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Hilsen fra ordføreren.
Det er med glede en konstanterer at Kiwanis Club og Telemarksbanken i jubileumsåret vil gi oss anledning til å få et gløtt bakover
i tiden.
Selv om Porsgrunns historie går tilbake til en tid lenge før fotografiet gjorde sin entre, så er det med glede og forventning vi hilser dette
bildemateriellet velkommen i bokform.
Det historiske tilbakeblikket vil sikkert varme mange Porsgrunnshjerter.
Med hilsen
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ordføreren Porsgrunn
Harald Moen

0000000000000000000000000000000000000000
Kiwanis takker alle'som har gjort denne boken mulig.
Spesiell takk til Telemarksbanken for den støtte som er ytet
oss ved utgivelsen av denne bok.
Samtidig takker vi Porsgrunn Bibliotek og den tidligere
biblioteksjef Ernst W. Lund for verdifull bistand.
Forsidebilde ijarger:

Bokens tittel er hentet fra en avisartikkel skrevet av
Wilhelm Swensen.
Bilderedaksjon
Kjell Malmgren, Einar Moen, Kjell Sem Andersen,
Jonn Pettersen og Ottar Berger.
Trykkeri:
Oluf Rasmussen AlS.

Kraft·Pedersens hus i Klyvegata.
Wilhelm Swensen skriver om Kraft·Pedersens have:
«Et henrivende anlegg hvor Klyvebekken snodde seg i for·
nøyelige buktninger omkring det lilleanlegget».
Det var den gangen da bekken var åpen og skråningen ned
dit var fint beplantet og de kunne spasere på grusgangene.
Kiwanis-emblemet på baksiden av permen er tegnet av
Kjell Sem Andersen.

Bok nr.
Lcf-Icf

0~gt

!3

( 223J5

J!.. 'x

I

),

1~{(
C P.

k:vVV\

V"v

louv

Forord

Preface

Denne boken er resultatet av et samarbeide mellom
partene:
KIWANIS CLUB PORSGRUNN

This book has been printed as a result of eo-operation
between thefollowing parties:
KIWANIS CLUB PORSGRUNN

Freelance fotograf Kjell Malmgren
TELEMARKSBANKEN ,
Avdeling av Bøndernes Bank AlS,
Porsgrunn.

Freelance photographer Kjell Malmgren
TELEMARKSBANKEN
A vdeling av Bøndernes Bank AlS
Porsgrunn

Porsgrunn by feirer i år sitt 175 års jubileum, og i den
forbindelse håper og tror utgiverne at det er en beleilig
tid for presentasjon av foreliggende «nostalgiske»
bilderevy.

This year Porsgrunn is celebrating its 175- Year Anniversary. In that eonneetion the authors of this book
believe it is the opportune time to present a photo
eavaleade of the town, with a deflnite touch of nostalgia.

Heller ikke Porsgrunn har unngått betydelige ansiktsløftninger i løpet av de siste generasjoner. «Byens Ansikt i dette jubileumsåret viser andre trekk enn «den
gang da - i gamle dager».
Takket være fotografiets geniåle oppfinnelse, vil vi
gjerne ta byens borgere og andre med på en reise tilbake
til det gamle Porsgrunn. Vi skulle tro at det vil vekke
mange minner fra kjente og kjære trekk i bymiljøet i
de fordums dager.
Det ville være for ambisiøst å tro at vi ikke har «snublet» over en og annen feil opplysning i teksten, og vi
ber derfor særdeles skarpskodde lokalhistorikere være
overbærene.
Kiwanis Club takker Kjell Malmgren som har stilt
bildematerialet til vår rådighet, ledsaget av fyldige
opplysninger om hvert motiv. Han har i sin bestitteise
en formidabel samling av gamle prospektkort, samt
fotos han selv har tatt fra nær sagt alle mulige kameravinkler j Porsgrunn by med omegn. Med et så overveldende materiale for hånden har det vært en møy-

The town of Porsgrunn has undergone several face
Iiftings during the last generations, and the Face of the
Town today shows other features than those of the
«good old days - long ago».
It is rather pretentious to believe that absolutely every
detail of information in the text would be without
an error. Therefore, wi// observant loeal town historians please bear with us.
Kiwanis C1uo wish to thank Kjell Malmgren for placeing the photo material at our disposal. He is the proud
owner of a very large eolleetion of prospeet eards with
views of this town, as well as numerous photos he
himseif has taken from. various scenes around Porsgrunn during the last eouple of deeades. Having sueh
an overwhelming number of pietures to ehoose from,
it has been quite a diffleult task to settle for a representative eolleetion.
Kiwanis Club in Porsgrunn would like to stress the
faet that the surplus money derived from sale of this
3
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sommelig oppgave å redigere seg frem til det utvalg vi
til slutt har samlet oss om, og som her foreligger.

book will be spent in its entirety on Kiwanis' humanitarian work in our local community.

Kiwanis Club i Porsgrunn vil understreke at overskuddet fra dette boksalget uavkortet vil bli stilt til disposisjon for Kiwanis' humanitære arbeide i vårt lokalsamfunn.

Porsgrunn in March 1982.

Porsgrunn i mars 1982.
Med hilsen
KIW ANIS CLUB PORSGRUNN

With regardsfrom
KIWANIS CLUB PORSGR UNN
Ottar Berger
President

Ottar Berger
president

Vi takker for samarbeidet og tilbudet om å stå som
medutgivere av denne boken og ønsker Kiwanis Club
lykke til videre med arbeidet.

We extend our best wishes to Kiwanis Club in Porsgrunn in connection with this book and appreciate
their offer to have our bank sponsor the project.

TELEMARKSBANKEN ,
Avdeling av Bøndernes Bank AlS

TELEMARKSBANKEN
Avdeling av Bøndernes Bank AlS

Kjell Pedersen
banksjef

Kjell Pedersen
Bank Manager

PORSGRUNN-175

ÅR.

Navnet PORSGRUND støter vi på første gang i 1576
i et litterært dokument fra presten Peder Clausøn Friis.
Det er planten Pors (Myrica gale) som er opphavet til
navnet Porsgrund. Det vokste tidligere mye av slike
planter i dette området, spesielt på Toldboøen.
I gamle dager ble det skipet ut store mengder trelast fra
sagbrukene øverst i elva. Avfallet fra disse brukene
gjorde elva grunnere nedover, og dette forholdet samt
sterk strøm hadde til følge at skutene etter hvert måtte
losse og laste lenger nede ved Porsgrunns elvebredder.
Dette førte da naturlig til at folk som hadde med skipningen å gjøre slo seg ned på stedet. Snart fulgte høkere,
håndverkere og forskjellige oppkjøpere fra utenlandske
handelshus. Disse startet etter hvert forretninger og
bygde seg hus på begge sider av elva. Den første virkelige bebyggelsen mener en vokste opp på Vestsiden.

PORSGR UNN-175

YEARS.

We find the name PORSGRUND mentioned as far
back as 1576, in a document written by the clergyman
Peder C/ausøn Friis.
The name of Porsgrund originatesfrom the p/ant Pors
(Myrica ga/e), which grew in abundance in this area in
ear/ier days.
In the o/d days large quantities of /umber products
were shipped outfrom the saw mil/s up the river. Waste
from these mil/s gradua//y bui/t up a/ong the river bottom causing the /umber ships to /oad their cargofurther
down the river, and particu/ary around the Porsgrund
distriet. As a consequence, peop/e associated with the
shipping trade and others started sett/ing here. It is
be/ieved that the first resemb/ance of a bui/t up town
wasfound on the west bank of the river (Vestsiden).

På kongens vegne ervervet lensherre Sigvert Urne i
1652 «Den Øde ø Porsgrund», og dit ble tollboden i
Skien flyttet. Dette var av avgjørende betydning for
byens utvikling.

On beha/f of the King a certain nob/eman named Sigvert Urne in 1652 claimed rights to the «deso/ate is/and
Porsgrund», and the customs house was moved there
from Skien. This step had a definite bearing on the
further deve/opment of the town.

Som tiden gikk bosatte en rekke betydningsfulle personer seg på stedet. Vi kan nevne Herman Leopoldus,
adlet ved navnet Løvenskiold. Videre Niels Aall, James
Bowmann og Gunder Solvesen Buer. Disse herrer og
mange flere var veldig aktive og skapte liv og rørelse,
ikke minst innen skipsfart, skipsbygging samt utvikling
av trelasthandelen.

As time went by a number of prominent persons sett/ed
in Porsgrund. We may mention Herman Leopo/dus,
knighted under the name of Løvenskio/d, and among
others Me/s Aa//, James Bowmann and Gunder So/vesen Buer. They and a number of others were very
active men, whose injluence stimu/ated the growth of
the shipping trade and business in general.

