Saker og ting som
setter minnene i sving

1905: Almanakk fra 1905 som forteller at
dollarkursen den gang var kr. 3.73.

Vektbilletten
På Sandefjord Jernbanestasjon var det i mange
eldres ungdom en spennende innretning. Der kunne man
veie kofferten, eller seg selv for noen øre. Resultatet: altså
veielappen. På den stod det også dato og en beskrivelse av den
person som hadde stått på vekten. I det avbildede tilfellet veide den aktuelle person 68,5 kilo som fikk følgende skussmål:
«De er av naturen impulsiv, men ta det med ro i det daglige liv,
behersk Dem på den vei De må vandre, for da vil De også
beherske andre.» Veiekortet har altså lenge ligget i Margaret
Bergans gamle håndveske!
Tekst og foto: Harald Fevang

plog: Larsen-familien på Råstad kunne på
denne tid kjøpe en amerikansk plog til kr. 22.80.

1896: Gården Thuve på Råstad fra 1896 der emigranten Godtfred Larsen vokste opp.

Amerikabrevet fra 1906
lokalhistorie
Det synes ikke
som at det var
den helt store
emigrantstrømmen
til Amerika fra våre
områder for
100 år siden.

Harald Fevang
redaksjonen@sb.no

K

anskje var det fordi fattigdommen ikke var så tydelig i Vestfold som andre steder. Vi kjenner imidlertid til at det i 1909
reiste en større gruppe sammen til Canada fra Kodal og Sandar. Etterkommerne bor fortsatt på prærien i Alberta og
Saskatchewan. Dette var bønder ved
navn Hotvedt og Fredriksen som ville
ha større gårder. Brevet som vi i dag
bringer utdrag fra, er fra utvandrer
Godtfred Larsen som skriver fra Port
Richmond på Staten Island i New York i
1909 til sin bror Laurits Larsen på
Råstad således:

før og nå

Kjære broder og svigerinde!
Jeg vil nu takke for brevet som jeg har
modtaget for en tid siden. Vi er freske alle
sammen så nær som Helene. Hun er ikke
så rar nu.
Det vilde gjøre hende godt at komme
hjem til Norge igjen, men det er så hart at
få spare så mange penge for det skal ikke
så lite til. Jeg tenkte at jeg skulle kommet
hjem i sommer, men det kan visst ikke gå
for seg.
Billettene er dyrere nu enn de nogen
gang har vært. Det vil koste henover tre
hundrede daler. Når jeg regner min daglønn og husleie her og det kan jeg ikke
gjøre for da får jeg for meget at betale på
når jeg kommer tilbake.
Men vi har det ellers riktig bra. For-

mann på Verven der jeg arbeider ga meg
først 15 cent mer om dagen og så gikk det
bare to veker så sa han at jeg skulle ha tre
daler for dagen utbetalt. Så det har jeg
altså nå og det bliver 11 kroner i norske
penge.
Det er jo noget annet enn å gå på Framnes for to kroner dagen, og der måtte jeg
arbeide fra klokken 6 om morgen og til kl.
6 om aften. Her arbeider jeg fra kl. 7 om
morgen til kl. 5 om aften.
Om lørdagen arbeider vi fra kl. 7 om
morgen og til kl. 4 om eftermiddagen og
det får vi full dag for. Når jeg har full veke
får jeg 18 daler og det blir mellom 65 og 70
kroner.
Vi får vår betaling hver lørdag kl. 4 og
arbeider jeg etter den tid er det dobbel be-

taling. Jeg går bestandig hjem og spiser midt
på dagen, det tar bare fem minutter.
Jeg tenker nesten at jeg skulde kunne
skaffe deg arbeid også kjære broder hvis du
ville komme over. Du skulle nok få to daler
og femti cent om dagen og da ville du
nok ikke reise tilbake igjen så meget tør jeg si
deg.
Og når du fikk vært her en stund kunne
du selge det du har hjemme og ta Martine
over. Jeg havde jo god lyst til at komme hjem
en tur selv men pengene er for små. Doktor
og medisiner for Helene har kostet meget
ellers hadde vi nok hatt litt penge men nu har
vi ingen.
Vi har hatt regn i går og i natt og det er så
grønt og pent her og allting groer så fint. Vi
har persille, selleri, gullerødder, løk, rødbet

og sweetcorn og turnips og vindruer og allting
blomstrer og er pent.
Men nu må jeg slutte med min skrivelse for
denne gang med vennlig hilsen fra broder
Godtfred med kone og tre barn og skriv straks
tilbake og hils Kristiane og alle kjente og venner. Gud være med oss alle og lev vel.
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M/T Kindvik
Vi gikk gjerne i ballast midt på sekstitallet med rederiet A.C
Olsens motortanker Kindvik av Sandefjord fra Manchester til
Venezuela for å hente olje, forteller maskinist Gunnar Johannesen. Vi lastet gjerne på ”tjuvplassen” Amuay Bay og var
som regel svært fornøyde når vi stakk til sjøs igjen, for det var
ingen populær havn i likhet med mange andre tankhavner.
Bildet viser en stor bølge midt i Atlanterhavet som slår kraftig
mot bunnen av skipet. I ballast fart ristet hele fartøyet når
baugen løftet seg og disse store bølgene traff skutebunnen.
Tekst: Harald Fevang
Foto: Gunnar Johannesen

Kunstverket fra 1930
En etsning kan sies å være et kobberstikk
slik dette bildet fra 1930 viser kommunesenteret Sandar. Etsningen er utført av
kunstneren Halvard Storm som levde fra
1877 til 1964. Han var svært produktiv i
tredveårene da han laget slike bilder med
motiv fra mange steder i Norge. Akkurat
dette bildet viser tre meget iøynefallende
bygninger som fortsatt er gode blikkfang i
den nye storkommunen. Helt foran i bildet
synes Sandar kapellangård som nå foreslås
revet. Til høyre sees det gamle kommunehuset og til venstre den store og markerte
Sandar Kirke som fortsatt mange vil gifte

seg i. De to siste bygninger er foreløpig ikke
definert som rivningsobjekter! Selve bildet
er f.t. til salgs i Kongensgates eneste bruktbutikk, og den amerikanske auksjonsforretningen Buy Now antyder prisen på tilsvarende etsninger på opptil 100 US dollar.
Fotografiet fra samme sted i dag viser for så
vidt ingen store forandringer i dette strøket
på de 86 år som har passert siden kunstneren etset bildet i 150 eksemplarer.
Tekst: Harald Fevang
Før og nå bilde: Hans Kristian Heian

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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