Den nære kysten 1957
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Engasjerte selgere reiste så rundt til hundrevis av eiendommer med store fargelagte bilder som eierne og andre kunne
kjøpe. Store negativsamlinger ble mange
år seinere solgt kommunevis da flyselskapet ble avhendet. I Sandefjord kjøpte
daværende Sandar Sparebank hele samlingen og donerte alt til det lokale museet. Mange av disse bildene fra 1957 er lite
kjent, men likevel svært interessante nå
snart 60 år senere. Nylig har Lokalhistorisk Senter i Sandefjord tatt initiativ til å
gjøre det hele tilgjengelig ved å samle alt
dette og stille det ut i samarbeid med
Hvalfangstmuseet.
Det første bildet viser skipsreder
Christensens hyttekompleks på Yxney
mot Mefjorden. Yxney var på denne tiden en svært privat og lukket eiendom,
og det var bare de mest interesserte og
freidige sportsfiskerne som fant fram til
fiskeplassene i bakkant av bildet. Tekstforfatter av disse linjer ble bare få år tidligere kjeppjaget fra eiendommen av en
nygift husfrue! Heldigvis er situasjonen
på denne kystperlen annerledes tilrettelagt i dag.
Bilde nr. 2 viser Tallakshavn med det
tidligere populære Stiger Strandbad.
Stigerholmene sees til høyre og Stigerveien til venstre.
Det neste bildet viser grensen mellom
Sandefjord og Stokke som går midt mellom de to Sandgårdene midt på bildet.
Til venstre ligger Andreas Christensens
Sand Gård i Stokke, som nå er fraskilt og
solgt som landsted. Videre sees den
gang så fruktbare Sand-jordene til høyre
som ligger i daværende Sandar. Villaen
helt i forkant er nylig revet til fordel for
et interessant og spennende nyanlegg.
Gårdsveien ut i høyre bildekant går over
Sandsund til Langø som ligger i Stokke,
men som i generasjoner er eiet av familien Winge-Sørensen i Sandefjord.
Det siste bildet viser fjordens fortsatt
populære Seilerholmen foran Fjellholmen, med camping- og badeplass Granholmen i høyre bakgrunn.

På femtitallet var bandyskøyter populære. Seinere ble
hockeyskøyter mer vanlig. Lengdeløp var jo bare for de som
skulle gå veldig fort. Men Sverige viste vei, Tumba og «ungdomskjedjan» viste hvordan hockey skulle spilles etterhvert
som alle fikk inn Sverige på TV. Dagens bilde viser kommunal
is ved Fevang skole i 1961. Utstyret var variert. Om skøytene
og køllene var for bandy- eller hockeyspill hadde ingen betydning. På bildet er det Hans Thorvald Horntvedt, Torgeir
Gregersen, Jørgen Berg og Edvart Edvartsen som er i farta.

Tekst og foto: Harald Fevang

yxney: Yxney ved Mefjorden. Vestfjorden i bakgrunnen.
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tallakshavn: Tallakshavn med Stigerholmene til høyre.

På reia
Alle som har seilt til sjøs har ligget på reia eller på reden
som det heter på pent språk. I Japan kalte vi det “outside”
hvis skipet måtte vente på kaiplass. Det var alltid en viss utålmodighet å spore hos mannskapet når vi lå på reia. Særlig
hvis det var uker siden siste havn. Men fallrepet eller losleideren var likevel lagt ut, slik at agent, kirke og velferd kunne
komme ombord sammen med nypåmønstrede, reisereparatører og rederifolk. Men vanlig landlov var kanskje mer sporadisk. Bildet viser «Thorswave» av Sandefjord utenfor Port
Elizabeth den 13. Mai 1980 i påvente av kaiplass med taxibåten i forgrunnen. Lokale offiserer ombord på denne tiden var
kaptein Roy Myrsve, styrmennene Knut Klavenes og Anders
Orerød, telegrafist Tove Hansen, arbeidsleder Cyril Smith,
maskinistene Kjell Anthonisen og Gunnar Hansen, reparatørene Arthur Pratt og Tom Salomonsen.
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sandgårdene: På grensen mellom Sandefjord og Stokke.
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seilerholmen: Seilerholmen og Granholmen i Sandefjordsfjorden 1957

Øvre Hasle
En av våre medlemmer, hobbyfotograf
Knut Einar Oskarsen, hatt latt oss bruke en
del av hans store bildesamling. Opp gjennom oppveksten og senere har han vært
særdeles ivrig fotograf, og har også filmet
mye, både fra div. arbeidsplasser og fra naturen. Han forteller dette om dagens bilder;
Det første er tatt ca 1948-50 i området hvor
Breidablikk grendehus i dag ligger. Huset i
midten av bildet med kvist, er familien Oskarsens hus, hvor Knut Einar er vokst opp.
Bildet er tatt fra toppen av stillaset på ovarennet på hoppbakken (Furukollen) ved
Breidablikk skole. En tid før stillaset i tre ble

revet, ca 1970, tok Knut Einar et nytt bilde.
Stillaset i ovarennet var veldig råteskadd,
men han våget seg likevel til topps, selv om
trappene var dårlige. Kort tid senere ble stillaset visstnok skjøvet over ende med håndmakt, så dårlig var det og man var redd for
at noen skulle bli skadd dersom man våget
seg opp trappene. Som en ser på fargebildet
fra 70-tallet, er det i området rundt familien
Oskarsens bolig bygget adskillig mer, og veien på Øvre Hasle (Ringveien), er ført forbi og
fram til Lingelemveien. Tidligere stoppet
veien ved gården til Isak Riis (nåværende
eier Erling Riis).

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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