Den store utviklingen på 1700-tallet gjorde at stedet
ble tildelt kjøpstadsrettigheter den 3. desember 1807.
175-års jubileet i år markerer dette. Utviklingen fortsatte, ikke minst innen skipsbyggingen. Det kan nevnes

The tremendous deve/opment of this town - or let us
ca// it a vil/age - during the 18th century led to the
resu/t that Porsgrunn received officia/ town rights or
privi/eges on the 3rd of December 1807, which means
5

at i perioden 1865 til 1875 ble det bygget ikke mindre
enn 68 skuter ved verftene her ved elva. Den siste fikk
navnet «Korsvei».
Det første dampskipet dukket opp i Porsgrunn allerede
i 1852. Det het «Trafik». Det var et vendepunkt og fra
da av var det slutt med varpingen av skuter langs elva.
Ny næringsvirksomhet
utviklet seg. Porsgrund Porselænsfabrik ble startet i 1885. An andre bedrifter kan vi
nevne AlS Porsgrunds Mek. V ærksted 1857, Porsgrund Metallværk AlS 1912, Porsgrunn Elektrometallurgiske AlS, Beha Fabrikker AlS, og ikke å forglemme Norsk Hydro med sine fabrikker på Herøya, som
alle har hatt vesentlig betydning for Porsgrunn by
og dens innbyggere. I dag er Porsgrunn
i sannhet en
industriby og kan skilte med en av landets største
import/eksport havner .
I mange andre henseender har også Porsgrunn vært en
foregangsby. Her ble Norges første sjøforsikringsselskap stiftet i 1837. Navnet var «Den Første Norske
Assuranceforening».
I 1877 kom avholdslosjen «Losje
Første Norske. Byens sjømannsforening
startet sitt
virke i 1847. Videre registrerer vi at Porsgrunn Handelsstandsforening daterer seg tilbake til 1884, og var
faktisk opphavet til Norges Handelsstands Forbund,
stiftet i 1889. Byen fikk sin første Håndverkerforening
i 1847, omorganisert i 1885.
Porsgrunn er også en by hvor mange banker har etablert seg. Den første var Sparebanken, åpnet i 1844, og
senere fusjonert med Eidanger Sparebank og Brevik
Sparebank under navnet Sparebanken
for Brevik,
Eidanger og Porsgrunn. I 1933 opprettet Den norske
Creditbank sin filial i byen. I 1957 fikk vi Telemarksbanken, som i år dermed feirer sitt 25-års jubileum
sammen med byjubileet. I 1981 etablerte Christiania
Bank og Kreditkasse seg i byen.
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that Porsgrunn will be celebrating its 175th Anniversary this year.
The first steamship, «Trafik». made its appearance in
Porsgrunn as early as 1852. That was a turning point,
and before long the common practise of hauling the
sailing ships along the river banks came to an end.
New industries emerged.PorsgrundPorselænsfabrikAIS
wasfounded in 1885. AlS Porsgrund Mek. Værksted in
1857. and thenfollowed Porsgrund Metallværk AlS in
1912. Porsgrunn Elektrometallurgiske AlS, Beha Fabrikker AlS and the largest of them all. Norsk Hydro.
Porsgrunn is indeed an industrial town today. and
maintain a position as one of the largest ports in Norway.
In many other respects Porsgrunn has beenapioneering
town. Norways first marine insurance company was
established here. The first teetotal society was formed
in Porsgrunn (<<LosjeFørste Norske»). The Porsgrunn
sailors' association started its work in 1847. We also
find that the Porsgrunn Mercantile Society (Porsgrunn
Handelsstandsforening) dates back to 1884. and the
Tradesmen Association (Håndverkerforeningen) was
chartered in 1847 - reorganized in 1885.
Several banks have established in Porsgrunn. The first
one on the scene was Sparebanken, in 1844. After the
amalgamation with Eidanger Sparebank and Brevik
Sparebank it is known today as Sparebanken for Brevik. Eidanger og Porsgrunn. In 1933 Den norske Creditbank opened an office in town, and Telemarksbanken followed in 1957. Telemarksbanken in Porsgrunn, which last year fused with Bøndernes Bank.
is celebrating its 25 year anniversary this year. Christiania Bank & Kreditkasse also established in Porsgrunn.
in 1981.

Den kjente biskop Pave Is skrev i begynnelsen av 1800tallet følgende:
«Porsgrund er af alle smaae og store stæder jeg har
kjent, den eneste hvor den fineste, mest urbane
verdenstone var forenet med ædel, blid, utvungen og
og ægte norsk selskabelighed og gjæstfrihed».
De samme hedersord mener vi har god dekning blant
byens befolkning også i dag.
Byens egen dikter Hans Reynolds sier i sin vakre Porsgrunnssang:
For dit vel vårt hjerte banker,
og fra fremmed havn,
hjem til dig våre tanker,
kjært er Porsgrunds navn».
Denne korte historikk vil nødvendigvis bare gi noen
glimt fra Porsgrunn by's utvikling. Vi håper at teksten
som ledsager bildene i vår bok skal gi en god del utfyllende informasjon.
E.W.L./Red.

Shortly after the year 1800 Bishop Pavels praised
Porsgrund in apaper he wrote. stating that among all
the small and large places he had visited and studied
he chose Porsgrund because the town people here
possessed the most noble qualities such as the «finest
and most urban personal outlook on li/e united with
noble. kind. unconstrained and genuine Norwegian
hospitality». Not such a bad compliment! Even today
we believe those «grandiose» words would be appropriate and characteristic for the disposition of a lot of
people in this town.
The late town poet Hans Reynolds probably had sailors
in mind when he wrote in his beautiful Porsgrunn
song. that «hearts would always beat for the home
town. from far away foreign ports. with thaughts going
back to the beloved name Porsgrunn». (freely translated).
This brief historical survey will only showa few fragments of the development of Porsgrunn town. We
hope the commentary texts accompanying the photograps will give you some more information. Forfurther
interesting studies of the history of Porsgrunn, we
recommend the services of the town library.
E. WL./Editors/o.A.B.
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Byens ansikt - det gamle Porsgrunn som forsvinner.
Bybildet endres. Stilt, nesten umerkelig, skifter bildet fra tid til
annen. Det gamle må vikefor det nye. Slik erjo naturens lov
Vifester oss heller ikke nevneverdig ved at et lite hus rives
Kanskje føler vi et savn i øyeblikket, men enhver erjo så
opptatt med sitt at umerkelig viskes det gamle bybildet
ut og det nye fester seg.

Flyfoto over Osebakken - før 1956.
Den brede gata til høyre er Hovengensgate, opp til Ligata. Storgata sees til venstre, mot elva. Ved enden av bebyggelsen,
på Borgestadjordet, finner vi det som er igjen aven «tyskerlein> fra krigens dager. Fotoet er tatt nordlig retning.

i
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Flyfoto over byen - ca. 1950.
Mange trekk i bybildet er forandret etter at dette bilde ble tatt. Blant annet er den gamle Folkerestauranten
borte, likeså alle brakkene på «Lager Franken». Det er siste sommeren for Floodegården som vi ser litt lenger
oppe i gata. Hele husrekka står fortsatt der hvor Nordentorvet og Sentrumgården ligger i dag. Den nye telefonsentralen er under oppførelse.

9

Oversiktsbilde far Vestsiden - fra før 1905.
I forgrunnen Reperbanen. Til høyre Porsgrund Mek. Verksted. Midt på bildet ser vi ishusene hvor isen fra
Kværndammen ble lagret. Så følger Norrøna Fabrikker, byens eldste industribedrift. På andre «sia a ælva»
ligger Franklinsaga som brant i 1905. St. Hansaften dette året ble over 60 hus flammenes rov. Kjempebrannen
raserte alt i et område fra Rasehenborg (det store, hvite to-etasjes huset ved elva) og helt opp til Lagmandsgården (det store huset med valmet tak på oppsiden av brua).
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Flyfoto av området ved brua tatt i I960-årene.
forgrunnen Vestsiden sentrum før alle husene ble revet for å gi plass til EPA og utvidelsen av Porselensfabrikken.

I

Il

Oversiktsbilde tatt fra Helleberget før 1905.
Det store huset til venstre er Møllergården, revet i 70-årene. Det store, hvite huset midt på bildet er Prestegården, nå Bymuseum. Til høyre den gamle vegen ned til Sundjordet. Ytterst til høyre ligger tre hus. Det første
er Gundersens. Det brant etter et flyangrep i 1945. Så kommer den gamle Toldboden, og så litt av Rasehenborg som brant i 1905.
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Oversiktsbilde - tatt fra Helleberget før 1905.
Husene til venstre for vegen, nå Tordenskioldsgate, brant i 1905. Det lyse huset til venstre ble kjøpt av
Chr. Knudsen og forært til Porsgrund Arbeiderforening. Det lyse huset på høyre side er revet. Der står nå
Frelsesarmeens nye bygg.
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Oversiktsbilde fra Borgeåsen
i 1930-årene.
Det meste av bebyggelsen på Vestsiden
ligger nå i Porsgrunn kommune (etter
grensereguleringen i 1964). Det var tidligere Solum. På elva sees to av de
mange taubåtene som hørte hjemme her
og som var med på å bevare det maritime miljøet i havna.
«Teknikker'n» ser vi til venstre på bildet.

Skiensfjordens Tekniske Fagskole
ble bygget i 1895 på en tomt skjenket
av Gunnar Knudsen på Borgestad.
I 1972 ble den tekniske skolen nedlagt
og flyttet til nye, tidsmessige lokaler på
Kjølnes. De gamle lokalene blir nå
benyttet til andre skoleformål under
navnet Osebakken Videregående Skole.
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Aamotbakken, Borgeåsen - 1910.
Porsgrunn Skiklubb ble stiftet i 1902
og Aamotbakken ble bygget av denne
klubben. Bakken ble oppkalt etter
grunneieren, Mikael Aamot. Skiklubben ble slått sammen med Urædd
Idrettsforening i 1920.

Storgata ved kjøpmann Jansen,
ca. 1900/1910.
Yi ser det store huset til kjøpmann
Jansen og øverst til venstre huset til
Yale. Sistnevnte ble revet 70-årene.

i
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Til venstre:
Gårdinteriør
Dette huset
av apoteker
nabogården
spritbrenneri

i Storgata 222.
ble bygget som byens første apotek i 1816
Mulertz. Han hadde da drevet et apotek i
siden 1807. l en periode var det også et
i denne gården.

