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Nedre Langgate med Bri tanni a Hotel
Denne akvarellen er malt etter et gammelt postkort. Gaten var en gang en smal og krokete vei med
grønne lunger, løkker og hager. Midt i dette maleriet ligger Hotel Britannia, mens Foyn-gården lyser
hvitt i kanten av bildet. Hvilken idyll denne byen må ha vært en gang!
Når nå gaten stenges for tra kk har byen en fantastisk mulighet til å gjennskape en vakker
bydel med gode løsninger for alle, både de næringsdrivende og beboere.

Tønsbergs Nedre Langgate er bestemt
stengt for kjøretøy og byens
historiske sentrum står nå overfor den
største endringen i moderne tid.
De store åpne plassene langs denne tidligere
riksveien skal fylles med boliger og forretninger,
eksisterende bebyggelse er under utvikling og
selve gateløpet skal omformes.
Det er grunn til å foreta «dypdykk» i byens
historie og identitetsutvikling for at Tønsberg
skal bli beriket på verdig måte. Det er da viktig
å forstå hvordan byen ble formet gjennom tusen
år lang historie, når den nå skal utvikles gjennom
grep som vil få stor betydning for vår tilhørighet
og våre opplevelser.Tønsberg by fremstår i dag
med alle sine gateløp mer eller mindre intakte
siden middelalderen.De «lange»gatene – Øvre

Stræti, Store Stræti og Nedre Stræti - ligger alle
mer eller mindre slik de alltid har gjort. De smale
veitene som gikk fra langgatene ned til fjorden,
ligger også der de alltid har gjort. Storgaten som
den heter i dag, skal ifølge kilder for det meste
ha den samme form og bredde som den hadde i
middelalderen.
Byens identitet er mangfoldig, preget som den er
av en lang historie – og som har vært vekslende
mellom å være et av nasjonens maktsentre til å
ha mindre betydning. Mange kan nok se for seg
denne historiske byen bestående av hvitmalte
trehus med saltak, men slik er det faktisk ikke.
Tønsberg sentrum består også av et stort antall
monumentale murbygninger. Disse klassiske
bygg representerer et viktig bilde av byen og
dens identitet.

Byen er bygget opp av kvartaler bestående
av en serie unike og egenartede bygninger,
oppført av et stort antall byggherrer og
forskjellige arkitekter.
Det er derfor viktig å ivareta variasjon og utrykk
når utbygging av større kvartaler i sentrum skal
utformes. Det er viktig å være klar over den
kompliserte oppgave utbyggerene står overfor.
Norges eldste by kan for øvrig gjenoppstå som
en estetisk og spennende opplevelse,og bli en
merkevare for landet vårt.
Tenk hvor godt det vil føles å rusle langs en
grønn og vakker gate bestående av varierende
og godt utformede bygninger, med den urgamle
borgen ruvende i bakgrunnen, og med stedvis
utsikt utover fjorden.

Tønsberg i middelalderen

Petersplassen i Tønsberg
Hvordan så Tønsberg ut i middelalderen, og hvordan var det å leve her
på denne tiden? Det vi vet var at byen hadde et anselig antall innbyggere som for det meste hold til i små laftede hus under slottsfjellet. Den
hadde hele 7 kirker. Mikaelskirken, Mariakirken, Peterskirken, Thomaskirken og Laurentiuskirken, pluss to klosterkirker.
Det er nok de færreste som vet at Tønsberg faktisk hadde sin egen
St. Peters kirke på 1200 tallet. Den var plassert ved Øvre Langgate/
Møllegaten, og var oppført i stein, trolig på samme fundament hvor det
tidligere var en trekirke. Dessverre forsvant den etter bybrannen i 1536.
Når jeg ser dagens tårn på toppen av berget, går tankene til Glastonbury i England, hvor konger som kong Arthur og mytiske vesener som
trollmannen Merlin har satt sine spor. Kanskje har tilsvarende figurer
har vandret rundt i Tunsberg...

