
Vi forbinder gjerne 
varmeflaske med senga, 
men den kan også brukes 
for å gi varme til en be-
stemt del av kroppen. Fak-
tisk er det en gammel opp-
finnelse som går helt tilba-
ke til 1500-tallet, men da 
besto sengevarmerne av 
varmt kull! Før oppfinnel-
sen av gummi som kunne 
tåle varmt vann, var «var-
meflaskene» laget av for-
skjellige materialer, som 
sink, glass, keramikk eller tre. I dag dreier det seg kort og 
godt om en gummibeholder fylt med varmt vann forseglet 
med en propp. Og de er fortsatt i bruk: Bare slå opp på «Et 
enklere liv», eller ta en runde på antikvitets- eller bruktmar-
keder. Dette eksemplaret er avbildet blant Frank Eriksens 
rikholdige samlinger. Tekst og foto: bjørn Hoelseth

Varmeflasken

eTTer aT vi fikk Gaia til byen ble det laget en kontrakt mel-
lom skipets giver, World City Discovery AS, ved Knut Utstein 
Kloster, og skipets mottaker, Sandefjord kommune. Kon-
trakten sa rimelig greit; «Lage et anlegg på Sandefjord Havn 
som tar sikte på å presentere Gaia for et bredt publikum på 
helårsbasis. Anlegget skulle stå ferdig til Sandefjords 150 års 
jubileum i juni 1995.» Dette dersom man bevilget de nødven-
dige midler. I stedet for dette ble det brukt en del midler på 
diverse planer om gedigent akvarium på indre havn og tross 
flere innspill ble det aldri noe båthus for Gaia før i oktober 
2007 og da som en gave fra Jahres Humanitære Stiftelse.   
Båtlaget Gaia har nå hatt skipet i Gaiahallen i 9 år, og så har  
nå eieren, Sandefjord kommune unnlatt å legge forholdene 
til rette for at Gaia fortsatt skal ligge i hallen. Dermed må  
presenning på skipet som må ligge på vannet i vinter.  
QUO VADIS, GAIA! foto og tekst: Svein olav Løberg

Gaia under presenning

Saker og ting som  
setter  minnene i sving

BAARD HERADSTVEIT: Musikkhandler, organist, lærer, komponist og dirigent for Sandefjords Sangforening 1911-20 og 1933-38. Han 
komponerte flere verk, bl.a. melodiene til Sandefjordssangen og Sandarsangen.                                                                       FOTO: I PRIVAT EIE

Skiringssals arvtager.
Ved deg får Vestfolds navn på ny, sin 

klang fra oldtids dager.

Slik lyder første vers. Innholdet ellers 
dreier seg selvsagt om vikingånd, sjøfart 
og kurbad, sterke menn og unge sinn, 
kraft og vilje og arbeidsglede – men også 
det å prøve nye veier.

en vakker hyllest
En sandefjordsang som fortjener å bli 
mer kjent ut over engere kretser, er «Se 
Sandefjord en sommerkveld» (melodi 
«Vintergatan»). Den ble laget av Johan 
Gran og er en stemningsfull og lyrisk 
takk for barndom og oppvekst, en fin 
beskrivelse av byen og gutta som kom-
mer hjem fra fangst og sjøfart. Jeg tar 
med noe av refrenget:

Se Sandefjord en sommerkveld
i ly av skog og fjell!
På fjordens speil

de hvite seil
i solens stråleveld.

   Unni Aspaas har, med tillatelse av for-
fatteren Erling Dittmann, laget en San-
derfjordsvise som er omarbeidet etter 
forfatterens egen tønsbergvise. Den tar 
også utgangspunkt i sandefjordinger 
som lengter hjem enten de er i Levanten 
eller på Atlanter`n, og som husker at 
«Sandefjord er din by». I teksten minnes 
leken ved Mokollen, fiske fra brygga, 
Hjertåsstien og Byskolen, Framnæsfer-
ja, Vøra og Granholmen, Øvre kino og 
«Kuffen». Melodien «Jungmann Jans-
son» står perfekt til innholdet.

den «uoffisielle» sangen
Jeg vil også slå et slag for Henry Nielsens 
alternative og «uoffisielle» sang til byen.
Nielsen var disponent hos Thor Dahl og 
politiker, og byens varaordfører 1960-
62. Omtrent på denne tiden laget han en 
vise som ble urfremført i «Kuffen», Ung-
domsforeningens hus i Rådhusgata, an-
tagelig under en sjømannskveld a la «Vi 
går om bord»:

(Melodi: Youngstorvets basar)

Vi er ifra Sandefjord
der hvor Thorbjørn Svenssen bor

og hvor hvalen bragte pengene til byen.
Du har hørt om Jahre vel,

han som bygde et hotell
som har toppen flere meter over skyen.