Under:
Storgata fra jernbaneovergangen
og oppover Osebakken.
Hus nr. 2 fra venstre ble- bygget om til butikk. Her
hadde Ragnar Flåtsund sin farvehandel. l det store
huset på den andre siden av gata holder foreningen
Kameratklubben sine møter.
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Til høyre:

Skiensgate med «Teknikker'n» og Båndfabrikken.
Båndfabrikken ble grunnlagt i 1889 o' driften startet i februar året etter. Utvidelser ble oretatt både
i 1892 og 1896. Den ble drevet av O.C. Johansen.
Bygningene ble senere bygget om til pleiehjem.
Under:

Storgata i krysset ved Kullhusbakken ca 1910.
Det er huset til kjøpmann Isak Lunde vi ser litt av
på høyre side. Der var det vanlig at «Osebakk kopingane» samlet seg om kveldene i gamle dager.
I bakgrunnen Aamotbakken hvor terrassehusene nå
er under oppførelse.
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Til venstre:
Storgata - Osebakken ca. 1910.
Bildet viser to visergutter med drakjerrer. De har tatt seg
en pust i bakken. Før asfaltens tid var det mange ganger
en strevsom jobb å være visergutt.
Fotoet er tatt på toppen av Wibebakken.
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Til høyre:
Bebyggelse i Aamotbakken sett fra Ligata - ca. 1920.
Bildet er tatt før utgravingen i Sandtaket begynte. Det er
i lia bak murhuset de nå bygger terrassehusene. Murhuset
vi ser tilhørte borgermester Kjølseth. Det er nå revet for
omlegging av vegen til Breidablikk.
Under:
Parti fra Borgeskogen - ca. 1915.
Bildet tatt fra vegen som nå heter Strandbakken.
pen sees tårnet til Skogbrannvakta.

På top-
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Wiibebakken

i l 890-årene.

Etter krigen ble huset til venstre snudd
og trukket tilbake fra gata. Hus nr. 2 er
Wiibegården. Den ene føyen ble formodentlig revet i 20-årene. Hele gården ble
revet i 70-årene. Det lille huset til høyre
fikk samme skjebne for å gi plass til
«hybelhuset»
hagen til Funnemark.

i

Storgata - Osebakken 1914.
På den tiden fantes det en rekke kortevarebutikker som gikk under betegnelsen «Londonerbazaren>.
Dette er 15øres-bazaren til Løvås. Huset ovenfor er
vel best kjent i våre dager som «kvinnehuset».
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Osebru sett mot byen ca. 1910.
Denne brua ble bygget i 1906 til erstatning for en bru
som var bygget så langt tilbake som i 1820. Den ble
altså 86 år gammel. Brua av 1906 ble revet i 1946.
Lilleelva, som vi kaller Lerkup, var i sin tid grensen
mellom Gjerpen og Eidanger. Der hvor fotografen sto
solgte fiskere i mange år sine fangster fra båtene.

Parti fra Storgata ved Handelslaget ca. 1910.
Det store huset bak treet er Handelslaget hvor assuranceforeningen «Det Norske Lloyd» en tid hadde kontorene sine. Foreningen ble stiftet i 1861. De overtok
tomta i 1899, bygde gården, og Handelslaget på sin side
overtok denne i 1899.
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Osebru.
Bildet er tatt omkring 1910. Det viser A.N. Funnemarks bolig, nå kjent som Galleri Osebru (før den store
murgården ble bygget). Denne trebygningen ble oppført
ca. 1720, omtrent samtidig med de andre husene i nærheten. Til høyre Bertel Andersens hus.

Lilleelva sett fra Osebru -

ca. år 1900.

Dette kunne nok ble et fint park- og småbåtanlegg
hvis de rette folkene fikk det som de ville! Her ser
det omtrent slik ut i dag som den gang bildet ble tatt.
Under siste krig ble skråningene mot elva anvendt
til dyrking av poteter og grønnsaker.
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Oversiktsbilde tatt fra Moldhaugen ca. år 1900.
Lengst til venstre ser vi huset til «Det Første Norske Assuranceselskab», nå tilhørende Fr. Funnemark. Sjøbuene er i
K. Vetlesens besittelse. Deretter kommer Handelslagets gård, tidligere «Det Norske Lloyd». Den gang var det ikke
mye bebyggelse å se bortover mot Hovenga og Liane.
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Over:

Flyfoto over Osebakken og nedover mot sentrum ca. 1950.
Da bildet ble tatt var Skiensgate fortsatt avdelt. Alle hus står
fortsatt på plass der denne gata strekker seg ut i sin fulle
lengde. Oppe i St. Hansåsen, ved Vanntårnet, var det nokså tynt
bebygd på denne tiden.
Til venstre:

Utsikt fra Moldhaugen ca. 1920.
Her ser vi bebyggelsen mellom Floodeløkka og Rådhuset.
Nå er flere hus revet, og flere står for tur i de nærmeste årene.
Her er det bestemt at det nye Rådhuset skal bygges, men først
skal det satses på Politihuset.
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Over:

Floodegården brenner i 1951.
Brannårsaken var at noen barn hadde satt fyr på noe tørt
grass ved siden av bygningen. Gården var bygget i 1744 og
i 1833 ble den overtatt av Jørgen Flood, derav navnet.
Til høyre:

Parti fra Storgata ved Sjømandsforeningen, ca. 1930.
Sjømandsforeningen fikk dette huset i testamentarisk gave
fra enkefru Catrine Vauvert. Det ble bygget opp etter en
brann i 1865 som la hele «kvartalet» aske. Nederst et glimt
av Floodegården som brant 1951. I midten Condrupgården,
bygget slutten av 1890-årene.

i

i

i
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Over:

Oversiktsbilde sett fra Vestsiden ca. 1895.
Bildet er tatt fra Lysthusåsen og viser området rundt det
gamle Rådhuset som brant i 190 I. Det store huset til
venstre for Rådhuset er Apoteket. På venstre side ligger
noen av de mange sjøbuene som preget bybildet den gang.
Nå er det bare en av disse igjen.

Til venstre:

Storgata med brua over havnesporet ca. 1910.
Denne brua over jernbanesporet ble revet i 20-årene en gang.
På den andre siden av brua ligger først Floodegården og så
Condrups gård.
26

Østsiden dampskipsbrygge

ca. 1895.

I det lille huset til venstre drev Isak Sørli i mange år sin sportsforretning.
I det store huset bakenfor holder Sjømandsforeningen til i dag. Deretter følger den gamle Floodegården. Ytterst til høyre sees snekkermester Bjålands gård.
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l
Roald Amundsen med sin N-25.
Bilde ble tatt i 1925. I anledning av Fylkesutstillingen
dette året kom Amundsen hit på besøk med sitt fly, N-25.
Vi kan tenke oss at det vakte berettiget oppsikt den gang.
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Storgata ved Rådhuset - 1907.
Bildet er tatt under byjubileet i 1907. Portalene ble satt opp ved inngangen til Urædd stadion etter utstillingen, hvis vi ikke
er feil underrettet. Dr. Nilsens hus, til høyre, ble revet 60-årene.

i
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Storgata ved Rådhusplassen i slutten av 30-årene.
Her finner vi igjen dr. Nilsens hus - denne gang til venstre. Deretter torvet, som nå tjener som drosjeholdeplass.
~Iomsterhandler T. Dalene holder til i Apotekergården til høyre. Apoteket flyttet inn i fløyen i 18S0-årene. Lengst borte
l gata skimtes den gamle gården til Alf Tangvaid.
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Kammerherregården - Rådhuset.
Denne gården ble oppført noen år før 1777 av Nie1s
Aall. I 1777 ble nemlig bygningen overtatt av Jacob
Aall som solgte den til sin svoger Severin Løvenskiold
i 1787. Severin Løvenskiold var Kammerherre, derav
navnet som ble heftende på gården.
I 1838 kjøpte Porsgrund Kommune denne gården.
Senere, i 1882, ble den restaurert og annen etasje ble
utvidet. I 190l ble den stolte bygningen flammenes rov
og det ble bygget et nytt Rådhus på stedet. Dette ble
innviet i 1905. Et bilde av det nye Rådhuset med den
gamle drosjeholdeplassen ser vi nederst.
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Flyfoto av Rådhuskvartalet - ca. 1950.
Slik så det altså ut dette meget omdiskuterte området ved Rådhuset den gang. Noen av husene har fått nådestøtet i de
senere årene.
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Folkerestauranten i I930-årene.
Bildet må være tatt etter 1934. Dette året ble
nemlig kinoen bygget ferdig på restaurantens
tomt. I 1930 solgte Alfred P. Wrights arvinger
gården til Folkerestauranten. Huset ble revet
ned i 1940 og satt opp igjen på Grenland Folkehøyskole. Kjellermurene ble benyttet som bomberom under krigen.

Parti fra Storgata ved Helgesens hjørne ca.1935.
Mange av husene som vi ser på høyre side er
blitt borte med årene. Sentrumgården og Nordentorget finner vi der i dag. På venstre side
ligger R.O. Helgesens gård og P. Tollefsens hus
med trappa hvor nesten alle unger hadde for
vane å springe opp på den ene siden og ned den
andre. Her ligger nå Plenty varehus.
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Finnesaga brenner under krigen.

Krysset Storgata - Jernbanegata, 1945.
Samme sted nok en gang. Denne gang er det
frigjøringsdagene i 1945 som feires. Bomberommet til venstre.
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Storgata i krysset med Jernbanegata - ca. 1915.
De to bygningene nærmest Sparebanken ble revet i 1956 - som de to første i en serie på seks - som møtte sin skjebne
i 50- og 60-årene. På høyre side sees en del av Petersen-Wrights gård. Nærmest Sparebanken ligger nå Centrumgården.
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Til høyre:

Storgata før 1908.
Bildet er tatt før Baumanngården brant i 1908.
Den sees til venstre nedenfor trappa til P. Tollefsen.
Til høyre finner vi Næssgården hvor blant annet
Smith & Co. hadde forretningen sin. Den brant i
1970. Nederst i gata sees Hammondgården.
Under:

Storgata før 1908.
Dette bildet er tatt i motsatt retning av ovenstående. Til høyre hekken foran Baumanngården.
Som vi ser kunne ungene vise sine skøyteferdigheter i gata.

