Harpunsmia i Sandefjord fram til 1965

Saker og ting som
setter minnene i sving

lokalhistorie
Corneliussen Mek. var et
landemerke i Sandefjord i
størstedelen av hvalfangst-tida. Og produktene var verdenskjente.

Skotsk-rutet bag

Harald Fevang
redaksjonen@sb.no

En bag De ikke kan unnvære, skriver firma Gunerius
Pettersen i Oslo i en brosjyre til motebevisste sandefjordspiker høsten 1962. Og i skotske mønster i fargene grønt, brunt,
rødt eller blått, kunne man vise at man fulgte med også i dette modebildet fra hovedstaden. Selv hadde jeg alt mitt habengut i en slik bag da jeg mønstret av en båt i Hellas i 1964.
Den var til og med skotskrutet! Men tilbudet til Torill Noer
Johannesen i 1962 på den avbildede bag var på 18 kroner og
10 øre; en dyrere model kostet hele 40 kroner og 70 øre. Det
kostet å følge med!
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lle som drev med hvalfangst
brukte redskaper som kom
herfra. Vi har samlet noen bilder som forteller litt om dette
verkstedet til brødrene Corneliussen.
Det første bildet viser stålkonstruksjonene som ble brukt da den store
verkstedhallen ble reist. Hallen er fortsatt et av byens mange landemerker. I
dag er det Jotun som har en del av sin
virksomhet her.
Det andre bildet viser et sjeldent flyfoto over området nederst i Moveien i
krysset med Jernbanen. Alle i Sandefjord kjente til Jernbanebommene der et
eget spor også førte inn til Corneliussen
Mek. Som vi ser var det fortsatt i tredveårene ledige tomter i nabolaget.
Sveiseverkstedet eller smia som det
vel het i tidligere tider, var et sentralt arbeidssted i den store bedriften. Her ble
harpuner med gnister og bulder og brak
smidd av jernarbeidere som ikke var
redd for å bli møkkete på arbeidsklærne!
Sammen med andre grove arbeidsredskaper var det jo dette de levde av å produsere. På vogner ble så harpunene trillet over i «Skjeggepressa» hvor der de
ble renset for vedhengende jernrester.
To mann måtte det til for å løfte harpunene på og av denne pressa. Og i 1965
var det gamle maskinist Svartangen
som ledet dette arbeidet. Han var veteran med erfaringer fra flere torpederinger fra to verdenskriger og sa klart fra til
unge medarbeidere at de «inte måtte
sprænge akorten!»
Det siste bildet viser Dag Erdmann for
noen dager siden, fotografert etter at
han og dagens tekstforfatter var maskinist Svartangens kolleger på Corneliussen Mek. for 50 år siden. Dag har iført
seg den aktuelle arbeidsuniformen med
den kjente logo som alle den gang ble
utstyrt med, og som han har tatt vare på
i kleskottet. Som vi ser har overallsen
dessverre krympet noe gjennom alle
disse årene!

bygges: Maskinhallen til CMV bygges.

alle foto arkiv

smia: CMV smia var en ildsprutende arbeidsplass.

Hopprennet
Sommeren 1953 ble det som ved de fleste andre overvintringer arrangert skikonkurranser for hvalfangere på Syd Georgia. Som kjent er det vinter der mens vi har sommer her. De
beste prestasjonene ble premiert med inngraverte sølvpokaler. Premiene ble innkjøpt på forhånd. Hopprennet på Grytviken var svært populært i en ensformig hverdag. Ski- og
armbrekk kunne nok skje og stygge fall kunne også kreve sin
mann er vi blitt fortalt, men doktor Sarmiento kunne både
gipse og sy. Dagens bilde fra denne bakken viser Kjell Jonslet
i et luftig svev. Om han vant er kanskje ikke usannsynlig!



flyfoto: Nybyen fra tredveårene og CMV området.

før og nå
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50 år etter: Dag Erdmann i CMV arbeidsklær i 2016.

Nybygget på Goli
I årene etter krigen var selvbyggerne ivrige langs Raveien. Hadde du tomt hadde du
snart et hus. Som her på Goli hvor Severin
Andersen Moe, gårdbrukersønn, lastebilsjåfør og senere grisepasser på Grytvika, satte
opp et hus på sin fars grunn tett ved det som
skulle bli Bottenkrysset. Både far, Einar
Moe, og sønn var ivrige hestefolk som drev
mest tømmer- og vedkjøring på denne tida
etter at de flyttet fra «Plassen» et lite småbruk oppe i Bjørndalen, der Einar noen år
tidligere hadde måttet flykte til Sverige etter
at okkupasjonmakten hadde oppdaget et
våpenlager på småbruket. Våpnene hadde

far og sønn gjemt fra flybårne forsyninger til
Gutta på skauen der de begge hørte til. Men
som bildet viser fra slutten av førtiårene,
var ufredstiden over, og tømmer fra «Plassen» og Rennesik kunne brukes til hus for
familien med hustru Valborg og barna Berit,
Arne og Kjell. Bildet fra i dag viser også at
nye hus er kommet til mens småbruket for
lengst er borte.




Tekst: Harald Fevang
Foto før: Politiarkivet
Foto nå: Bjørn Marum Olsen

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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