Byen vår er ikke svær,
tredve tusen very nær

er de sjeler som befinner seg i staden.
Men vår flåte kjenner man 

ifra Drøbak til Rouen,
i fra Hammerfest til New York og i 

Aden.

Ja, vi er`a stolt av by`n
og vi syns den er et syn

der den ligger som en perle inni 
fjorden.

Om du farer øst og vest
synes du at den er best,

ja, den aller beste byen her på jorden!

Sangen og Sande-
fjord hører sammen. 

På høytidsdager  
og ved spesielle  
anledninger ble 
byen hyllet med 
taktfaste toner  

og fengende rim. 
Sangene om og  

for byen er en del  
av den lokale  
kulturarven.

 
BJØRN HOELSETH
redaksjonen@sb.no

V i som har levd en stund husker 
fortsatt strofene fra de mest 
kjente sandefjordsangene, 
både de offisielle og de «uoffi-

sielle», revysangene og nå i senere tid 
fotballsupporternes hese tribunebrøl.

Blant de offisielle er det fortsatt «Sang 
til Sandefjord» som topper listen. Den 
ble skrevet av Thorleif Jacobsen på 
1930-tallet med opprinnelig melodi 
komponert av komponisten, dirigenten 
og musikkhandleren Baard Heradstveit. 
Problemet var at notene hadde så mye 
«krøll» på seg at melodien knapt var mu-
lig å fremføre av vanlige mennesker 
med normalt utviklet strupe. Helt umu-
lig for gutter i stemmeskiftet.

  Det var derfor en lettelse da Rolf Han-
sen Stub tidlig på 1980-tallet laget en al-
ternativ melodi, som er lettere å fremfø-
re av menigmann. Den er faktisk så 
sangbar at klokkespillet i Sandefjord kir-
ke har den på sitt repertoar.

Vakre by ved fjordens bund
Teksten er typisk for sin tid. Den hand-
ler om en by som er elsket – høyest i ver-
den selvsagt – og som er «alltid ung-
domsfrisk og sund». La oss ta med før-
ste vers:

Sandefjord, du by blandt alle
hvor vår vei så enn kan falle.
Deg vi elsker høyst i verden
i vårt liv og all vår ferden.

:/:Vakre by ved fjordens bund
alltid ungdomsfrisk og sund.

   Litt mer ukjent, men lenge med status 
som offisiell bysang, er «Hyldningssang 
til Sandefjord» fra 1920. Det året feiret 
byen sitt 75-årsjubileum. Teksten ble la-
get av lektor Karl Teodor Schjørn – fra 
Tønsberg! Melodien han valgte, var «For 
Norge, kjempers fødeland» (ikke min-
dre): 

Du vakre lille Sandefjord, hvor friskt 
fra hav det blåser,

men svøpt i havers blomsterflor, i ly av 
lune åser.

Du hevder kjekt ditt stolte ry, som 

Sandefjord, du by blandt alle...

mAnnSkOR: Sandefjords Sangforening har vært med på mange arrangementer i løpet av sine 
164 år, her fra 17. mai i senere år. FOTO: I PRIVAT EIE 

En REST AV GAmLE SAnDEFJORD: Bjerggata er nevnt i flere revyviser med. Bernt 
Berggreen gjorde «Bjerggatas ti`- den er forbi» fra 1957 berømt. FOTO: PRIVAT

lokalhistorie

revyviser i fleng
Gjennom tidene har teater- og russerevyer 
hatt mange innslag av patriotiske sanger 
med tekster som hyller byen, ofte på nostal-
gisk, tilbakeskuende vis. Ett eksempel er 
«Bjerggatens tid» fra revyen «Luft i luka» 
1957, laget av Bernt Berggreen:

Bjerggatens ti`- den er forbi. 
Hele idyllen gikk dukken,

da det ble reist, litt av et beist, 
skyskraper i gamle Pukken.
Bygningen spiller en rolle, 
men la oss også beholde...

- en rest av gamle Sandefjord,
la aldri Bjerggaten blir stor.

La småhus stå i fred der i sommersol - 
til minne om hver badegjest i karjol.

Til festen i det gamle bad:
se, døren åpnes, frem på rad

går skjønne kvinner, og de er uten ord
- en rest av gamle Sandefjord.

Sandarsangen
Det var ikke bare Sandefjord som hadde og 
har sine hyldningsdikt. Den tidligere om-
egnskommunen Sandar, som ble slått 
sammen med Sandefjord fra 1968, hadde 
sin egen sang laget av Julius From og med 
melodi av samme Baard Heradstveit:

Sandar herad, skjønn du er,
inn for holmer, hav og skjær,
lier bratte, fruktbar grunn,
delt av fjell og fjord og sund

Høit vi hilser deg vårt hjem,
ønsker du må vokse frem,
fostre slekten fri og sund,

verge hjem og odelsgrunn.

Sandar herad, vårt du er,-
derfor har vi deg så kjær.
Høit vi hilser deg i dag,

heiser for deg Norigs flag.

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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