-
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l7.mai-togca.l9l0.
Bildet er tatt fra trappa hos P. Tollefsen.
Fotografen var Jacob Jacobsen, som også
har tatt en del andre bilder fra denne tidsepoken.
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Gasmanngården - Victoria Hotell.
Gården ble ført opp igjen etter en brann i
1824. Navnet skriver seg fra stortingsmann
Jens Gasmann. Han satt på «tinget» da
meldingen innløp at den gamle gården
sammen med Morgenstjernegården var lagt
i aske. Alle skjøter og tinglyste papirer
som ble oppbevart i Morgenstjernegården,
ble flammenes rov. I 1891 overtok H.B.
Nielsen denne gården og bygde den om til
hotell.

Victoriahagen.
Bildet er fra før ombyggingen i 50-60-årene.
Det var gode pærer på trærne som ble hugget ned i 1980!

39

Hammondgården.
En antar at huset er oppført før år 1700 og så vidt det vites har det stått der i sin opprinnelige form hele tiden. Riktig nok
er taket blitt noe forandret etter 1823. Det ble bygget som helvalmet tak. Navnet Hammondgården skriver seg fra Thomas
Hammond som kjøpte gården i 1805.
Baker 1. Johannessen kjøpte huset i 1872 og hans familie ble de siste eiere av dette gamle erværdige hus, inntil det ble
herjet av brann i slutten av 70-årene.
40

Minneparken.
Dette navnet har parken hatt siden 1951. Opprinnelig het den Jeremiassens Plass etter giverne, Serine og Johan Jeremiassen, som bodde i huset i bakgrunnen. Huset ble bygget omkring 1720 og hadde hatt flere eiere da Johan Jeremiassen
kjøpte det i 1872. Christian J. Reim eide det senere og solgte det til Dina Bergh. Huset ble revet i 1960-årene til stor
skuffelse for mange. Til høyre frukt- og tobakksbutikken til Damquist.
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Til venstre:
Oversiktsbilde fra Vestsiden ca. 1895.
I midten ser vi huset som vi kalte Dina Berghs hus.
Den gang tilhørte det Johan Jeremiassens enke, Serine.
Jeremiassens verft lå på den åpne plassen til venstre,
nå Minneparken. I høyre del av bildet ser vi noen store
hus blant de øvrige. Det var Telegrafen og Friisegården som begge brant ned til grunnen sammen med
en del andre hus i 1899. Det året opplevde Porsgrunn
to store branner. Meierigården og Brannstasjonen
ligger nå der hvor ovenfor nevnte bygninger den
gang lå.
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Til høyre:

Som vi ser var det tennisplass i en del av parken (etter
at skipsverftet var blitt nedlagt).

Under:

Storgata nedenfor Victoria Hotell før 1908.
På høyre side av gata ser vi først trappa til Hammondgården, deretter Victoria Hotell og Baumanngården.
Øverst Helgesens gård.
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«Meierislottet» .
.Komplekset ble bygget i 1901 på tomten til den tidligere Telegrafbygningen som brant i 1899. Etter at Meieriet var
flyttet inn i disse nye lokalene brant det gamle meieriet i «Lagmandsgården». Meierivirksomheten er nå forlengst flyttet
til det nye, moderne Telemark Meieri, og etter en tid ble det avklaring slik at Helse- og Velferdssentralen kunne overta
bestyrerleiligheten i annen etasje. La Pizza holder fremdeles til i gården, likeledes Wibu og Bjørn Dalene i underetasjen.
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Over:

Storgata 1945.
Jeremiassens plass med en del av den «festningsbarikadem> tyskerne bygde under krigen. Denne strakk seg fra
brua og opp til dampskipsbrygga. I tillegg var det satt opp
piggtrådsperringer .
Ute i elva sees litt av «Stadsraad Erichsen» - skoleskipet
tilhørende Sjømandsforeningen.
I
Til venstre:

Storgata nedenfor Victoria - før 1914.
Kompaniskapet Martin Johannessen og Andr. Thorsen
overtok Johan Jeremiassens Jernvareforretning i 1880årene. De bygget denne murgården etter at den gamle
brant i 1899. Rekken av murhus som vi ser er bygget opp
etter brannen det året. Chr. S. Hanssen overtok både
forretningen og gården i 1914.
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Storgata nedover mot Fergegata, 1912.
Huset til venstre tilhørte skreddermester
O.M.Ahlbom. Han overtok gården 1892
etter de tidligere eierne: Porsgrunds Brennevinsamlag. Da bildet ble tatt drev Andreas
Wibeto sin kolonialforretning i den nærmeste gården til høyre.

i

Storgata ved Meieritorvet ca. år 1900.
Til venstre Aktiebakeriet - senere Brynes
Bakeri. På høyre side ligger Heimens gård.
Vannkrybba der hesten står var blitt flyttet
fra sin plass foran Meieritorvet. Den ble flyttet nok en gang - til fortauskanten.
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Til høyre:

Storgata 102 - før 1930.
Dette er det «snurrige» huset til Karen Knudsen som arkitekt Wilhelm Swensen skriver om i sin bok «Kulturbilder». Det er sett fra en
litt uvanlig vinkel. Karen Knudsen overtok gården i 1916. Den ble
revet i 1930 og en ny tre-etasjers gård ble oppført. Det fantes en «godtebutikk» i den gamle gården, og folk gikk antagelig inn døra hvor
«guttæne» står, når de kjøpte «knekk».

Under:

Storgata sett fra Fergegata ca. 1912.
Disse to bildene er tatt omtrent på samme tid, men i motsatt retning.
I huset til venstre, hvor Ragnar Flåtsund nå driver, hadde Ragnvald
Hals sin fargehandel i mange år. Deretter kommer Strandheimgården, oppkalt etter Lauritz Andersen Strandheim, som hadde bygd
denne staselige gården i sveitserstil i I890-årene. Den eies nå av Adelsten-Kjølner, og ventelig finner den sin endeligt i inneværende år.
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Storgata 98 - før 1905.
Dette huset lå på motsatt side av krysset i forhold til Karen Knudsens gård. Skomaker Halvor Hansen eide huset da det
brant ned i 1905. Et nytt hus ble oppført på tomten. Der holder urmaker Saastad til i dag.
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Fergegata sett fra Brannvakta ca. 1915.
Murhusene til venstre ble oppført etter brannen i 1905. Nederst Bratsberg Bruk. I det
lille huset i enden av gata holdt «Kjøttkontrollen» til. Før brua ble bygget var det
ferjested. Slik så trehusbebyggelsen ut før
brannene i 1934 og 1939.

Oversiktsbilde fra den gamle brannvakta,
før 1905.
Under det store taket til venstre skjuler Lagmandsgården seg. På høyre side ser vi taket
på HJ. Larsens gård. Slik så det ut før
brannen i 1905.
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Nedover Schweigaardsgate (nå Storgata) - etter brannen.

Til venstre:
Brannen på Franklinsaga 1905.
Foto tatt under Helleberget på den vegen Chr. Knudsen og
andre anja i J 870-årene. Da han flyttet hit i 1855 var det
åpent vann her. Folk stilte seg beredvillig opp for fotografering.

i
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i

Nede Huken - etter brannen.
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Oversiktsbilde fra Kirketårnet ca. 1910.
Alle murhus på bildet er oppført etter brannen. Huset med pipa nede ved elva er kjelehuset og impregneringsverket
til Franklingsaga, - det første i sitt slag i Skandinavia. Dette murhuset var det eneste som overlevde brannen.
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Oversiktsbilde sett fra Vestsiden etter brannen, ca. 1910.
Vi ser en del av Franklinsaga hvor Metallverket ble bygget i 1916. Ytterst til høyre den gamle Toldbod som ble overtatt
av Havnevesenet i 1904 som havnefogdbolig. Den siste som bodde der var havnefogd Andersen. Ved siden av ligger
huset til Gundersen. Det brant 1945.

i
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Oversiktsbilde sett fra Lysthusåsen, ca. 1910.
Bildet viser øverste del av branntomta og de husene som til da var bygget opp igjen. Trevarefabrikken «Norkym> er
kommet der Lagmandsgården tidligere lå.
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Oversiktsbilde fra Helleberget, ca. 1890.
Brua under bygging. Den sto ferdig i 1892. Fløtningsrenner ble bygget der det tidligere var åpent vann. Her lå det også
sagbruk til ca. 1940.
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Til venstre:

Den provisoriske brua.
En del av brua nærmest brannstrøket ble også ødelagt
i 1905, og en måtte derfor konstruere en provisorisk bru.

Under:

Brua «reiser av gårde» i 1927.
Denne delen av brua som var bygd på pontonger slet seg
under storflommen i 1927. Den ble berget inn til Flakvarp
og før den ble buksert tilbake på plass, ble det ved en
anledning arrangert dans «ombord».
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Flyfoto over Brustrøket ca. 1935.
Bildet er tatt før Storgata ble forlenget mot
Sundjordet. Frednesbekken er det eneste
som er igjen av denne Lilleelva som gikk
her en gang i tiden. Metallverket ble anlagt
her 1916 og det foregikk produksjon her
frem til eksplosjonen i 1969. Etter denne
ulykken ble det lagt om til plastproduksjon.

i

Oversiktsbilde tatt fra Vestsiden i 3D-årene.
Bratsberg Bruk fyller motivet med sine store
planke- og bordstabler. I dag finnes det ikke
et eneste sagbruk langs elva innenfor de
gamle bygrenser.
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«Gamlebrua» i 1957.
Den gang sto folk på pontongene og fisket, mens koggene lå fortøyd rundt brua. Det maritime miljøet som fantes den gang
er nå borte. Når det var bruåpning måtte mange vente både lenge og vel. Det ga anledning til å slå aven prat.

