Den lokale hoppsporten på 60-tallet

Saker og ting som
setter minnene i sving

STIF-bakken,

lokalhistorie
I min barndom var
det alltid snø om
vintrene, mye snø.
Så fort det lå et tynt,
hvitt lag på bakken,
var det å hente fram
skiene, finne en
skråning og bygge et
hopp av snøklumper
og granbar. Vi skulle
hoppe på ski.

gave: O. G. Knudsen, STIF med gave til byggkomiteen ved forman J. Syvertsen.

eller Sverstadkollen
som den egentlig het, ble
offisielt åpnet 13. februar
1966. «Hoppgeneral» John
Syvertsen ledet åpningsseremonien og Sandars ordfører Einar Abrahamsen
klippet snoren som markerte åpningen, før en
flaggborg med fem av
STIFS unge hoppere satte
ned unnarennet. Flaggborgen besto av Helge Stensrud, Tom Syvertsen, Svein Thore
Holtan, Thor Magnar Olsen, Tore Liverød. 450 tilskuere trosset det kalde og sure været for å overvære åpningsrennet
med 151 hoppere fra hele Østlandet. Torleiv Lysvold fra
Helgerød IL ble rennets beste hopper, mens STIFs egen
Thormod Engvik satte den første bakkerekorden med et
hopp på 29,5 meter. 
Tekst: Tore Liverød
	
Foto: Privat

Tore Liverød
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«Nybakken» på Breidablikk var et populært sted for vinteraktiviteter. Det skinte
i rød «Skipolin» og gul «Fyk» hopplakk
når guttene kom med strekkbukse,
v-genser, topplue framme i panna og
sine brede ski med tre renner. Da var det
bare å flytte grankvisten for «dagens
lengste» enda et par meter lenger ned.
Jeg bestemte meg for å spare til hoppski,
og en vinterdag tidlig på 60-tallet gikk
jeg lykkelig ut av butikken til Blaasvær
på Torvet med et par splitter nye hoppski fra Gravdal skifabrikk i Andebu på
skulderen.

Landing på kulen
Med nye hoppski sto Sandkollen, eller
«Sandhølet», på Øvre Hasle for tur. Men
10 -12 meter i Sandkollen var liten utfordring. Vi siktet lenger. Ti år gammel og
med hoppski på en meter og seksti, la
jeg derfor kursen mot Hjertåsbakken.
Den virket fryktelig stor der jeg sto på
kulen og så de voksne karene med blafrende strekkbukser sveve over meg og
lande på 50 meter
Nervene var i helspenn, men det var
ingen vei tilbake da jeg etter et lite dytt i
ryggen befant meg på vei ned ovarennet. To hopp med landing på kulen ble

Adopsjonsskip Thor 1
åpning: John Syvertsen overleverer bakken til STIF. 
det den dagen. Lengden betød ingen
ting, jeg hadde hoppet i Hjertås

Stor aktivitet
Gjennom årene hadde det vært stor aktivitet i hoppbakkene i vårt distrikt.
Hver vinter ble det arrangert renn i små
og store bakker som Sandkollen, Getherbakken, Virikkollen og Hjertås.
Den store aktiviteten forhindret likevel ikke at bakkene med tiden forfalt og
ble revet. Trollsåsbakken i Kodal og
Melsombakkene i Stokke var unntakene. I Sandefjord var det derimot dårlig
med 30-metersbakker. Interessen var
fremdeles stor på 60-tallet, med betyde-

før og nå

lig aktivitet i skigruppene til Store Bergan IL, Helgerød IL, Kodal IL, Stokke IL
og ikke minst STIF.

«Døden»
Men det var langt å dra fra byen til Kodal
eller Stokke for å trene i en passende
bakke, og en ivrig guttegjeng var stadig
på jakt etter nye emner. Ned fra Pina på
Breidablikk gikk en bratt skråning, full
av busker og kratt.
«Døden» kalte vi bakken. Med skuffer,
øks og sag gikk vi løs på småskogen,
tråkket til et egnet unnarenn og bygget
hopp. Problemet var å få nok fart uten
naturlig ovarenn. Så vi bygde opp med

alle foto: privat

utsikt: Fra toppen av ovarennet og nede på sletta sees også området med skøytebanen som
ble kalt «Fyllinga».

snø, ga fart med skistaver og klarte å
«sveve» 15-20 meter.

