Den gavmilde konsulen på Ranvik

Saker og ting som
setter minnene i sving

lokalhistorie
- Vi skal få enda flere nye
instrumenter! Dirigent
Harry Gabrielsen var i
ekstase da nyheten ble
sluppet under en aspirantøvelse på Gamle badet.

Bærturen

Bjørn Hoelseth
redaksjonen@sb.no

I femtiårene var bærturer store begivenheter, særlig populære var firmabærturene der bedriftene gjerne stilte med
befordringsmiddel. Det var jo ikke alle som hadde egen bil.
Vårt bilde viser Thoralf Monsen og Gerhard Hagtvedt fra
bærlaget til Thor Dahls Skipshandel som tar en kafferast på
lasteplanet. Det var Siljan som var det store stedet for bærturene gjerne, og de plukkede mengdene var ofte så store at det
nok kunne være greit å ha et stort lasteplan både for bærspann og plukkere. 
Tekst: Harald Fevang
Foto: Thor Dahl arkivet
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et må ha vært rundt 1950. Jeg
gikk på notekurs som ble tatt
meget alvorlig. Far Arne sørget
for strenge repetisjoner hjemme, men det var Gabrielsen som underviste. Utsiktene til å få et instrument for
oss yngste var ikke lyse på den tiden, og
aspirantenes besetning var heller begredelig. Nå ville alt gå så meget bedre! For
«konsulen» hadde igjen åpnet lommeboka der ute i herskapsboligen i Ranvika og
sørget for at Sandefjord Guttemusikkorps fikk 30 nye instrumenter. Jeg fikk
min ess-klarinett et år senere.
Vi visste at dette var gavepakke nummer to. Høsten 1948 hadde konsul Lars
Christensen, som hadde vært finansråd
ved den norske ambassaden i Washington under krigen, gitt melding om at en
sending på 15 skinnende blanke instrumenter i etui var på vei.
De kom til Sandefjord i mars året etter,
forsølvede saksofoner, althorn, trekkbasuner, trompeter, kornetter... Det var en
fest. Jeg sto og så på 17. maitoget det året
(1949) og kjente trangen til å marsjere
med instrument, jeg også.

Instrumenter og uniformer
Det stoppet ikke der. Lars Christensen
ga penger til enda flere instrumenter i
1958, 24 denne gang. Da hadde korpset
en ny instrumentpark til over 60 musikanter pluss til de mange aspirantene
som søkte korpset.
Året før skjedde noe alle satte stor pris
på: Vi fikk nye uniformer – denne gang
gjennom felles bidrag fra Norges Hvalfangstforbund (Christensen hadde sikkert et ord med i laget der også), Sandefjord kommune og korpsets flittige foreldreforening. Alle som husker de svarte
ullbuksene på 50-tallet vil forstå gleden
ved nye smokingbukser med innslag av
nylon. De klødde ikke så infernalsk som
ullbuksene om sommeren. Jeg sluttet i
korpset i 1958 og fikk gleden av den nye

Sandefjord Guttemusikkorps: Med sine flotte instrumenter spiller korpset i Byparken på USAs nasjonaldag 4. juli. Det var
amerikansk flåtebesøk den dagen. Bildet er antagelig fra 1963.
uniformen bare en sesong.
Varemangelen og rasjoneringen i Norge etter krigen gjorde at landets skolekorps måtte ta godt vare på førkrigsinstrumentene så godt det lot seg gjøre.
Messingen var bulkete, treblåserne
manglet puter og rør og eierne måtte ty
til improvisasjoner.
Rett som det var måtte de gamle klarinettene og fløytene til reparasjon i Baard
Heradstveits musikkforretning i Storgata. Han kunne være litt gretten og avvisende, så det var ingen fest å gå til ham
med problemene.
Sandefjord Guttemusikkorps var rett
og slett privilegert ved å få flunkende
nye instrumenter av en gavmild konsul!

Byen fikk 3.000 par sko!
Foreldrene våre fortalte om den storslåtte gaven byens innbyggere fikk av
Lars Christensen allerede i 1945, 3.000
par sko. Gla`meldingen om skoene kom
til Sandefjords befolkning en av de første julidagene fredssommeren 1945.
Den enestående gavmildheten ga gjenklang over hele byen, forteller redaktør
og journalist Ivar Tollnes i en artikkel
han skrev i Sandefjords Blads jubileumsnummer 1995.
Det midlertidige bystyret den som-

