
Alle vi som vokste opp i nærheten av Bugårdsbakken,  
elsket den bakken om vinteren når det var is og snø og ake-
føre. Rattkjelker, vedkjelker, «sparker» og all verdens tilsva-
rende gjenstander ble hentet frem. Rattkjelkene var imidler-
tid «Rolls-Royce» i bakken, som den gang gikk rett frem i det 
femarmede krysset. Aketuren kunne ende nederst i davæ-
rende Prinsens gate, det vil si Rukla (der rundkjøringen ved 
Brannstasjonen er nå). Kom kommunen for å strø sand i  
bakken, løp vi hjem etter feiekoster og fjernet sanda. Ikke 
helt populært i enkelte kretser.  Tekst og foto: Bjørn Hoelseth

Rattkjelkene våre

en Av de siste hvalbåter som ble bygget for et rederi i Sande-
fjord var Star 1. Ferdigstilt fra Pusnes mek. Verksted i Arendal 
ble hun satt i tjeneste for kokeriet «Sir James Clark Ross»  fra 
1956 til 1965. I denne tiden var det Alfred Skontorp og Torleif 
Karlsen i rederiet «Rosshavet» som var skyttere om bord. De 
to neste årene ble båten utleid til Kosmos og var dermed 
blant de siste båtene som drev hvalfangst med base i Sande-
fjord. Etter dette lå båten i opplag ved Stub før hun i 1970 ble 
solgt til Reidar Sætremyr i Ålesund og bygget om til fiskefar-
tøy. Ble deretter brukt til tunafangst i Vest Afrika. I 1992 ble 
båten utleid til operativ tjeneste for Kystvakten. I 2014 er bå-
ten igjen i kvotefangst som fiskebåt. Vårt bilde viser Star 1 bli 
tauet ut fra Sandefjord i 1970 som en av de siste hvalbåtene. 
Få år senere ble Southern Actor tauet tilbake fra Spania som 
byens museumsbåt. 
 Tekst: Oddvar langevei/Foto: Privat Arkiv

«Star 1»

Saker og ting som  
setter  minnene i sving

eTTerkrigSgenerASjOnen i Sande-
fjord opplevde Teaterlokalet som et levende 
kulturhus fram til få år tilbake. Det var ikke 
det arrangement som ikke kunne finne sted 
i dette gamle huset. Selv opplevde vi Riks-
teaterets ”Den store barnedåpen”, kjente 
foredragsholdere i Folkeakademiet, Åge 
Samuelsens vekkelsesmøter og ikke minst 
de minneverdige russerevyer gjennom 
mange år. Og fru Nicolaysens myndige hånd 
som vaktmester glemmes heller ikke så lett, 
hun huset også i en periode gymnasklassen 
til den senere kjente forfatter Dag Solstad.
Dagens bilde fra henfarne tider viser den 

populære festsal også med fullsatt galleri 
under en av de mange auksjoner som firma 
Georg Solberg kunne arrangere her for 50 år 
siden. Saker og ting fikk straks nye eiere un-
der hammeren til auksjonarius Eugen Ellef-
mo. Kommandoen Første gang, Annen 
gang, Tredje gang, lød taktfast over den sto-
re og interesserte forsamling som vi ser på 
bildet. I dag er byens storstue borte og er-
stattet med en bank i første etasje og leilig-
heter høyere oppe.

 Tekst: Harald Fevang
 Foto: roar ellefmo og Hans kristian Heian

TeaterlokaletFør Og nå

Ved hoVedbygningen: Hele guttegjengen og lederne samlet foran Blakkestadsetra. alle foto: priVat

lokalhistorie
På 1950-tallet var det   
ikke mange familier blant  
«vanlige folk» som reiste  
til fjells i påsken – om  ikke 
slekta oppe i en eller annen 
dal hadde en seter å avse.
BJØRN HOELSETH
redaksjonen@sb.no

En dag sent på vinteren 1956 
kommer lærer Olav Bjørvik på 
Byskolen bort til meg i et fri-
kvarter og sier at jeg skal få være 

med til Gol - hele påsken! Sandefjord 
Rotary Klubb spanderte nemlig slike tu-
rer for en gruppe 7.-klassinger (gutter) 
hvert år. Jubelen kunne høres i vid om-
krets av Byskolen.

Det var en sammensatt gjeng som fikk 
denne sjansen det året: Fra Sande skole 
kom Tor Ingebretsen og Arne Glenna, 
fra Haukerød Frank Eriksen og Kjell Sol-
berg, fra Framnes dukket Gunnar Han-
sen opp. Breili skole hadde plukket ut 
Steinar Mathisen, og Helgerød sendte 
Harald Andersen. Fra Virik kom Thor 
Gustav Hansen og Ivar Spilde. Vi fra By-
skolen kom, foruten undertegnede, Hel-
ge Rove og Harald Skalberg. Turledere 
var skolestyrer Jon Åsen og fru Valborg 
Åsen fra From skole. De hadde med seg 
sønnen Sigmund og datteren Ragnhild. 
Vanligvis var det lektor Vilhelm Møller 
som ledet disse Rotary-turene, men det-
te året hadde han vikar.

