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Stubbadet var et tidligere badeanlegg i Sandefjord. Det lå på Stub, sor for Roklubbens anlegg og
tvers av dokka på Framnæs mek. Værksted. Rester av trapper og grunnmurer til badehuset er
fortsatt synlige. Her kunne man, mot å betale 1O-øre, benytte omkledningsrommene og bade. På

badet var det ofte mye folk, det vil si "12 - 14 mennesker på herreavdelingen og kanskje noe
færre damer" iflg. Vilhelm Møllers bygdeboker. Mang en Sandar- og Sandefjording tok sine
forste svommetak her etter at Hans Berge startet svommeundervisninger i 1926.

Hans Berge var fodt i Kodal, men underviste i mange år som lærer i Sandar på Bo skole og
senere på Haukerod skole fra 1919 og frem til 1949, med vikariater i mange år også etter dette.
Under krigen var svommeundervisningen obligatorisk.



Det kan nok ha vært så som så med svømmeferdigheten i tidligere tider. Enkelte lærere begynte

etter hvert å interessere seg forsaken, og i 1914 sendte Kodal'læreren Hans Berge, et tilbud inn

tit skolestyret om å arrangere svømmekurs for barn i kommunen. Skolestyret sa ia til tilbudet, og

pekte på at Helgerød skole var "et passende sted idet Lahelle har badestrand"' Fra da av holdt

han årvisse svømmekurs på utike steder. skorens ledelse kom med anbefalinger om hvor. Fra

1926 tit 1943, frem til han sluttet, ble underuisningen drevet på stub, Der var det omklednings-

rom og et større rom der han kunne drive "tørrsvømming' som forøving. Så fikk elevene indivi'

duelt instruksjon i en reim festet til en sfang sorn Berge holdt. slik kunne bama være trygge for

ikke å synke, mens de til Berges taktfaste telling - tfe -en -to, tre -en -to fikk bruke de svømme-

bevegelsene som de tidtigere på dagen hadde lært på land. Etter hvert ble reima holdt slakkere,

helt til eleven svømte ved egen hjelp og tikk sitt "ja" i protokollen. Bare unntaksvis hendte det at

enkette ikke fikk "ja" etter et slikt 14 dagers kurs, Helge Berge var en mann med ordenssans,

han førte oversikt over alle svømmekursene han holdt på Stub. lflg. hans egne protokoller lærte

han i att Sg22 etever svømming ogleller livredning. Dessverre er denne permen blitt borte etter at

han og hans kone døde. På slutten av 194.O-ta et fikk han hielp av sønnen sin, Helge Berge, som

overtok i 19213, med Anna Botne og Kitty Gulliksen som assr'stenfer. Kursmeldingen etter endt

sesong yiste at det hadde vært 142 deltakere ved det første kurset og 188 ved det andre. I alt

hadde attså de tre lærerne underuist g3o barn. Hvor mange som lærte å svømme går ikke trem.

Men det er trolig at de fleste greide det.

Fra og med 1945 opphørte den obligatoriske svømmeundervisningen. En gikk over til den tid-

Iigere ordningen fra Hans Berges tid, nå med Helge Berge som fast instruktør. Han drev på frem

tit tangt ut i 195o-årene. Det er dessverre ikke mange fotos eller bilder fra dette stedet. Bildene

finnes, men kun inne i tidtigere brukere av badets hoder. Les hva noen av "lokalbefolkningen"
beskriver av minner fra denne tiden. *

Knut Sørhaug - Sentrum i Sandefjord:

Når du runder de femtl og i tillegg bor I Sandefjord, og har sail deg iore å fange opp minner og brokker lra

barn- og ungdomstid til en forhåpentligvis festlig bordtale, er det en ling som tidlig slår deg: Som ekie

sandefjording bØr clu ha lært deg å svØmme, ulen belte og pontonger, igod tid fØr du lærer å lese og

skrive. Med badetemperaturer over frysepunktet, fra mars glennom sommer til desember, finnes ingen unn

skyldning for unger I byen, hvis en ismåskolen prØver plumpe uti med pontonger rundt magen. og dedor:

Den fØrste store svømmeprØven for småfolk på førli- og femtitallet i det forrige århundret, var å henqe I

stroppen til Berge, på utsida Stublandet.

Etter ciager med frenetisk tØrrtrening på ei gammel trebrygge, lot vl oss nølende, som fisk på et snØre, iøres

mellom skummende bØlger og "rare fettklumper,,, Ja, for farvannet her bød av og til på tvilsomme saker.