Gråbrødreklosteret ved Haugar
Gråbrødreklosteret er kanskje et av de minst kjente og belyste klostre i
Norge - på tross av at dette kan være et av Norges viktige byggverk.
Akvarellen (t.v.) gir et mulig bilde av hvordan klosteranlegget kan ha sett
ut på 1200-tallet. Bildet er konstruert på grunnlag av historisk materiale
fra tilsvarende anlegg, og etter påvisning av grunnmuren som vi vet
målte ca 45x45 m. Utgravninger har også vist beliggenheten til å være
like under Haugar. Haugatinget er antydet inn øverst i høyere hjørne.
Det var nemlig her Norge på 1200 tallet ble «forsonet/samlet» i regi av
Håkon Håkonsson. Hele Østlandet var på denne tiden under baglernes
kontroll, og landet var utsatt for en brutal borgerkrig. Alle kirker og
kloster på Østlandet var underlagt et stort «makt-system» som
forøvrig var styrt fra Roma.

Dette kartet viser hvordan den 1000 år
gamle byen en gang kan ha sett ut.

Første idéksisse

«Foyns Plass»
- med byens vakreste tre – i Nedre Langgate.
Svend Foyns bestefar - Samuel Mathisen Føyen - startet oppbyggingen av dette «bryggepalasset» på midten av 1700-tallet.
Våningshuset fikk sin nåværende størrelse allerede på den tiden. Selv om utrykket er endret, må volumet ha vært
ganske imponerende for 250 år siden.
Bygningenes ytre var ikke drivkraften for eiere den gang. Da var de eksistensielle driftene viktigst. Overlevelse og målet om
selvhusholdning regjerte de fleste på denne tiden. Føyengården står i dag som et vakkert eksempel på den rene nyklassiske stilen, og må
være en av de flotteste og mest intakte «bryggegårder» langs vår langwstrakte kyst. Her drev rederfamilien sin viktige geskjeft for hele byen og landet.
Her lå båter i opplag, og her ble de oppgradert og klargjort for nye tokter.
Her ble også landets første ishavsskuter klargjort for selfangst - og senere hvalfangst.

Hva med å ære byens store sønn Svend Foyn ved å anlegge en vakker plass foran hans barndomshjem?

Konseptskisse for utbygging av Tønsberg sentrum 2020

STORGATEN
26

For å gi disse idéskissene et solid fundament har jeg
valgt å legge ved noen skisser fra noen av byens
karakterfaste bygninger.

Tønsbergs identitet er mangfoldig. Preget av en
lang historie – og vekslende mellom å være et av
nasjonens maktsentre, til å ha mindre betydning.

BRITANNIAGÅRDEN
Britanniagården i Nedre Langgate, huset i sin
tid trolig byens eldste hotell. Bygget ble yttet
til den andre siden av gaten på 70-tallet, fordi
det skulle legges en riksvei tvers igjennom
Norges eldste by.
Nedre Langgate var en gang en krokete gate,
full av sjarmerende trehus som måtte vike i
fremskrittets navn. Den gikk langs byens
brygger og fortsatte opp til Tønsbergs
første togstasjon.
Vi be nner oss nå midt i byens tidligst
bebodde middelalderområde.Rart å tenke seg
at på 1200-tallet gikk fjorden bare noen meter
unna. Da denne gården ble reist en gang på
1700- tallet, var tømmeret umalt. Kun endene på
stokkene var satt inn med tjære for å unngå råte.
Bygget hadde svalganger på to sider - dette
for å kunne utnytte arealene inne mest mulig
e ektivt. Gården ble etter hvert rødmalt og kk
blyglassvinduer.Etterhvert kk gården panel og
ble bygget om til et av byens otteste patrisierhus med «gårdsanlegg» for en av byens
kondisjonerte kjøpmenn/redere.
Vi be nner oss i en tid da skipsfart og handel
var det som gav Tønsberg liv.
Bygget lå midt i det travle havneområdet med
mange tilreisende handelsfolk og sjømenn som
trengte å få dekket sine ulike behov etter
mange uker på det salte hav.
Bygget ble derfor etter hvert byens fornemme
hotell og bevertningssted, samt gledeshus.