Jeg hadde lite utstyr. Hele familien og 
slekta ble mobilisert for å skrape 
sammen det som trengtes. Moderne ski 
hadde jeg ikke, men lånte skiene til mor. 
De var fra 30-åra, var over to meter lange 
og laget av eik. Tunge som bly. Det var 
litt gammeldagse bindinger på dem – 
Huitfeldt-binding, men det gjorde ikke 
noe. Beksømstøvlene satt støtt blant 
jern-ørene, og lærbindingen hadde en 
klemme som strammemekanisme.

lånte anorakk av tante
Men mye annet manglet: Tante Sigrid 
lånte meg den hvite fjellanorakken sin. 
Den var i største laget, men med tjukk 
hjemmestrikket genser under virket 
den ikke alt for stor. Det største proble-
met var skibukser. Helt til et stykke utpå 
50-tallet gikk både gutter og jenter med 
eple-knickers om vinteren, men nå var 

Den lykkelige påskeferien 1956

premier: Stolte premievinnere fikk begere siste kosekvelden.

topptur: På toppen av Auenhaugen, 1118 m.o.h.

de blitt gammeldagse: Den nye moten 
krevde strekkbukser! Fra loftet fant mor 
fram noen avlagte voksne bukser som 
ble sydd om til noenlunde moteriktige 
strekkbukser. Varme raggsokker hadde 
jeg nok av. Skjerf, votter og lue var for-
bruksvare i en hjemmestrikket barne-
flokk i Skiringssalveien 30.

Det var en spent guttegjeng som stilte 
på Sandefjord jernbanestasjon til 
06.20-avgangen palmesøndag 25. mars 
1956. Tor Ingebretsen skrev dagbok fra 
påsketuren og har gitt meg en masse de-
taljer som støtter egen hukommelse: Via 
Drammen og Hønefoss kom vi over til 
Bergensbanen og gikk av på Gol. Her 
ventet en gammel buss oss, og vi hum-
pet opp til Robro. 

Derfra fikk vi traktorskyss det meste 
av veien, men den siste kneika måtte 
Blakken og sleden til Erling Kleven ta 
over sekkene mens vi gutta trasket etter 
på ski. Matpakka var fortært på bussen 
eller traktoren.

Endelig var vi på Blakkestad seter. Her 
ble vi fordelt på soverom og hems, og så 
ventet middagen – lapskaus og kara-
mellpudding! Men noen lang hvil ble det 
ikke, for turleder beordret skitur til Sy-
no-toppen rett over setra (1061 m.o.h). 
Strålende vær og utsikt. Tor Ingebretsen 

refererer i dagboka: «La oss klokka 9 
(21), for vi var så trøtte...»

Fjell, vidder, mat og peiskos
Undertegnede husker godt hvordan da-
gene gikk den uka. Mye skigåing: Utfor-
renn, slalåm og hopp, med instruksjon 
og konkurranser. Vi gikk til topper som 
Storefjell, Gullknapp, Auenhaugen og 
Veslefjell. 14-åringen Tor bemerker i 
sine notater at det særlig var gjevt å 
komme til Storefjell Hotell, for der var 
det jenter!

Peiskosen om kvelden inneholdt opp-
lesning av selvkomponert hytteavis, lek 
og kunnskapskonkurranser.

Etter «rosignal» var det mye uoffisiell 
underholdning blant de 12, særlig gjorde 
de på hemsen seg bemerket.

Typisk for en glupsk guttegjeng i vok-
sealderen er alle nedtegnelsene og de-
taljene om maten! Hver eneste dag ble 
middagen notert: Kjøttkaker, sviske-
grøt, tomatsuppe, torsk, «sauesteik», 
riskrem, hermetisk frukt – og karamell-
pudding flere ganger.

Skareføre og påskesnø
Og sola skinte, det var skareføre om 
morgenen og påskesnø lenger utpå da-
gen. Det var utfordrende for meg som 

ikke hadde særlig smøreteknikk og var 
vant til å bruke stearin som glider. Fes-
tesmøring var nesten ukjent, og treskie-
ne kunne trenge impregnering. Men vi 
lånte av hverandre og hjalp hverandre.

Siste kvelden var det premieutdeling 
for skiferdigheter og innsats under inne-
konkurranser. Alle fikk premie. Jeg har 
«sølvbegeret» ennå, det minste av alle.

I voksen alder er det blitt både Vasa-
lopp og Marcialonga. Men ikke noe slår 
Golsfjellet i påskesol. Det var der det be-
gynte.

Bildene, sannsynligvis tatt av Sig-
mund Åsen: Foran hovedbygningen på 
setra ser vi, sittende fra venstre, Thor 
Gustav Hansen, Bjørn Hoelseth, Terje 
fra Brevik, Ragnhild Åsen. Stående Hel-
ge Rove, Ivar Spilde, Frank Eriksen, Ha-
rald Andersen, foran Tor Ingebretsen 
Gunnar Hansen, Harald Skalberg, Kjell 
Solberg, Arne Glenna, Valborg og Jon 
Åsen, Steinar Mathisen.

Noen av premievinnerne etter pås-
kens ski- og kunnskapskonkurranser: 
Første rekke fra venstre Bjørn, Frank, 
Harald A. Annen rekke Tor, Steinar, 
Arne.

Fra fjelltoppen Auenhaugen: Fra ven-
stre Kjell, Thor Gustav, Arne, Terje fra 
Brevik, Frank, Helge, Tor, Bjørn.

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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