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•Gode minner fra fotballäget 0.
Mange har gode minner fra
oppveksten i liene og på
flatlandet mot havna og
kilen: Oddefjell, Grønli og
Breili. Grønli var verdens
navle.
KJELL ERIKSEN
FORTELLER TIL BJ0RN HOELSETH

I
krigs- og etterkrigsårene var det et
yrende liv på lekeplassen som
strakk seg fra Kainfjordgata og helt
ned til sjøen. Mange titalis barn

møttes der hverdag som helligdag,
sommer som vinter, minnes Kjell Erik
sen.

Fra io-ii-årsalderen bodde familien
hans i Damveien 9, huset som ligger
helt i enden av veien. Derfra er det bare
to minutter opp til Brydedammen og

• hele Preståsen, et ideelt område for «in-
• dianer og hvit» og flere andre av dati

dens fritidssysler.

• Fotball i sentrum
- For oss gutter sto fotball så absolutt i
sentrum. øl Grønli var fryktet og re
spektert i alle deler av byen. Jeg husker
ennå de fleste medlemmene: Knut,
Gustav og Kåre Berggren, Thor Ragnar
o Søren Hem, Bjarne og Oskar Ander
sen, Kjell (jeg) og bror Viggo Eriksen,
Arvid og Steinar Jørgensen, Arthur og
Bjørn Granerød, Steinar og Jan Fikse,
Rolf Johansen (Bessen»), Odd Bjøn
nes, Arve Arvesen, Arne Moe, Kjell
Lunde, Terje Bolt Hansen, Odd Fagerli
og Guttorm Gran.

Rapp og Storm
Lagene i de omkringliggende strøk had
de fritt leide under arrangerte og avtal
te kamper, ellers holdt ungefiokken i
Grønli helst Lekeplassen for seg selv.
Det var ikke lurt å gå alene gjennom
Grønli dersom man egentlig hørte til i
en annen bydel.

- Men fotballkampene foregikk i fre
delige og verdige former. Vi spilte mye
r”ot Rapp Kamljord, også på deres egen
løkke «Rappen» oppe i åsen ved Anilla
veien. Det var et godt lag. Gode var også
Storm Bjerggata og Kvikkly som vel
egentlig hørte til i øvre del av Muse

umsgata.
Der spilte Hans Sperre, husker Erik

sen, som selv var lang og kjapp og som
skapt for angrepsspill.

Da løkkecupen ble etablert på
1950-tallet, ble kampene bedre organi
sert. Bydelsiagene Varg Huvik, Inter
Sande, Storm Krokemoa, Kvilck Virilc og
Fart Lasken vil mange i en viss alders
klasse huske.

øl mot Karve
- En liten morsomhet oppsto da gutta
på Presthagen ville danne lag mot øl
Grønli. Navnet vårt kom selvfølgelig av
nærheten til bryggenet. Som svar og
motvekt kalte det andre laget seg Kær
ve Presthagen. Karve var jo navnet på
krigstidens hjemmebrent. Mange av oss

var avholdsmedlemmer, men navnet
skjemmer ingen, ler Kjell.

Et udødelig minne: Vegg i vegg med
lekeplassen lå småbåtene i opplag, og
de ble som seg hør og bør pusset opp på
vårparten, samtidig som fotballeken
gikk for seg. Da hendte det jo at en fot
ball av og til forvillet seg over gjerdet
ved vestre mål og smalt inn i et nymalt
skrog. Det ble mange bannord og knyt
tede never av slike feilpasninger.

- Men verst var den gangen da en fot
ball veltet et helt malingspann så alt
rant utover. Da nektet båteieren å utle
vere ballen! Han ga seg ikke, så Arne
Moe, som var stor og sterk, gikk løs på
mannen og la ham i bakken, grep ballen
og klatret over gjerdet med den. Man
nen fulgte ikke etter, og spillet fortsat

te, forteller Eriksen.

Snike på sirkus
Om sommeren badet guttene av seg
svetten fra brygga kloss ved, og der fis
ket de både krabbe og småfisk. Bryde
dammen var også badeanlegg. Vinters
tid gikk gutter og jenter på skøyter på
Brydedammen, og der arrangerte Prest
hagenguttene hopprenn i «Spretten».

- Når det kom sirkus til byen, ble tel
tet satt opp på Lekeplassen, og da syn
tes vi Grønli-gutter det var helt i sin or
den å snike seg under teltduken for å se
forestillingen. Sirkuset burde jo betale
leie til oss som «eide» lekeplassen, smi
ler dagens 77-åring.

