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lokalhistorie

«Vi skyter med luftge
vær i kjelleren altså!»
meddeler unge Peder
Rogstad gjester på
siste basar på Fevang
Bedehus. Høstbasaren
er Bedehusets hoved
inntektskilde med ut
lodning og åresalg.
Slik har det vært i

• snart3Oår.
Tekst Harald Fevang

Men det var allerede i 1908 at det første
gang ble holdt basar på Fevang til inn
tekt for bygging av bedehus. Arrange
mentet ble holdt på skolen og det kom
inn 513 kroner og femti øre. Bygdefol
ket fikk også anledning til å gi gaver til
huset, og for at dette skulle virke rett
ferdig var det mulig å gi både penger,
materialer og arbeidstimer.

Tomtegrunn var det ikke mangel på
den gang. Det forelå hele tre gode til
bud. Bygdefolket ville ikke ha noen inn
blanding fra andre når det gjaldt
oppføringen av huset, men alle kunne
ha sine møter der. Hans Marthin Han
sen hadde et ledig dekar rett ved sin
smie langs Lingelemveien, og tomt ble
innkjøpt for 8o kroner. Til byggekomite
ble valgt tre av bygdens bønder. Det var
Oscar Brekke, Edv. Carlsen og Gustav Fe
vang.

Så endelig ble huset bygget med stor
åpningsfest den 12. februar 1912. Dette
første året hadde Bedehuset 30 tilstel
ninger. år senere var antallet økt til

De siste 60 år
har Kjell
Waggestad
vært formann
for svært mye
av det som
har foregått
på Fevang
Bedehus.
FOTO: HANNE
MARIT ROGSTAD

110 årlige tilstelninger, og i 2011 har
det vært o sammenkomster.

I 1922 ble det bygget en leffighet for
vaktmester i overetasjen, og i 1937 ble
det bestemt å pusse opp ute og inne. I
1943 ble det foreslått av Aasmund Berg
å opprette et lite byggefond for bygging
av en «lillesab. Nytt uthus uten heste
oppstillingspiasser ble bygget i 1954.

Da Bedehuset feiret sitt o-årsjubi
leum i i962 var det taler ved både prost
Prytz og sogneprest østenstad, og i
etterkant ble det mer og mer aktuelt å
diskutere forslaget til Aasmund Berg fra
1942: ungdommen ville ha et mer mo
derne bruksbedehus.

Det ble arrangert både loppemarke
der og basarer for dette formål, og Jah

Fevang Bedehus slik det framstår i dag
ved siden av Fevang skole.

FOTO: SVEIN OLAV LØBERG

res Humanitære stiftelse bidro med et
stort beløp. Roar Tolines tegnet et mo
derne tilbygg og i 1973 ble møterom,
kjøkken og toalett innviet. Formann for
dette arbeidet var Aasmund Berg sam
men med Håkon Sørensen, Berit Vilcen,
Ivar Tveite, Ingeborg Lavoll og Anny Sø
rensen. På innvielsesfesten ble tilbygget
av biskop Dagflnn Hauge døpt for «Pei
sestua».

- Bedehus bør også ha et hjemlig
preg, sa biskopen til de 18o som var til
stede.

De senere årene har Fevang Bedehus
befestet seg som Bedehuset på landet,
synlig som det ligger traust mellom
Fevang skole og boligbyggelaget øverst
i Lingelemveien. I dag eies huset av

Fevang Normisjon der Kjell Waggestad
er formann. Fortsatt er det gamle
uttrykket «åndelig oppbyggelse formå
let med huset. Og det skjer gjennom
møter og sanunenkomster for unge og
gamle.

Før årets hundreårsjubileum ønsket
venner av bedehuset å sørge for at huset
ble fisket opp, og med all moderne red
skap som finnes ble det høyt og lavt
malt i flere dager. Dagens husstyre som
består av Thorbj ørn Aurlien, Ingeborg
Søfteland, Ingrid Brekke, Anne Marie
MøllerJonassen, Ole Haldor Rogstad og
Dag Erdmann er derfor ikke så lite
stolte over å kunne invitere til morgen
dagens hundreårsfest på Fevang Bede
hus.
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Bedehus på
landeti 100 år
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Peisestua på Fevang Bedehus er i flittig bruk i 2012. Til høyre ønsker Anne Marie
MøllerJonassen velkommen til formiddagsmøte i regi av Sandar Menighet og Fevang
Bedehus. FOTO: HARALD FEVANG
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Dette postkortet fra Anders
Christiansens samling viser
Hjertnespromenaden slik
den engang var.