58

Franklinsaga sett fra Helleberget.
Slik så det ut her før brannen i 1905.
Vegen til høyre fører fram til brua. Det store mørke huset med arken skal være Tollboden fra 1652, om enn noe modernisert. Den ble brukt til formannsbolig. Helt til venstre ligger Rasehenborg som også strøk med under brannen. På elva
ligger briggen «Como» oppankret.
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Flyfoto over Vestsiden sentrum ca 1965.
Bildet viser «Vessia» sentrum før EPA dukket
opp og Porselensfabrikken utvidet. Den eldste
bebyggelsen er borte. To store tregårder, Apoteket og Zimmermangården, begge fra ca.
1700-tallet, møtte også sin skjebne.
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Flyfoto over Vestsiden ca. 1950.
Bildet er tatt i nordlig retning. Midt på bildet finner vi leiren tyskerne bygde under krigen og ga navnet «Miltenberg».
Bare en brakke står igjen og den eies av Jehovas Vitner. Leiren ble anlagt på den gamle fotballbanen til «Pors». Lenger
oppe skimter vi den nåværende stadion. Der sto det fem kanoner under krigen.
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Oversiktsbilde sett fra Lysthusåsen ca. 1915.
De nærmeste bygningene står ennå, i modernisert form. På den andre siden av Kirketjernet ser vi bebyggelsen langs
Kirkegata. I bakgrunnen Bjørntvedt i Solum.

62

Vestregateca. 1915.
Huset i venstre bildekant er det gamle
posthuset hvor Carl Carlsens Kolonial
senere flyttet inn. Huset ble brannskadd
og revet i slutten av 50-årene.
Deretter Bedehuset, som i 20-årene ble
flyttet til Kirkegata, der det nå står.
Zimmermangården var fredet, men dette
ble senere opphevet og gården revet.

Vestregate i 1930-årene.
Vi er nå kommet forbi brukrYSS;etog vi
ser huset til Tennefos, senere kjent
som Hahns Kafe. Bortenfor ligger
Zimmermangården.
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Vestregate i 1920-årene.
Til høyre har vi bakermester Oscar
Olsens nye bakeri i mur. På motsatt side
har H. Olsen forandret sitt butikklokale.
Lengre borte i gata ser vi fløyen på
Apotekergården .

Vestregate ca. 1900.
Bildet er tatt fra Kirkegate-krysset.
Oscar Olsens gård til venstre. Av reklameskiltene fremgår det at Olsen driver
virksomhet i lokalet på hjørnet - antagelig det gamle bakeriutsalget hans.
I det andre lokalet holdt skomaker A.
Hansen til. Der er det nå blomsterhandel.
Huset til høyre tilhører O. Braarud .

•
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Kirkegata i 1930-årene.
Huset til venstre ble flyttet til Kirketjernet en gang i l950-årene. Det andre huset ble revet i 1980 mens apoteket hadde fått
sin dom allerede i 1970 for å gi muligheter for større parkeringsplass. Apotekergården daterte seg tilbake til l700-tallet.
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Til venstre:

Klyvebekken ca. år 1930.
Her krysser Heigata Lilleelva og vi ser Heigata nr. 9 i
bakgrunnen. Huset ble revet i slutten av 70-årene for
å gi plass til vegutvidelse. Reservebrannstasjonen
skimter vi litt av på høyre side.

Under:

i

Ole Braaruds Kjøttforretning Vatninga.
Bedre kjent som M.M. Iversens Møbelverksted for
byens yngre borgere. Vi ser Trine og Ole Braarud
samt pølsemaker Oscar Næss ved hesten. Klyvebekken, eller Lilleelva, går like bak huset på høyre
side.

-
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Vestregate ca. 1910.
Bildet er tatt fra Norrøna~ata mot PMV. Det store huset borte i gata forsvant senere og der ble plateverkstedet til PMV
anlagt. Huset til venstre tilhører Carl P. Wright. På døra til hjørnehuset vi ser til høyre står det: «Vestsiden Industriforretning». Det tilhører Kjellevold.
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I forgrunnen PMV og en del av den gamle
bebyggelsen. På den andre siden av elva finner
vi fra venstre: Den gamle Tollboden, deretter
Prestegården som nå er blitt Bymuseum. Ovenfor, oppe i lia ligger Nedre Jønholt. Litt lenger
til høyre ligger Øvre Frednes - en gård som
tilhørte Knudsenfamilien på Frednesgården,
som ligger nederst til høyre. Taubåten tilhørte
også samme familie.

Frednesøya ca 1970.
Bildet er tatt før hele området ble fylt med stein. Dette var en del av den «øde ø Porsgrund», hvor Toldstation ble opprettet
i 1652. Sundjordkanalen er den siste levning av «Lilleelva» som rant der Storgata går i dag. Den gamle fotballbanen til
SIF lå på denne øya.
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Rasehenborg ca. 1900 og 1905.
Gården hadde sin opprinnelse på 1700-tallet,
i likhet med flere andre store gårder i byen.
Det var Etatsraad og Toldkasserer Chr.
Rasch som lot den bygge i 1776. Da den
brant i 1905 var James Franklin eier av
bygningen. Det er Frank1ins piano som
bæres ut.
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Den gamle Tollbod.
Antagelig den første privatbolig på Toldbodøen som den engang ble kalt. Den var i
Statens eie til 1904 og ble da overtatt av
Havnevesenet. I 1970 ble den flyttet til Bymuseet. Den overlevde på en mirakeløs
måte flere katastrofer opp gjennom årene.
F.eks. bybrannen i 1905. Videre et flyangrep mot PMV i 1945. Begge gangene
brant nabohus ned til grunnen. Den slapp
også heldig fra eksplosjonen ved Metallverket i 1969.

Prestegården - Bymuseet.
Gården ble bygget om til museum i 1962.
Den stammer fra 1720 og 1796 ble den
overtatt av Nic. Benjamin Aall, som leide
den ut til sogneprest Karl Hansen. Sistnevnte kjøpte gården
180I. Som bildet
viser ble den hardt skadet under eksplosjonen ved Metallverket.

i

i
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Frednesgården.
Gården ble oppført i 1713. I 1742 ble den
kjøpt av Cancelliraad Carl Deichmann og
hans bror Kammerraad Wilhelm Deichmann. Det er den samme Carl Deichmann
som skjenket 6000 bøker til Christiania og
dermed la grunnlaget for det Deichmannske
Bibliotek.
Frednesgården ble i 1855 kjøpt av Chr.
Knudsen og den tilhørte familien Knudsen
helt til den gikk opp i flammer i 1952.

Her er det Vinni Franklin som slår ball
sammen med en del barn.
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Chr. Knudsens vei - Deichmannsgate.
Foto tatt i l 930-årene. Veien var oppkalt etter Chr. Knudsen som hadde kjøpt Frednesgården i 1885. Chr. Knudsen la den
«grunnstenen» som sønnene Jørgen og Gunnar fortsatte å bygge på sammen med sin søster Serine og hennes mann Johan
Jeremiassen. Denne familien skapte de største industribedriftene vi har hatt i byen fra l880-årene og helt opp til våre dager.
Vi kan nevne to skipsverft for seilskuter, et skipsverft for damp- og motorskip, Porselensfabrikken, Metallverket, en stor trevarefabrikk, fire skipsrederier, en bedrift for eksport av is, en bedrift for produksjon av ildfast stein (på Borgestad). Etter krigen ble
navnet Chr. Knudsens vei endret til Deichmannsgate, oppkalt etter mannen som skapte «Deichmanns» i Oslo. Det er imidlertid
et paradoks at han som betydde så uendelig meget for byens industrielle vekst, ikke minst, han har ikke en eneste veg eller
gate oppkalt etter seg. Deichmannsgate er delt i og med at den går opp bakken til Øvre Frednesveg og så fortsetter ovenfor
Øyekastvegen.
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Østsiden Kirke og Porsgrunn Lutherske Sykehus ca. år 1900.
Kirken ble innviet 10. juli 1760. I januar 1897 ble det besluttet å ansette en luthersk menighetsdiakonisse. Dette ga støtet
til opprettelsen av et «Luthersk» sykehus i byen. Den første diakonissen het «Ninni». Gratis tomt ble stilt til disposisjon
et stykke ovenfor kirken, skjenket av Jørgen C. Knudsen. I 1902 sto det Lutherske Sykehuset fullført og ferdig til bruk
med 18senger.
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Brannstasjonene.
Etter hvert som de gamle parafinlyktene ble umoderne og bruken
av elektrisitet økte, ble det gjort vedtak om å bygge et elektrisitetsverk kombinert med brannstasjon på den ledige tomten
etter Friisegården som brant 1899.
Anlegget sto ferdig til bruk desember 190l.

i

i

Det ble bygd en ny brannstasjon - og heldigvis, for en si for i 1905 brant den gamle stasjonen på Helleberget! (fil venstre).
Vi ser brannsjef Wessel, lngebret Gunnarsen, ukjent, Randulf
Hansen, H. Aslaksen, Gunnar Gunnarsen, Ole Olsen, dagvakt
Lie.
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Til høyre:
«Koperativen»
- som folk på «Hauen» kalte butikken
til venstre, er blitt snudd senere.
Huset ved siden av og det lille nede i krysset er revet.

Under:
Sverresgate ca. 1930.
Bildet er tatt før 1937. Da ble Den Katolske Kirken
flyttet over til den tomten vi ser på venstre side av bildet.
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Folkebadet.
Oppført i slutten av 90-årene. Det var
«badeliv» her til i slutten av I960-årene.
Da Porsgrunns hallen sto ferdig ble byens
bad flyttet dit. Helse- og Velferdssentralen har senere benyttet det gamle Folkebadet.

Folkeskolen

og Losje

Første

Norske.

Til venstre Losje Første Norske, stiftet
i 1877 av Carl Reynolds. Bygningen
brant ned i 1964.
Skolen ble ferdig og tatt i bruk 27. august
1883.
Lengst til høyre Gjærfabrikken,
nå
Odd Fellow bygningen.
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Grand Hotell
ble kjøpt av Carl P. Wright fordi det ikke
var ønsket noe forlystelsessted ved den
Katolske kirke og sykehus. Fra omkring
1950 til høsten 1953 ble gården brukt til
avlastning for sykehuset. Etter brannen
på Mule Pleiehjem ble en del av pensjonærene flyttet hit. Den var i bruk Ifor
St. Joseph's Hospital til den gikk over til
T.S.S. for bruk til Yrkesmedisinsk avdeling.