Saker som kom drivende på bølgekammene fra Framnes og Vindal-sida, og som en helst skulle mØte med

igjenklemte lepper, og dessuten ved ikke "å puste på ei stund". sakene lignet mest på lod, og kunne ofte

fØlge I kjØlvannet etter taubåtene fra Framnes. Mange var historiene om arbeidsfolkene i framnesdokka og

på verafabrikken at d6t var folk som ikke bestandig rakk "å komme seg på sete'". Ja, det var ganske

klart, påsto de mest oppfinnsomme, ai det var guttane derfra som laget styggedommen. og Berge? Nei,

kanskje han så litt dårlig ... eller ville ha litt moro med oss? Det var ialllall ikke bestandig han "dro i snora",

for å si det sånn, for å redde oss gjennorn. Men vi lærte jo at det ikke var så leit å drukne hos Berge Om

det var dåpen som ble feiret da vi slapp ut av stroppen hans, skulle det være selveste konfirmasjonen vi

' Kilder som er ben),'ttet i nn edningen:

Bjorgulv Len Folkeskoen i Sandar og Sandelord gjennom tdene

Vilhe m Møler bygdeboken Sandar bind og il



hadcle foran oss på ØsterØya. Her besto overhoringa i å svomme fra stranda og ut til skjæret, og tilbake. Og

deretter, en somrner eler to senere, å ta turen fra Skiellvika og over til N,4oyer'n og ti bake igjen uten å

gu pe for mye b æretang etterpå. Her satt nemlig flere tilalls ungjenter, som på et fugleberg, og fulgte deg

mecl oynene på jomfruturen. Vi trodde, e ler håpet, at de så nettopp på oss "forstereisguttane", men ripsa

satt o forst og fremst og myste etter cle store gutta, de som var kommet hjem fra hvalfangst. l\,4ed nytato-

verte havorner på brØste', svomtedeoverti l\,4Øyer'n, der de ltt etter kastel seg ut fra et av "orneredene i

{jellsida. Noe som for jentene var tegn på fryktelig mot, og ingen aktivitet for nybegynnere. Derfor ble det

nok heller tl at vi ferskingene hodi oss på stupebrettet og skiæret vika. Det, og tlde oppmuntrende

ordene fra mor, når vi hjemme slo nyhetene i bordet: At nå hadde vl 'kasta bete', tenk - og svomt uten

Berge, og uten "beina ibånn'l

Unni Davidsen (Bleken) - Søbergsgate iSandefjord

Var det ikke slik cla at somrene i barndomstida bestod av lange yse dager med bare sol? S ik husker i hvert

fall Jeg clet. Jeg er 1937 model , fodt og oppvokst Søebergsgt. 10. Jeg læde å svømme daieg var 6 år på

Thoroya.

Denne hlstorien skulle være om Stub-badet 50-åra, men det stadet for oss ungene i Hjednespromenaden,

Pukkestadveien og Soebergsgate som var mine gater under krigen. Egentlig var det raft at v flkk lov til å gå

så langt uncler kigen, men de var vel tøffe da foreldrene våre. Fere av oss hadde jo ledre som var ute

under hele kr gen og rnodrene bestemte.

I Hjednespromenaden rundt 1943/44 var dei Helga Marie (Lille) og Randi Lysnes, Trygve og Oddvar Brrsch

og kanskje Holger og Ela Berg. I Pukkestadveien 58 var det Vaiet og Anne Foss Annie var den som

senere gjorde meg oppmerksom på at vl fakt sk begynte under krigen. I søebergsgt. var dei Lillan

Andersen som bodde helt neclerst, så kom Re dar og O e Bjørn Soll e og deretter Morgan Ringda , Håkon

og Lotte Pettersen. Til sist vi ISoellergsgt I0, Tonni og Bjorg Nilsen, Arvid Andersen, Grethe og Freddy

Berg, broren min Carsten Bech Pettersen og jeg. Om alle var med på utfluktene vel ieg ikke, men feste

Fskadrese/ks 1932. Mireille" er fatografetl mellam Framnæs dokka og badehusef pa Stub. Det var en ganske vanlig

malsetting far svammelevene på Stubbadet å kunne svamme fram ag tilbake i sundet her. Bildet er hentet fra baka

