
Ofte dukker det opp noe på våre tirsdagsmøter på Pukke-
stad som vi må spørre våre lesere om hva er. Men dette jern-
objektet er det ingen tvil om. Det er en ålesaks fra Ormestad-
vika, forteller fisker, jeger og ikke minst tidligere Heimevern-
soldat, Inge Nyhaug, til vår spalteredaktør. Med en slik var 
det mulig å fange levende ål i Mefjorden. Saksa var festet på 
en lang stang som kunne stikkes ned i sand og tang og fange 
ålen uten å skade den, forteller Inge. I dag er ål en truet art 
som for det meste er fredet i våre områder.  
 tekst: Harald fevang/foto: Svein Olav Løberg

Hva er dette?

dette biLdet fra Thorshøvdi 1964 viser flenseren Johan 
Wangen fra Fokserød i arbeid med å partere en finnhval i sitt 
femtisyvende år. I alt 36 sesonger tjente han sitt rederi Thor 
Dahl i fredstid. Krigstiden tjenestegjorde han i Den Norske 
Brigade i Skottland. Mellom hval-sesongene var han spesia-
list i å sette opp flettverksgjerder for Lauritzens Gjerde- 
fabrikk i Tønsberg, og den gamle inngjerdingen på arbeids-
giverens eiendom Yxnøy ble bl.a. besørget av hvalflenseren. 
Hans yngste sønn, Finn Wangen forteller i dag at han som 
guttunge sammen med andre gutter (og voksne også) fant 
noen huller i dette gjerdet rett ved de gode fiskeplassene ved 
Truberodden. 
 tekst: Harald fevang 
 foto: Norvald fuglestrand

Flenseren

Saker og ting som  
setter  minnene i sving

deN 25.2.1909 sender Inga dette kortet til 
Margit i Kristiania og ønsker henne til lykke 
med dagen fra det vesle stedet Sæterstøen i 
Buskerud. Siden motivet på kortet viser 
Strand Pensjonat tilhørende familien Bolt 
på Vesterøya, kan det være mulig at de to  
pikenes tanker denne februardagen går til-
bake til sommerens gode stevne og varme 
dager på denne kystperlen. Strandstevnet 
var på denne tiden et årlig oppbyggelig mø-
tested for skarer av ungdom fra hele Øst-
landsområdet. Kortet viser framhuset på 
gården, og til høyre bak potetkjelleren ses 
den store pensjonatbygningen populært 

fram til denne dag kalt «Villaen». På de 100 
år som er gått, har Strand vært gjennom en 
stor utvikling og står i dag fram som en mo-
derne gjestegård / leirsted med stor helårlig 
aktivitet i kristen regi.  Som nå-bildet viser 
ligger bygningene fremdeles som de lå den 
gang, men «Villaen» er nesten ikke synlig for 
trær, er ikke lenger i bruk, og står fortsatt av 
gammel vane inntil eieren, Nor-misjon, har 
bestemt seg for hva denne sjeldent vakre 
tomten skal brukes til i framtiden.

 tekst: Harald fevang 
 foto nå: Svein Olav Løberg

Strand Leirstedfør Og Nå

1: Høysåter ved Hjertås 1940. alle foto: privat samling

lokalhistorie
På et møte i forbindelse 
med den lokale kommune- 
sammenslåingen nylig, ble 
ordførerne i klare ordelag 
forklart at i framtida vil 
Sandefjord bli en av  
landets største landbruks-
kommuner, og at arealene 
her vil være grunnlaget for 
enhver ønsket utvikling i 
storkommunen.
 
Harald fevang
redaksjonen@sb.no

V i har derfor i vår sammenheng 
satt sammen noen bilder fra 
det lokale landbruket I våre 
tre kommuner fra tidligere tider.

 1.  Det første bildet viser førkrigs høy-
såter med Sandars høyeste fjell, Hjertås 
på 143 moh i bakgrunnen. Mange av oss 
eldre husker vel «såting» av høy i stedet 
for den mer arbeidskrevende «hesjing». 
Dyra måtte jo ha høy som vinterfor. I 
dag er alt dette traktorarbeid og det he-
ter ikke høy lenger, det heter silo!

 2.  Det andre bildet viser dagliglivet 
på Svartsrød i Kodal der bonden med 
hest og vogn er på vei over tunet for å 
hente høy eller ved ca 1910. Som vi ser 
er kjøkkenhagen godt gjerdet inn så ikke 
dyra skal spise opp mors blomster og 
nyttevekster.

 3. Det tredje bildet viser Arendals 
Sogns Kirke og Skole, der altså Fossnes 
Landbruksskole lå før denne Fylkessko-
len ble flyttet til Melsom rett etter kri-
gen. Bildet viser tydelig at jorden er 
dyktig pløyd ved skolen, og lokale bøn-
der som Kåre Seim og Gunnar Vataker 
kan fortsatt huske denne aktiviteten fra 
sin tid som elever her.

 4.  Det siste bildet dukket nylig opp 
da en serie med gamle glassnegativer 
ble vist fram på Pukkestad. Motivet er 
hentet fra Kihle syd for Stokke Kirke 
rundt 1910 der bonden en sen vinterdag 
viser fram den nye plogen kanskje le-
vert fra Hougens Plogfabrikk på Jåberg. 
Det gjaldt også den gang å være klar i 
god tid før våronna!

Jorda er grunnlaget i tre kommuner

2: Dagligliv i Kodal ca. 1920.

3: Plogfurer i Stokke før krigen. 4: Den nye jernplogen fra Jåberg med Stokke Kirke i bakgrunnen ca. 1910.

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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