Trangboddheten kunne være stor. Selv om husene var
selveiet, var mange husrom leid ut, som en nødvendig inntektskilde.
Legatbydelen
I Nybyen ble legatgivere tildelt gatenavn. Det skjedde i 1901, da byens tidligere gatenavn ble endret. Navn
fra legatgivere helt tilbake til 1741 ble brukt. Fru Johanne Tidemand skjenket 300 riksdaler i 1741, som ble
brukt til skole og klær for fattige barn. Rentene var nok til fem barn hvert år, så kravene var ikke så store.
Tidemands gate er det eneste stedet i Sandefjord som er gitt navn etter en kvinne. Christian von Rosenvold,
militærkaptein, skjenket 100 riksdaler til fattige barns undervisning og skolegang. Carl Frimann Schanche
som var byfogd, skjenket kr. 7357,30 i 1888 til verdige trengende av Sandefjord by, som ikke hadde understøttelse av det allmenne fattigvesenet.
Presten Andreas Fredrik Schrøeter skjenket 100 riksdaler i 1813 til stedets fattigkasse. Peter Flor, som også
var prest, skjenket 200 riksdaler i 1765 til lønn for en skoleholder. Det var rentene av legatene som ble delt
ut, så summene ble ikke så store hvert år. Sogneprest Magnus Brostrup Landstad fikk også en gate oppkalt
etter seg, Landstads gate. Den tilhører ikke Nybyen.
Militærkaptein Jonas Christian von Rosenvold er vel den mest kjente person som har gatenavn i Nybyen.
Han bodde på Nedre Gokstad gård fra 1774 til 1792 og utøvet stor kulturhistorisk aktivitet, innen utsmykninger i kirker. Han var kaptein for 2. Akershus nasjonale regiment, avdeling Jarlsberg Jegertropper. Han var
derved sjef ved Kapteingården med eksersisplass, som ligger tett inntil Nedre Gokstad gård.
Alen, fot og meter
Bydelen fikk sine gatenavn da måleenheten var alen. Senere ble området målt opp i favner, og lagt ut til
byggetomter i mai i 1854. Åtte tomter ble da auksjonert bort på Skoløkka, et område som tidligere lå mellom
Armgaden-vestre del av nåværende Landstads gate og Flors gate.
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Videre ble det på samme tid auksjonert bort 20 byggetomter på Rukleløkka, nord i Nybyen. Dette området
hadde tidligere tilhørt Sandeherred prestegård, og som Sandefjord fikk rådighet over den 22. mai i 1833.
Det var etter en overenskomst mellom sogneprest Schrøeter, kirkedepartementet og Sandefjord kommune.
Ved kongelig resolusjon av 22. mai 1833 ble de første grensene til Sandefjord offisielle, og byen fikk faste
grenser for første gang. Lengst mot vest og nord innenfor byens grenser lå jordveien etter en av
Prestegårdens tidligere husmannsplasser, Rukla. Ved en senere anledning ble hele området på nytt målt
opp i metersystemet.
Husmannsplassen Rukla
Husmannsplassen Rukla var den eneste av prestegårdens plasser, som var med i ladestedet Sandefjord og
med i den nye bydelen. Åpne og flate myrjorder, som i tidligere tider hadde vært sjøbunn, fikk navnet
Nybyen. Det navnet har stedet beholdt i 165 år.
Vannposter, jordgulv og søle
Det ble tidlig lagt vann i hovedgatene i Nybyen. Det ble satt opp flere vannposter. De var i bruk helt opp til
1943. Vannpostene var samlingssteder for innbyggerne med sosialt samvær og mye sladder. Alle visste alt
om alle. Den felles vannposten i gata fungerte som et kollektivt barnepass-system.
Det var jordgulv på kjøkkenet enkelte steder helt opp mot 1930-tallet. Søla i Nyby-veiene var ubeskrivelig.
En kvinne satt så fast i søla med sitt lille barn at hun måtte skrike etter hjelp for å komme løs.
Bevaring av Nybyen
Flyfoto over Nybyen fra1978 viser at det meste av stedet er slik det var på 1850-tallet. Det ligger kanskje i
Sandefjordssjela å bevare deler av vår historie, spesielt den som forteller om foretaksomhet og frihet til selv
å bestemme.