Sandefjord Seilforcning 1A0 år.
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parten kanskje. For å gå Stranclveien utover måtte vi jo fØrst gjennom Badet hvor tyskerne holdt til, de.t var

også russisk fangeleir der. Enten fikk vi gå ned snarveien ved det Nedre Badet eller så måtte vi gå Virikveien

bod til Hystadveien. Så var vi på Strandvelen etter hvert og da gikk vi .Lang, lang rekke og den og den ut av

rekka går,, eller "Lang, lang rekke roltefØlge får vi og lang, lang rekke musefØlge Jikk vi". vi sang kanskje

noen trudelutter også. Hvis vi ikke ble jaget (og det ble vi ofte) tok vi veien om Foklubben og de første spe-

de hoppene og stuping foregikk fra brygga som lå helt i vannkanten. Men - det var jo g jldl å komme til Sttrb

da etter å ha kommet oss opp Stub bakken og kunne se ned på selve badet. Sllk jeg husker det var det ei

brei steintrapp ned. Det har vlst seg i senere år at den er ikke rnye brei nei

FØrst kom vi til den store salen hvor tørrtreningen foregikk for de som skulle lære å svømme. Så var det

badehusene da hvor guttene hadde laget kikkhull for å smugtitte på jentene når de skiftet. Deretter var

brygga rett ut og oppholdsrommel til Berge. Utenfor der var brygge med stupeLlrett. Utallige er de fra

sandefjord og sandar som har lært å svømme med lærer Berges hjelp. Når han begynte vet jeg ikke, men

han holdt lo på utover i 50 årene. Husker godt den lange bamfiusstanga med sæle på. Sikkert ikke så moro

å få på seg clen kald og våt og deretter ned tappa og ul i det farlige vannet. Og gjett om det var mange som

sutra og grein når det var deres tur.

Siden leg begynte med krigen, må jeg jo også si at det hendte flyalarmen ulte. Vi sØkte ly og kanskje det ikke

var helt ufarlig for Framnæs \,4ek. lå jo tvers over fjorden. Eiier hvert ble det fred, og vi fortsatte våre tlrrer til

Stub. De eldste fant seg nok andre badeplasser, men vi yngste holdt oss der. .. Flere kom lil, Ellen, ThorbjØrn

og lnger Berihiing nederst i SØebergsgt (hvem husker ikke bestemor Bedhling med godtebutikk på hlørnet?)

Ruth Helene og Kari Ann Nilsen, Henny og BjØrn Gulliksen på Badet, (faren deres dreiv gartneriet). Famllien

Holand jlytlet inn I Virikveien 18. Det var et funkislignende hus, benyttet av tyskerne under krlgen og som jeg

påstår ble katt "stokoladevillaen" kanskje fordi den var brunmalt. Bandi, Astrjd og Ragnhild bodde nå nær-

heten og broren Leif samt eldre sØsken. lngen av dem var skuggeredde og alle vet vel hvordan de herjet j

badminton år etter år. Bandi holder på enda i en alder av 72 år. Hun har reist verden rundt de seneste årene

og drasser med seg medaljer i alle valører fra veteranmesterskap. Leif sparket fotball.

Så var det Stub igjen da. Lærer Berge fortsatte og del ble vel {lere unger etter hved når freden kom og

rfange var det som sutret og grein, men å svømme lærte de. For flere av oss, var vi ikke noe tess hvis vi

ikke kunne hoppe fra 3. brettet og noen prøvde seg på stuping. stup og stup fru Blom, men noen fikk det

til. Vi var heller ikke noe tess, hvis vi ikke kunne svømme over til Framnæs og ta i dokka og komme seg til-

bake igjen. Noen av oss var jo heldige og fikk sykler etter hvert, og da dro jo også vi til andre og spennende

strender, men jeg husker med glede på de årene som Stub var vårt badested

lnger Lise Fevang Jensen - Lasken i Sandeliord

Som lO-ådng syklet leg fra Lasken til Stub for å gå på svømmekurset som ble arrangert der. Læreren het

Berge. Vi var to venninner som syklet sammen. Vi lånle begge sykler av mØdrene våre. Ingen av oss eide

egen sykkel. Det var å siå i ramma. Var det farlig? Ja, det er flere bratte bakker fra Lasken ned tll

Hystadveien. Trafikken var nok lkke så stor. Likevel var det både busser og noen biler. Det ieg husker best

fra den lange sykkelturen, var bakken opp til Stub. Jeg så nøye på jettegMa på hØyre hånd. Den var

bemerkelsesverdig og vekket min oppmerksomhet.

