
Da SanDefjorD Bad i 1980, etter en opprivende strid  
mellom bevarerne og forkjempere for parkeringsplass hadde 
lagt ned stridsøksa, startet kampen om å skaffe midler til  
bevaringen. Kurbadets Venner, en gjeng på ca 800 ihuga  
ildsjeler startet opp med diverse tiltak, under ledelse av Gro 
Laheld Lund og Svein Ingebretsen. Et av produktene fra den-
ne tida, var de illeluktende produkter som pasientene ved 
Sandefjord Bad måtte svelge opptil flere ganger om dagen.
Flere hundre som kjøpte dette Svovelvand på en flaske som 
på bildet ovenfor.  Tekst og foto: Svein olav Løberg

Svovelvand

KonjaKKhuSeT LarSen ble grunnlagt av nordmannen  
Jens-Reidar Larsen fra Tromsø i 1926. Han flyttet til Borde-
aux i 1919, 24 år gammel, for å jobbe med vin og brennevin. 
På fransk ble han en negociant som betyr «vinhandler», med 
andre ord en person som kun kjøper vin eller vindruer, som 
han videreforedler, til konjakk. Helt fra starten av brukte han 
vikinger i markedsføringen. Slagordet var da også «Le Cog-
nac des vikings». Deres spesialitet er flaskene som er formet 
som vikingskip, en markedsføring som har slått an godt, sær-
lig i Skandinavia. Det første Vikingskipet kom ut i 1952 og var 
laget i glass. I samlermiljøene ryktes det at det finnes så mye 
som 300 forskjellige utgaver/varianter av Vikingskipene.  
Vikingskipet på bildet kjøpte jeg fra en skipshandler i Ham-
burg i 1974; innholdet er drukket opp og erstattet med te i 
godkjent farge. Tekst og foto: Svein olav Løberg

Vikingskip med Cognac

Saker og ting som  
setter  minnene i sving

før i riKTig gamLe Dager, var bade-
draktmodellene av en form som gjorde det 
mulig å gå bort i selskap en lørdagskveld, 
uten å skape oppmerksomhet. Etter dette 
kom 40 og 50 års modellene, som gjorde ba-
dedraktene om til et praktisk badetøy. Fort-
satt var badedrakten, en drakt, tekkelig nok 
til at byens fruer kunne sprade litt rundt, 
uten å vekke den store oppmerksomheten. I 
1946 kom bomben, først atombomben som 
Amerika sprengte på stillehavsøya Bikini Is-
land. Den hadde en mye større sprengkraft 
enn egentlig beregnet. Så oppfant fransk-
mannen Louis Reard to tøystykker, som 

også skulle få en større sprengkraft enn 
egentlig beregnet, bare på en annen måte. 
Louis oppfant et nytt todelt badetøy, som 
han ga navnet Bikini etter atollen i Stilleha-
vet, når han så sprengkraften det fikk i mar-
kedet og den frigjøring det ga kvinnen. Bri-
gitte Bardot brukte Bikini i filmen «Og gud 
skapte kvinnen», da var det gjort. Salget ek-
sploderte. Men ikke alle syntes det var lett 
og bruke de to små tøystykkene i begynnel-
sen, det hører vi i teksten på platen; Itsy 
Bitsy Teenie Weenie Yellow Polkadot Bikini; 
« she was afraid to come up from the wa-
ter», som kom i denne Bikini tiden.

Bikinienfør og nå

SkraveStad SommerpenSjonat. alle foto: privat

lokalhistorie

Har du hørt historien om 
pensjonat-armer? Armer 
som er så lange, at de kan 
nå over hele bordet. 
 
Harry rove
redaksjonen@sb.no

Når man før i tiden bodde på 
pensjonat, var det om å gjøre å 
få sin del av matherlighetene 
som ble satt fram på bordet til 

frokost og lunch. Middagsserveringen 
foregikk som oftest i kontrollerte for-
mer, med servering fra kjøkkenperso-
nale eller av matmoren selv.

Det fantes muligens flere sommer-
pensjonater i Sandefjord og Sandar, 
men vi skal her presentere seks; Tre be-
liggende på Østerøya; Stiger, Strand  
og Søndre Sunde; to beliggende på  
Vestrøya; Tangen og Framnæs og et i 
Vestfjorden; Skravestad Sommerpen-
sjonat. 

Men først, litt om hvordan det startet. 
Sommerpensjonatene var det første 
type organiserte sommerferietilbud til 
folket, der de kunne komme bort fra 
sine hjem og betalte for oppholdet, uten 
selv å delta i matlagingen. Vi ser da bort 
fra «bryggerhusgjestene», der sommer-
gjestene leiet framhuset på en gård og 
eirene selv flyttet ut i bryggerhuset for 
sommeren. De forskjellige sommerpen-
sjonatene forsøkte å markedsføre seg på 
ulik måte.

Stiger og Sunde sommerpensjonat var 
av typen, «føl deg som hjemme». 

Strand sommerpensjonat var litt mer 
«medisinske» i sin fremferd, og annon-
serte seg som et sykehjem: Kystsanato-
riet Strand. 

Tangen sommerpensjonat var mer 
basert på langhelg besøk, fra bysbarn, 
som hadde økonomisk evne til å leve  
livet ved kysten på fine sommerkvelder, 
der de fikk alt servert uten direkte å bo 
på hotell. 

Skravestad var et sommerpensjonat, 
der du kom tilbake til stedet hver som-
mer omtrent som om det skulle være 
ditt andre hjem. 

Framnæspensjonatet var vel det vi i 
dag kallet et motell, ofte besøkt av gjes-
ter til verkstedet.

Sommerpensjonater

Strand kyStSanatorium.

Stiger Strandbad. tangen gård.
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