
Jettegryte er et glatt og rundt hull (grop, fordypning) i 
fast fjell. Navnet kommer av jette; troll eller kjempe.  
Jettegryter har oppstått ved at en breelv har satt stein og grus 
i turbulent bevegelse under isen. Nord-Europas dypeste og 
bredeste jettegryte finnes i Helvete i Oppland. Det er et gjel 
ved sørenden av Espedalsvatnet i Gausdal kommune.  
De største er opptil 50 meter dype og 20–30 meter brede.  
Vi i SLS vil gjerne lage en oversikt over større jettegryter, og 
vårt spørsmål til leserne er: Hvor er den største jettegryta i 
Sandefjord?  tekst og foto: Svein Olav Løberg

Jettegryter

På en dagtank i maskinen har trolig en av maskinbesetnin-
gen hatt god tid på vakta si. En forseggjort tegning som man 
ikke har hatt hjerte til å male over, området rundt er malt fle-
re ganger. Usikkert hvem som er kunstner, men det kan være 
en maskinist som har vært god til å tegne / male og hatt god 
tid. Det finnes noen av disse også! Vi får håpe det er en ny 
maskinist som klarer å restaurere maleriet på dagtanken? DS 
Forlandet har en kullfyrt dampmaskin, type trippel-ekspan-
sjon, så det var strevsomme vakter for maskinfolka. Dagens 
dugnadsfolk vil trolig ha hendene fulle for å få den fulle over-
sikt over alle rør, brytere, kraner, manometre. Her er det en 
formidabel rengjøring, skraping og malingsjobb som må til.  
 tekst: Svein Olav Løberg 
 Foto: yngvar Halvorsen

Kunstverk

Saker og ting som  
setter  minnene i sving

gLaSgOwHuSet i Framnesveien 16 B er  
et eldre bolighus, som har hatt en rik og 
vekslende historie. Trolig bygget på slutten 
av 1800-tallet. Navnet kommer trolig fra 
skipet «Glasgow» og mannskapet ble inn-
kvartert i huset ca. 1918. Huset har siden 
vært utleid til ansatte ved Framnæs mek. 
Verksted og etter nedleggingen av verkste-
det var det var lite vedlikehold på huset. 
Den utvendige tilstanden virket dårlig og 
meningen var å rive boligen. Etter en til-
standsvurdering i 2003 ble det derimot an-
sett som bevaringsverdig. Boligen ble så 
ryddet og restaurert med nennsom hånd av 

folk fra Sysselsettingsenheten i Sandefjord 
kommune. Boligen og tomta rundt ble kjøpt 
av Sandefjord kommune i 2001, og bruks-
retten overtatt av Stiftelsen Sandefjord 
Kystkultursenter. I 2005 ble Øyas Venner 
(Syd-Georgia) bedt om å drifte huset, og har 
gjennom dette fått et fast tilholdssted og re-
presenterer hvalfangstmiljøet ved kystkul-
tursenteret. Disse har i ettertid ved hjelp av 
gaver og dugnadsinnsats, gjort en videre 
innredning av tilbygg og loftsrom til WC, 
dusj, soverom, som kan brukes / leies ut til 
overnatting.  
 tekst og foto: Svein Olav Løberg

GlasgowhusetFør Og nå

byssa: Unike bilder fra byssa med oljefyrt komfyr, her er ikke mye forandret. foto: svein olav løberg
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Taubåten med  
sin lange historie  
ble presentert i  

Sandefjords Blad  
i oktober 2016. 

 
Svein Olav løberg
redaksjonen@sb.no

Etter en periode i Sandefjord, er 
skipet undersøkt nærmere, 
vært dokket i Grenland, hos 
«Hansen & Arntsen» og blitt 

skrogmessig friskmeldt. Etter en nitid 
rengjøring utvendig er den påført to 
strøk med grunning og et mellomstrøk 
med vinyguard. En herværende ma-
lingsfabrikk har trådd til som sponsor 
og flere er ventet å være med. AJHS har 
bidratt med 20 000 til stiftelse av ven-
neforeningen.

Forlandet er et klenodium, med  
originale detaljer som knapt finnes om 
bord i noe skip i Norge i dag; den har det 
meste av innredning, motor og  
dekkshus / overbygning intakt. Som vi 
ser av bilder av innredningen, så er det-
te som opprinnelig bygget og som da 
den ble omgjort til taubåt på Framnes i 
1935. 

Det meste av tegninger er bevart, og 
alt er godt dokumentert. Man har god 
kontakt med Riksantikvaren, som har 
bidratt løsning av noen oppgaver, han  
er for bevaring og vil prioritere skipet, 
noe som også miljøet rundt Stiftelsen 
Sandefjord Kystkultursenter ønsker. 

Derfor er det stiftet en venneforening, 
Forlandets Venner (FV), som vil gå fram 
med nennsom hånd og forsiktig restau-
rering slik at Forlandet vil være bevart 
som den er for ettertiden. 

Det er mange interesserte og faglig 
kvalifiserte medlemmer i FV som øn-
sker at skuta skal være et tilskudd til den 
maritime historien i Sandefjord.

Stor takk til arbeidsgruppa i Kystare-
na, som har gjort en kjempejobb med 
skipet, under ledelse av Malcolm Hur-
ley, Karstein Jensen og Kaare Jansen. 
Nevnes må også Per Angell Hansen, som 
har ryddet og rengjort redskap og utstyr 
i maskin og skip.

Taubåten Forlandet – et vernet skip

salongen: Salongen akterut er stilig innredet med den tids materialer og tøy. 
 foto: svein olav løberg

Messa: Messa er enkelt innredet og detaljer fra de første åra henger fortsatt på skottet. foto: svein olav løberg lugar: Sovelugar for fire mannskaper er meget enkelt innredet og ingen luksus. 
 foto: yngvar Halvorsen

Har du bidrag til denne siden? Lever det i avisresepsjonen, 
mrk. Lokalhistorisk senter. Bilder merkes med hvem, hva, hvor, 
når, og helst med en beskrivelse. Husk navn og adresse på utlåner. 
Har du elektronisk stoff, send det til so@loeberg.net
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