Sandefjords grenseutvidelser
lokalhistorie
Når Sandefjord
første gang ble en
handelsplass vet
man ikke sikkert,
men man kjenner til
at kongens lendermann Dagfinn
Bonde var en tur
innom stedet
Sandefjorden i 1225.

grensestein 1: Grensestein som er renset og vedlikeholdt på en forbilledlig måte

Saker og ting som
setter minnene i sving

Sukkersaks
For over tre tusen år
siden kjente folk i India til
ett bambuslignende leddgress, som var 4-6 meter
høyt og 4-5 cm tykt. Det ble
kalla for sukkerrør og hadde en saftlignende og søt
marg. Når dette gresset ble
presset og safta kokt en liten stund fikk man en sirupsaktig masse, som ikke
ble sur og ikke gjærte. Så for
rundt to tusen år siden fant de i India ut at hvis de lot saften
koke helt inn, lå det igjen et storkrystallisk stoff, som de kalte
for «kanda» på sanskrit språket. Av dette fikk vi det norske
ordet kandis. I begynnelsen ble kandis sukkeret delt med
øks, men den knuste kandisen i for små stykker. Da fant man
opp sukkersaksen, som kunne klippe opp brunsukkeret –
kandissukkeret i passende størrelser. 
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E

tter dette gikk tiden frem til 1833
før Sandefjord fikk sin første
geografiske oppmåling som kartet viser. Det er vel samtidig lite
kjent når Sandar fikk navn opprinnelse
og geografiske grenser.
Sandefjord fikk i alle fall utvidet sine
grenser på bekostning av Sandar ved
flere anledninger. Etter etableringen i
1833 kom det utvidelser i 1888, samt i
1931 og 1950.
Vi skal ikke her komme inn på grunnen til de forskjellige utvidelsene og de
stridigheter dette ofte medførte med
Sandar kommune.
Vi konsentrerer oss om de grensesteiner som ble plassert i grensen mellom
de to kommuner i 1888 og ved utvidelsene i 1931 og 1950.
Grenseutvidelsen i 1888 kom som et
ønske fra Sandefjord kommune, som
ville ha den fasjonable Hjertnespromenaden lagt inn i sitt område. Der bodde
skipsredere og handelsfolk som ga gode
skatteinntekter.
Grenseutvidelsen 1950, som la Grønli
inn i Kilen område, kom som et
krav fra Sandefjord kommune. Kommunen vil ha plass til ny eller utvidet
søplefyllingsplass og denne « stinkende
fylling ville man ikke ha inne i Sandefjord».
Derfor måtte Grønli område ta

Film ombord
kart: Grensekart mellom tidligere Sandefjord og Sandar.
lukten. Byingeniøren trøstet med at
massene med tiden ville bli mindre
uappetittlige.
Men, - da dukker spørsmålet opp,
hvor ble de av våre grensesteiner, når
kommunene Sandar og Sandefjord ble
slått sammen i 1968.

Sandefjords grenser
Fra Sandefjord Lokalhistoriske Senter
har vi foretatt søk i terrenget og
funnet frem til hele 25 av disse grensesteiner, som i dag eksisterer (se røde
punkter).
Vi kjenner ikke til hvor mange det
egentlig var, men anslår at det må

før og nå

være minst 18 stykker som er borte
(se grønne punkter). Under arbeidet
ble Sandefjord kommune kontaktet.
Fra kommunens Geodata og oppmålingsseksjon var Vivi Clausen Næss og
pensjonist Eirik Ottesen meget behjelpelig.
Grensesteinene har forskjellig form og
størrelse. Hovedsteinene er f.eks. påført
Sh / Sf og årstallet 1888 og nummer på
steinen.
Senere ble de samme grensesteiner
ved utvidelsen i 1931 påført nytt årstall
og nytt nummer nederst på grensesteinene.
Det ser ut til å være vanskelig å finne

grensestein 2: Her vises en grensestein hvor man har asfaltert ned deler av opplysningene
på steinen.

