Fjordbåter og veiforbindelser

Saker og ting som
setter minnene i sving

lokalhistorie
Når vi går en del
år tilbake i tiden før
automobilen og
sykkelens tid, ble
det sagt at reise
avstanden i tid, var
kortere over fjorden
enn over land.

Grisepasseren
Unggutten John Mo var arbeider på Syd Georgia fra 1952
til 1957. I dag er han pensjonist i strandkanten i Kragerø. Da
museumshvalbåten Southern Actor i sommer anløp havnedagene i Kragerø, var John Mo den første av mange besøkende ombord. Han ville gjerne treffe gamle kolleger. John Mo
hadde mange oppgaver i sin tid på Øya, og dette bildet fra
hans album, viser den gode John på besøk i grisehuset på
Leith Harbour i 1955. Alle hvalstasjoner måtte ha ferskt kjøtt,
og da var det også en av mannskapene som måtte være griserøkter. 
Tekst: Harald Fevang/Foto: John Mos album
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D

ette var grunnlaget for at vi
også i Sandefjord tidlig fikk
de kjente fjordbåtene som
besørget det meste av personog godstrafikken i lange tider på fjorden.
Jeg skal her spesielt beskrive reise
mulighetene til Framnes og til Granholmen, i gamle dager …
Vi tar først en veibeskrivelse fra byen
til Framnes som den gang måtte foretas
på følgende måte;
Fra sentrum av Sandefjord gikk ferden bort Bjerggata over Oddefjell,derfra
via Kamfjorgata og opp Breilibakken.
Herfra gikk ferden bort hele Breiliveien
til Uranienborgveien over Uranienborg
vadested, der Hegnaveien i dag krysser
Uranienborgveien. Før i tiden var dette
er virkelig vadested, fordi vannet den
gang fremdeles sto «vadehøyt» mellom
fastlandet og Vesterøya. Det var mulig å
ro med «flatbånning» mellom Sandefjord og Mefjorden så sent som 1900 ved
høyvann. Ferden gikk så videre opp
Uranienborgveien over Jaredammen og
ned Vardeveien. Derfra var det å klatre
over Angjelaveien, (Anilla) det gikk en
sti derfra over nedre del av Kamfjordåsen, bak huset til Wegger, for den som
måtte være kjent. Nå var det bare å komme seg opp Fjellvikbakken over Øvre
Huvik vei, ned Fergeveien, bort Framnesveien, da var man kommet til Framnes Båtbyggeri.

Høyvann og gjørme
Når man da skulle foreta denne veien til
fots og samtidig være på jobben på
Framnes kl. 06.00, ja da var det fint med
en fjordbåt som måtte seile de 900 meter fra Brygga og over til Fergeveien.
Det var en kortere rute over Kilen,
men denne var som oftest ikke tilgjengelig grunnet høy vannstand, gjørme og
mangel på belysning.
Det ble derfor den 20. november 1898
vedtatt på et møte på Framnes Mek.
Verksted å sende en henstilling til kommunestyre i Sandefjord om følgende:
Langs Brygga og bort til Grønli er det
nå aldeles påkrevet å få lykter, da det
hender at arbeidere på verftet faller i
vannet grunnet mørke.
Kommunestyret svarte ikke på denne
henvendelsen. Det skulle gå 4 år før
verksted ledelsen selv reagerte og anskaffet en båt som kunne brukes. Det ble
en åpen båt som fikk navnet D/S Huvik
og hadde plass til 43 personer. Den ble
satt i trafikk de 900 meterne over indre

Blikkspann
framnæs: Vei til Framnæs langs fjorden kom ikke før ca 1907 frem til Vera.
havn i pinsen 1902. «D/S Huvik» gjorde
tjeneste til 1908.
Navnet ble «Huvik II», en dampbåt
med plass til 75 personer, det var en
innebygget båt. «Huvik II» ble satt i rute
den 19. juni 1908 og holdt stilen over
fjorden frem til mai 1921 da den ble vurdert for liten.
Året før hadde Framnes Mek. startet
byggingen av en ny ferge med bygg nr.
72 som ble den nye fergen over fjorden.
Den fikk navnet «Framnes II» og seilte
på Indre havn fra 2. mai 1921 til 31. mars
1957.
Da hadde både veiforbindelsen rundt
Kilen og gatelys blitt vesentlig bedre.
De fleste Framnes-ansatte hadde fått
sykkel eller tok buss. Arbeidsdagen startet for de fleste kl. 07.00 så tidene hadde
blitt bedre. Før i tiden rodde man en tur
til byen og på jobben forskjellige steder
langs kysten. Det sies at man på Jotun
rodde blymønje til båtene, med kortreist
levering direkte på fjorden, eller ved leveranser til butikken i byen.

Fjordens hvite perle
En veibeskrivelse fra Sandefjord ut til
Flatskjær som da var navnet til nåværende Granholmen, kan denne turen beskrives på denne mate: Ta turen via

alle foto: Privat postkortsamling

Lystad: Vei til Granholmen langs Lystad stranda var ny i 1904.
Pukkestad, Virik, Haneholmveien over
Soleveien til Hystadstranda. Videre ut
til Granholmen. Hystadveien stoppet
den gang ved Stub, med kun en sti videre til Ranvik. Veien fra Stub til Hystadstranda kom ikke før i 1904.
Når trafikken til Granholmen øket og
det samtidig var behov for transport til

Hvis du virkelig har erfaring med Blikkspann skøyter så må
du ha opplever å sitte på skøyteisen, i mitt tilfelle på Brydedammen en kald vinterdag med minus 18 grader i luften. Når
du da tar av deg vottene for å få seletøyet eller rettere sagt
remmene på plass, ja da kjenner du det i fingrene. Når du så
har fått spent skøytene riktig fint og stramt på beksømstøvlene, er det bare å nyte skøyte turen. Da gjenstår bare noen
stopp for justering av spenner og skøyter underveis. Problemet starter egentlig først når du skal ha skøytene av deg ut på
kvelden, når gradestokken har sneket seg under minus 20
grader og festene til skøyte stroppene har frysi fast. Det er da
du fryser så på fingrene uten votter i kampen mot reim festene at du drømmer deg hjem til varmen hos mor i Breiliveien.

Tekst: Harry Rove

Foto: Otto Aagesen

andre deler av fjorden, ble det kontrahert en båt som fikk navnet «Fjeldvik».
Den ble en fjordens hvite perle og ble
fjordens rutebåt med stopp i Langestrand, Tangen, Langeby, og Hystad, ja
til og med Ula ble tatt med på kjøreruta.
«Fjeldvik» var en hvitmalt dampbåt
av jern, med plass til 72 personer.

granholmen: Det populære fergeleiet på Flatskjær, nåværende Granholmen.
Prisen til Granholmen og tilbake var 40
øre. Båten «Granholmen» med plass til 120
passasjerer ble satt i drift 1916.
Jeg må tilslutt også ta med det vi i dag ville
kalle Taxi-båtene (Havnedrosjer), som gikk i
skytteltrafikk alle steder i fjorden med person og gods trafikk. Disse båtene var veldig
viktig for våre kystaktiviteter fordi de fleste

veier som var anlagt som bygdeveier, stort
sett gikk i innlandet og var tilpasset bondegårdene. Derfor måtte man via Holtan for å
komme til Tveitan og over Jahredammen og
Vardenryggen for å komme til Ormestad.
Det var vel båten «D/S Expedit» som var
mest kjent, den tjenestegjorde fra 1906 til
1932 i tjeneste for kyst befolkningen.
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