Krig og fredstid i Åsen

Saker og ting som
setter minnene i sving

lokalhistorie
I Åsen bygde skips
redere, og «andre
kondisjonerte»,
praktfulle og
eksklusive arkitekt
tegnede villaer under
og etter første
verdenskrig. Områ
det ligger mellom
Nedre Moveien,
den majestetiske
Mokollen og
Dølebakken.

Dødsmerke
En kollega av meg, Stein Håvard Odden, fant dette SSmerket under en stein på Mokollen. Senere fant vi ut at dødsmerket hadde tilhørt en tysker som hadde vært med i krigen i
Polen. Han kom til Norge via Holmestrand og ble stasjonert
på Mokollen. Identiteten til tyskeren er funnet etter et
møysommelig arbeid.

Tekst og foto: Øystein Rismyhr

villastrøk: Slik så deler av Åsen ut før krigen.

alle foto: privat

hovedkvarter: Villaen til Holden (til venstre foran) var nazistenes hovedkvarter.

Øystein Rismyhr
redaksjonen@sb.no

A

lle villaene ble bygd på romslige tomter med fantastisk
utsikt utover havna og næringsvirksomheten i byen.
Den ledende arkitekt for utbyggingen
var Bjarne Hvoslef, som skapte et meget
tiltalende miljø i området.
Med sin nærhet til sentrum var villastrøket veldig attraktivt for datidens forretningsmenn.
Det var kun 10 minutters gange til
sentrum, og de kondisjonerte ble ofte
observert på sin bytur eller middag på
én av byens restauranter.
Her bodde de første tiårene blant andre familiene Gleditsch, Jahre, A.C. Olsen, Prydz, Holden, Corneliussen, Skorge, Bryde, Holm Hansen, Andersen,
Moe, Winge-Sørensen, Fagerli, Irgens,
Kamfjord, Støkken og Linaae.

Aasen ble villakvarter i 1916
Det var i 1916 at Herredstyret i Sandar
besluttet at «Aasen»-området skulle legges ut til villakvarter.
I juni samme år begynte arbeidet, og i
desember var to av villaene nærmest

fullført, skrev Sandefjords Blad og fortsatte: «Alle som har sett anlegget, er sikkert enig i at intet sted i nærheten av
Sandefjord er bedre egnet til anlegg av et
villakvarter. Beliggenheten er fri og vakker, og helt til havs ser man når været er
klart.»
«I samtlige hus er det innlagt elektrisk
lys, vannklosett og bad. Det regulerte
området er på ca. 40 mål.
Villakvarteret ligger utenfor byggebeltet, så vi er ikke hindret av lovens forskrifter i så henseende,» uttalte arkitekten til avisen.

Tyskerne rekvirerte husene
Under annen verdenskrig fikk mange familier 48 timer på å komme seg ut. De
«stuet» seg sammen i Thor Dahl-bygget
på brygga, fire familier, - unger og voksne. Familiene levde der under trange og
kummerlige kår.
Markus Holdens hus ble Nazi kommandantbolig og Torger Moes var offisersmesse.
Der drakk og spiste de og fikk besøk
av lokale damer. Øvre Åsenvei ble
avstengt med piggtråd og vakthus.

før og nå

Det var ikke mulig å kjøre med biler.
Piggtrådgjerder på kryss og tvers stengte all trafikk.
Huset til Kamfjord i Øvre Åsenvei 6
ble tatt av tyskerne i 1940 og brukt
som hovedtelefonsentral under hele
krigen. Familien måtte bo under
kummerlige forhold på Granholmen
mens tyskerne herpeserte deres
«paradis på jord».

Besøk av Gestapo
I 1944 kom det besøk av en gruppe tyske
offiserer til Odd Gleditsch senior på
Mattisberget. Lederen av gruppen var
sjef for Gestapo i Vestfold med hovedkvarter i Larvik.
De kom for å inspisere huset før den
tyske krigsmarinen skulle overta og bruke det som lasarett for sårede soldater
fra østfronten. Odd Gleditsch var en
handlingens mann og sørget da for at
alle verdisaker omgående ble flyttet og
kjørt opp til sin gård på Ambjørnrød i
Andebu.

Måtte flytte
Tyskerne overtok villaen Blankenborg

til Prydz-familien helt på slutten av krigen. De måtte da flytte til Corneliussens
verksted.
Gode venner og deres barn kom og
hjalp. Jeg husker f.eks. Fritz Johan
Corneliussen som tok bøkene direkte

fra hyllene og fylte dem i store papirsekker.
Hjørdis Fagerli og Sigrid Skorge fikk
utlevert
gjesteværelse
med
beskjeden: «Alt skal med». Olaf tok fatt
på badet og fylte alt i en sekk, fra barnebøker til våte vaskekluter og tannbørster.

Vindfjell
Tur til Vindfjell, Breivann og Langvann er svært populært
både sommer og vinter. Her ser vi Matiaskilen ved Breivann
med stubbekollen i bakgrunnen på 1960-tallet. Granen har
vokst seg stor og fin, sånn som Helle og Halstein Oskarsen.

«Ja, vi elsker dette landet»
8. mai 1945 kl. 10 holdt den høyere skole
gudstjeneste i Sandar kirke. Jeg glemmer aldri da orgelet intonerte med et
brus: «Ja, vi elsker dette landet».
«Vi var elleville, barna fant de små 17.
mai flagg, og vi satte radioen på for
fullt», fortalte Anna Sophie Prydz sin
dagbok.
«Om kvelden gikk vi til A.C. Olsens
hvor det var en stilig fest med taler, sang
og prat til kl. tre på morgenkvisten. De
følgende dager levde vi som i en rus».





Tekst: Øystein Rismyhr
Foto: Knut Einar Oskarsen

Blankenborg: Prydz-familien i Blankenborg-villaen måtte flytte til Corneliussens Mek
Verksted.

Nicolaysens kolonialbutikk
I Nybyen lå det flere butikker på 50- og
60-tallet. På hjørnet av Rosenvolds gate og
Flors gate var det et meieriutsalg. Der kunne man få fylt spannet sitt med melk og senere kjøpe melk, både i klare og brune flasker. Ved siden av lå kolonialbutikken til
Hansen, og tvers over gata i Rosenvoldsgate
var Baker Erland Alfheim med gode skolebrød og andre bakverk.
Litt nærmere sentrum hadde vi så butikken til C. Nicolaysen. Denne kolonialbutikken lå på hjørnet av Prinsens gate og Landstads gate. Dette var en butikk som mange i

området var innom til en prat og en handel.
De fleste av disse butikken forsvant etter
hvert, og butikken til Nicolaysen lå slik til at
den måtte bort for å gi plass til den nye innfartsveien (Sandefjordsveien). Sandefjord
kommune kjøpte tomta, og butikken med
lagerlokale ble revet i juni 1971. Før-bildet
viser en stengt butikk og klar til rivning. Ser
vi på de to bildene, så kan vi se at treet på
tomta står fortsatt der, selv om en av de store grenene er borte.
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