Huset til høyre er skipsrederJohan Brydes pri
vatbolig fra 1894. Senere ble det omgjort til by
ens private fødehjem. Bygningen ble revet i
1971. Altså fikk dette vakre bygget en levetid på
bare 77 år. Til venstre ses Hjertnesjordet som for
100 år siden var en frodig potetålcer. Ved siden
av selve Promenaden ses byens mest stilfulle vil
laer, etter at Hjertnes Gård fikk selge tomter

Fevang Yngresgutters
arbeidsgruppe på Fevang
Bedehus i 1962. Foran fra
venstre: Odd Kristian Nilsen,
Odd Kristoffersen, Dagfinn
Andersen, Arne Odden, Terje
Anderen, Ragnar Tveite. Bak
yngreslederne Kåre
Kristiansen, Åsmund Berg og
Kjell Waggestad, videre Kjell
Øystein Mathisen, Odd
Sørensen og Thorbjørn
Aurlien.
Foto: Harald Fevang

langs jordet fra 1868. Gårdens historie kan for
øvrig følges helt tilbake til 1400-tallet.

Da Sandefjord Kommune kjøpte eiendom
men i 1936 ble det lagt planer om å bygge kvar
taler med høyhus på disse jordene som i dag er
Badeparken.

Tekst: Harald Fevang
Foto før: Anders Christiansens samling

Foto nå: Gro Midttun
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Rederikniven
I)enne gangen er det en lomme-

______

kniv, som var en veldig grei
gave å f, og som man alltid
hadde bruk for til sjøs og på
land. Kniven har rederifiagget til Thor I

I)ahls rederi fra Sandefjord. Dette var
et forholdsvis stort rederi, som drev med både hval
frngst, koffardi og oljefart. Mange fra Sandefjord har
nok minner fra dette rederiet, enten man bare tok en
tur, eller ble rederiseiler over mange år.

Tekst og foto: Svein Olav Leberg (tidligere jungmann)

MT ((Antarctic
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Bygget som tanlcbåt «San Gregorioved Swan, Hunter &
Wigham Ricbardson Ltd., Wailsend onnefor Bagle Oil
Transport Co., London i 1913. Hun var søstersldp av
«Thorshammer og 4c01e Wegger». Sandefjordsbåt fra
1926. For å bedre bvaifrngstbestyrer G. A. Larsen, som
døde om bord i kokeriet «SirJames Ciark Ross oSf12-1924,

ble den innkjøpt avHvailhnger-A/S Rosshavet(Johan Ras
mussei& Magnus Konow), Sandefjord. Ombygget ved
Fredriksstad mek Verksted lii flytende kokeri med oppha
lingsslip ibaugen. Eneste kokeriet som fikk denne løs
ningen på et gammeltproblem. Hun ble også historisk da
telegrafbestyrerJohs. Diesen fikkkontakt med kokeriet i
Rosshavet i 1927. Han med en hjemmelaget sender på 5
watt. Utsatt for grunnstøting 1928 da hun fullastet tref
fer et skjær ved Stewart Island på New Zealand i februar.

I 1936 ble hun solgt til Hvalfangstselskapet Blaahval
A/S fjørgen Krag), Tensber2jSandefjorcL Hun blir deretter
bortleid til Margarine-Rohstoff-Beschaffungs Gesellschaft
gm.bfl. iBerlin. «C.A. Iarseni drar til Mtet med seks
hvalbåter for sesongen 1936/37. Rekvirert av den tyske Kri
egsmarinei 1940. Benyttet som lagertanker og stasjonert i
Kirkenes. Forflyttet til Tromsø/Alta ii. og til Trond
heim i14. 3llbakelevert til norske myndigheter ijuni
1945 og solgt fflHvalfrngeM/SAntarctic. Tønsberg. Om-
døpt Antarctic. Reparert ved Franmæs mek Værksted og
var klar til sesongen 1945/46. Etter endt sesong 1951/52
fant eieren ut at det ikke lenger varpenger å tjene på den
gamle damen. Hun ble sendt til Kieler Howaldtswerke i
Kiel og ombygget til tankbåtigen. 11954 var det slutt
Hun ble hugget ved Hamburg—Altenwerderåret etter.

Tekst Ragnar Iversen
Foto: Privat samling
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Har du bidrag til denne siden?
Levér det i avisresepsjonen mrk. Lokalhistorisk 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: Iokaiblstorle@sb.no

Sandeqord Lokalhistoriske senters Info-gruppe:
Sideansvarlig Harald Fevan& bildeansvarlig Bjørn Marum Olsen.
Medarbeidere Sven Erik Lund Ragnar lversen Bjørn Hoelseth Dag I
Berresen, Gro Midttun Svein Olav Løberg Roger Davidsen.
Kontaktperson: Sven Erik Lund, tW. 92827 154— sv-er-lu@online.no
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Fra Bedehusets jubileumsfest i 1962 med Ivar Tveite på talerstolen. FOTO: HARALD FEVANG r
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Hjertnespromenaden .
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