Når nå byens historiske sentrum skal gjennom
omfattende endringer, er det viktig å forstå
hvordan den ble formet gjennom tusen år lang
historie. Det er grunn til å foreta «dypdykk» i
byens historie og identitetsutvikling for at
dagens Tønsberg skal bli beriket på verdig måte.
For meg som arkitekt er det forbausende mange
monumentale murbygninger i Tønsberg.
Storgaten 26 er et godt eksempel.Stilrent og
klassisk fyller dette vakre murhuset gaten med
verdighet og ren eleganse - og som det derfor er
god grunn til å studere nærmere.
På gamle fotogra er ser vi at bygget
opprinnelig hadde en streng symmetrisk første
etasje,bestående av to karakterfaste hjørneforretninger med buete vinduer.En staselig
midtportal, ankert av to mindre forretninger på
hver side,ledet opp til lokalene over.Den ganske
formelle formen re ekterer det faktum at her
befant i sin tid byens «rådstue»seg.
I tradisjonell arkitektur er det o e ganske enkelt
«å lese» hvilke «roller» bygninger har eller
har hatt i bymiljøet, og hvor de forskjellige funksjonene som innganger og oppganger
be nner seg. Denne gården representerer
virkelig Tønsberg by og dens identitet. Det er
forunderlig å oppdage hvor mange klassiske
og vakre murbygninger som dukker opp når
man først begynner å se etter dem.
Klassiskebygninger - som lett assosieres med
større byer og som signaliserer en kontinental
kultur - nnes i mange vakre varianter ere
steder i sentrum av Tønsberg.
Det er lett å se for seg at arkitektene kan bli
inspirert av denne byggetradisjonen når de
skal fortette de åpne plassene i sentrum.
Det er viktig å tilføre mangfold og variasjon for
å ivareta Tønsbergs identitet. La oss derfor
håpe at fremtidige utbygginger kan vise Norges
eldste by den respekt den virkelig fortjener.

KAMMEGATEN 4
Frimurerlogen
i Tønsberg
Tønsberg Frimurer Broderforening
ble grunnlagt i 1890.
I 1920 ga Christian Thorvald Marthinsen og
sønnen Axel Marthinsen – som begge var
gullsmeder og eiere av Tønsberg Sølvvarefabrikk
- tomten i Kammegaten i gave til foreningen.
En av betingelsene for gaven var at foreningen
ble etablert som en loge. Det var på denne spisse
tomten mellom Kammegaten og Møllegaten at
bygningen så ble oppført i 1924.
Bygget er både originalt og særpreget i sitt
utrykk, oppført som det er som en massiv og
kileformet bygning i tre etasjer, med pussede
fasader. Partiet mot vest har en monumental
hovedform, med eiendommelige ornamentale
former som antyder vindusakser.
Assosiasjonene går til den tids trender og
særlig Jugendstilen. Stilen hadde sitt opphav i
Tyskland og kan med sin lekfullhet og sitt
særpreg, sees som en protest mot det strengt
klassiske. Byggets helhet forteller likevel om
respekt og forståelse for de klassiske
proporsjonene og det arkitektoniske
formspråket.
Bygget inneholder forøvrig flere stilformer.
Hovedinngangen er flankert av to massive ioniske
søyler samtidig som ornamentikken her og andre
steder i bygget også bærer preg av det
nordiske form-språket. Et godt eksempel er
byggets oktogonale – åttekantete – takrytter.
Et fremtredende element med frimurernes
bygninger, er bruk av geometri og symboler.
De fleste definerte «tro-systemer» har sitt
egenartete arkitektoniske utrykk. Form,
proporsjoner og symboler gir ofte identitet
til de forskjellige religioner og trosretninger.
På bygget i Kammegaten vil man gjenfinne
flere slike velkjente tegn som f. eks. Davidstjernen og korset.