St. Josephs Hospital.
Opprettet i 1892 i dreiermester Lassens
gård hvor de leide to rom med fire senger. 1894 flyttet de til Høeghs gård i
nærheten av den Katolske Kirke og
prestegården. Der ble det innredet et
tidsmessig sykehus etter datidens krav.

I

77

Folkeskolen og Middelskolen ca. 1890.
Begge skolene sto ferdig til bruk 27. august 1883 og hadde kostet den nette sum av 160.000 kroner. Kronestykkene rakk
lenger den gang! Imidlertid klaget folk over at skolene lå for langt fra «byen». Bildet er tatt fra jernbanestasjonen.
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Bjørntvedtgården.
Dette er den eldste gården i hele Porsgrunnsdistriktet. Navnet er første gang nevnt i eldgamle skrifter fra 1397. Det er ikke
utenkelig at Bjørn Farmand i sin tid kan ha hatt råderett over gårdene Eidanger og Solum.
Det meste av Porsgrunn er bygget på grunn som i sin tid lå under Bjørntvedtgården. Det er vemodig å tenke på at denne
store herregården har blitt redusert gjennom tidene til en middelmådig leiegård, og på de gamle tuftene står det i dag
aldersboliger.

i
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Jernbanegata 1956.
Det var mulig å parkere i Jernbanegata
den gangen. Rivingen av husene i Storgata har begynt. Alle trærne som vokste
i Jernbanegata er forsvunnet.
Middelskolen ligger til venstre på bildet.

Rådhusparken.
Bildet skal være tatt ca. år 1908.
Så vidt vites ble parken innviet 20. juni
1905.

80

Det er ikke mye tilbake av alt dette når
en betrakter de to bildene tatt i 1907 og
1925.

Da ble det arrangert utstillinger her og
alt må ha blitt rasert.
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Jernbanestasjonen.
Stasjonen ble bygget i 1882 og lå da
Eidanger. Grensen gikk mellom
bygningen og godshuset.

i

Folk brukte toget når de skulle ut av
byen. På bildet ser vi Ba Bøhle, Ragn·
hild Holmesland og Borghild Ander·
sen som kommer fra Latinskolen i
Skien. Stasjonsbygningen
ble revet i
1962.
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Leif Gundersens hus I Telemarksbanken.
Gården ble opprinnelig bygget som bolig for skipsreder Leif Gundersen i den såkalte «jobbetiden». Det gikk med ham
som med så mange andre den gangen - det endte med konkurs. Gården ble solgt, og før Telemarksbanken overtok den,
hadde S.K.K. sine kontorer her i en årrekke.
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Norrøna Fabrikker.
Fabrikken hadde sin opprinnelse i Kragerø i 1880 under navnet «T. Plesners Brynestensfabrik». Etter oppfordring fra
Porsgrunn ble den flyttet hit i 1883. Navnet ble forandret til Den Norske Bryne· og Slipestensfabrik. I 1889 tok de til med
støpte steiner med møner og tresliperier som avtagere. Fabrikken ble døpt om nok en gang, til Norrøna. Det skjedde da
bedriften startet med produksjon av steintøyartikler, såsom krukker, fat 0.1.
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Porselensfabrikken.
Denne hjørnestensbedriften i Porsgrunn
startet sin produksjon i 1887. Ildsjelen bak
foretaket var konsul Johan Jeremiassen.
Han fikk ideen etter et opphold på et kurbad
i Tyskland hvor han hadde sett en slik
fabrikk. Han ante neppe at PP's navn
skulle bli så viden kjent rundt om i verden.
Bildet er tatt i 1909 under besøket av kanonbåten Frithjof.

Beha Fabrikker i 1930-årene.
Her gjelder det å få en effektiv utnyttelse
av elektrisk energi, tenkte nok Carl Eugen
Berg Hanssen, da han i 1917 startet produksjon av varmeovner og kokeplater i en
fløy av Floodegården. Omkring 1930 ble
fabrikasjonen flyttet over hit og produktspekteret ble utvidet.
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«Metallurgen» og Cementstøperiet.
Porsgrund Elektrometallurgiske AlS ble satt i drift av et fransk-sveitsisk selskap i 1913 for produksjon av ferrosilisium
og andre beslektede legeringer. Ved siden av PEA vokste det opp en annen bedrift på denne tiden. Det var Porsgrund
Cementstøperi. Foruten produksjon av vanlige betongvarer som byggeblokker og sementrør, satte de også i gang med
bygging av båter av betong. Skrogene ble gjort ferdige og sjøsatt med bunnen i været og senere snudd. Det var ingeniør
Alfsens patent som ble anvendt, og de brukte ca. seks uker på et 1000 tonn skrog. Forsøkene med betongskip hadde sin
bakgrunn i materialmangelen under første verdenskrig.
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Norsk Hydro.
Da «Hydro» ble anlagt på Herøya i 1928, lå fabrikken like utenfor Porsgrunns daværende grense mot Eidanger. Arbeidsplassene
på denne store fabrikken har at avgjørende betydning for de
omliggende distrikter, ikke minst for Porsgrunn og Eidanger.
På grunn av begrenset plass makter vi ikke her å komme inn
på nærmere detaljer når det gjelder denne kjempebedriften,
etter norsk målestokk.
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Bark «Dione», bygget 1881.
Barken «Dione» ligger her utenfor det verftet hvor den ble bygget. Reder var Johan
Jeremiassen. Verftet lå der hvor Minneparken nå er. Han bodde i huset ovenfor verftet. Han var også mannen som sto bak
jernvareforretningen
i Hoffgården (bak den
forreste masten på skuta). Huset bak den
midterste masten er Telegrafbygningen
som
brant i 1899 sammen med Friisegården,
som vi skimter til høyre.

Nordkyn - Bratsberg Bruk.
Trevarefabrikken
«Nordkyn»
ble startet i
1893 i det gamle meieriet og strøk med i
brannen i 1905. En ny fabrikk ble bygget,
men også denne brant ned i 1908, og selskapet gikk konkurs i 1910. Finn C. Knudsen
var blant de som arbeidet med å skaffe ny
kapital, og fikk senere fabrikken i gang igjen
under navnet Bratberg Bruk.
DIS «Alliance» av Arendal ligger å laster
tømmer ved Nordkyn. Tømmerlasting
var
ganske alminnelig langs elva helt opp til
50-årene.
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«Vold» (39 brt - bygget i 1892).
Skipet hadde flere eiere opp gjennom
tidene, og i en periode var Andreas
Aasland disponent for selskapet.
DIS

DIS «Hitterdal» (63 brt . bygget i 1876)
var et annet av de små ruteskipene
som gikk sammen med DIS «Vold» i
ruten Skien-Langesund. C.A. Pettersen
sto som disponent for skipet da det var
registrert i Porsgrunn.

-"
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«Høiaas» sjøsettes på Moldhaugen i 1919 og
ble satt i fart i 1921. Skipet lå i mange år i opplag ved Realfsens brygge, litt ovenfor det stedet
den ble bygget. Den ble i sin tid kondemnert
og ligger nå sunket Frierfjorden. Dette er det
eneste bilde fotografen har sett av skuta hvor
den er i fart.

i
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Frakteskutene.
MIS «Mirjam Ill» (75 brt, bygget 1938) får representere alle de frakteskutene som har hørt
. hjemme i byen og som virkelig satte sitt preg
på det maritime miljøet. Nils Halvorsen AlS var
det største av denne type rederier. Selskapet eide
«Mirjam Ill» samt et tjuetall andre fartøyer opp
gjennom årene, deriblant både slepebåter og
lektere. «Mirjam Ill» er fotografert på slippen
til Mathisen i Knardalstrand.

«Storegut» - bygget 1903.
Båten ble sjøsatt i Trondheim og var på det
tidspunkt leveringen fant sted en av landets
største slepebåter med sine 168 brt. Selskapet
med «Iang»-navnet Langesundsfjordens Dampbugserselskap eide «Storegut» pluss 12 andre
slepebåter, og ble regnet som et av de ledende i
landet. Selskapets stiftere var J.c. og G. Knudsen. Disponent var Finn C. Knudsen.
DIS
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Porsgrund Mek. Verksted i 1955.
Verkstedet var da 98 år gammelt, og til den tid
var det blitt bygget 121 skip av ulike størrelser
og typer. Mest kjent er «Porsgrundsbåten». Det
var en «Lakebåt» på 2400 tdw. Den første ble
sjøsatt i 1929 og den siste i 1952. Bebyggelsen
rundt verkstedet er ikke blitt så mye forandret.
En god del ble ødelagt siste fase av krigen, da
allierte flyangrep verkstedet Il. april 1945.
Ved verkstedet ligger DIS «Disa» . DIS «Baltie»
ble bombet i senk ved Hydro i 1943. Skipet var
da tyskeid. I dokka ligger DIS «Dixie» som
skal bygges om til motorskip.
Ved Frednes og Grenland Mek. Verksteder er
det fortsatt virksomhet med reparasjoner og
ombygging av mindre lasteskip.

i

Sjøsetting av MIS «Diala».
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Etter flyangrepet mot P.M.v. i 1945.
Slik så det ut langs kaiene ved verkstedet etter
flyangrepet Il. april. Nærmest ligger DIS «Norsjø» tilhørende Skien-Telemarken Dampskipsselskap. Deretter en tankbåt bestilt av tyskerne,
et søsterskip står på beddingen. Lenger nede
DIS «Dixie» som ble sjøsatt i 1941. På innsiden
ligger den tyske vaktbåten «Helgoland».