frem til nummer systemet fra 1931.
Noen av steinene ble antakelig flyttet litt
på ved utvidelsen i 1931.
Nye markeringssteiner ble også satt
opp ved grenseutvidelsen i 1950.
Denne gang med steiner av mindre størrelse som bare var påført årstall og nummer.
Hvis du foretar en grensevandring, så
start i Breiliveien, ved Bryggeripipen.
Derfra kan du følge steinene opp til
Preståsen, ned til Sandar kirke.
Videre går ferden overkant av Gamle
stadion. Derfra ned til Videregående
Skole, inne på Jernbanens område, der
er det forbudt å gå inn.

Derfra over Hjernesskogen helt til utenfor
Stubb. Der ved grensen ved Ranvik eiendom finner du den siste steinen.

To av grensesteinene
Grensesteinene mellom Sandar og Sandefjord bør ses på som kulturbærere. I et
slektshistorisk perspektiv, skal vi ikke lete
lenge før de som bedriver slektsforskning
spør hvor grensene var mellom disse to
kommuner.
Behovet for denne identitetsmarkering,
vil vel antakelig forsterke seg, når vi nå går
inn i en tid med dannelse av storkommune.
Det ville være fint om vi kunne ta vare på
denne kulturarven og dessuten finne fram

resten av de grensesteiner som ennå eksisterer.
Vi har derfor tatt med to bilder som
viser hvor fint man kan ivareta denne kulturarven. Grav steinen frem uten å skade
den, rengjør den og la de stå der de er, som
et dokument i naturen på hvor grensene en
gang var.

I mange år helt fram til videomaskinen overtok for filmframviseren, var filmbytte mellom skip, velferd og kirke en
meget viktig aktivitet i mange havner. Undertegnedes mest
spesielle opplevelse med en av velferdens byttefilmer skjedde ombord i cruisebåten Song of Norway i 1973 utenfor Cuba
der filmen med samme navn som skipet ble vist ombord.
Meget stor var min forbauselse da en av mine daværende
naboer fra Fevang, bonden Knut Engelstad, dukket opp på
cinemascopelerretet som statist i filmen. Han hadde en rolle
som medlem av den norske regjering i en av filmscenene.
Dagens bilde viser sjømannskirkeassistentene Rolf Sandstad
og Harald Strøm fra kirken I Montreal bytter filmer på et av
Thor Dahls linjeskip I 1975.
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Kilen
På eldre bilder oppdager man at det er
grensesteiner som pga veiarbeid eller annet
arbeid i terrenget har flyttet eller begravet
en grensestein. Her ser man området ved
Kilen, hvor det i de siste 30 til 50 år er foretatt store forandringer. Hvor mange vet at
det i 1918 ble planlagt et kanalprosjekt langs
nåværende Hegnaveien, rundt ved Heimdal
og ut i Kastet i Mefjorden? Fra gården Sunde
skulle den gå over Østerøya til Sundekilen.
Kanalen skulle bli ca 5 km lang, og forkorte
veien mellom Sandefjord og Tønsberg med
ca 14 km. Kanalen skulle være ca 20 m bred
og 5-6 meter dyp. Det var også planlagt en

stor klaffebro med vei og jernbane ut til
Framnæs mek. Verksted. Planer blir lagt,
men ofte skjøvet ut i fremtiden, kanskje
mest pga det økonomiske løftet. Fra et våtmarksområde for ca 100 år siden, har hele
området blitt forvandlet til et industriområde. Gradvis fylt ut og man har alltid hatt et
stort behov for fyllplasser. Dette er et fenomen som har skjedd utallige steder. Og selvfølgelig har man ikke viet en stakkars grensestein mye oppmerksomhet. Man vet jo
hvor grensene går...
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Har du bidrag til denne siden?

Lever det i avisresepsjonen, mrk. Lokalhistorisk senter.
Bilder merkes med hvem, hva, hvor, når, og helst med en
beskrivelse. Husk navn og adresse på utlåner.
Har du elektronisk stoff, send det til so@loeberg.net
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