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Sangforeningen synger for hi
Da Sandefjord fikk besøk
av NRKs sommerbåt den 9.
august var sangforeningen
plassert i Gaia og møtte
NRK med sang ute ved
Kvemberget. Men det var
ilclce første gang i sangfore
ningens 160-årige historie
at sang og vikingbåter
hører sammen.
ØVE HOLTER JØRGENSEN
redaksjonen@sb.no

or 130 år siden ble det bygd to vi
kingskip på verkseier Christen
sens verft på Framnes. Bakgrun
nen var som følger: Funnet av
Gogstadskipet i 1880 var en verdenssen
sasjon, ikke minst i USA. En amerikansk
• general ville bygge en kopi til Verdensut
• stillingen i Chicago i 1892 som falt
sammen med Columbus 400-årsjubile. um. Da dette ikke lot seg gjøre søkte
han om å få låne Gogstadskipet. Dette
ble avslått, men hvorfor ikke bygge en
kopi og seile den over? Hele Norge ble
invitert til å tegne bidrag. Byggeopp
draget ble gitt Chr. Christensen på
Framnæs mek. verksted. Ole Wegger
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Styreleders stol
I OSLO: 11926 ble Gokstadskipet fraktet gatelangs i
Oslo som bildet viser. Dessverre var ikke Sandefjord

Fra styrerommet på AS Framnæs Mek. Verksted har vi denne
stolen. Den er laget på snekkerverkstedet på Framnæs, hvor
man laget de flotteste møbler, blant annet innredninger på skip
som ble levert.
På «Framnæs-rommet» på Gokstad kystlag kan du se både
sittebenk, seks stoler og styreleders stol som er tatt vare på.
Tekst og foto: Svein Olav Løberg

Sangforening til stede!

NYTT STYRE: Sandefjord Kurbadet SSF Det nye styret for
2013 Fra venstre: Hans Kristian Barstad, Fridtjov Nome, Jon

Berggreen. Tore Samuelsen. Rene Steensma og Roy Nilsen.
Per Arne Dahi var ikke tilstede da bildet ble tatt.
FOTO: VIDAR ANKERSEN

Elsk hva dit mot har kâret nytfrukten av din flid.
Bær rank hvert dagsverks møie med rot ijordens ly
Men kronen mot det høye du vesle, kjære by.

FOTO: BIRGER GIÆVER
«Olaf Trygvason»
TEKST: BJØRNSON. MELODI: REISSIGER

Brede seil over Nordsjø gaar. høit paa skansen i morgnen
staar ErlingSkjalgson fra Sole,

Her er et par tradisjonelle dikt fra vår rike
dikttradisjon.

Speider over hav mcxi Danmark: Kommer ikke OlafTryg

«Landkjenning»

Seks og femti de drager laa, seilene faldt, mcxi Danmark
saa, solbændte mænd, da steg det:
Hvor bliverOrmen Lange? Kommer ikke Olaf Trygvason?
Men da sol idet andetgrt steg af hav uten mast mcxl sk
blev det som storm at høre:
Hvor bliver Ormen Lange? Kommer ikke Olav Trygvason?
stille, stille i samme stund alle stod; thi fra havets bund
skvulped som suk om flaaden:
TagenerOrmen Langefalden erolavTrygvason!
Siden efter i hundred aar norske skibe til følge faar. helst
dog i maanenetter:
Tagen er Ormen Lange falden erolavTrygvason!

TEKST: BJØRNSON. .rn.ODI: GRIEG

Og det var Olav Trygvason. stævned over Nordsjø fram
Op mot sit ünge kongerige, som ikke ventet ham.
Fik han så første synet: Hvad er dette for mur i havbry
net?
Koral: Her er grunden funden. funden. tempelhvelvet
trosser helved!
Aanden bæver. hjertet fyldes. her den største kun kan
hyldes!
Gid min tro staa stærk som grunden. stige ren som jø
keirunden.
Aanden nå naturens højde. fyldt av ham som sammen
føjde.

vason?

Støyten på Viril<
Boligområdet på Vink ble påbegynt
rundt 1905. Tidligere tider forteller at
dette gårdsnavnet har vært både
Værvikum, Vervikom, Wirick og det
gammelnorske Vervikar.
Dette bildet fra 1962 viser den populære
kiosken Støyten, oppkalt etter den vesle
nærliggende kollen med identisk navn.

Vi ser på bildet hvordan selve kiosken riktig
lyser opp med alle slags hverdagsfristelser i
krysset Pukkestadveien og Haneholmveien.
Om denne lille kiosken forteller Roger
Davidsen i sin bok «Et sted i Sandefjord»
følgende:
På 1960 tallet gikk det en liten gutt rundt i
området og samlet inn penger til «Støyten

Hvb’xThorgeir»
Det nærmer seg tiden da hvalfangerne dro til Sydishavet.
Dagens fartøy representerer en av de siste som deltok. Ble
opprinnelig bygd for bruk i krig. Bygd som «Flower Class»
korvett HMS «Lobelia» ved Alexander Hall & Co. Ltd, Aberdeen
og ferdigstilt 16/07-1941. Ble satt i tjeneste for de Frie Franske
styrker. Etter krigen ble den tilbakelevert til engelske marine og
solgt til et firma i Bergen, og skulle egentlig blitt lastebåt.
Prosjektet ble ikke noe av og fartøyet ble solgt til Thor Dahls
Hvalfangerselskap A/S (A/S Thor DahI), Sandefjord og ombygd
til hvalbåt. Begynte som bøyebåt for fl/k «Thorshammer»
sesongen 1948/49. Stadig ombygning og oppgradering foregikk
frem til 1955 og den fikk navnet «Thorgeir». Første sesong som
hvalbåt 1951/52. 11955 blir dampmaskineriet erstattet med
dieselmotor. 11967 var det slutt med hvalfangsten og den ble
solgt til Christiania Spigerverk 25/6-1969 for opphugging ved
Norsk Skipsopphugning i Grimstad. Siste sesongen var fra
Sandefjord Kåre Seierstad skipsfører, Tor Jacobsen radiooffiser,
Finn Gjerdrum maskinsjef, Hans Olav Marum 1. maskinist og
Ragnar Kristiansen 2. maskinist.
Tekst. Ragnar Iversen (www.skipshistorie.net)
Foto: Fra privat samling

SANDEFJORD
fondet». Dette var en stund før TV-aksjoner og
andre innsamlingsaksjonervar funnet opp. Det
viste seg imidlertid etter en stund at dette
«Støytenfondet» egentlig bare var ment brukt
til godterier som gutten var fristet til å kjøpe i
kiosken.
Tekst: Harald Fevang
Foto for: Politlarklvet
Foto nå: Ragnar Iversen
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Har du bidrag til denne siden?,
Levér det i avisresepsjonen, mrk. Lokalhistorisk senter.
Bilder merkes med hvem, hva, hvor, når, og helst med en
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Sideansvarlig: Harald Fevang,
Bildeansvanlig: Bjørn Marum Olsen.
Medarbeidere: Sven Erik Lund, Ragnar Iversen,
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