6 skip tilhørende Reims rederi 1971.
Et slikt motiv vil en skipsfotograf lete forgjeves etter på havna i dag. Det er 6 skip av de tilsammen II som skipsreder Reim
eide i 1971. Det var et sjeldent treff å se så mange av Reims båter samlet på et brett.
Fra venstre ser vi MIS «Dione» (bygd 1956), MIS «Disa» (bygd 1959), og på utsiden MIS «Dixie» (bygd 1941, ombygd
1946), M/S «Dido» (i dokka, bygd 1949), M/S «Dianett» (bygd 1962) og MIS «Divina» (bygd 1951). Noen dager før bildet
ble tatt forlot MIS «Diagra» verkstedet. Alle var bygget ved PMv.
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Vestregate 1945.
Da de allierte gikk til angrep på skipene ved P.M.V., gikk det også ut over de som bodde ved verkstedet. Disse hus lå til
høyre for hovedporten.
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Porsgrunns-brua 25 år.
Denne brua ble tatt i bruk 13. oktober 1957 etter at samferdselsminister Kolbjørn Varmann hadde klippet over båndet
og erklært brua for åpnet.
Det er den gamle dokka til Porsgrund Mek. Verksetd som blir slept av slepebåten «Frier». Den ble bygget i 1909 av P.M.V.
og har i alle år ligget ved verkstedet til den ble solgt til opphugging i 1980. Med dokka forsvant også et gammelt merke
fra elva. Det var også mange som før i tiden stod å fisket fra den ..
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Skoleskipet Statsraad Erichsen.
Skuta lå i opplag Sandefjord da Porsgrund og Omegn Sjømandsforening kjøpte den 1937. Selgerne hadde da fått et
nytt skoleskip, Christian Radich. Det var kurs for førstereisgutter i 1938 og 1939. Det ble avertert et i 1940 også, men
det er uvisst om det ble noe av. Skuta som ble bygget i Horten i 1859, lå opplag ved Skjæret til 1946. Den ble da solgt
og bygget om til frakteskute ved Ekstrand Verksted.

i

i

i
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Kanonbåten «Frithjof» på besøk i 1909.
Det var i anledning av marineoffiser Ole Engelstads gravferd at skipet besøkte byen. Inne på land ser vi først dampskipsbrygga, deretter en del hus som ligger til Vestregate og som nå er borte. Bakerst Reperbanen der Langgata nå går.
Til venstre P.M.V.
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«Friisebrygga».
Som navnet sier lå brygga under Friisegården. Det var en veg direkte dit via «Smauet» som er der ennå. Da bildet ble
tatt, var det revet bare ett hus. Der var Sebergs Mek. Verksted og Mikaelsens Seilmakerloft. Nå er alle husene revet, med
unntak av ett, og plassen er blitt asfaltert (mellom det nåværende Schankebygget og elva).
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Fiskehandler Halvorsen.
Tre personer ved navn Halvorsen
solgte fisk i Porsgrunn.
Karen på bildet holdt til ved
Osebru.
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Anders Johnsen kjørte brød og kaker i denne fine vogna tilhørende Osebakken
Det må ha vært en av de flotteste i sitt slag i byen!
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Bakeri.

Krysset Storgata og Hovengensgate.
Kristen Torjussen befinner seg midt i krysset med hesten sin. Huset tilhører lsak Lunde og han drev kolonialbutikk der
etter sin far. Huset ble opprinnelig bygget i en etasje omkring 1750.
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Kong Håkon VII Porsgrunn.
Hans Majestet ankommer Porsgrunn
anledning av IDO-års jubileet.
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Rådhuset

17. mai ca. 1896.
til venstre, Dr. Nielsens hus til høyre.
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Flyfoto av området Sverresgate - Storgata ca. 1953.
Skolegata til høyre på bildet. Folkeskolen nederst. Videre nedover: Odd Fellow og Hotell Victoria. Øverst til venstre
skimter vi Meieriet og Torvet. De tre små husene på venstre side av skolegården er revet og på jordet like ved finner vi
nå Trygdekassebygget.
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Kirkebakken.
Nederst i Storgata ser vi bakermester Brynes gamle gård. I denne delen av gården hadde Andreas Kristensen i mange år
sin herrefrisørforretning. Lenger oppe i bakken ligger brannstasjonen til venstre og meieriet til høyre. I forgrunnen
fire små hus som alle ble revet i 1960-årene.
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Storgata 111. Brennevinsamlaget, senere Ahlboms gård.
Dette bildet skriver seg fra den tid det var brennevinsutsalg på hjørnet av denne bygningen og Nøkternhetskafe i den
andre enden!
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Fergestedet, Vestsiden. Klokkergården til venstre på bildet tilhører nå Aslandfamilien. Den er bygget i l 760-årene. Mellom denne og
det store huset på høyre side, Seilmakergården, ligger det gamle fergeleie. Det var først i 1783 det ble gitt bevilgning til fergetrafikk over
elva, og det var sent etter det som var vanlig andre steder. Det var fra Fergegata ved Bratsberg Bruk og hit det var fergetrafikk til brua
ble tatt i bruk i 1892. Slepebåten «Bjørn» ligger ved kai. Bronken Lømoes hus helt til venstre, Skoe og Oksums Brenselsforretning
helt til høyre.
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Meieritorvet i 1890-årene.
I huset til venstre var det en delikatesseforretning samt en butikk som handlet med
kortevarer. Senere ble lokalene overtatt av
kinoen Kveldsol. Vannkrybben
ble senere
flyttet til plassen foran Ahlboms gård.
Legg merke til at ungdommene fulgte nøy
med den gangen når fotografen var på ferde!

Urædd stadion.
Hvilke lag som møttes til dyst vet vi ikke,
men det har nok vært en viktig kamp
etter folkemengden å dømme (også utenfor
banen).
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Schweigaardsgate - Storgata i 1907.
Det var meningen at navnet Schweigaards·
gate skulle ha vært benyttet herfra og ned·
over, men det endte med navnet Storgata
- hele vegen. I huset til høyre har urmaker
Saastad forretningen sin nå. På døra til
venstre står det G. Sondresen. I dette huset
drev bakermester Gundersen sitt bakeri i
mange år. Ved å studere bildet nøye, vil en
se at oppryddingen etter brannen ikke er
ferdig.

Krysset ved brua i I930-årene.
Alle murhusene er bygget opp etter brannen
i 1905. Bensinstasjonen ble bygget i 1931
og revet i 1957/58. Det grønne beltet,
synlig til venstre på bildet langs Metall·
verket, ble borte ved en vegutvidelse.
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Amatørrevyene. Dette er et bilde fra «Turistrakettem> som Sangforeningen oppførte en gang i femti-årene. Før i tiden
kunne folk glede seg over en rekke amatørrevyer, men denne form for underholdning døde ut etter hvert. Publikum krevde
at alt skulle bli stadig større og flottere. Følgende var med i denne revyen:
Ellen Lassen, Ragnar Sundby, Valborg Melby-Johannessen, Sverre Ditlevsen, Svein Amundsen, Rolf Iversen, Bjørg
Sandland, Steingrim Knudsen, Laila Meyer, Tormod Sahl Pettersen, Bjarne Larsen, Dagny Sundby og Anker Naper.
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Storgata ved Hammondgården.
Olaf Torjussen og Reidar Halvorsen er på farten med tineapparatet som ble mye brukt for å få åpnet de mange vannslukene om vinteren.
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Hammondgården i 1890-årene.
Det er eieren av gården på den tiden, bakermester Johannessen, som står ved stolpen oppe bakken. Det var
med gasslys gatene og sledeføre.

i
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Dampskipsbrygga i l890-årene.
Vi ser DIS «Jupiter» og DIS «Kong Bjørn» ta ombord soldater. Mange var møtt fram for å se dem vel avgårde.
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Storgata - Sundjordet, ca. år 1915.
Huset til venstre ble revet i 1940. De øvrige står enda, men er blitt bygget om og modernisert. Storgata derimot er lagt om.
Kolonialbutikken er den vi best kjenner som Mykstu Kolonial.
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Jernbanegata ca. år 1900.
Dette er Jernbanegata like etter at den ble fullført i den form vi ser på bildet. Jernbanestasjonen
sees den gamle bebyggelsen ved Lilleelva og omkring Kjølnes gård.

ligger til høyre. Til venstre
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Mannskapet på DIS «Vinnie» av Porsgrunn.
Mange måtte reise til sjøs for å tjene til livets opphold i de harde tyve- og tretti-åra. De fleste foretrakk å reise ut med skip
hjemmehørende i distriktet. På bildet finner vi følgende fra Porsgrunn: Frank Lund, Ivar Erlandsen, Ernst Olsen, Alfred
Johansen, Jacob Løberg, Oscar Fredriksen, Sverre Davidsen.
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Oversiktsbilde fra Vestsiden - ca. år 1900.
På elva ligger seilskuta «Vestavinden» av Tønsberg
og laster. Bak skuta ser vi det gamle rådhuset.
Til venstre pågår arbeide med legging av jernbanesporet ned til Dampskipsbrygga.

Porsgrunns-«ælva» - 1906.
Det var i 1906 at Moldhaugpynten ble kuttet av for
å lette navigasjonen en smule. Ved sjøhusene på den
andre siden ser vi DIS «Eskild» og en av de mange
seilskuter på den tiden.

117

Porsgrunn havn har alltid vært sterkt knyttet til skipsfart. Den har vært - og er - en av de mest trafikkerte i landet.
Først var det trelast, senere industriprodukter. Det var
hogsteplasser, seilskutebygging og sagbruk langs hele
elva på begge sider. På de fleste eldre bilder av havnen
er det alltid skuter som laster, losser eller reparerer.
I dag er det 4 skip i utenriksfart som er registrert i Porsgrunn. I 1940 var det registrert hele 14 skip. Av disse
var det 10 skip som seilte for Nortraship og bare 2 av
disse kom hjem etter krigen. Mange sjøfolk hørte
hjemme i Porsgrunn eller i distriktet og en god del var
krigsseilere i annen verdenskrig.
Her følger historiene om Porsgrunnskipene i krig:

AlS Borgestad hadde disse skip våren 1940:
MIS «Bidevind» 4956 brt. bygd 1938, kaptein Mare.

