Sandar Bondelag 150 år

Saker og ting som
setter minnene i sving

lokalhistorie
Arkiver kan inneholde så
meget. På siste årsmøte
i Sandar Bondelag
presenterte formannen
Hans Edvard Moe Østby
en blytung koffert for
medlemmene.

Telttur i 1959
Vi var så heldige på Klavenes for snart 60 år siden at vi hadde en mann som kjørte lastebil, forteller Solveig Møyland på
Haukerød. Thorbjørn tok oss med på mange uforglemmelige
turer. I full fart på humplete veier var det fullt av liv bak på
lasteplanet. Den gang var det ikke ulovlig med et lasteplan
fullt av mennesker i trafikken. Bilbelter hadde ingen hørt om!
Allsangen kunne ljome bortover de støvfulle veiene! På rasteplassene i skogbrynet kunne vi slå oss ned med våre hvite
firemannstelt. Med primus og store kjeler ble det mat nok til
alle som bildet viser.
Tekst og foto: Solveig Møyland
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Med en spent forsamling som vitner ble
kofferten åpnet, og hvis noen trodde at
det kunne være arkiverte smaksprøver
fra det gamle Sandar Meieri i den blytunge kofferten, så var det feil.
Kofferten inneholdt bare gamle foreningsbøker og papirer. De eldste var fra
helt tilbake til 1867, og viste Journal og
Kapitalbok for Sandeherreds Sogneselskab som var navnet på bøndenes første
forening i vårt distrikt. Den fikk straks
76 medlemmer, men allerede i 1884 er
navnet modernisert til Sandeherred
Landboforening med 134 medlemmer.
En premieliste over de beste melkekyr i
kommunen fra 1889 viser Fjeldfrua fra
Kamfjord, Staslin fra Prestegården,
Dronningen fra Lasken og Velkommen
fra Hjertnes. Etter at arkivkofferten var
blitt framvist på årsmøtet, og to av lagets eldste medlemmer hadde fått årsmøtegodkjenning på at innholdet nå
endelig måtte registreres, ble innholdet
fotografert av Lone Kirckhoff fra Museumsarkivet.
Det neste bildet viser til venstre en
smørblid Håvard Hole sammen med
meieribestyrer Langsleth. Melkebøndene var alltid blide når regnskapstallene
var positive både i Meieri og Bondelag,
selv om noen av medlemmene ikke la
noe imellom hvis de ikke fikk det som
de ville!
Det neste bildet viset en av lagets
mange aktive bønder i Furustadbygda,
Anker Bærløkken på traktoren med i sin
tid de siste aktuelle arealplan papirer.
For en bonde gjaldt det alltid å følge
med så ikke planer ble vedtatt over hodene på gårdbrukerne. Vi har hatt bønder som aldri oppdaget at egne arealer
ble vedtatt omregulert til bolig eller annet, og vi har hatt dem som kjeppjaget
de som uønsket kom inn på privat
grunn. Akkurat som i USA!

koffert: Arkivet til Sandar Bondelag slik det ble presentert på siste årsmøte. Foto: Lone Kirchhoff

papirarbeid: Var det planer som berørte bondens eiendom gjaldt det alltid å følge med. Her
er Anker Bærløkkens våronn forstyrret av papirarbeid! Foto: Bondelagsarkivet

MT Norlys
På tredvetallet ekspanderte rederiet Johan Rasmussen
i Sandefjord stort med skip under Panamaflagg. I 1930 ble
tankskipene Nore, Norfold, Norvinn og Norbris innkjøpt og
registrert i Panama City. I 1936 ble Norlys (bildet) bygget på
Deutsche Werft i Hamburg. I 1938 kom Norvik, i 1939 kom
Norness og Nordal og i 1940 kom Nortun alle med Panamaflagg. Under krigen ble Norvik, Norness, Nordal og Nortun
med delvis norsk besetning senket av tyske ubåter. Men helt
fram til 1954 arbeidet f. eks Norlys fritt og greit på det internasjonale oljemarkedet, under krigen også helt uavhengig av
norske regler og det norske statsrederiet Nortraship. I 1954
viser vårt bilde at skipet lå i opplag i Sandefjord før det ble
avhendet og solgt til et spansk rederi og registrert i Liberia.
Det ble til sist hogget til spiker i 1962. I årene som fulgte hadde rederiet bare skip registrert i Sandefjord.

Tekst og foto: Harald Fevang

regnskap: Melk, meieri og kuer var alltid aktuelle tema i Sandar Bondelag. Meieribestyrer Langsleths tall har tydeligvis gjort en ellers

generelt skeptisk Håvard Hole til høyre meget fornøyd! Foto: Bondelagsarkivet

før og nå

arkiv: Gunnar Vataker fant Sandefjord Blads jubileumsnummer fra 1936 i Bondelagsarkivet.
Foto: Hans Kristian Heian

Svinefjell og Pukkverket
De helt store fjellformasjonene finnes ikke
i Sandefjord. Et område ved Raryggen som
har pekt seg ut gjennom forgangne år er
imidlertid Svinefjell som vi ser bakenfor tospannet som trekker plogen på jordet til Anders Sørensen Klinestad i 1939. Fjellet lå
midt mellom Haukerød og Fevang skolekrets inntil dagens store rundkjøring på
Fokserød. I dag er dette synlige fjellet borte,
sprengt i filler og knust til pukk og grus av
lokale firma. Den siste rest av fjell som lå under et tykt jordlag er nå avdekket og som
Nå-bildet viser er kommet fram som vakre
og slepne svaberg skjult gjennom tusenvis

av år etter siste istid, før det hele skal sprenges og knuses. Deretter vil et kraterlignende
landskap fylles opp igjen av diverse jord- og
fyllmasser som igjen skal bli fremtidige
tomter for næringsvirksomhet med betegnelsen Foksrød Næringsområde. De største
grunneierne her er Veidekke, Sandefjord
Kommune, Tore Berg, Anne Grethe Lastein
og Øyvind Bru.

Har du bidrag til denne siden?




Bjørn Hoelseth, Dag I. Børresen, Odd Galteland
og Tor Børresen.

Tekst: Harald Fevang
Foto: Hans Kristian Heian
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