Saker og ting som
setter minnene i sving

1886: Banken fra 1886 i Tollbodgaten,
Melsomvik.

Godstolen 1960
De fleste har vel en godstol. Med pute, armlene og kanskje
radioen rett ved. I hvert fall var det gjerne slik det var som
bildet viser fra 1960 når skøyteløp eller ønskekonsert sto på
programmet. På radiobordet på bildet finnes også en platespiller. En kunne liksom ikke få nok av Søstrene Bjørklunds
sangstrofer, Alf Prøysens Steinrøysa nedi bakken eller melodien Hvite måke! I mange hjem var det gjerne vevde ryer på
golvet som her, og far kunne også takke ja til både en kaffekopp og en pils i ovnskroken. Noen som kjenner seg igjen? 

Tekst: Harald Fevang/Foto: Politiarkivet

1920: Tegning av Stokke Sparebank fra 1920.

1865: Den første banken i Stokke, Tufte gård fra 1865.

Stokke Sparebanks historie 1865-2016
lokalhistorie
25. mars 1865 inviterte
skipsreder J. H. Berg, Tufte,
doktor L. Freng, Myhre,
skipsfører H. Larsen, Ekelund, skipsfører P. A. Olsen,
Bogen og J. Andresen,
Fetja, til aksjetegning i
Stokke Sparebank.

Svein-Erik Bergsholm
redaksjon@sb.no

I

nteressen var stor, og allerede i mai
måned var det tegnet aksjer for
2.000 spesiedaler. Konstituerende
generalforsamling ble avholdt hos
landhandler Gundersen i Melsomvik 5.
mai. Den første planen ble utarbeidet
med Nøtterø Sparabanks plan som
mønster.
Direksjonen (styret) holdt sitt første
møte på Tufte 6. juni og valgte Lars
Freng som formann og Jørgen Hammelow Berg som viseformann og kasserer.
Kontortid for innskudd ble bestemt til
mandager kl.1400-1600 og for utlån til
torsdager kl. 0900-1100. Da skulle to av

før og nå

direktørene (styremedlemmene) og
kassereren være til stede. Virksomheten
på Tufte begynte 27.6.1865.

Melsomvik 1886-1906
Da Hammelow Berg ble syk og døde i
1886 flyttet banken til den nye kassererens, skipsfører A. Andersens bolig, i
(nåværende Tollbodgaten 6) fra
16.12.1886. (Det utvendige murhvelvet
står fortsatt, se foto.)

Stokke (Jevnaker) 1906 -2016
Etter at jernbanen kom til Stokke i 1881,
ble Melsomvik mer og mer fortrengt
som et sentrum i Stokke, og fra 5.7.1906
ble bankens virksomhet flyttet til et
kontor i herredshuset Vold på Jevnaker.

Konrad Gihle ble ansatt som kasserer og
hadde stillingen til 1916.
Lokalet i herredshuset var lite tilfredsstillende. og man bestemte seg for å bygge egen gård. Denne ble tegnet av den
anerkjente arkitekten Helge E. Blix på
Notodden og oppført av byggmester
Karl Undelstvedt. Fra 14.1.1916 hadde
banken kontor i egen gård. Fanejunker
og gårdbruker Ingvald Olsen Skorge (fra
Storevahr) ble ny kasserer fra samme
dato.
Hans sønn, Ragnar Skorge, ble ansatt
som assistent i 1924 og enstemmig ansatt (14 søkere) som kasserer fra 1.8.1939.
I 1953 ble han ansatt som den første
banksjef. Han hadde denne stillingen til
han gikk av med pensjon i 1973, 70 år

gammel.
Det er skrevet flere jubileumsberetninger.
Ikke minst gir 100-årsberetningen fra 1865,
skrevet av redaktør Andreas Norland, en solid beretning om sparebankens store betydning for Stokke-samfunnet.
De første årene var alle innskytere eller
aksjonærer med mer enn 100 Spd. forstandere, men i 1870 ble det valgt 33 forstandere: 26 for Stokke (sogn), 5 for Skjee og 2 for
Arendal (Arnadal).
8. mai 1978 åpnet Sems Sparebank og
Stokke Sparebank felles filial på Vear (senere Sparebanken Vestfold).

Stokke
1990 Sparebanken NOR Vestfold
1999 Gjensidige NOR Sparebank
2004 Gjensidige NOR Sparebank + DnB =
DnB NOR
2016 Siste åpningsdag i DnB Stokke fredag
15.4. kl. 1530

Kort fra sjølivet
De fleste kjenner vel igjen situasjonen, en stakkar som er
sjøsyk og en artig-per som røyker og koser seg på dekk og trolig kommer med en bemerkning om sjølivets fortreffelighet
og at det er godt å få i seg en god middag med en god saus og
en god dessert. Situasjonen er nok hentet fra en passasjerbåt,
siden karene er pent dresset. Det er notert kommentarer på
for- og baksiden med en beskjed at; «Jeg kommer bortom
ved halvseks-tiden.» Kortet er sendt fra Kristiania 1.11.1905
og adressert til frk. Bergljot Olsen i Hægdehaugsveien.
Portoen den gang var 5 øre, og kortet tegnet av Carl Røgind i
1903. 
Kort og tekst: Svein Olav Løberg

Mange navn
1982 Banken het Stokke Sparebank fram til
1982 da navnet ble Sparebanken Vestfold,

Hvalbåt «Tiger» på 50-tallet
Byggeår nov. 1952, Bygger: Langesund
mek. Verksted. Eier: Aktieselskabet Ørnen
(AS Thor Dahl), Sandefjord. Tonnasje: 631
brt. 1 stk dampmaskin, Compound (FMV
C4) . Fart: ca 16 knop. Bemanning (1958/59):
18-19 personer (omtrent. Varierte under
fangst og turer til / fra feltet). Historikk: 1952
Bygget som hvalbåt TIGER ved Langesunds
Mek. Verksted, Langesund for Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl), Sandefjord. 1965
Solgt til Hvalur H/F, Hafnarfjordur, Island
og fortsatte som hvalbåt. Omdøpt til HVALUR 9. 1986 Senket av såkalte miljøvernere.
Hevet og reparert. 1989 i opplag. 2006 Ifølge

DnV så lever dette fartøyet ennå under samme navn og samme eier. For tiden i opplag
på Island. De lokale som var om bord sesongen 1958/59: Skytter Kristian Sletsjø, Tjølling, 1.styrmann/radio off. Odd Eriksen, 1.
maskinist Odd Feen, Mask. assistent Skorge, Fyrbøter Oddvar ?, Messe/bysse/lugargutt Ragnar Iversen, alle fra Sandefjord

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

Foto: Ragnar Iversen
	Tekst: Lardex / Svein Olav Løberg

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.noß
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