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Sveivegrammofonen

Harald Fevang
redaksjonen@sb.no

Der har det ligget der i minst 50 år og viser forsamlingshuset på det som i dag
heter Strand Leirsted og Gjestegård. Fra
1905 het det Strand Pensjonat. Folkene
som kom hit var festkledd til den store
årlige ungdomssamlingen som etter
hvert skulle bli viden kjent over store
deler av Sør-Norge i prestefamilien
Bolts regi.
Det neste sommerbildet er av mer privat karakter og viser kanskje noen av
forsamlingens deltakere noen år senere.
Tredveårenes store biler gjorde langturer mulige for de som hadde råd til det!
For biler var nok på denne tiden forbeholdt noen få. På bildet har enkle turmøbler kommet fram, og de flotte 1932
modellene av Buick, Pontiac og Oldsmobile er parkert side om side på en
slette i veikanten.
Vinterbildet av den lukkede porten
viser inngangspartiet til gården Sverdstad tett ved Sande Skole i daværende
Sandar. Våningshus og driftsbygning
var bygget i 1877, mens forpakterboligen var fra 1917. Det var vel ikke helt
vanlig med slike inngangsporter til bondegårder i vårt område før og etter krigen, men så var jo heller ikke denne gården av de helt vanlige med sine 200 dekar bynære dyrket mark og en besetning
på 4 hester, 24 kyr, mange ungdyr, 2 okser, griser og høns. Eieren var Berit Klaveness Rasmussen, datter av skipsreder
A.F. Klaveness. Bygningene og gårdstunet er i dag gjort om til et moderne boligkompleks.
Det siste og nyeste bildet viser sivilforsvarsadjutant Gunnar Hegdahl som i
1962 viser publikum rundt i tilfluktsrommet inne i Mokollen. Tilgangen til
dette store «Bomberommet» nederst i
Moveien, var den gang Sandefjords nyeste og mest moderne håp om redning i
tilfelle at den kalde krigen skulle endre
seg til atomkrig. Få år tidligere var Torp
Flyplass bygget med NATO midler og
det hemmelige ammunisjonslageret i
Fevangskogen var under konstruksjon.

Dette gamle postkortet sendt til Martha Berg i 1914, viser
for så vidt en scene som mange opp til vår tid kan kjenne seg
igjen i. Hyttekos ved peisen til smektende toner fra sveivegrammofonen til vertskapet. At både peis, klesdrakt og
teknisk utstyr har forandret seg vesentlig i årene som har gått
er svært synlig, men rytme, musikkglede og menneskelige
vibrasjoner er vel fortsatt noe av det samme som den gang,
heldigvis! For mannen er vel fremdeles den som fører damen
i dansen? Eller?
Tekst og bilde: Harald Fevang

leir: Strand Leirsted og Gjestegård.

alle foto: provat

tur: På campingtur med Buick, Pontiac og Oldsmobile.

Baton Rouge
Forbi New Orleans og langt opp i Mississippi i staten
Louisiana ligger Baton Rouge. Hit kommer en del av kornet
fraktet med store lasteprammer nedstrøms fra prærien i
Mid-Vesten. Rett før 17. Mai 1964 hentet vi en kornlast herfra.
Alt er stort i Amerika og 12 000 tonneren ble liten på den store elva. Med full signalføring på nasjonaldagen, høytidsmiddag fra stuert Lauritzens menybok fra Sandefjord Kokkskole
etter at «gnista» umiddelbart før avgang tok med «byssen»
og «jungen» på Dairy Queen og spiste den første og største
«Banana Split» i våre unge liv. På turen nedover elva klatret
vi opp i mastetoppen for den beste utsikten før langturen
gikk via Key West og Gibraltar til Pireus for lossing.
Tekst og foto: Harald Fevang

Port: Sverdstad Gård ved Sande skole.

før og nå

«bomberommet»: Omvisning i tilfluktsrommet i Mokollen, inngang nederst i Moveien.

Forandringer på Framnes
Foto fra 7.mars i 1962 viser hva som lå
ved innkjørselen til A/S Framnæs mek.
Værksted. Samvirkelaget lå kjekt til for de
som ikke hadde rukket å smøre matpakke
på morgenen. Nedenfor sto det en del mindre tanker (depot for Forlandet og andre
mindre båter som trengte drivstoff). Her lå
også den store flytekrana (Ole?) og det er
krantoppen som stikker opp bak Samvirkelaget. Noen hvalbåter og Fjellveien 2 kan
skimtes i bakgrunnen. Dagens Nå-bilde viser et nytt innslag, med Gaiahallen, som
skulle være vinteropplaget for Gokstadskipskopien Gaia, som man nå har bestemt

seg for å la ligge ute i vinter! En permanent
løsning kan man fortsatt ikke se seg råd til i
storkommunen Sandefjord!?
Tekst og foto Nå: Svein Olav Løberg

Foto før: SLS arkiv
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