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Familien
Hansen flyttet
hit 11.mai
1871.De kom
da fra Kjerring
vik.Hansen
begynte i ny
stilling som
tollmrskarl ved
Sandefjord
Tollsted dette
året. Fire av
barna ble født
i Kjerringvik. De
neste fire ble
født i Bjerggata
46, Sandefjord.
Husnumrene
har endret seg
siden den gang.
og det av
bildede huset er
revet for mange
år siden. Den
nest yngste i
unge flokken
som fikk
hjemmet sitt
her var oldemor
Martha
(1876-1960).

Oldemor Klara Braathen,
født Ludahi (1889-1976)

Klara ble lødt i Sandefjord, og
gikk alle 7 skoleårene på
Byskolen. Familien bodde ved
Steentorvet Hvidts plass I
dag. Hennes far var skomaker,
og hadde forretning! samme
huset. Ved bybrannen 11900
mistet de alt, og måtte flytte ut
av sentrum. De bodde på
Gokstacf en tid før de flyttet til
Larvik. Som voksen og gi
bodde Klara i Hillestad, og var
meget aktiv i Sanitetsforeningen
i bygda.
—

Gammel skolehistorie «på nett»
Slektsforskning blir mer og mer populært.
Mange sier slektsgranskning også, men jeg
mener vi driver mer forskning enn granskning
alle som har dette som stor eller liten hobby.
TEKST: LISBEJH AKERHOLT

eg startet vinteren 1989. Da
hadde jeg arvet farmors slekisma
teriale, og ble hekta. Heldigvis
hadde jeg familie som fortsatt husket
mye, så det var ikke noen vanskelig
start.
Min første ‘utflukt» på egenhånd for
å finne slektsdetaljer var en vinterkveld
i 1989. Da besøkte jeg kirkegården
ved Sandefjord kirke. Med snø til over
anklene og lommelykt fant jeg det jeg
lette etter. Men jeg var ikke så høyi
hatten. Det var egentlig litt skummelt i
mørket der.
I slektsforskning støter man ofte på
både små og store «høtter;. Det som
kan være mest vanskelig er å finne
opplysninger om mennesker som er
ganske nære oss i tid. Og kvinnene
kom ofte litt i skyggen av mennene.
I min søken etter en av mine
oldemødres liv og levnet lette jeg etter
kilder på internett som kanskje kunne
fortelle meg litt om hvordan det var å
være barn og ungdom på slutten av
1800-tallet i Sandefjord, kanskje med
en personlig vn. Jeg fant ingenting.
Sandefjord bys historie, og skolehis
tone er nøye ført i pennen av flere
forfattere. Noen av bøkene har jeg selv

J

i hylla og resten finner jeg på bibliote
ket, men det var ikke helt det jeg
hadde tenkt meg. Jeg ble egentlig
veldig engasjert i det å få oldemor
Martha fram i lyset. Så kom jeg på noe
som jeg er veldig stolt av, og som min
mor har fortalt mange ganger. Jeg er 4.
generasjon elev fra vår familie ved
Byskolen. Det måtte være noe å
spinne videre på. Alle har jo gått på
skolen, og har et fo.rhold til den. Hvor
var protokollene, de måtte jeg bare få
undersøkt! Jeg kontaktet Statsarkivet
på Kongsberg, men de hadde ikke
slike arkiv. Det ligger sannsynligvis i
kommunen fikk jeg beskjed om.
Jeg kontaktet Sandefjord kommune,
og skole- og barnehagekontoret som
var rette instans. Der ble jeg møtt med
stor velvilje, og jeg fikk tilgang til
protokollen fra 1885-19 14. Jeg fikk
rett og slett tårer i øynene da jeg
åpnet den. 1er sto elevene sirlig ført
opp på rekke og rad nedover sidene
med når de startet og når de sluttet,
forsørgers navn og yrke, adresse etc.
Det var litt av en skatt.
Jeg hadde på forhånd bestemt meg
for å registrere all denne informasjo
nen dersom det lot seg gjøre, med
tanke på publisering på internett. Jeg
har erfaring med kilderegistrering fra

tidligere, hvor dette har blitt publisert
via digitalarkivet. Digitalarkivet er
åpent for blant annet institusjoner,
organisasjoner og privatpersoner som
ønsker å publisere digitalt arkivmate
riale på internett. Dt tilbys gratis
lagringsplass og visningsverktøy, og du
beholder alle rettigheter til eget
materiale. En glimrende løsning for
meg og mitt registreningsarbeid.
Kopier fra protokollen ble fremskaffet, og jeg satte i gang. Det var en
del detaljer som skulle registreres, og
håndskriften var nydelig, men ukjent.
Det tok litt tid, men resultatet ble bra.
Og ikke minst materialet ble kvalitets
messig godkjent for publisering
via Digitalarkivets internettsider.
www.digitalarkivet.no.
3.februar 2010 ble 1476 elever ved
Byskolen i tiden 1885-1900 tilgjenge
lig og søkbare på internett for alle som
er interessert. Helt kostnadsfritt.
Hvordan gikk det med min oldemor
Martha? Jeg fant ikke henne i denne
protokollen, men jeg fant hennes yngre
søster Anna. Familien bodde da i
Bjerggata, og far i huset, Hans Hansen
var rorskarl. Dessuten fant jeg en
annen av mine oldemødre, Klara
Josefine og de fleste av hennes
søsken. Gleden var stor! Familien
bodde ved Steentorvet, og far i huset,
Edvard Ludahl var skomaker. Steentor
vet skulle være omtrent der Hvidts
plass ligger i dag.
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Mormor Rakel Johannesen
(1911-1991)

Rakel ble ldt I Pukkestadveien
27! Sandefjord i desember
1911. Hun begynte på Byskolen
ved 7-års aldet Hun ble
utskrevet i 1922 fordi familien
dro til Syd-Åftlf(a. Hennes far
hadde fått stilling som hval
fangstbeslyrer. Familien kom
hjem etter noen år, og Rake! ble
konfirmert i Sande(Jbrd 11929.

Har du bidrag
til denne siden?
Lever det I resepsjonen i
Sandeljords Blad merket
4.okalhistonisk sentei’. Bilder må
merkes med hvem, hva, hvor, når
og helst med en tilhørende
historie eller beskrivelse. Husk
navn, adresse og telefonnummer
på avsender. Har du elektronisk
materiale, send det til
lokalhlstorle@sh.no
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