Saker og ting som
setter minnene i sving

ruiner: Totalt nedbrent etter to timer.

Mugge og skjeer
En fløtemugge og noen skjeer med logo ble tatt ut fra
Granholmen Hotel på midten av 1930-tallet, og unnslapp
derfor flammenes rov da hotellet brant ned rundt 15 år senere. Logoen ble utarbeidet av kunstneren Normand Laheld ca
1930. Porselen og bestikk tilhører i dag Berit Beck, Sandefjord. Normand Laheld (1898-1965) var også kunstneren bak
de store maleriene og det meste av utsmykning på Granholmen hotell, som alt gikk tapt i brannen.
Foto: Susanne Davidsen /Tekst: Svein Olav Løberg

etter brannen: Det var klasseturer for barn ut til Granholmen etter brannen. Ved denne pipa/peisen startet brannen.

ale foto: politiets arkiv

før brannen: Slik så hotellet ut fra
sjøsiden før brannen.

Granholmen Turisthotell brenner
lokalhistorie
3. september 1950
brant en av Norges
største trebygninger
ned i en eksplosjonsaktig brann.
Svein Olav Løberg
redaksjonen@sb.no

T

o timer etter at brannen startet,
var det bare forkullede trebjelker og forvridde jernbjelker
igjen av den flotte trebygningen.
«Flatskjær» het øya tidligere og fikk
navnet «Granholmen» ved salg i 1897. I
1905 kjøpte Anton Johannesen, og satte
opp en kafe ved stranda i 1905.
Stedet ble raskt populært og allerede i
1910 satte Johannesen opp et større
bygg i dragestil. I forbudstiden ble mye
av innsmuglet sprit ble tatt i land ved
Granholmenområdet.

Hotell og restaurant
Midt i forbudstiden (1922) kjøpte Einar
og Valborg Sørensen øya. I 1931 sto et
ombygget hotell og restaurant ferdig,

før og nå

med en samlet gulvflate på 1000 kvm.
Det kunne dekkes til 1800 personer.
I 2. etg var det 29 gjesterom. Bygget var
dekorert innvendig av den lokale kunstneren Normann Laheld.
Seilforeningen leide i søndre del, med
en sal med plass til 130 middagsgjester,
medlemsrom, biljardrom m.m..
I 1935 ble Granholmen solgt og trelasthandler Carlsen kjøpte, men solgte i
1937 til restauratør Arthur Einarson i
Oslo, som kalte det Granholmen Badehotell.
Etter konkurs i 1939, kjøpte H. Carlsen hotellet tilbake. Våren 1941 ble
holmen kjøpt av Ole Iversen AS i Oslo.
Under krigen overtok tyskerne hotellet
og brukte det som skole og kvarter for

Ungdomshirden.
I 1946 kjøpte Olga Kulms eiendommen og kalte det «Granholmen Turisthotell» og sønnen Henrik Kulms sto for
driften. Seilforeningen fikk igjen sine
rettigheter.

Brant ned til grunnen
Kulms drev hotellet i to år før det igjen
ble solgt til Stephan P. Trøber, som drev
hotellet nærmest som en leirskole, fram
til den skjebnesvangre dagen 3. september 1950, da hele bygningsmassen brant
ned til grunnen.
Brannen oppsto i den søndre delen av
bygningen og spredte seg med voldsom
hastighet. Det var en gjest som oppdaget lysskinn rett etter midnatt.

Mens det brant, kom det skarpe smell fra
og uling fra prosjektiler, og man mente at
det var fra tyskerammunisjon som kunne
ligge gjemt i bygget og var lagret der siden
krigens dager.
Brannmester Ole Jensen mente at brannen kunne skrive seg fra peisen. Det tok
bare to timer før bygningen var brent ned.
Det var 8–10 gjester på hotellet. Alle fikk
reddet seg ut, men det var på hengende håret for flere.
En dame brakk lårbenet da hun måtte
hoppe fra 2.etg.
En røykforgiftet og bevisstløs mann måtte bæres ut i siste minutt.
Senere undersøkelser viste at det ene ildstedet var montert ulovlig og ikke forskriftsmessig, slik at treverket lå for nært ildstedet

og tok fyr da man fyrte hardt i peisen. I dagene etter brannen valfartet folk til brannstedet og man hadde endog klasseturer dit
fra flere skoler.

Friareal
I 1951 ble eiendommen og de gjenværende
bygninger solgt til Sandar kommune og lagt
ut til utfartssted og friareal.
En spesiell avtale og bruksrett gjelder for
Sandefjord Seilforenings medlemmer. I
1960 fikk Roklubben tillatelse til å sette opp
klubb og båthus på nordsiden av holmen.

DS «Granholmen»
I tiden fra byggingen av hotellet startet og fram til ca 1936,
var strekningen Sandefjord - Granholmen trafikkert av flere
skip til Granholmen med gjester. Et passasjerskip, dampskipet «Granholmen» ble bygget på Ormestad Slip og Båtbyggeri
i Mefjorden. Innkjøpt av Anton Johannesen i 1916 og ble satt
inn i rute på Granholmen for en kortere periode. Båten va ca
16,8 m lang og ca 4,5 m bred og kunne frakte 120 passasjerer.
Fremdriften var en tosylindret dampmaskin på 63 HK. Den
ble også brukt som slepebåt for kysttrafikken i fjorden. Senere gikk den mellom Tønsberg og Bolærne. Ble igjen vurdert
som rutebåt på Granholmen, men kom ikke i rute igjen. På
dekket sees eieren Anton Johannesen og hans sønn Einar.

Bilde er fra R. Davidsens bok om Granholmen

(foto utlånt av Helge Moving)
Tekst S.O. Løberg

Opplysninger fra Sandefjords Blad
og R. Davidsens bok «Fra Flateskjær
til Granholmen»

Granholmensletta
Ved Lofterød den 15.juli 1947, i overgangen mellom Hystadveien og Granholmsletta, var det en kollisjon mellom to personbiler. Og selv med såpass liten trafikk som det
var da, hendte det nok at man lå litt for nær
forankjørende bil. Her har den første trolig
bremset ned for å svinge til venstre ned mot
Lofterød, og så har den bakre kjørt inn i Lofterødbilen bakfra. Som man ser så har det
samlet seg ganske mange mennesker der.
Tydelig en varm sommerdag, da det er enkelte med singlet og noen med kortbukse.
Et eneste hus kan skimtes i det fjerne, ellers
er alt jordbruksland! Det har vel ikke skjedd

så mye med selve veien siden da, men veien
ned til Lofterødkilen er nok utvidet en del,
og en del har skjedd med Granholmsletta
også. En helt annen standard på alt på dagens Nå-bilde.
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