STORGATEN 24
Det er trolig få som vet at arkitekten bak
denne vakre murgården var sønn av dikteren
Johan Sebastian Cammermeyer Welhaven.
Sønnen - Hjalmar Welhaven - tegnet mange
flotte bygg i sin karriere, også dette bygget
Storgaten 24 som stod ferdig på slutten av
1800-tallet.
Det er et vakkert eksempel på et enkelt og
elegant klassisk murt bygg – en arkitektur
de fleste av oss nok forbinder med større byer.
Ikke uventet var arkitekten fra Kristiania.
Bygget ble oppført for Tønsbergs Privatbank.
Bankbygg på denne tiden skulle signalisere
velstand og trygghet. Den tunge første etasjen
med en grunnleggende symmetri i komposisjonen, er påfallende og utført med rustikert
kvaderpuss.
Andre etasje har glattpussede flater med enkelt artikulerte vinduer. Et gesimsbånd skiller
etasjene, stiluttrykket er forenklet nybarokk,
moteriktig og med signaler om solid velstand.
Storgata 24 er en del av et kvartal som skal
bebygges helt ned til Nedre Langgate. Herlig er
det, at de åpne sårene i Tønsberg endelig skal
gro igjen. Når dette skjer er det viktig å forstå
hvordan det historiske Tønsberg engang ble
formet. Dette er nødvendig for å forstå og
ivareta byens identitet når den nå utvikles
videre.
Tønsberg er bygget opp av bygater og
kvartaler bestående av en serie unike og
egenartede bygninger, oppført av et stort
antall byggherrer og forskjellige arkitekter.
Det er derfor viktig å ivareta variasjon og
utrykk når utbygging av større kvartaler i
sentrum skal utformes.
Det er en ganske krevende oppgave å
utvikle Norges eldste by...

TØNSBERG
FARGEHANDEL –
ANNO 1987
Så dukket det nok en tegning fra 80-tallet opp
i skuffen min - denne gang av den karakterfaste
bygningen i Jugend-stil hvor Tønsberg fargehandel holdt til i 1987.
Verden er ikke lenger det den var. Hvem kjøper f.
eks. husmaling i en sentrumsbutikk i dag?
Nå er det helst i store kjøpesentra – gjerne
utenfor byene - det meste kjøpes. Vi vil være
rasjonelle og effektive i alt vi foretar oss.
Eller vil vi egentlig det? Jeg undrer meg om dette
jaget har bidratt positivt til våre liv? Har det
såkalte enkle liv kvaliteter jeg savner?
Så absolutt!
Så tilbake til Jugenstilhuset på torvet.
Dette bygget er et av «piazzaens» viktigste bygg.
Den monumentale fasaden puster inn
kontinentets vinder. Bygget ble oppført på
1920-tallet i den tids moteriktige stil.
Utformingen får meg til å tro at kanskje både
arkitekt og byggherre ønsket å skape om byens
torg til en plass av internasjonal størrelse.
Litt synd er det at noen valgte å legge inn
moderne vinduer, men noen enkle grep kan
fortsatt bringe estetikken tilbake.
Tønsberg torv har en spesielt god utforming, og
ligger som et helt naturlig midtpunkt i byen omsluttet som det er av en ganske god
blanding av monumentale bygg og sjarmerende
hvite tradisjonelle småhus mot vest i Storgata.
Jeg krysser med glede dette torvet, og nyter
det hver gang. Her blir menneskene trygt
«omfavnet» av bygningene. En cappucino i
solveggen minner meg til de grader om en
Italiensk piazza på Amalfikysten.

Tønsbergs Rådhus gate
Det er nok noen som lurer litt på navnet på
denne gaten, men svaret er ganske enkelt at
gaten en gang for lenge siden ledet opp til
byens rådhus. Den gang lå nemlig rådhuset i
Tønsberg akkurat der et rådhus burde ligge i byens hjerte - og helst midt på torvet.
Byens første rådhus var – og er - et vakkert rennesansebygg - og lå midt på torvet.
Det signaliserte sin autoritet med sin formelle
form. Her hadde byens øverste myndigheter
tilhold samtidig som mennesker som befant
seg på den helt andre enden av den sosiale
skalaen, også bodde her. Kjelleren på dette
rådhuset huset nemlig en gang byens løse fugler.

Her er det mao kort avstand mellom byens
dommere og kjeltringene som brøt landets
lover. Rådhusgaten har eksistert siden middelalderen. Den gang var betegnelsen på disse
vertikale gatene «veiter». Disse veitene var
belagt med planker for å holde fotfolkets føtter
tørre. Fremdeles bærer denne lille veitestumpen
fra torvet navnet Rådhusgata fra denne tiden.
Det ligger et herlig lite hvitt bygg på høyre side
på veien ned til byfjorden. Her kunne borgerne
inntil for kort tid siden, nyte forfriskninger og
eldgamle laftevegger. Forøvrig har de fleste
bygninger i dette området hatt funksjoner
relatert til den aktivitet som en gang så
spennende sydet på Tønsberg havn.

