28

LØRDAG 18.JUNI 2011 • SANDEFJORDS BLAD

.‘p’z

Kystsan.toriet S1and

.2
.2
C/)

11954 mottar veslesøster Ingrid dette postkortet fra storebror på leir på Strand. Merket etter hennes melketenner kan nok1
trykken ikke synes i øverste høyre hjørne, men bak på kortet ser de sterke ut!
FOTO: JØRGENSENS POSTKORT.

Strand der fjorden bær
inn i litt smulere vann
-

Den 7. juni 1954 sender en
12 år gammel gutt et kort
hjem til veslesøstrene sine
fra leirstedet «Strand» på
østerøya.

Sandefjords Blad: I dagene fra søndag 26. august til
torsdag morgen 30. august var det på kystpensjonatet
Strand i Sandeherred (en halv mil fra Sandefjord)
samlet en ungdomsflokk på 220 til en rekke møter med
foredrag og samtaler av kristelig art. Dette var det tredje
«Strandmøte». Det første var i 1903 foranlediget ay den
ungdomsvekkelse som da hadde startet opp i distriktet
fra Kragerø til Holmestrand.

TEKST: HARALD FEVANG.

DE BESTE FOTBALLSPILLERNE. 11954 er altså
tolvåringer fra hele Vestfold på gutteleir på Strand. Hele
97 stykker til sammen. Fra Furustad kommer Harald
Helgesen, Steinar Dahle og Arve Arvesen. Fra Kodal
kommer Hans Kristian Hønsvald, Ivar Sunde og Harald
Slettingdalen. Fra Vaggestad kommer Jon Moholdt,
Frode Berge og Jan Waggestad. Ellers kommer Jan
Thuresson,Tore Jan Hansen, Eigil Skalleberg, Bjørn
Bødker, Rolv Berge, Arne Gunnar Revfem, Sigurd
Galteland, Paul Blix og Helge Rivrud fra forskjellige
steder i Sandefjord. De beste fotballspillerne er Ragnar
Alviniussen, Rolf Ekeli og Helge Thorsen.
Dagene går med fotballsparking, badig på Skjellvika,
utrolig aktive måltider, stille på brakka, hyggekvelder
rundt leirbålet og møter hvor alle de kjente personene
fra bibelhistorien blir levendegjort. Egen barnetime og
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ortet viser et bilde av bygningene hvor 97 gutter
akkurat da har sitt sommeropphold. Fotografiet
som Fotograf Jørgensen tok noen år tidligere,
har ikke gulnet noe på disse årene fram til i dag, men
veslesøster Ingrid som den gang bare var et år, har satt
igjen kraftige bitemerker i det ene hjørnet!
Det var Vestfold Krets av Indremisjonen som allerede
i 1939 kjøpte det gamle Kystsanatorium og Pensjonat
Strand til bruk i sitt barne- og ungdomsarbeide. Og
brukt ble det. I årene etter krigen ble det arrangert
gutte- og jenteleirer her med som oftest byer 100
deltakere. Dessuten ble Strand samlingsplass for
kristelige stevner og møter store deler av året.
Men lenge før dette, allerede 11906 står det referert i
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ønskekonsert på «Strand Radio» blir dyktig ledet av
onklene Hågen, Georg og Per. Den første hvalfanger, de
to siste lærere. På kveldene er butikken åpen, og det
kan kjøpes postkort, brus, kjeks og karameller. Doen er
en svær fireseter som heter «apen» og ligger naturlig i
lendet bak internatet over en ganske stor fjellkløft. Det
er selvfølgelig inspeksjon på rommet både ved rosignal
og revelje, men ingen av lederne undersøker om tenner
er pusset eller hva som ligger under puta for konsume
ring etter at lyset et slokt. Da spiser Helge Thorsen søt
kjeks og dkker brus. Eigil Skalleberg gumler melkesjo
kolade.
GAVEPAKKE. I vår tid er det fortsatt yrende liv på
Strand. Nye generasjoner hopper og spretter. Nå er det
Normisjon som eier stedet. Det er fortsatt leirer, møter
og sammenkomster. Barne- og ungdomssekretær er
Svein Tony Gårdsø. —Vi er rustet til å møte framtida,
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Bestemors vekt

TEKST OG FOTO: BJØRN HOELSETH

Denne vekta hadde min bestemor Gunda i Grønli ofte med
seg når hun skulle handle fisk med Fea Bolt, i fiskebasa
rene eller når hun kjøpte kjøtt og grønnsaker på Torvet
Bestemor hadde igjen overtatt vekta etter sin mor Johanne
Lovise. De to gikk gjerne sammen fra Brydes gate 13 til
byen sent på torvdagen like før torvhandleme avsluttet for
dagen. Da ga de gjerne litt avslag. Begge var en smule
mistenksomme, og bestemor ville kontrollere varene med
egen medbrakt vekt!
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MS SANDAR (1963)
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Sommeren 1907 befinner Nils Bolt seg i Paris. Til hyggelige venner i Frankfurt sender han et postkort med bilde av sitt hjemsted
Strand i Sandejyord. «Dette er mitt hjem» skriver han utenpà kortet. Hundre år senere har familien Bolts minne fond finansiert

lekeparken for barn på leirstedet.

