Livet langs veiene

Saker og ting som
setter minnene i sving

lokalhistorie
For en som har levd
størsteparten av livet
langs Raveien, er det ikke
vanskelig å skrive noen
linjer om veier.

Slik blir det lettere

Harald Fevang
redaksjonen@sb.no

Dette var jo veien som førte oss alle
fram til alle steder gjennom livet. Det
var jo her alle kom: Hjemmefronten i
1945, Kongen som besøkte Tjølling Kirke i 1948, alle soldatene på Øvelse Høst i
1953, og bestefar Elias på sin siste tur til
byen med hest og vogn året etter. Den
store skoleturen med buss til Oslo i
1955. Og i 1958 kom oslobilen som rensket vekk både stakitter og portstolper i
Bjørnerødbakken så Gjensidiges takstmann igjen måtte på befaring.
Vårt første bilde viser Gjennestad Hagebruksskoles internat tett ved Raveien
i 1964 der det nye undervisningsbygget
er i ferd med å bli reist. I dag er skolen et
kroneksempel på hvordan en bedrift
kan utvikles ved siden av en hovedvei.
Det er her alle kundene før eller siden
kommer! Bare se på parkeringsplassen
utenfor dagens butikk en vanlig dag!
Det andre bildet fra ca. 1910 viser veien gjennom Stokke Sentrum sett østover fra jernbanebommen. Stokke Kristelige Ungdomsforenings lokale ligger i
krysset der veien fra Melsomvik svinger
av mot Bogen og Sandefjord. Lokalet er
fortsatt i aktiv drift som sentrum for et
variert foreningsliv i kristen regi.
Bilde nummer tre viser dessverre noe
som fortsatt er aktuelt på hovedveien.
Vi ser her en trafikkulykke på sekstitallet rett ved kommunegrensen mellom
Stokke og Sem, der en lastebil har mistet
deler av lasten i veibanen. Noen år seinere løsnet tilhengeren til Sildakongen i
full fart og havnet langt ute på et av de
store jordene. Men selv om tilhengeren
var et sørgelig skue etter pløgslefarten,
var reklamen tydelig for alle vegfarende: SILD TIL FOLKET!
Det siste bildet viser resultatet av en
viss aktivitet rett ved krysset «Ærmen»
på veien mot Andebu, der stolte fiskere
fra Gallisvannet i Kodal viser dagens
fangst en gang i 1962. Gjedda er ca. like
lang som Yngvar Hasås var den gangen
med sin tante Gerd foran til høyre og en
av sine fiskekamerater til venstre.

Alle husmødre på strekningen Horten til Mandal fikk
høsten 1962 dette kortet med invitasjon til nærmeste kino. I
Sandefjord skjedde det på Verdensteatret i fire forestillinger
der filmen ble vist med Leif Juster som konferansier og Lille
Grethe som trekkplaster med sine landskjente sanger. Det
hele hadde med lettelser og trivsel i de tusen hjem å gjøre.
Målet var selvsagt kommersielt. Alle lettelsene kunne kjøpes! Invitasjonen som er avbildet er hentet fra Torill Vestlys
lille arkiv fra ungdommen.
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nybygg: Gjennestad Hagebruksskoles nybygg forberedes foran internatet.

ulykke: En lastebil har mistet deler av lasten på gamle Raveien ved grensa til Sem.

Storfangst 1953
Det var stort sett bare hvalbåtmannskapene som kunne
betegnes som hvalfangere. De som arbeidet på kokeriene var
sjøfolk og industriarbeidere. På landstasjonene var det mest
av denne arbeidsgruppen. De vi ser på bildet foran hvalen på
arbeidsplanet på Grytviken kunne vel helst kalles grovslaktere selv om deres arbeidstittel var flensere og lemmere.Akterskipet til venstre i bildet synes å være transportbåten
«Harpon» av Buenos Aires gjerne med flotte argentinske offiserer. Den og de var jevnlig å se i havna i Sandefjord. Ingen
kunne unngå å kjenne oljelukta når den la til kai. Og husmødrene vasket flittig arbeidstøy for å få vekk hvallukta!



1910: Stokke kristelige Ungdomslokale ca. 1910

før og nå
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kodal: Gjeddefangst i Gallisvannet i 1962.

Misjonshuset og brakkene
Reidar Brusell var gjennom hele livet
en ivrig fotograf. På førtitallet var han ansatt
i politiet og i fredsdagene ble mange interessante motvier plukket opp av han. Senere
ble han ansatt i Thor Dahls rederi. Han hadde tittel som befrakter, men det var i arbeidet som redaktør av rederibladet «Thorglimt» han var mest synlig. Og det er hans
bilder vi ofte bruker når vi refererer til Thor
Dahl arkivet i våre lørdagspalter. Dagens
før-bilde viser deler at to kjente bygninger i
Sandefjord i 1945. Huset til venstre er hjørnet av daværende Indremisjonens Hus og til
høyre sees en del Tyskerbrakkene i Jernba-

nealleen. Som mange husker ble disse revet
nær 20 år etter krigen for å gi plass til den
nye holdeplassen for bussene etter at det
ble for trangt på Aagaards Plass. Bilen i forgrunnen er den lokale «Svartemarja», altså
politiets utrykningsbil i 1945. Nå bildet viser
fortsatt noe av nåværende Normisjon`s
Hus, mens brakkene er erstattet av moderne leiligheter ved siden av bussholdeplassen.




Tekst: Harald Fevang
Før foto: Reidar Brusell
Nå bilde: 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
Sandefjord Lokalhistoriske senters redaksjonsgruppe:
Sideansvarlig: Harald Fevang
Bildeansvarlig: Svein Olav Løberg.
Medarbeidere: Sven Erik Lund, Ragnar Iversen,

Bjørn Hoelseth, Dag I. Børresen, Odd Galteland, Arthur Iversen,
Harry Rove, Bjørn Marum Olsen og Øystein Rismyhr.
Kontaktperson: Svein Olav Løberg, tlf.: 928 07 555,
e-post: post@sandefjordlokalhistoriske.no
www.sandefjordlokalhistoriskesenter.no

