Haukerød som det var

Saker og ting som
setter minnene i sving
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Postkort fra kjente steder
har i over hundre år blitt
sendt til venner og familie
over hele verden.
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Det fortelles at det gjennom årene er
produsert over 2500 forskjellige slike
postkort med motiver fra Sandefjord.
Bare noen få er fra Kodal, Helgerød, Virik eller Haukerød. Kanskje er det fordi
det ikke bodde så mange på småstedene, men denne gang har vi hentet noen
av de mer sjeldne samlerkortene fra
Haukerød.
Det første kortet er sendt fra Karin
Natvall til Inger Haughem på Vaggestad
i 1907. Motivet på bildet er nok kjent for
dem begge i det havren settes til tørk på
rauk etter slåttekaren med ljå. Husene i
bakgrunnen viser Lundeby skole som
var i bruk før den første Haukerød skole
ble bygget på Lasken.
Det andre kortet er året etter sendt fra
Sofie og Nils Jacobsen som vi nylig fikk
bekreftet på den tid bodde i huset til
høyre i bildet. Senere bodde fjellsprengeren Nils Johansen her. Mottakeren av
kortet, Hjalmar Trolldalen i Tønsberg
ønskes «Glædelig jul og Godt nyttår»
selv om motivet på dette julekortet viser en hestevogn i raskt trav forbi avsenderens sommerlige have! Og huset til
venstre tilhørte i 1908 Olaf Klavenes d.e.
Bilde nr. tre er også sendt som julekort. Denne gang til Martha Sørensen på
Fevang i 1932 fra Elise Klavenes (18981990) på Haukerød. Kortet viser Elises
hjem i Klavenesveien med Elise og noen
av hennes åtte søsken foran hekken som
omkranser huset. I dag er det Elises
brorsønn Olaf Klavenes og hans kone
Irene, som bor i huset.
Dagens siste bilde er av nyere dato.
Det er fra Hunstok-krysset i 1961 der Raveien synlig ikke er asfaltert etter det
første gjennombruddet av Farrisledningen fra Larvik til Tønsberg over familien
Abrahamsens store Haukerødjordet.
Ledningen ble fornyet i 2014 og er nå
planlagt å holde på vannet de neste 100
år! Snølemmene fra femti år tilbake er
ikke lenger i bruk, men hvalskytter
Anders Hansens Chevrolet fra 1952 som
her på vei til garasjen på Fokserød, er
fremdeles pr. d.d. så vidt i drift av en
ivrig veteranbileier.

Denne typen busstoppskilt var svært vanlige ved våre veier på 1960-tallet i området, men etter som åra har gått er de
blitt helt borte. De er erstattet med mer moderne skilting. Er
det noen som kan fortelle noe mer om denne type skilting?
Når ble disse satt opp og var det busselskapene eller kommunen som satte disse opp? Skiltet på bildet, Buss – 37 stopp, er
avfotografert på Spetalen i Tjølling. Bildet er tatt rett utenfor
der Spetalen Landhandel holdt til fra 1930 og frem til butikken ble nedlagt på begynnelsen av 1970-tallet.

Tekst og foto: Roger Davidsen

1907: Onnearbeid på Lundeby 1907.

alle postkort: Egen samling

1932: Foran Olaf Klavenes hus i Klavenesveien 1932.



Skipsopplag
Som alle andre næringer har også shippingnæringen over
tid måttet tåle 7 magre og 7 fete år innimellom. Alt i alt har vel
de 7 fete år vært slik at 7 magre har vært til å overleve. Forretning er jo engang således at hvis inntektene over tid er større
enn utgiftene, så kan driften fortsette. Når det gjelder disse
båtene og dens reder har spørsmålene gjennom mange år
nok vært flere enn svarene. Her er det et synlig faktum at
tankbåtene Jagranda, Jalna og Jarita alle tilhørende Jahres
rederi, for 20 år siden eller så, lå i opplag i hjembyen og ikke
tjente en krone. Men som det heter: Verdens riker de stiger
og de synker. I dag er jo verdens tankflåte fortsatt i aktivitet
på alle hav, selv om ikke Sandefjord er så sterkt representert!

Tekst: Harald Fevang

Foto: Arkiv

1908: Strak galopp i Haukerøds villastrøk i 1908.

før og nå

1961: Snølemmer foran hvalskytterens bil på Hunstok i 1961.

Posthuset og sentralen i Kodal
Kodal var faktisk det det første postkontoret som ble opprettet i det 19. århundre, i
år 1900. Det tilhørte først Tønsberg og først i
februar 1938 ble Kodal lagt inn under Sandefjord postkontor. Den første poståpner
var Anton Prestbøen etterfulgt av Bjarne
Prestbøen, Hans Andreas Kleive, Helga Liverød (Sørensen) og Borghild Ottersen. Helga var også en kjent og kjær sentralborddame da sentralen ble lagt ned i 1959. Hun
kjente alle Kodølinger og Sandefjordinger
bare på stemmen ble det sagt. De tjente ikke
så godt, de første poståpnerne. 100 kroner
var årslønnen til Anton Prestbøen det første

året. Fra 1908 økte årslønnen til 150 kroner,
og så ble det små økninger til 450 kroner fra
1917. Da ble det også gitt midlertidig dyrtidstillegg, som tilsvarte 50 prosent av lønnen!
I dag er posthuset for lengst nedlagt og
området utbygd med eneboliger som vi ser
på Nå-bildet.
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