Når Nedre Langgate stenges for biltrafikk - kan
byen igjen knytte bånd til fjorden. Da skal det
bli fint å bevege seg i dette området.
Jeg er forøvrig litt usikker på om politikerne
vet hva de sier ja til, når de planlegger å legge
mye av byens sykkeltrafikk til dette området.
Det blir neppe lettere å komme seg over denne
gaten med et stort antall to hjulinger i full fart.
Denne gaten var opprinnelig ikke en
«gjennomgående» gate. Jeg tenker det er all
grunn til å la den få sin opprinnelige
funksjon tilbake, hva med å legge all trafikk
i en sløyfe rundt det historiske sentrum?

Rådhuset - Tønsbergs renessanseslott
Da Mariakirken ble revet i 1864, begynte torvet i
Tønsberg å ta sin nåværende form. Rådhuset som stod ferdig to år senere - fikk umiddelbart
en dominerende plass i byens «episenter».
I tillegg til å huse byens administrasjon, inneholdt
bygget politikammer, rettslokale og en fengselsfløy med 8 celler.
Det typiske italienske bypalasset som vi finner
igjen både i Roma og Firenze, kan ha vært forbilder for rådhuset.

Det var ingen tvil om at dette var byens rådhus.
Det var og er Tønsbergs mest formelle bygg med
sin strengt symmetriske nyklassiske eleganse.
«Torvets sjef» - med sin tunge rustikke sokkel
med kadersten, en elegant midtsone med buede
vinduer, og med en kraftig gesims som avslutter
bygget - gir et sterkt inntrykk av verdighet og
autoritet.
Man kunne tro at det var den samme arkitekt
som hadde ansvaret for brannstasjonen til
venstre.

Tønsbergs brandfrie sprøitehus

Slik er det ikke, men likevel oppleves disse
byggene å være i en harmonisk dans.

I 1885 fikk torvet, «Tønsberg´s piazza»,
sitt «klokketårn».

De konkurrer ikke med hverandre, men bærer
hver sin integritet med stolthet. De respekter og
komplementerer hverandre.

Få mennesker vet nok at tårnet opprinnelig ble
bygget som en observasjonspost for brannvakten, samt for å tørke brannslanger. Jeg vil tro
brannvakten hadde gode muligheter for å speide
etter røyk i byen fra tårnets øverste vinduene.
En av årsakene til at denne brannstasjonen
ble bygget, var at Tønsbergs brannslukningsmaterialer til nå hadde blitt lagret i lave
tregbygninger midt blant brygge bodene.

Samhørighet i mangfold, men samtidig
erkjennelse av egenart innenfor felles rammer, er
kanskje noe av det som gjør klassisk arkitektur
tiltalende for mange.

Byens borgere fant dette litt utrygt. Det nye
bygget ble beskrevet som det «brandfrie
sprøitehus» da det var bygget av mur, i tillegg
var det et av de første i byen med innlagt vann.
Allerede i 1870 årene hadde Tønsberg skaffet seg
et vannverk med jernrørledning fra Stenmalen
inn til byen. Da bygget stod ferdig, var torvet blitt
en rikere arkitektonisk plass og byens borgere
kunne sove tryggere. Bygget fungerte som
byens brannstasjon i ett hundre år, da den
nye stod ferdig i Ollebukta i 1985.

Nedenfor brannstasjonen lå Tønsbergs første
rådhus og Aspelingården, disse 3 monumentale
bygg dannet i sin tid en imponerende og variert
hovedfasade til Torvet. Det kan se ut som om
byggets arkitekt Henrik Thrap-Meyer har hatt
flere reiser til kontinentet. Piazzaens mest karakterfaste bygg er satt sammen av elementer fra
italiensk renessanse, tysk middelalder, og med
en høy fransk inspirert hatt på toppen av tårnet.
Bygget er et fargerikt og karakterfast monument over en tid hvor estetikk stod høyt i kurs.