forteller han. Vi har fortsatt 5 leirhytter, i tillegg har vi 20
dobbeltrom med dusj og toa lett på hvert rom og store
stuer med utsikt mot sjøen bare 20 meter unna.
Lekearealene våre har alltid vært preget av intens bruk,
og ideen om en skikkelig lekepark kom da det ble klart
at vi ville få et godt tilskudd gjennom Sosial- og
Helsedirektoratet via Norske Misjonshoteller. En større
egenandel fikk vi dekket gjennom Pastor Bolts
minnefond på østerøya. Dermed var grei finansiering
ordnet gjennom gaver og tilskudd. øvrig utbygging er
finansiert gjennom banklån og gaveinntekter.
Og nå er det igjen blitt som i gamle dager. Stand er
ikke bare et leirsted, men også et kommersielt Kyst- og
Misjonshotell igjen, avslutter Svein Tony Gårdsø.

FOTO: PRIVAT SAMLING

TEI(ST: RAGNAR IVERSEN, FOTO: PRIVAT

Bygget ved Mannens Hovedverft, Horten for Viriks Rederi

A/S (Haldor Vink), SandefjoiJ. Sjøsatt 19/02 og overle

På et mimremøte nylig fikk en av «onklene» på Strand fra
1955 og mange år etterpå, Kjell Waggestad til høyre i bildet,
behøng oppmerksomhet og takknemlige ord fra en stor flokk
bl.a. tidligere leirbarn som idag er godt veteraner selv!
FOTO: PRIVAT.

vert 30/08-1963. Hovedmotoren var en Horten-Sulzer.
Motor nr. 3 på lisens fra Sulzer, og jen første som ble
installert i et fartøy bygget ved Mannens Hovedverft. Hun
var bygget for å gå i is og transport av tung last Prøvetu
ren ga en ballastfart på over 18,0 knop. I 1966 ble hun
omdøpt «Concordia Sandar» da hun gikk inn på samsei
ung med Haaland i Haugesund, men fikk tilbake navnet
«Sandar» allerede året etter. I 1968 ble hun solgt til
rederiet Peter E S. lieenlng (Cherry Heening Une), Køben
havn og fikk navnet «Heering Kirse». Hun fikk en tragisk
avslutning på sitt 8-årige liv, da hun 08/12-1971 sank ca.
120 nautiske mil nord for Midway Island i Stillehavet, på
reise fra Manzanillo i Mexico til Nagoya, Japan med en
komlast.

Storgata og Nedre Torg
TEKST: ROGER DAVIDSEN
FOTO: OTTO MGESEN

Dagens foto er hentet fra Torvets nordre del med sikt
nordover mot Storgata. Det et gammelt bilde, antagelig
fra rundt 1890. Bildet heter «Storgaten og nedre torv»,
da Torvet slik vi kjenner det i dag ble kalt Nedre Torv,
mens dagen l-lvidts plass var kjent som øvre torv. På
bildet ser vii forgrunnen til venstre tidligere «Skaaras
gård», der kjøpmann Peder Gaaserud drev forretning
med sjømannsutstyr og hyrekontor fra 1887. Huset ble
opprinnelig bygget i 1839 av Søren L Christiansen. Aner
vi en vannpost foran gården? Fiskehandelen inntok en
dominerende plass i torvmiljøet den gangen. Byen
hadde på dette tidspunktet rundt 2600 innbyggere.
Fiskekjerrer og vedlass var det som preget torvet, og
bøndene benyttet slaktermesterT. Pedersen gjerde til å

binde hesten mens de var i byen. Her var det satt opp et
«spiltau» med plass til cirka 10 hester. På bildet til
venstre ser vi at den gamle slaktergården er revet og
skiftet ut med dagens «IF bygg», opprinnelig «Norske Uv
bygget»..Den gamle Skaaragården er bebygget med et
moderne 3 etasjers bygg med Urmaker Næss som den
største forretningen i første etasje. Det er vel flere av
leserne som husker den gamle «Grand Cafè» eller enda
tidligere «Promenadecafèen som holdt til i andre etasje
frem til rundt 1980. Dette var i svært mange år et kjært
og aktivt treffpunkt for blant annet for sjøfolk
forgrunnen står skulpturen til minne om postmester Ole
Hansen som medvirket til at det første barnetoget startet
i Sandefjord i 1884. I alle sine år holdt han tale til
ungdommen på 17. mai.
.
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Har du bidrag til denne siden?
Levér det i avisresepsjonen m& Lokalhlstonisk senter.
Bilder merkes med hvem, hva, hvor, når og helst med en liten
beskrivelse. Husk navn og adr. på utlåner. Har du elektronisk stoff,
send det til: lokaKUstodeno

Sandel)ord Lokalhlstorlske senters lnfo-uppe:
består av redigerer Harald Fevang og medarbeiderne,
Kirsten Wang Henriksen, Otto Ågesen, Roger Davidsen,
Ragnar lversen,Tore Sandberg, Bjøm Hoelseth, Dag Ingemar
Børresen, Sven Erik Land, Gro Midttun og Bjam Marum Olsen.
Kontaktpeison: Sven Erik Land, tlf. 92827 154- sver-lu@online.no
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