Roberg. På vei fra Cape Town til New York med
7000 tonn manganmalm og stykkgods, fikk den 30.
april 1942 kl. 22.55 se en ubåt på 400 meters avstand.
Skipet ble senket og dagen etter ble hele mannskapet
reddet.MIS «Borgestad» 3924 brt. bygd 1925, kaptein
Lars Grotnæss, var kommodoreskip for konvoyen
SLS 64 som gikk fra Freetown på Vest-Afrikakysten
med destinasjon England. Det var 19 skip i konvoyen
som gikk uten eskorte. Skipet hadde fått montert en
4 toms flatbanekanon til selvforsvar. Morgenvakten
fikk den 12. februar se et stort krigsskip komme mot
seg. De håpet det var britisk, men det skulle vise seg å
være dert tyske panserskipet Admiral Hipper som med
sine åtte 8-toms kanoner og tolv 4,1 toms kanoner gikk

Gammeltkart fra 1811.
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Over: MIS «Borgestad»

- under: DIS «Heile»,
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til angrep på konvoyen. IJe første skipene hadde ingen
mulighet til å vike for Hippers angrep. Med MIS «Borgestad i spissen var det fire skip som skapte så mye
bryderi for Hipper at den ikke klarte å senke mer enn
7 skip og 12 slapp unna mer eller mindre skadet.
MIS «Borgestad» gikk ned med alle 310mbord. I de
siste årene har M/S «Borgestad» blitt minnet med en
fotballturnering, der sjømannsskoler fra hele landet
samles til dyst. Dette også til minne om krigsseilerne.
MIS «Brand» 4819 brt. byg 1927, kaptein Reidar Helgesen, var med i konvoy HX 237 på vei fra Halifax til
Mersey. De hadde seilt i 20 døgn i tett tåke og hadde
mistet kontakten med konvoyen, da de den 12. mai
møtte den tyske ubåten U-603 som sendte en torpedo
i akterskipet. 39 av mannskapet overlevde, 3 omkom.
MIS «Bratland» 5058 brt. bygd 1940 i Tyskland ble
beslaglagt av tyskerne.
MIS «Brynje» 3916 brt. bygd 1926, ble minesprengt

utenfor Kjøbenhavn den 20. juli 1941. Det ble senere
hevet, men kondemnert. Brynje var på vei fra Rotterdam til Harstad med koks.
MIS «Brønnøy» 4791 brt. bygd 1926 ble solgt til Oslo
etter krigen og døpt om til MIS «Maur».
MIS «Chr. Knudsen» 4904 brt. bygd 1925, kaptein

Bjarne Sand, gikk fra New York den 8. april 1942.
Det var 25 nordmenn og 8 utlendinger ombord. Hva
som hendte med skipet er det ingen som vet sikkert.
Man antar at det har fulgt den vanlige ruten sydover
til Cape Hatteras. Det var dårlig vær, men også en
tysk ubåt i området. Den tyske u-båten ble senket uten
at den hadde fått rapportert hvilke skip den hadde
senket. Denne u-båten tror man har senket M/S «Chr.
Knudsen» som var på vei til Cape Town da den forsvant med hele besetningen.
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MIS «Sønnavind» 4965 brt. bygd 1935, seilte heldig

under hele krigen.
Thoralf Holta hadde to skip denne våren:
DIS «Helle» 2467 brt. bygd 1918, kaptein Karl Jørgen-

sen, gikk i konvoy SC 26 fra Halifax 20. mars lastet
med stål og tremasse. Den 3. april 1941 møtte den
U-98 kl. 21.30 og ble torpedert. Helle sank stille og
rolig og hele mannskapet på 24 mann ble reddet kl.
0400 om morgenen dagen etter.
Chr. J. Reim hadde også to skip:
DIS «Frisco» 1582 brt. bygd 1939 i Porsgrunn, kaptein
Thor Thorsen, var på reise fra Savannah til Argentina
på New Foundland og var kommet på høyde med
Long Island da det ble torpedert. Det er sparsomme
opplysninger om forliset, men det var bare 6 mann som
overlevde, 13 omkom. Frisco var sammen med søsterskipet Octavian de to første norske skip som ble senket
i tyskernes «Operation PaukenscWag», den samme
aksjonen som senket Chr. Knudsen.

DIS «Dixie» 1571 brt. bygd 1937 i Porsgrunn, ble

senket under flyangrep utenfor Kiberg 17. juni 1944
på reise fra Narvik til Kirkenes med trelast.
«Komet» 1147 brt. bygd 1912, kaptein Adler Røstad, var på vei ut fra Caen den 17. juni 1940. Evakueringen fra Frankrike nærmet seg slutten og havnen
ble systematisk ødelagt. Utenfor kysten ble de angrepet
av tyske fly og senket. Et fransk patruljefartøy reddet
mannskapet, også de som var døde eller såret.

DIS

DIS «Lab» 1118 brt. bygd 1912, kaptein Emanuel
Edwardsen, ble angrepet og senket i pent måneskinnsvær den 19. november 1942 mens skipet var på reise
fra Plymouth til Swansea. De overlevende ble etter en
tid tatt opp aven minesveiper og landsatt i Plymouth.

•

....

Over: DIS «Frisco» - under:

DIS

«Komet».
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Spelemannslaget «Våriengt» arrangerer hvert år et stort stevne som går under navnet «Folkemusikkdagane». Det varer
tre dager og starter med et kulturprogram første kvelden. Deretter følger to dager med felespel, kveding og folkedans.
På bildet ser vi Bjarne Herefoss fra Bø som spiller for et stort og lydhørt publikum. Han regnes som en av de aller beste
og har vunnet en rekke tevlinger.
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Barnas dag i Porsgrunn.
Den tradisjonelle Barnas Dag i Porsgrunn har vært og er et meget populært innslag, men det har vært vanskelig å finne
brukbare bilder fra noen år tilbake. Vi har valgt å vise et bilde av de «norske Vikingene», - tatt i 1961.
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Musikkorpset «Heimdal» ble stiftet i 1886 og eksisterte fram til 1954. Da ble både Heimdal og Porsgrunn Ungdomskorps
oppløst og medlemmer fra disse to korpsene stiftet Porsgrunn Janitsjarorkester. Sistnevnte skulle vise seg å bli en verdig
arvtager. På bildet ser vi i bakerste rekke fra venstre: Abraham Thorstensen, August Pedersen, Oluf Mathisen, Ukjent,
T_horsen,Martin Pedersen og Harald Kristiansen. Av de tre i midterste rekke, står Simon Kristiansen i midten.
Første rekke fra venstre: Andreas Kristensen, Andreas Kittilsen, ukjent, dirigenten Leonard Helland, A. Waldemar
Klingberg, ukjent.
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Kronprinsens besøk i 1951.
Hans Kongelige Høyhet ble tatt i mot på Honnørbrygga sammen med Carl P. Wright. Det er minnestøtten fra siste krig som skal avdukes.
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Styrmannskoleelever ved Porsgrunn Navigasjonsskole 1928-29.
Foran i midten: Lærerne Halfdan Rennesund og Marius Larsen.
Fra Porsgrunnsdistriktet finner vi disse elevene: nr. 3, 4 og 5 fra venstre: Reidar Helgesen, William Hansen fra Bøle og
John Nielsen. Ytterst til venstre: Finn Waage og ytterst til høyre Kåre Wirud.
Siste elevkuUgikk ut 1980.
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Til høyre:

17. mai 1958. Også et eksempel på «teknikkernes»
oppfinnsomhet i et av de mange rampetogene som
gikk ut fra Fagskolen på Osebakken opp gjennom
årene.

Under:

17. mai 1956. «Teknikkernes forslag til løsning på
«Bruproblemet».
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Rådhusplassen 17. mai 1945.
Folketoget er kommet inn på plassen.
Stortingsmann Carl P. Wright i uniform
går foran i toget. I 17. mai-komiteen som
følger etter ser vi bl.a.: Ba Berg, Ingeborg
Johansen, Yngvar Halvorsen, Olaf Johnsen,
Signe Ramsland, og formannen i komiteen:
overingeniør Sørlie.

Den første 17. mai-feiring etter krigen.
Klyve skole passerer her og det er vaktmester Thorsen som er fanebærer. Denne
skolen var fast gjest i barnetoget i Porsgrunn inntil for noen år siden.
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Til høyre:

Da det ble kjent at tyskerne hadde overgitt seg den
7. mai, letet ungene fram det norske flagget og samlet
seg i gatene.

Over:

Maidagene 1945.
Bildet er tatt utenfor Realfsens forretning i Floodegården. Bare noen få hadde fått utlevert sin radio,
så folk samlet seg der det var mulig å lytte.
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Til venstre:

Jernbanegata - maidagene 1945.
Et situasjonsbilde fra disse hektiske dagene etter
frigjøringen. Dette er «skauguttene» som skal
ut på oppdrag. Både Restauranten og Middelskolen ble benyttet som hovedkvarter.

Under:

Storgata - mai-dagene 1945.
En del tyske fanger flyttes fra «Lager Franken»
til Middelskolens gymnastikksal. Noen av disse
var gestapister som hadde kamuflert seg som
vanlige soldater.
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ILGODS
Til høyre:

Maidagene 1945.
Her er vaktene ved jernbanestasjonen. Slike
vaktposter var det over hele byen. Bærulf
Bærulfsen til venstre og Edvard Riis til høyre.

Under:

Maidagene 1945.
Rollene er byttet om. Det er Asbjørn Henriksen
som er vakt på vogna som skal ut til de forskjellige leirene med proviant.
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Denne unge mannen var en av de heldige som hadde fått tilbakelevert radioen.
Det var det ikke alle som fikk. Etter fem lange undertrykkelsesår , var det en
sann befrielse å kunne lytte på radioen på lovlig vis.
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