Flyfoto Nybyen 1978. Foto: Olaf Akselsen
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Schanches gate 10
fra ca.1890.
Foto: Utlån Reidar Karlsen

Rivning i Rosenvolds gate. Foto: SLS arkiv

I 1975 startet generalplandiskusjonen om Nybyen skulle saneres og tilpasses den eksisterende bystruk
turen. Husene i bydelen var jevnt over godt vedlikeholdt. I 1978 sto det å lese i Sandefjords Blad: «Etter
forslag fra arkitekt Roar L. Tollnes er en del områder forutsatt bevart på grunn av historisk, antikvarisk eller
annen kulturell verdi. Dette gjelder deler av Landstads gate, Tidemands gate, Schanches gate og Rosenvolds
gate». Bevaringen ble vedtatt i juni 1978. I 2019 arbeides det med en ny bevaringplan. Der brukes de
samme grensene som jeg har beskrevet for 1854. Nå ligger de i «Bevaringsplakaten» i den nye kommuneplanen for 2019-2031.
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Schanches gate 10 ligger nesten uforandret i Nybyen i forhold til hvordan det så ut tidlig på 1890-tallet.
Skipper Bernhard Børresen bygde huset. Når han var hjemme fra sjøen, var han et ivrig medlem av byens
frivillige brannvesen.
Blokkbygg
I 1953 ble sju hus revet for å gi plass til en moderne leilighetsblokk. Blant annet ble Andrea Gulbrandsens
hus revet. En av kvinnene i Rosenvoldsgate kjempet mot kommuneadministrasjonen i fem år for å stanse
rivingen. Det klarte hun ikke. Blokken skulle bygges og hun fikk avslag på søknaden om å stanse rivingen.
Da sendte hun et brev til kommunen, med en kort tekst der det sto, «Kyss meg i ræva».

FOLKET
Nybyen var som nevnt tidligere, en smeltedigel av mennesker fra mange samfunnslag. Felles for dem alle
var identiteten de bar, stoltheten og samholdet.
Gründerbydelen
Noen vil hevde at Sandefjords første gründermiljø oppsto i Nybyen. Det var ikke for å tjene mange penger,
men for å overleve. En gründer er en person hvis rolle springer ut av hans/hennes årvåkenhet overfor økonomiske muligheter i produksjon og handel og med stor grad av usikkerhet. Nybyen hadde mot slutten av
1800-tallet og langt inn på 1900-tallet personer som startet virksomheter. Livssituasjonen krevde handling
for å komme ut av fattigdommen og for å skape et nytt livsgrunnlag. Iderikdommen var stor i de små kår.
Det ble ofte startet enmannsvirksomheter som blant annet:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laget knekk av sukker på vedkomfyren og solgte dette i gata
Bakte kaker i stua hjemme og solgte til naboer
Laget eddik på flasker og solgte dette fra sin dragkjerre
Solgte fisk fra sin dragkjerre
Solgte parafin fra lager i bakgården
Kjøpte filler for videresalg til andre bedrifter
Kjøpte metaller for videresalg til andre bedrifter
Kjøpte flasker for videresalg til andre bedrifter
Startet brusproduksjon i bakgården for salg
Startet veskeproduksjon av skinnlapper i bakgården
Garvet skinn med bruk av en barkeblanding, bestående av eik og bjørk blandet med hønsemøkk

Vognmenn
Det var i en periode på 25 år, fra1875 til 1900, hvor 10 vognmenn med hest, og med 13 forskjellige typer
vogner, kom fra bedrifter i Nybyen. Den siste vognmannen la med virksomheten så sent som 1954.
Personligheter, tilleggsnavn og boklig lærdom
I gamle dager og langt inn på 1950-tallet, var det vanlig med kallenavn. Mange av disse personene levde et
liv litt utenom det vanlige. De var ofte yrkesutdannet, flere hadde akademisk bakgrunn. Mange hadde gode
kunnskaper og mye livserfaring. De valgte et friere liv og fikk sine kallenavn. I Nybyen kjenner vi mange av de
som bodde der og noen av de som ofte oppholdt seg der. De fikk sitt kallenavn ut fra hendelser og livsløp.
Tryggen, Carlo, Dronninga, Suppe-Kristian, Alexandra, Lut-Jørgen, Døva og Loppe-Sara. Vi kan også nevne
Doffen, Lureren, Sjørøveren, Flaten, Mokken, Sverten, Fransen, Flaggermusa og Fløyte-kjerringa. Hvem var
de? Hva Mjukeren drev med kan vi jo lure på. Rolfglass eller glassmannen, var jo et fint navn på et familiemedlem som drev med vindusglass. Når det dukker opp minst fem stykker som heter Arne, ja da er det
greit å skille disse med et tilleggsnavn, som; Arne Plomma, Arne Piggtråd, Arne Pinne, Arne Pæra og Arne
Dilten. Noen fikk tillegget på grunn av sitt yrke, andre dessverre på grunn av en skavank. Vi kjenner følgende
personer blant mange andre. De beskrives i historien om Nybyen; Loppe-Sara var offentlig ansatt for å
«avloppe» skoleelever. Fiske-Nella solgte fisk og hadde to hus, ett til gaten og ett inne i gården. Fille-Johan
6