før og nå

meren besluttet at skoene skulle deles
ut med en halvpart på hver av de to
kommunene Sandar og Sandefjord.
«Forsyningsnemnda» fikk ansvaret med
å fordele skotøyet.
I anonsen fra nemnda sto det: «De
som ønsker å komme i betraktning må
innen 20. august sende skriftlig melding
til de respektive forsyningsnemnder
med oppgave over navn, adresse, kontrollnummer og skonummer. Mindre
bemidlede er fortrinnsberettiget.»
Teksten forteller sitt tydelige språk om
hvor vanskelig situasjonen var for mange
mennesker etter fem års krig og okkupasjon. Det var mangel på alt: Mat, klær,
sko, boliger. Det var rasjonering på nødvendighetsvarer og bygningsmaterialer.
Utdelingen av skoene foregikk i Arne
Henriksens skoforretning i Thaulows gate.
Der var det god plass, og snart hopet store
skokasser seg opp i og utenfor butikken.
Folk strømmet til, og det oppsto kø. De
som jobbet mest med utdelingen, var
Karind Engvik, Evelyn Nicolaysen, Inger
Berg og innehaveren selv, Arne Henriksen.
Skoene til folk flest var i en elendig
forfatning etter krigsårene. Ikke alle
hadde klart å lappe eller halvsåle utgåtte
sko og støvler, og der lærskoene ikke
lenger var til å bruke, gikk man over til

Gavmild: Lars Christensen var glad i Sandefjord.

papir- og fiskeskinnsko med trebunn.
Fra butikken i Thaulows gate ble det
bare delt ut damesko, men ikke for barn.
Skoene var mørkebrune og sorte. De var
tunge, stive og minnet om militærsko.
Men de var solide, tette og varme!

Førstereis 1952

«Noe smågodt»
Ikke bare sko ga konsul Christensen til
byen denne sommeren. Han sendte også
«1.000 kasser box units» som var standardkasser med for det meste matvarer.
«Litt smågodt» kalte konsulen forsendelsen. Utdelingen skjedde fra Teaterlokalet
som ble fullt av godsaker som kaffe, smør
og ananas – stor mangelvare på den
tiden. Fru Ingrid Christensen var den
toneangivende ved gaveutdelingene.
Konsul Lars Christensen (1884-1965)
var som sandefjordinger vet en av de
største hvalfangstpionerene og hvalrederne i Norge. Han utrustet ni vitenskapelige ekspedisjoner til Antarktis og deltok selv på fire av dem.
Blant de varige minnene i Sandefjord
etter konsulen er Hvalfangstmuseet, Sjøfartsmuseet, Hvalfangstmonumentet og
St. Olavs kapell. I USA fikk han opprettet
den norske sjømannskirken i San Pedro,
California,
og
sjømannshjemmet
«Norway House» i San Fransisco.

Da hvalbåten «Kos 41» forlot Sandefjord høsten 1952 var
16-åringen Steinar Haraldsen mønstret på som kombinert
messe- og dekksgutt. Det var Nils Iversen fra Stokke som var
hvalskytter og skipper og som bestemte at Steinar skulle arbeide i messa til vanlig og på dekket ved fast fisk. Under en
fæl storm på nedtur kunne ikke messegutten komme over
dekket på 8 dager. «Jeg jobbet i messa om dagen og sov det
jeg kunne på dørken under messebordet om natta og mange
var sjøsyke», mintes Steinar Haraldsen 63 år seinere.
Bildet ble tatt på en godværsdag på hjemtur av matrosen
Kristian Haraldsen. Steinar ble senere maskinsjef fram til
pensjonsalder.Tekst: Harald Fevang
	Foto: Kristian Haraldsen

Olavs Kapell: Olavskapell ble gitt i gave av konsul Lars Christensen. Innviet i 1962. Han ga
også betydelige gaver til innredning og utsmykning.

Bussbrann 1949
Reidar Johannesens busser passerte
Hunstokkrysset svært ofte med sin bussrute Haukerød Ring i 1949. Den nye bussen til
hans selskap, Z-12215 var en Volvo B 513,
som ble bygget på Larvik Karosserifabrikk
og registrert 10. August samme året. Bare få
uker senere tok det fyr i den nye bussen som
vi ser på bildet. Den aller nyeste brannbilen
til Brannvesenet, SB5, besto denne ildprøven med glans. På sin første utrykning slukket den brannen raskt og effektivt. Også
dette var en stor og sterk Volvo med 105 hk
motor med lav- og høytrykkssprøyte av
merket Champion. Bussen ble etter bran-

nen bygget opp igjen samme sted og fortsatte i tjeneste for Johannesens Bilruter.
Mange husker fremdeles hvordan disse
bussene ble kjørt helt åpne og meget luftige
fra Volvo i Sverige på Raveien til Karosserifabrikken i Larvik. Kort tid før bildet ble tatt,
ble de store piggtrådsperringene fra tyskertida i dette området fjernet. Bildet av i dag
fra Hunstok viser også at det store framhuset til Knut Abrahamsen er erstattet med et
nytt. 
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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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