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Sande Skolekrets 1954

Første rekke fra venstre: Bjørg Nilsen, Liv Larsen, Marit Klavenes, Inger Johanne jansen, Inger Lise Pettersen, Irmelin Arntzen, Ragnhild Larsen, Eldbjørg Olsen, Kan Marthinsen,
Solveig Evensen, Maria Thuresson, Grete Olsen. Andre rekke fra venstre: Eva Granli, Solveig Hjelmeland, Elna Bodin, Marit Svensen, Bjørg Andersen, Ragnhild Andersen, Bjarne
Johansen, Bjørn Jensen, Kjell jacobsen, Kan Lånke, Else Eriksen, Snefrid Vold, Ellen Sæther, Marit Jensen, Irene Johansen. Tredje rekke fra venstre: Agnar Eriksen, Gunnar
Horntvedt, Cato Andersen, Kjell Amundsen, lærer Solveig Marum-Hansen, lærer Magda Larsen, lærer AagotJahre, lærer Louis Tolines, lærer Torlaug Kvandalsvoll, lærer Oliver
Russeltvedt, lærer Nora Graff, Bjørn-Tore Danielsen, Kjell Melby, Rolf Pedersen, Håkon Liverød. Fjerde rekke fra venstre: Wenche Kværne, Gudrun Løken, Åse Gokstad, Berit
Gundersen, Karin Halvorsen, Elsa Andersen, Karin Rued, Torbjørn Torsteinsen, Steinar Hunskaar, Harald Flåtten, Edgar Olsen, Hans Fure, Kåre Flaam, Kjell Egil Jensen, Ingrid
Børresen, Gerd Anderson, Inger Andersen, Inger Lise Svendsen, Anne Marie Christensen, Unni Haugland. Femte rekke: Randi Børresen, Agnes Nicolaysen, Eva Aas, Inge Lise
Edvardsen, Bjørg Hansen, Hans Låge Hansen, Håkon Winnem, Terje Røed, Bjørn-Tore Røed, Tore Johansen, Reidar Barth, Tor Otto Evensen, Jonny Jakobsen, Åge Larsen, Gerd
Mathisen, Else Austråt, Unni Lysebo, Inger Lise Grønn, Solveig Evensen. FOTO: FOTOGRAFJ0RGENSEN, SANDEFJORD
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et var vel omkring 1954 at jeg
først forsto at det måtte være noe
spesielt med Sande skole i forhold

til andre skoler. Skulle vi til tannlegen
måtte vi sylde til Sande for å borre og
pusse. Det sto respekt av disse besøkene.
Skoletannlegen hadde tykke briller og
kunne se de minste hull i tennene.

Skulle vi på skoleskirenn måtte vi også
møte opp på Sande. I Sandlcollen var det
som regel Kjell Westrum, Thorbjørn
Hansen og Steinar Sandnes som vant
hopprennet. Hvem som vant i slalom
bakken var ikke så viktig.

Noe av det mest spennende med
Sande skole var at en av lærerne var for-

fatter. Til og med guttebokforfatter. I
bibliotekhyllene på min skole på Fevang
og over hele landet fantes det bøker som
var skrevet av læreren Jan Østby på
Sande skole. Og lærer Holhjem samme
sted laget film som han viste på alle sko
lene. At skolekretsen hadde interesserte
foreldre som støttet økonomisk ved inn-

kjøp av dyrt filinutstyr visste vi vel ikke
da, men det var et faktum at flere skips
redere hadde barn på skolen. Vi forsto
etter hvert at det var store forhold på
Sande skole. De hadde til og med lærere
som kunne engelsk. Dessuten var det
også Framhaldsskole der. Vi visste vel
ikke aklcurat hva Framhald betydde for
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noe, men vi visste at de som gikk på Sande bare
kunne bytte til klasserom i nabobygget og fort
sette en klasse høyere etter endt 7. klasse. At det
var andre lærere på Sande enn de vi var vant til
skjønte vi da vi fikk en vikar derfra. Han het
Thorbergsen og tygde skrå i timen!

Hvis vi kjente noen av elevene på Sande
kunne de fortelle spennende ting som skjedde
rundt omkring i skolekretsen. I Dølebakken var
det alltid et epletre med augustepler og greiner
som hang langt ut i gata. De var lette å riste litt
på og det lå alltid epler på fortauet. Hos kjøp-
mann Manvik i Gogstadveien var disken full av
godteri, og ellers fantes både lakris og bruspul
ver og iklce minst Wild West blader med kap
tein Milci og Windy og Salasso. Samleringer og
dueringer fantes også i metervis! Om vinteren
kjørte skylle-Henrik rundt på Hasle med hest og
slede og hentet matrester til grisene. De mest
uredde kunne både sitte på og henge etter. For
mange gutter var sekke-renna på Mølla den re-
neste berg og dalbane, og var en heldig hadde
noe av melet rent ut. Da kom du i godt fart ut av
renna som det reneste spøkelse. Ved siden av

Mølla lå tomta til Prestehagen Kullforretning.
De som lekte her hadde mødre som meget godt
visste hvor vaskepulveret ble kjøpt! For det var
på Samvirkelaget rett bortenfor.

Det farligste stedet å leke for ungene på
Sande var uten tvil tog-overgangen på Hasle.
Noen barn kunne finne på å henge over bom-
men når den løftet seg før toget passerte. Men
den skumleste delen av skoleveien syntes
mange var i mørket over Icirkegården morgen
og kveld.