Domkirken Tønsbergs
katedral
I gamle dager var det etter sigende åtte
kirker i Tønsberg. En av dem – Lavranskirken
– som stammet fra middelalderen, ble revet
tidlig på 1800-tallet for å gi plass til den nye
domkirken – Tønsbergs «gotiske katedral».
Da den sto ferdig, hadde den som sin
forgjenger en majestetisk og kneisende
posisjon med et fantastisk utsyn over
byen og fjorden.
Fra denne plassen hadde kirken også et
«kontrollerende blikk» på omgivelsene.
I moderne tid har de omliggende og nye
moderne byggene dessverre gjort
plasseringen noe mer inneklemt.
Domkirken er en såkalt «langkirke», med et
rektangulært skip og et noe smalere korparti,
slik det var vanlig i Norge fra 1000-tallet og
helt til mot slutten av 1800-tallet. Den er
bygget i upusset rød teglstein, og utført i en
enkel nygotisk stil.

Tønsbergs strandpromenade
rett under slottsfjellet
I gamle dager var nærheten til havet uløselig knyttet til de ressursene som fiskere og ferjefolket levde av,
men også forbundet med mye utrygghet. Farene kom jo gjerne sjøveien fordi det var enklere å angripe en bebyggelse som lå ved havet.
Det var derfor tryggere å bo inne i landet, og helst innenfor en byborg.
For rundt 100 år siden ble det plutselig fasjonabelt å bo ved fjord og hav. To av de klassiske murvillaene
i enden av «Nedrestrati» er bygget i henhold til denne ånd og behov.
Tenk hvor godt det vil føles å rusle langs denne promenaden på bildet, med den
urgamle borgen til høyre, de rene og elegante patrisierhusene til venstre, og den flotte utsikten utover fjorden.

Dekoren var også meget viktig, nedarvet fra
klassiske prinsipper og i utgangspunktet en
hyllest til Gudene. Helt tilbake fra oldtiden var
et av prinsippene basert på at jo høyere opp
på bygget du befant deg jo viktigere var det
med detaljene og ornamentikken. Gud var jo
over oss i himmelen, og var definitivt
viktigere enn alt annet.
Altertavle, kirkeskip og prekestol er alle
hentet fra den gamle Mariakirken som stod
på torget inntil denne kirken ble revet. Den
eldste av de tre kirkeklokkene ble tilvirket i
1530 og stammer også fra Mariakirken.
Tønsbergs katedral er et verdig og vakkert
eksempel på den enkle nordiske gotiske
kirke-arkitektur.

Storgaten/
Nordbyen
Tønsbergs store gate - med sine mange
bevaringsverdige trehus - kan snart bli en av
Norges lengste og flotteste gater.
Litt forenklet kan det sies at denne ferdselsåren
går fra herregodset Jarlsberg i nord til det noe
nyere «godset» Gunnarsbø i sør.
Mellom disse «godsene» er gaten for det meste
smykket med en spennende og vakker blanding
av godt bevarte trehus fra 1700-tallet til forrige
århundre, en domkirke, et vakkert torg og
ruinene av Olavskirken - Nordens største
rundkirke.
Da ferdafolk skulle bevege seg inn i «tunet under
berget» - det som i dag er byen under slottsfjellet – var det naturlig å ferdes ved foten av
fjellet langs fjæra mot vest. Havet sto en gang
helt opp til dette berget. Denne «ferdselsveien»
hadde gunstige forhold for datidens «bærere» klovdyrene. På denne tiden var det ofte en stor
utfordring å bevege seg i åpent lende med dyr
fordi det var lett å sette seg fast i våtmark og
myr. Hele følget kunne bli stående. Kanskje er det
herfra uttrykket «å ha fast grunn under føttene»
kommer?
Med dette som bakteppe startet en av Norges
viktige gater sin historie. Nordbyen og Storgaten
har fått lov til å utvikle seg i mer enn 1000 år – og
den utvikler seg enda. Det er hele denne historierike og vakre ferdselsåren som nå kan bli
gjenforent. Nedre Langgate er planlagt stengt
for gjennomkjøring av private kjøretøy. Dermed
kan det tilrettelegges for en etterlengtet
gjenforening av byen og fjorden.
Den nordre delen av denne «Farmandsveien»
og dens bebyggelse har naturlig nok navnet i
Nordbyen. Bydelen ble ganske raskt bebodd av
mennesker med tilknytning til havet, ferdselen
opp mot tunet og over fjorden. Det var den gang
som i dag et behov for å bli fraktet over fjorden til
Njutrøya. Det var også godt med fisk rett utenfor
stuedøra for de som levde her.
Da jernbanen kom til Tønsberg tidlig på 1900tallet ble Nordbyen delt i to, og det ble tidlig
anlagt en bom for å beskytte fe og folk de få
gangene et lokomotiv skulle passere.