vel ute på stubb, mØtte vi en gruppe barn. Jeg kledde på meg badetøy. Etlerpå hadde vi tørdrening på

land. Vl Øvde inn bevegelsene. Vi satt der på brygga - noen ganger i deilig sol og noen ganger i mer hustrig

somrnervær. Etterpå stilte vi oss opp i en lang rekke. Vi ventet på tur til å svømme i det tauet Berge holdt

oss i. Jeg kjenner ennå den spente fØlelsen når det var min tur. De1 kunne være kjølig ivannet og det var

bare å feste en anordning rundt livet og legge seg på svøm. Så var det å gjØre bevegelsene vl hadde øvd

på. Jeg var vant til å bade i sjØen og var derfor ikke redd vannet. Jeg var likevel redd brennmaneter. Jeg

prøvde å se meg for slik at leg hvert fail ikke svømte rett på noen. Etter øvelsen i vannet, svØmmende i

dette tauet, en gang fram og en gang tilbake, gikk jeg opp trappa. Jeg var lettet og glad og klente selv at



teg fikk det til. Etter hved merket jeg at laerer Berge slakket på tauet. Jeg jløt bedre i vannet. Jeg tærte å

svØmme i lØpet av kurset denne sommeren da jeg var l0 år. Og jeg ble meget giad i å bade. Jeg ser ennå
lærer Berge for meg, en brun og kraftig voksen mann som sØrget for at mange barn, deriblant jeg, lærte å
svømme og bll glad i det.

Tor Bjørvik - Huvik, Sandetiord
Jeg har ikke så mye å bidra utover det som svært mange andre har opplevd, men jeg gikk på svØmmekurs
hos Hans Berge helt fØrst på so{allet. Var der et par ganger for 55 år siden. Husker godt at det var et langt
hus med skifterom, og at jeg hang i en stropp ytterst i ei lang "fiskestang" som ble holdt av en av Berges
assistenter. Assistenten sto på verandaen til dette huset når de holdt i stanga. Stanga var av grov bambus.
Hvis det kom brennmaneter, og det gjorde det ofte da jeg gikk på svØmmekursei, måtte assistenten prøve
å manØvrere stanga slik at jeg ikke ble brent.

Ragnhild Lindland (Oseberg) - Stub, Sandefiord
Jeg fly,ttet til Stub i I930, da jeg var 4 år. 5 år gammel lærte leg å svømme. Det måtte jeg, da jeg bodde
bare få meter fra vannet som var brådypt. Stubbadet var min barncloms lekeplass, og første gangen jeg
gikk hit var jeg 7 år. I min barndom skinte solen hver dag hele sornmeren, og vi gikk i badedrakter fra mor
gen til kveld.. Noen skiver brød med ost og en flaske saft var hele nisten vår. Noen år senere kom
"Hauangjengen" over fjellet ned til oss for å bade. Vi laget oss noen lover som alle trofast holdt. 7 mat var
fØrste badedag hvert år. Vi skulle bade sammen med alle nye som kom til Stubbadet hver dag. Det vil sl at
vi bodde ivannet hele dagen.

Badet var bygget som en "T", noe på grunt vann, og noe på dypt vann. Det inne på grunna var en stor sal
som ble brukt ved svømmeundervisning, såkalt lØrdrening. Elevene stod på gulvet på ett ben og "svømte"
i luften med armene og det andre beinet f. eks. Langs denne salens yttervegg var det bygget små
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Ragnhild Lindland, fodt Oseberg er oppvakst på Stub. Her har hun tegnet Stubbadet slik hun husket det
fra 1940 ta et.
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avkledningsrom. Her var det en stor brygge hvor undervisning i vann ioregikk. Da ble eleven festet til en

lærrem som igjen var festet til en tykk bambusstang som læreren gikk frem og tilbake på bryggen med og

forklade hva eleven skulle gjøre nede i vannet. Alle læde seg kunsten, både voksne og barn. På denne

siden av bygget var det også laget et lite kontor hvor læreren Helge Berge holdt til. lngen hadde adgang ti

dette kontoret bodsett fra Berge. Ut til dypvannssida var det en dør. Her var det iglen bygget mange små

omkledningsrom, og en trapp ned ivannet. Alle baderommene hadde små huiler iveggen inn til naboen.

Sikkert mange som har smugtittet litt her. Badet var malt grått, og hadde bølgeblikklak. Dette taket var al1-

tld glovarml, men her satt vi ofte sent på ettermiddagene for å få med oss de siste solstrålene. Det fineste

av al't var Badets 3 stupebrett: Det hØyeste menerjeg var 6 meter hØ),,1.