FØROGNÅ

/

GRONLI: I dette området vokste Kjell Eriksen opp på 1940-tallet. Grønli mot venstre oppunder Preståsen. Bildet er nok fra senere
dato, for den nye Kilgata er kommet.
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I Grønli

Folkets Hus 1932
Det er alltid hyggelig når det kommer besøk til
de åpne tirsdagsformiddagene på Lokalhisto
riskSenters møterom på Pukkestad. Og de som
kommer vil gjerne både ha en kaffekopp og en
prat om gamledager med kjente og ukjente
rundt bordene.

Mange har med seg gamle bilder som de
gjerne vil ha en samtale om.

Forleden kom Bjørg Larsen innom. Hun bor
for tiden i Dronningens gate og husker godt fra
gamle dager.

Den gang før krigen var Folkets Hus i
Sandefjord et meget sentralt sted. Hennes
bilde fra 1932 viser en stor og staselig bygning i
nedkant av Torvet. Og rekken av drosjer fra
dette året hadde vel egentlig heller fortjent et
stort bilde, men blanke og skinnende var de i

alle fall.
Hvalfangere og andre likte godt å bli hentet i

staselige amerikanske vogner.
Dagens bilde fra samme sted viser en rekke

med forretninger hvor også det som sjeldent
kalles Folkets Hus er inkludert. Og drosjene er
flyttet et kvartal ned mot brygga.

Tekst: Harald Fevang
Foto fer: Bjerg Larsens album

Foto nå: Ragnar Iversen

Skolepennal for voksne
Mange av oss husker de enkle pennalene av tre som ble utleveç
eller selv skaffet til veie, under den grunnleggende opplæringen
på barneskolen. Men slike pennaler brukte de voksne også - når
de tok videregående utdanning. Dette pennalet tilhørte i sin tid
Ole Trygsland, som mot slutten av sitt lange liv bodde øverst i
Dronningens gate i Sandefjord. I årene 1903-1907 gikk han på
underoffisersskolen i Kristiania, og fikk da utlevert denne
velbrukte «boksen» for oppbevaring av blyant, blekkpenn og
rom for pennesplitter av diverse størrelser. Trygsland gikk på
lngeniørvaabnets underoffisersskole, i overgangen mellom
svenskestyret og et fritt og uavhengig Norge.

Tekst ogfoto: Bj.rn Hoelseth

TIDLIGERE: Deler av Grønli i bakgrunnen. Bildet er fra en tidligere periode, for sjøen går tett
på Oddefjell. Men man ser hvor åpent området var ned mot vannkanten. Der var det gode
lekeplasser for alle barn. Livbåtmanøver 1973

På alle skip i den norske handelsflåten var det rutiner for
livbåtmanøvrenes hyppighet. Likevel kunne det nok skje at det
ikke ble øvet for ofte, 11973 var maskinsjefen. den tidligere
hvalfangeren Odd Hansen fra Sandefjord, ombord i cruiseskipet
«Skyward» tilhørende Klosters rederi, . Ved et av de ukentlige
anløp av Charlotte Amalie på Virgin Island i Karibien ble noen av
dekks- og maskinvaktene beordret i båtene til øvelse. Været var
som vanlig meget bra, og for å nytte dagen og ikke miste
matpausen utstyrte stuerten mannskapene med en solid
kjølebag med variert innhold. Det ble en fin dag fylt av business
and pleasure. Bildet viser karene på vei hjem igjen etter -

strandhogg med lunsjbag, trimming av motor, bading og sjekk
av vann og nøclproviant.

Tekst ogfoto: Harald Fevang
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GRØNLI: Litt av Grønli i nederste del av bildet til høyre. Fiskebasarene er ennå ikke flyttet
dit hvor Brødrene Berggren holder til nå. og Motorbåtforeningen har sine brygger og
opplagsplasser ikke langt fra Grønlibarnas lekeplass.
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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
beskrivelse. Husk navn og adresse på utlåner.
Har du elektronisk stoff, send det til sv-er-lu@online.no

Sandefjord Lokalhistoriske senters redaksjonsgruppe:
Sideansvarlig Harald Fevang,
Bildeansvadigi Bjørn Marum Olsen.
Medarbeidere: Sven Erik Lund, Ragnar lversen,
Bjørn Hoelseth, Dag I. Børresen, Gro Midttun,
Svein Olav Løberg, Tor Skagun og Odd Galteland.
Kontaktperson:
Sven Erik Lund, tlf. 92827154