kjøpte opp filler og bein. Skomakeren bodde på
ett rom, med flere barn. Han hadde skomakerverkstedet oppe ved vinduet. Lut-Jørgensen i
Rosenvolds gate 4. laget lut og eddik. Baker
Andersen hadde hjemmebakeri i kjøkkenet, og
laget 17. mai-kaker med rødt og hvitt sukker.
Lauritz Børresen bodde i et stort nybygg. Han
hadde kolonialforretning og ølsalg. Han hadde
også to store ølvogner og kjørte for Schaus bryggeri. Så var det Martin Sørensen, han var byggmester og hadde bygd sin fars hus. På venstre
siden av gaten bodde Bernhard Børresen, som
var bror av Lauritz Børresen. Han hadde en liten
kolonialforretning i stuen sin. I indre gård bodde
hans tante med fem gutter i en stor stue. En
gammel kone bodde kun på et kammers i samme
leilighet. De delte kjøkken. Maskinist Olsen bodde
i en hjørnegård, der var det tre personer som
delte kjøkken. Så var det to leieboere til i første
etasje. Mye av salgsaktiviteten foregikk direkte til
gatas forbrukere. Det var nok liten innblanding fra
skattemyndighetene i denne handelen.
Borge Børresen
Borge regnet seg selv som Norges sterkeste
mann. På gulvet i stua lå forskjellig vektløfterutstyr, noe med håndtak, og andre manualer som
var støpt i et stykke. Norbeck drev eget sirkus fra
1905 til 1929. Han annonserte for sitt sirkus at
han var Norges sterkeste mann. Han begrunnet
dette med at den som klarte å legge han på
ryggen, skulle få 50 kroner.

Borge med sine utmerkelser på veggen.
Foto: SLS arkiv

Sirkus Norbeck kom til Sandefjord. Borge var ikke
sen med å møte opp. Han la Norbeck på ryggen,
men fikk aldri sine 50 kroner. Borge var stolt av et
bilde han hadde på veggen: et bilde som viste at
Borge løftet en hest.
Borge hadde sin sykkel stående i stua i påvente
av verdensmesterskapet i sykling. Mesterskapet
skulle foregå i Paris. Han kom aldri ditt. Han ble
slått av far til Sonja Hennie. Det sies at Hennie ble
verdensmester dette året.
Bryggesjauere
Det var flere i Nybyen som tok jobber på bryggene langs fjorden. Fint arbeide for freelancejobbere
som Tryggen og Carlo som sjauet når det passet
dem og når lommeboka var tom. Carlo var ikke
fra Nybyen, men en hyppig besøkende og trofast
venn hos Tryggen.

Carlo, hans navn var?
Foto: Otto Aagesen
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Guttemusikken med leder Thorvald Rosenblad. Foto: SLS arkiv

Musikk
Det ble fart over Guttemusikken til Thorvald Rosenblad, når 20 av 52 gutter i korpset kom fra Nybyen tidlig
på 1900-tallet. «Når hver av «guttæne» fra Nybyen spelte like bra som to andre, så gjor`e vi oss bemerka!»
sa tromponist Eugen Hanssen senere. Fotoet er fra 7. juni 1928 med dirigent Thorvald Rosenblad sentralt
plassert blant sine gutter.
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Fotball hadde lange
tradisjoner i Nybyen.
Foto: Harry Rove

Tempo og fotball i «kølabingen»
Tempobanen, eller også omtalt som «Grisebingen», var full av søle på regnfulle dager. Navnet må ha kommet fra at det var «tempo» over gutta i kølabingen, og dermed hadde klubben fått sitt navn. Fotballplassen
hadde kullstøv som underlag. Det fortelles mange historier om støvet som la seg på svette guttekropper, slik
at de tilslutt var nærmest ugjenkjennelige i kampens hete på varme sommerdager. Det var stort når «gutta
kom hjem i fra isen» og fotballsesongen kunne starte eller fortsette med nytt forsterket mannskap. Men,
fotballen rullet på flere fotballarenaer, skriver R. Steen Johansen. I Nybyen ble det tidlig spilt fotball i
Tidemands gates, Rosenvolds gate og Lundenveien. Fotballen i Dronningens gate, ble mest benyttet av
gutter fra Nybyen.