På 1920-tallet ble togstasjonens bryggeanlegg
skyldt ut i fjorden i et regnvær. Etter dette ble
togtraséen flyttet til tryggere grunn der den
ligger i dag.
Dessverre vedtok noen «historieløse og
ekspansive» politikere på 70 tallet å lage en
riksvei av Nedre Langgate. De valgte å utvide
den gamle togtraséen gjennom Slottsfjellet til
en biltunnel som etter min mening medførte at
Tønsberg brutalt ble delt i to - og at byen
ble skilt fra fjorden.
Når det nå virker som om folket og politikerne
ønsker å knytte byen sammen med fjorden igjen,
vil dette være en unik historisk hendelse, både

for Tønsberg og Norge. I påvente av en
ny forbindelse til Nøtterøy kan det allerede nå
kanskje være en god idé å stenge tunellen
gjennom Slottsfjellet for gjennomgangstrafikken til Øyene, Kilen og Træleborg, og heller
sluse denne gjennom den flotte og kostbare
Frodåstunnelen og Stoltenberggaten!
En fremtidig rusletur i en gjenforent Nordbyen/
Storgaten kan bli en av de store attraksjonene
Tønsberg vil ha å by på. Gamle skjeve og
romantiske trehus omfavner oss og gjør oss
ydmyke overfor livet den gang da kampen for å
overleve - for de fleste - var overskyggende de
romantiske skjeve laftebyggene som
omgir gaten.

Nordbyen blir stadig mer «standsmessig» jo
nærmere den kommer Domkirken. Fra den lille
og fattigslige fiskerstua i nord, «ruver» et av
Norges største trehus fra Napoleons tiden Kossegården i Storgaten 55 – i sør. Nærmeste
nabo til dette standsmessige bygget er
Tønsbergs vakre domkirke, utført i nygotisk stil.
Når vi så har passert Domkirken, endrer
ferdselsåren navn til Storgaten. Tollbugaten er
den første gaten som i vinkel fører oss ned til
byfjorden. Så bærer det inn i den mer fortettete
delen av Storgaten. Et par kvartaler senere
befinner vi oss på Tønsbergs torg - byens hjerte
- med en tidligere pulserende varehandel.

Her finner vi fremdeles byens første rådhus/
fengsel i all sin nyklassiske eleganse. Torget er
byens pulserende hjerte, selv om undertegnede
savner mulighet til å handle med distriktets
bønder her...
Videre mot syd følger et par kvartaler med
tradisjonelle vakre byhus. Så plutselig, nærmest
innbygget i et gul malt trehus fra 18 århundre,
dukker det opp en ruin av en rundkirke! Her lå
Olavskirken på 1200-tallet. Den må ha vært et
magisk syn for tilreisende en gang.
Litt lenger ned gaten finner vi de vakre
arbeiderboligene bygget av Svend Foyn.

Storgaten ender til slutt i Gunnarsbøparken
hvor blant annet skipsreder Wilhelmsen hadde
sin residens.
Tønsbergs en gang lengste gate fortjener å
bli gjenforent, og byen fortjener å få fjorden
tilbake. Våre byer ble i utgangspunktet ikke
bygget for biltrafikk. Sånn sett er det både
spennende og morsomt at Tønsberg kan bli
en foregangsby for en ny og bedre måte å
integrere ferdsel og liv i et bysentrum, om
politikerne våre tør og vil.
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