Så kom krigen, og med den kom tyskerne. De bodde på toppen av fjellet ovenfor badet. Der hadde de

også slore kanoner. Vi læde oss snad at når et gult flagg ble heist der oppe, måtte vi lØpe til en eller annen

kjeller og sØke ly, for da gikk alltid flyaiarmen 2 mjnutter etterpå. Tyskerne fant fort veren til Badel, men de

var alltid hØflige og vennlige. Bodsett fra når v sneik på dem når de var sammen med sine norske venn-

inner. Etter krigen startet svØmmeundervisningen som vanlig igjen, og da ble leg som 15 åring Hege
Berges assistent i 2 år. Da fl!4tet vl til byen, rnine år på Stub var over.

Mathias Hasle - Virik, Sandefiord
I 1931 bodde jeg på den midterste av tre Virikgårder. For å komme til Stubbadet måtte vi gå Virikveien og

videre over åsen til Stub på nærmest ufremkommelige stier. Jeg var noe rundt 7 år den gangen jeg skulle

begynne på svømmekurs hos Hans Berge. Kurset kostet hele en krone. Jeg husker ikke lenger kursets

varighet, rnen jeg lærte å svØmme og hadde en deilig sommer der ute på Stub. Vi var kun gutter i klassen

på kurset som telte totalt cirka 20 stykker. Etter at vi lærte å svømme, dro vi ut på langtur over fjorden til

Framnes og dokka på den andre siden. De tØtfeste av oss svømle også under hvalbåtene som lå her ute.

l\,4en stuping fra det hØyeste brettet på Stubbadet var forbeholdt de store guttene. Hver søndag formiddag
var det akt vitet på brettene, og da kom også de stØrste guttene som stupte fra det absolutl hØyeste bret-
tet. Jeg er glad for at jeg lærie å svømme på Stubbadet.

Yngve Tørrestad - Prestegårdsveien, Sandetiord

Jeg har alltid væft glad iå bade isjøen, ikke minst som barn. Fram til begynnelsen av sekstitallet hadde vår

familie h),4te ved Lahellefjorden. Faren min likte å ta et morgenbad, og stupte isjøen fra bryggetuppen hver

morgen fØr han skulle på jobb. Jeg, som alltid var tidlig på'n om rnorgenen, fulgte med og hoppet etter på

dypt vann uten å kunne et eneste svØmmetak. N,4ed litt plasking og kaving og hjelp av pappa, gikk det bra.

Dette var omkring 1 956 57. Jeg er født i 1950 og var altså 6 7 år. Foreldrene mine bestemte seg fod for

at jeg måtte gå på et svømmekurs. Det var et tilbud jeg satte stor pris på, så vel den gang som nå. Det

eneste stedet det var mulig å få svømmeundervisning i Sandefjord og Sandar den gang var på Stub.
Lærerne Berge og Sp lde tok seg av opplaeringen. Det var stod frammØte den første kursdagen. Jeg hus-

ker ikke helt, men jeg tror det var egne tider for gutter og for jenler. I hvert fall husker jeg bare alle guttene.

Jeg tror det var i 1958, fØr sommederien tok til, at jeg begynte på svømmekurs. Faren min var med fØrste

gang, senere ble det å sykle ut sammen med kameratene etter skoletid. Det var nern ig ikke så veldig farig
for en åtteåring å sykle til Stub den gang, og vi var flere sammen. Svømmekurset ble gjennomfØrt ved at

lærene gikk langs brygga og snakket lil oss, mens vi lå ivannet og plasket og kavet med en lærreim (muli-

gens et belte) rundt brystet. .Beltet, ble festet med spenne på ryggen og der var det også festet et tau som
lærerne hadde ien kjepp. Dermed kunne lærerne veilede oss, mens vi svØmte fram og ti bake angs brygga.

Lærerne glkk fra hver sln ende av brygga, og vi som svØmte måtle derfor krysse hverandre. Berge og

Spilde hadde en egen teknikk når de passerte hverandre på brygga. Svømmetakene lærte vi ved å gjØre

sllk de sa vi skulle glØre.

