
Nå er det mulig å stoppe ved Raveien på Tassebekk for å be-
skue den tidligere grensestøtta mellom Sandefjord og Stok-
ke, men fra 1863 var det grensemerket mellom grevskapene 
Laurvig og Jarlsberg. Teksten står over Kong Carl XV mono-
grammet og lyder således:  «Denne grendsestenen der deler 
mellom Jarlsbergs og Laurvigs grevskaper reistes af greve P. 
Wedel Jarlsberg og M. Treschow aar 1863».  I dag er nærmeste 
nabo Vestfold Krematorium som for øvrig er bygget på area-
ler som ble brukt som gravsteder gjennom tusen år! 
 Tekst og foto: Stokke Historielag

Støtta på Tassebekk

DeNNe STolTe oljetankeren ble ferdigbygget i Chiba, Tokio 
Bay 5.11.1966. Dåpen ble besørget av fru Jorunn Christensen 
for eierne; Rederiet Thor Dahl. I tiden fram til 1970 var føl-
gende lokale offiserer påmønstret: Kaptein Arthur Abraham-
sen, styrmennene Fritjof Mikkelsen, Sigmund Rød, Asbjørn 
Lind, Kr. Storm Larsen, Al M. Andreassen og Helge Primberg. 
Maskinistene Gunnar Jørgensen, Rolf Moland, Bjarne  
Modin, Hans Tveitan, Thore Kristoffersen, Laurenz Hvaal, 
Jan Kristensen, Arne Wangen, og Hans Kr. Andersen. Elektri-
kerne Karsten Kristensen, Jan Davidsen og Arne Steinsholt. 
Endelig stuertene Gunnar Gulliksen, Kåre Sulesund og Hans 
E. Gallis. I 1971 ble skipet solgt til Uglands rederi i Grimstad 
med navnet Tamarita. 20 år seinere ble det hugget til spiker i 
Bangladesh. Sic tranit gloria mundi! 
 Tekst: Harald Fevang 
 Foto: Thor Dahl arkivet

Thorstar

Saker og ting som  
setter  minnene i sving

STaDioN var et samlingens sted i etter-
krigsårene. Det var selvfølgelig Ballklubben 
som var det store trekkplasteret. Og etter 
fem års hvile var det selvsagt mye som skul-
le tas igjen. Og fest for tusenvis var det når 
de gule og svarte ble presentert fra mål til 
ytre venstre av speaker klart og tydelig med 
tilsvarende ekko. De ivrigste guttene kunne 
selvfølgelig lagoppstillingen utenat! Men da 
foresatte tok flere av oss med til et stort frii-
drettsstevne på Stadion et av disse årene, 
fikk vi se hvordan noen kunne springe raskt 
med piggsko. Og beundringen var stor! Og 
enda større ble den da Erling Kaas vant kon-

kurransen i stavhopp. At det gikk an! Og at 
den bøyde staven ikke knakk! Ja, det var 
helter å beundre på Stadion. Bildet fra den 
gang viser oppslutningen slik den var på 
Idrettens Dag, og bildet fra 2015 viser også 
hvordan nabolaget har endret seg fra tys-
kerbarakker til dagens boliger.

 Tekst: Harald Fevang
 Foto før: Carsten Pedersen 
 Foto nå: Svein olav løberg

Idrettens dag 1947Før og Nå

1962: Ledelsen i Stokke Bondekvinnelag i 1962. alle foto: privat

lokalhistorie
Det har alltid vært  
aktivitet som har preget 
Stokkebygda. 
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Over hele landet er for eksempel skiløy-
pa i Storås og hagene på Gjennestad vel-
kjente. I dag viser vi noen personer som 
gjennom mange år har vært med på å 
prege livet i denne geografien.

Det første bildet viser ledelsen i Stok-
ke Bondekvinnelag ved 30 års jubileet i 
1962. Fra venstre: Kristine Ellefsen, 
Ragnhild Lund, Thora Bettum, Ingeborg 
Fadum, Tora Nordbotten, og Berna Op-
stad. Sammen med bl.a. sine respektive 
ektefeller har de vært med å løfte det lo-
kale landbruket til det høyeste nivå i 
landet.

Vårt neste bilde viser Stokke Brannve-
sen fra 1959. Foran fra venstre: Håkon B. 
Svendsen, brannsjef Ingvald Sundve, 
Anders Johansen, Gunnar Bjerke. I 
midten fra venstre: Knut Antonsen, Ar-
vid Dammen, Øystein Toverød, Knut 
Kolstad, Arne Gjerløw, Ivar Horgmo, Ha-
rald Korsane. Bakerst fra venstre: Odd-
mund Kval, Bjarne Bergsholm, Asbjørn 
Andreassen, Bjarne Strøm, Arthur An-
tonsen. Fraværende på bildet var Hans 
Osmundsen og Bjarne Engebretsen. I 
dag er brannkorpset i Stokke fullt inte-
grert i Sandefjord Brannvesen, selv om 
utstyret som tidligere for en stor del be-
finner seg i Stokkebyen. 

Historielagets dugnadsarbeidere er 
en meget viktig gruppe for å holde or-
den på den store virksomheten som 
foregår på Stokke Bygdetun i Bokemoa. 
Det er å håpe at også flere fra Storkom-
munen vil finne sin plass på dette akti-
vitetssenteret etter hvert. Ivrige hjel-
pende hender på bildet er i dag fra ven-
stre: Atle Kjølner, Nils Jan Johansen, 
Øystein Hov, Per Sørby, Hans Gunder-
sen, Turid Korsane, Arne Aashammer 
og styreleder Olav H. Aas.

Det siste bildet låner vi fra Stein Rune 
Klemmetsbys fotosamling som viser 
flommen i Melsomvik i 1946. Harald Aas 
har foreslått navnene til de nummererte 
personer som følger: 1, Arne Jørgen Ma-
aren, 2. Helge Oseberg. 3. Sverre Maa-
ren.  4. Arne Kristoffersen 5. Henning 
«Opas» Hansen. Øvrige er foreløpig 
ukjente, men meld fra hvis du kjenner 
igjen noen!

Hederspersoner i Stokke

2015: Historielagets dugnadsarbeidere 2015.

1959: Stokke Brannvesens konstabler fra 1959. 1946: Flommen i Melsomvik 1946.
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