Barnelek i Nybyen.
Foto: SLS arkiv
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Barn, lek og skolegang
Nybyen hadde et yrende barneliv. Der var det leker som vi i dag ser på som historiske; Paradis, kaste på
stikka, blekkboks/eller boksen går, spille med dueringer, sisten, slå ball og andre varianter.
Alle i Nybyen gikk på Byskolen. Obligatorisk skolegang ble organisert i Sandefjord rundt år 1800. Før dette
var det blant annet prestens gudstjenester, som var med å danne grunnlaget for opplæringen.
På Byskolen kunne jenter fra desember 1890 få opplæring i skolekjøkken. Det var den første folkeskolen i
landet med det nye faget «huslig økonomi». Den driftige Dorothea von der Lippe Christensen startet denne
undervisningen. Formålet med opplæringen var å bedre kostholdet og hygienepraksisen – i tråd med
nyervervet kunnskap.
Noen hadde «skole`n»
Det fantes bare en skole som ble omtalt som «skole`n», det var styrmannsskolen. Dette var en vanlig
beskrivelse av denne utdannelsen. Med denne «skole`n» kunne en arbeide seg opp til kaptein. Sjømennene
fra Nybyen gjorde en respektabel jobb på alle verdenshav under to verdenskriger. Les mer om dette i
«Kamper uten tall» av Lars Holskjær.

Forsiden av boken til Lars Holskjær.
Foto: Harry Rove
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Hvalfangst
Det sies at det var det så mange hvalfangere i Nybyen, at når høsten kom og gutta hadde reist tilbake til
isen, var det bare kvinner igjen. Kvinnene måtte ta seg av alle sider av familielivet. Uvissheten var stor, hva
skjedde der i isen sør for «down under», undret de der hjemme mang en gang. Nyheter var det sparsomt
med. Ofte kom det bare et telegram til jul, med teksten: «Alt vel».
De ble sendt til Bastøy
Det fortelles at i minst fire tilfeller ble gutter sendt til Bastøy. Dit kunne unge gutter bli sendt hvis mor døde og
far var ute på flere års langfart med sin skute, om ikke annen familie kunne ta hånd om dem. Yngvar Ustvedt
forteller i sin bok «Djeveløya i Oslofjorden», at på Bastøy gikk troen på Jesus hånd i hånd, med bruk av pisk
i oppdragelsen av ungdommen. Disse guttene var for gamle til å bo på barnehjemmet i Lunden.
«Elsk meg mest…»
Det skal vel innrømmes at ikke alle var mors beste barn eller husfedre i Nybyen. Det var vel opp gjennom
tidene noen som kunne trenge et trøstens ord, slik som; «Elsk meg mest, når jeg fortjener det minst, for det
er da jeg trenger det mest». Det vokste nok opp en del rabagaster i Nybymiljøet. Det satte sitt preg på bydelen og ga oppfriskende status, selv om ikke alle ble sett opp til på grunnlag av sin livsførsel.
Fattigmann og verdensborger
Jeg skrev innledningsvis at stedet Nybyen muligens er geografisk mindre enn du tror, men menneskelig sett
større enn du vet. Dette kan vel befestes blant annet til kunnskapsvidde fra de sju hav. Forståelse av at ikke
alt i verden kom fra Sandefjord, mye kunne læres ute, en kunnskap mange som ferdes på de syv hav hadde
fått med seg. Nybyen hadde sine verdensborgere. Det var mange sjøfolk, både på dekk og i maskin, som
fikk opparbeidet seg kunnskap om det store utland. Folket fikk kjennskap til hva som var der ute av politikk,
geografi og kultur. Kunnskaper som strakk seg langt ut over hva lokalbefolkningen kjente til. Mange
byborgere kjente bare til hvalfangere som kom hjem med bananstokker, tyggegummi og fine dukker etter
oppholdet på den andre siden av jordkloden.
En spesiell takk til Gunnar Nilsen, Aud Forst Eliasen og Nils Oddvar Liverød for friske muntlige betraktninger
om Nybyen fra tidlig 1900- tallet.
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Kilder:
Informasjonen om Nybyen er samlet fra små klipp, fragmenter av historie ut fra et mangfold av bøker, aviser,
film og muntlig informasjon. Derfor er det vanskelig å sette opp en litteraturliste. Jeg anbefaler å besøke
Sandefjord Lokalhistoriske Senter (SLS) «Bokhylla» på hjemmesida deres. Der finner du liste over 383 bøker,
295 hefter, 390 SLS lørdagssider fra Sandefjords Blad og 210 Kulturminner fra Sandar Historielag. Alt
omhandler Sandefjords historie, nå også utvidet til å gjelde den nye storkommunen. Der vil mer materiell
komme inn etter hvert. Se også artikler i Sandefjords Blads arkiv om Nybyen. Det finnes mye fint stoff mellom
permene, når man leter. Se også på Kulturarv – Vestfold fylkeskommune.

Ansvarlig redaktør for Sandar Historielags Kulturminner: Haakon Berg Jensen
Bruk av stoffet eller kopiering må forhåndsavtales med Sandar Historielag, Sandefjord.