Den bratteste bakken var da som nå «Him
melstigen» ned fra Preståsen. De modigste
kjørte selvsagt rattkjelke og spark her sélv om
alle sa at det var forbudt. Trafikken var stor på
Gogstadveien også i femtiårene.

Skulle noen gå ærend for mor hadde selvsagt
Samvirkelaget det meste. Det var slakterutsalg
både på Hasle og Prestehagen, og når det gjaldt
sysaker og finere trikotasje var Treff på Gog
stadveien det rette treffstedet.

Tekst Harald Fevang
Foto: Bjørn-Tore Danielsens album.

for voksne og barn
- strømper også, lød
Sverre G. FynaIIs sla
gord. Mange har
gode minner om
denne butikken, som
1940-ca. 1965 lå i
Storgt. 8, nedenfor
Ludv. Foss og Annie
Sørensen. Så ble den
flyttet til Storgt. 3,
der den lå vegg i vegg
med Einar Aasens
møbelforretning til
ca. 1985. Guvaag er
der nå. I tillegg til

Byggekontrakten ble skrevet og undertegnet ijuni
1955 Byggesummen var satt til 285 irull sv kr Ved sjø
settingenvar Fru Elisabeth Winge Sørensen gudmor.
Ferdig som motortanicer «Thorsvaag» fra Uddevallavar
vet i Sverige og overlevert sine eiere NS Thor Dabis
Hvalfangerselskap og Skips-A/S Thorsholm (A/S Thor
Dabi) Sandefjord ifliorsvaag» var pa 36388 tdw og re
deriets største skip da hun gikk prøvetur på «Vinga mi-
len) utenfor Uddevalla 28/05. «Thorsvaag hadde to ho
vedmotorer Kom til Sandefjord fra Uddevalla 29/05

morgen. Forlot Sandefjord på sin jornfrutur 01107 på
vei til Arabiske Gulffor en last til Durban, Syd-Afrika.
Noen av sandetjordingene ombord var 3 styrmann Odd.
W. Oseberg. maskinsjefTiygve F. Madsen, i. maskinist
Helge F. Larsen, 4.maskinist Thore li. Kristoffersen samt
elektrikerJohnJohannessen. 11965 solgt til Skips-A/S
Agnes (Einar Saanum), Mandal for £905.000. Omdopt
«Ronaville». Går til Mandal for opplag i 1975. Solgt i ok
tober til Makrymtsa Shippmg Corp og omdøpt til «Palm
B». I fart igjen fra november. 11983 møter hun sin slçjeb
ne på huggeverksted i Kaohsiung, Taiwan.

Tekst Ragnar Iversen (www.skIpshistorle.net)
Bilde: Thor Dahi-arkivet

Pu kkestad
En syklist var svært uheldig to dager før 17. mai i 1948.1 krysset Pukkestadveien/Hystadveien
ble han påkjørt av en stor Volvo lastebil. Skadene var små både på bilen og sykkelen, og syklis
ten tlklc en kraftig påminnelse om at det er viktig å passe seg for bilene!

Kundene ved butikken til Martin jacobsen i nabohuset fikk plutselig noe nytt å snakke om, og
småpilcene i Hystadveien titter på bildet fram på hjørnet i det fine vårværet. Lastebilsjåføren har
kanskje kjøpt årets mairose nettopp av disse jentene. Veiskiltet i krysset viser at Hystadveien den
gang var en av hovedveiene ut av byen.

Dagens bilde viser hvordan Sandetjordsveien har stengt Pukkestadveien for biler like ved
Pukkestad Gård.

Tekst: Harald Fevang
Foto før: Politiarkivet

Foto nå: Bjørn Marum Olsen
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Dette postkortet fra Sande skole utgitt av Ludv. Foss Bokhandel i Sandefjord viser den store og
frodige skolehagen som fantes fram til ca. 1950 foran skolen, som for øvrig ble bygget i 1923.

salg av garn og strømper, reparerte Fyndal1 ralcnede
nylonstromper og fru Fyndall snudde slitte kraver og
mansjetter, forteller datter Hege. Ikke bare kvinner
korn til butikken, også menn som hadde et spesielt
sandeljordsuttrykk å avlevere korn innom og fikk en
god prat. lrndall samlet nemlig på særpregede lokale
uttrykk. Tekst: Sven Erik Lund

MT Thorsvaag (1958)
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Har du bidrag til denne siden?

44444 444 *44444CC 4
t 441

.
Levér det -i avisresepsjonen mrk. Lokalhistorisk senter.
Bilder merkes med hvem, hva, hvor, når og helst med en liten
beskrivelse. Husk navn og adr. på utlåner. Har du elektronisk stoff,
send det til: lokalhlstorie@sb.no

-444, - -, , , t4•44_I,- - -) - -
Sandefjord Lokalhistoriske senters info-gruppe:
Sideansvarhg Harald Fevang, bildeansvarlig Bjørn Marum Olsen.
Medarbeidere; Sven Erik Lund, Ragnar Iversen, Bjøm Hoelseth, Dag I.
Børresen, Gro Midttun, Svein Olav Løberg, Roger Davidsen.
Kontaktperson Sven Erik Lund tif 92827 154—sv er Iu@onhineno