Når en leksjon skulle begynne, fikk vi valget mellom å gå ned en stige eller hoppe ut ivannet. Jeg hoppet

alltid. Jeg må innrømme at jeg ikke husker hvor lenge hver leksjon varte, men vi var nok i vannet ca. 10



Det er kun noen få grunnmursrester igjen av Stubbadet i dag, og lite minner am at her hadde mange av byens unge

og håpefulle sitt fØrste strabasiØse mØte med svømmingens kunst. Foto: Roger Davidsen

minutter hver gang tror leg. Det leg derimot husker som det skulle vært i går, var den våte lærreimen jeg fikk

rundt livet. Derfor var det selvsagl alltid om å gjØre å være fØrstemann. Og fØrstemann, var fØrstemann på

plass. Jeg husker godt at jeg skiftet til badebukse hjemme for å være klar så fort jeg kom fram. Sykkelturen

ble en eneste spurteiappe for å komme fØrst til Stub og bryggekanten. Det ble ikke meg alltid, men veldig

ofte. Å hoppe uti det våte element med en tØrr reim rundt brystet var en følelse jeg aldri glemmer. Jeg lærte

å svømme i løpet av ett kurs, og svømmer fortsatt den dag i dag drØye femti år etter.

Finn Arne Ringdal - Framnes, Sandefiord

Siden vi vokste opp med nær tilkny4ning til sjØen, var det en nØdvendighet at vi tidlig læde å svØmme. Vi

elsket jo å tilbringe dagene på Langestrand med fisking, bading og bygging av flåter osv. Så vi meldte oss

på et svØmmekurs på Stub. Tok ferja inn til byen, og gikk en sti langs med Hjednes.

Opplæringen skulle foregå i ei lita vik mellom trafostasjonen og sommerboligen til konsul Christensen. Tror
plassen tilhØrte roklubben? Det meldte seg mange gutter fra Stub og fra byen, men vi var de eneste fra

Framnæs. Læreren het Berge, og det var en slor, kraftig kar fra Haukerød skole. Han hadde drevet med

dette i mange år i skoleferiene. Husker godt vår fØrste time. Det var tØrr-trening inne i badehuset. Vl 1å på

magen på et iskaldt tregulv og tok svØmmetak. FØrst armer, så ben og etter hvert alt samtidig. Når tØrr-

treningen var over skulle vi ut ivannet. Dette var vi mest redde og spente for.

Det var veldig hØ!,t fra brygga og ned til vannet. Også blåste det bestandig sønnavind på Stub, og vannet

var alltid veldig kaldtl Lærer Berge hadde en lang bambusstang med tau og en lærreim som han spente

rundt livet på oss. Etter å ha sett på de som var fØrst, var det vår tur. Lærreimen var utrolig kald, når vi gikk



ned stigen til vannet. Gikk det for smått, fikk du ofte "hjelp" av lærerenl Etter fØrste dag forangte Finn en

genser til å ha under reimene for I del hele tatt å fodsettel Det var lngen sorn mobbet for det, så det var

kanskje ikke oppfunnet? Det var alltid ltt bølger, og da Berge slakket litt på tauet - dukket vi under og svel-

get halve fjorden. Vi trodde vi skulle drukne, så det ble en kamp og ite psykologisk. Var helt vettskremt og

utslitt etler en halvtime i snøret til Berge. Husker ikke hvor mange ganger vi var på kurset, men gruet hver

gang vi skulle dit. Vi laerte i all fall å svømme, men kommer aldri til å g emme denne opplevelsen...

Når vi hadde læd svømmekunsten åpnet det seg en ny verden. Vi tok sykkelen fatt og dro til Asnes bade

strand. Del tok kun en 10 - 15 m nutter med sykkelen. Der var det både stupebrett og badeflåte. Vi kunne

holde på der hele dagen, og hadde med saft og matpakke. Vi var ikke veldig opptatt av so ing eller utse-

ende på den tiden. Jåleriet og forengeligheten kom nok mye senere. Vi badet og dukket hele dagen, og

noen ganger var vi så frøsne at vi ristet i hele kroppen. Det var heller ikke så mye fett på ungene den gang-

en - vi var i aktivitet hele tiden. Vi b,adet også en del på Langestrand, men der var ikke vannet alltid like fr skt

da det var svært sti lestående. Nær stranda lå Framnes Mek. Verksted som nærmeste nabo, og kloakk

systemet var lkke utbygget på den tlden så 1 200 mann gjorde slit fornødne rett sjØenl

)

Bildet viser badeanlegget på Stub en sammerdag i 7927. Vis å vis skimtes dakka ved Framnæs mek. Værksted.

Ansvar ig redaktØr Sandar Historielags Kulturminner: Boger Davidsen

Bruk av stoffet må avtales med Sandar Historielag, Sandefjord


