Bunkersanlegget fra 1945

Saker og ting som
setter minnene i sving

lokalhistorie
I disse dager feirer vi
70 års dagen og jubilerer
for fredsslutningen 8. mai
1945. Da var Den 2.
Verdenskrig slutt i Norge.

Bunadene

Harald Fevang

Bunader er vakre og tidløse og bringer høytid til omgivelsene. Dagens bilde fra en forgangen tid viser to førkrigs vestfoldbunader. Så vidt jeg kan se nå foran 17. mai er det ingen
forskjell på kledningene i dag 75 år etter at dette bildet ble
tatt. Fotografiet viser altså to staute Haukerødjenter i fineste
festskrud anno 1939. Det er venninnene Emilie Hansen Klinestad og Jenny Andersen Tingvold. I sin tid aktive medlemmer i Sandar Bondekvinnelag og begge med en stor og stolt
etterslekt i dag.
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En dag i januar d.å. gikk noen av Sandefjord Lokalhistoriske Senters medlemmer en kort tur i et nærområde vi merkelig nok aldri hadde vært før. Det var i den
vesle skogteigen grensende til Kolonihagen rett ved Sandefjord Videregående
Skole, som kalles Virikdammen. Meget
stor var forbauselsen over å oppleve et
kompakt, konsentrert og svært godt bevart bunkersanlegg fra 1945 ved den vesle sumpskogen. Plutselig var det som om
krigen akkurat var slutt i dette området.
1. Foran en kompakt og vel bevart betongbunker med skyteretning sørover
mot Virikjordene konstaterer Osvald
Rydjord, Tor Fagerli og Erling Solhaug at
det tydeligvis ble ventet at angrepet
skulle komme sydfra retning Granholmen over Virikdalen mot Bugården hvor
forlegninger og hovedleir den gang lå.

1: Osvald Rydjord, Tor Fagerli og Erling Solhaug foran hovedbunker ved Virikdammen.foto: Svein Olav Løberg

3: MG stillingen ved det store eiketreet.

Planet på Grytvika

2. Det andre bildet er tatt innenfra bunkeren med store avdelte og luftige rom,
rømningsveier ut til løpegraver, og en
tydelig skyteåpning mot nevnte geografi. Det er fortsatt benker og vedovn inne
i det største rommet der det er god plass
til et helt vaktlag.

Først langt opp i barndommen skjønte dagens tekstforfatter at onkler og andre som regel ikke var sjøfolk men
industriarbeidere som arbeidet på Grytviken. De reiste jo vitterlig ut med store skip og kom hjem med båter hvert år, men
at de bodde og arbeidet på fabrikker i land var nesten ikke til
å forstå for smågutter i femtiårene. Bildet viser i hvert fall
norske kjøttskjærere fra Sandefjord i arbeid på engelsk kolonigrunn med argentinsk arbeidsgiver i 1958. Selve dyret er
tydeligvis en hannhval. At båtene de kom hjem med var både
gamle og rustne fikk så være, de kunne hete både Conquistador. Ernesto Tornquist og Harpoon og var jo gjerne registrert
i Buenos Aires og ikke i Sandefjord. Det var jo sannelig en stor
verden der ute!
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3. Utenfor hovedbunkeren er denne
store MG stillingen med løpegrav plassert inntil en eik som ifølge et gammelt
bilde var nesten like stor i 1945. Et annet
bilde viser at festningsområdet var helt
skogfritt i 1945 utenom noen frittstående store eiker.
4. Nok en imponerende vel bevart skytestilling sentrert med skyteretning mot
Bugårdsdammen. Det bør være i felleskapets interesse at dette sentrale og vel
bevarte krigsanlegget også for framtiden kan ligge slik uforstyrret som et
tidsvitne på det som engang var for 70
år siden.

2: Hovedbunkerens skyteåpning innenfra ut mot Virikdalen.

før og nå

4: Løpegrav og skytestilling med retning mot Bugårdsdammen.

Stupetårnet i Bugården
Da dette stupetårnet ble satt opp i slutten
av femtiårene påkalte det en voldsom interesse for stuping. Plutselig var Bugården det
beste stedet å bade, stupe og boltre seg for
unge mennesker. Utkonkurrert var både
Gogsjø og Granholmen, Skjellvika og Solløkka. Stupeshowene med Rolf Stigersand
og andre vannakrobater i alle slags kostymer samlet store mengder publikum. Målløse og fulle av beundring så vi hvordan disse stuperne boltret seg fra timeteren og ned
i det kalde vannet. For kaldt var det alltid.
Selv hadde jeg vannskrekk til langt opp i
tenårene, og ei av jentene i Kilgata med

Sørensen til etternavn sørget for at den
skrekken satt lenge i! Hun var stor og sterk og
likte å dukke oss mindre kraftig under og holde oss der litt for lenge. Sammen med en
brennmanet på Skjellvika sørget de to for at
jeg hadde stor respekt for bølger og dypt vann
helt til innebasseng med oppvarmet vann
gjorde bading mer lystbetont. Noen som kjenner seg igjen? Dagens bilde fra samme sted i
Bugårdsparken viser helt andre omgivelser.
Her er basseng byttet ut med tennisbaner.
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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
beskrivelse. Husk navn og adresse på utlåner.
Har du elektronisk stoff, send det til so@loeberg.net
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