Permanent hoppbakke
John Syvertsen så mulighetene i bakken vi hadde bygget og fikk på kort tid
støtte for en permanent hoppbakke ved
hjelp av STIF, kommunale midler og
dugnad. Syvertsen var primus motor for
hopperne i STIF, og hver søndag morgen
gjennom hele vinteren møtte vi opp
utenfor huset i Lingelemveien for å dra
samlet til et eller annet krets- eller
landsdelsrenn. Med nypolerte ski, matpakke, termos med kakao og nypressede strekkbukser.

Det var viktig å ikke ha «knær i buksa»,
det kunne bli trekk i stilkarakteren. På det
meste dro mer enn femti hoppere fra STIF
til renn på en og samme dag, flere enn noen
andre klubber i Vestfold. Hoppgenserne
hadde alltid hatt V i halsen med klubbens
farger. Men STIF-hopperne stilte nå i røde,
høyhalsede gensere med grå stripe og klubbens emblem på venstre arm.

Bakken rives
Sverstadkollen var oppført i stål, med treverk i ovarennet og selve hoppet støpt i betong. 3000 dugnadstimer var lagt ned av
foreldre og STIFs egne hoppere før bakken
sto ferdig. Snøfattige vintre på 80-tallet

gjorde sitt til at interessen ble borte og
hoppbakken forfalt. Men i 1994 ble det igjen
hoppet i Sverstadkollen etter at bakken på
ny hadde blitt satt i stand. I 2013 ble det så
besluttet at bakken skulle rives for å gi plass
til et anlegg for skilek.

Navn på bilder
Bilde 1. Fra v.: Tore Liverød, John Syvertsen, Helge Stensrud, Thor Magnar Olsen.
Bilde 2. Fra v.: Tore Liverød, Odd Gunnar
Knudsen, Helge Stensrud, John Syvertsen,
Svein Thore Holtan og Kåre Fossen. Delvis
skjult: Tom Syvertsen og Thor Magnar
Olsen.

I november 1947 fikk 7. klasse på Sandefjord Folkeskole
(Byskolen) en beretning fra sitt adopsjonsskip MS Thor 1
(bygget på Framnæs mek. Værksted i 1938) på linjefart i Stillehavet. Kaptein Abrahamsen forteller: «På reise fra Noumea
til Adia fikk de telegrafisk ordre om å gå til Tahiti for å ta om
bord flåten Kon Tiki og dens mannskap og bringe dem til San
Francisco. Alle om bord var selvsagt spente på å se dette vidunderet Kon Tiki. Flåten var ganske medtatt etter sin lange
reise, grunnstøting og havets krefter. Den var 45 fot (ca 15m)
lang og 18 fot (ca 6 m) bred, og ble plassert på Luke 1 og surret
forsvarlig med kjetting.» På bildet ser vi de seks mannskapene under ledelse av Thor Heyerdahl, den gang 32 år og flåtens
eldste. Fra venstre: Thor Heyerdahl, Bengt Danielsson, Erik
Hesselberg, Torstein Råby, Herman Watzinger og Knut Haugland. 
Tekst: Svein Olav Løberg

Foto: Fra «Thorglimt» Nr 28 okt. 1971

Torggata 5
Torggata 5 var byens første, offentlige
bad og hadde fem baderom med eikebadekar. Vannet ble varmet opp i en enorm bryggepanne, og avløpet for vannet ble lagt i rør
under gata og ut i Ruklabekken. Maren og
Ingvald Pedersen kjøpte huset i 1900 og
startet opp med badet. De drev dette til ca.
1915. Da bygde kommunen i Kirkegata der
det ble navigasjons- og kokk/stuertskole,
kommunale kontorer og kommunalt bad/
vaskeri. Familien Pedersen/datteren Ingjerd
Ness eide huset fram til ca. 1953. Da kjøpte
kommunen huset, som ble revet i 1962, da
man utvidet Torggata. På samme eiendom

var det et mindre hus som vi husker som
Moas Frukt og Sjokolade. Da farvehandler
Sørensen bygde om sin eiendom, flyttet han
midlertidig inn der under ombyggingsperioden. På nå-bildet ser man Pauste-parken i
dag, som ligger der huset tidligere lå, etter
større ombygninger i strøket.
Tekst: Øistein Børnick
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