Saker og ting som
setter minnene i sving

Høvelkassa
En snekker måtte tidligere alltid ha kassen med høvler i
nærheten av sitt arbeide. Hvordan ville det ellers gå hvis materialene skulle bearbeides? Rubord var jo bare for låvevegger. Høvlene har mistet sin engang så store betydning. – Dette er høvelkassa etter far, forteller Yngve Waallan, og kanskje
er noen av redskapene enda eldre. De fortjener en plass blant
andre velbrukte redskaper, mente han. Og slik gikk det. Pr.
dato har høvlene fått en fin plass sammen med andre mannfolkredskaper i vognskjulet på Øvre Myhra.
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Plakat: Sensasjonell oppførelse for siste gang på Hotel Kong Carl.

presentasjon: Firma S.A. Haugens presentasjon av sine ploger og harver for 114 år siden!

Den gamle bokhandels trykkeri
lokalhistorie
I 1956 skjedde
mitt første bevisste
møte med en
bokhandel. Skulle
du gå på skole i
byen, måtte det
kjøpes arbeidsbøker
og skrivesaker.

Harald Fevang
redaksjonen@sb.no

P

å den tiden fantes fire bokhandler i Sandefjord. Det var Ludv.
Foss og Nicolaysen i Storgata,
Wettergren i Prinsensgate, og
Richard Olsen i Jernbanealleen.
Alle fire hadde alt en skole-elev kunne
trenge til sin daglige timeplan. Lærebøker lånte vi på skolen, men alt annet
måtte jo kjøpes.
Og det var god service hos bokhandlerne. Vi følte oss svært velkomne, selv
om køen kunne være ganske stor ved
skolestart rundt den 20. august.

På en fin høstdag
I dag finnes det ikke mange minner
igjen fra etterkrigstidens bokhandlere.
De fleste gikk etterhvert ut av firmaregisteret. Ludv. Foss Bokhandel som
var den eldste av dem, var den siste

før og nå

som sluttet.
I dag er det bare minnene om de gamle og solide forretningene tilbake.
Men på en fin høstdag nylig dukket
det opp noe spennende.
Den siste driveren av Ludv. Foss Bokhandel, Ragnar Degnes, hadde funnet
fram en gammel og støvete protokoll
han hadde tatt vare på.
Fra ca. 1900 hadde hans bokhandel
også drevet et lite trykkeri, og i protokollen var det festet inn aktuelle vareprøver og eksempler.
Altså trykksaker fra forenings- og forretningsliv i Sandefjord på den tid.

Brændevinshandelen
Det kan herav nevnes en innkalling
fra bestyrelsen «Til Generalforsamlingen i Sandefjord Samlag for Brændevinshandel som afholdes i Festivitetlokalet i dag kl. 6 eftermiddag den 20. juni
1900».

Videre et memorandum for P.C. Tobiassens Speil, Kurv og Møbelforretning,
visittkort for autorisert rørlegger Peder
Nilsens maskinverksted, lærekort for
murerlærlinger, anbefalingskort til
Gustav Abrahamsens spesialforretning
for herreartikler og ikke minst Billetter
til Arbeidersamfunnets maskeradeball
den 25.1.03 i to farger, en for dame og en
for herre.

Ploger og harver
Presentasjonskortet for S.A. Haugens
landbruksredskaper, og hans anbefaling
for sine premiebelønnede plouge og
harver, er en vakker liten trykksak etter
datidens forhold.
Haugens fabrikk lå ved Jaaberg Station, og ble ved den store utstilling i
Larvik i år 1900 I regi av Jarlsberg og
Laurvigs Amts Landhusholdningselskab for Fædrelandets Vel, beæret med
Utstillingens Bronsemedalje.

Medaljens både for- og bakside er vakkert
gjengitt i Ludv. Foss trykksak på stivt papir,
og gjorde nok sitt til at markedsføringen ble
lagt merke til.
I alle fall kjenner dagens tekstforfatter
til at noen av redskapene forsatt befinner
seg på på lokale gårdsbruk rundt i
distriktet.
De siste 50 år nok noe mer anonymt til
stede og mer nedgrodd og ikke lenger så
meget i bruk som på den tid de ble presentert gjennom Ludv. Foss trykkeri for 115 år
siden!

Kvindesangforeningens Marked
Det samme må nevnes for Arbeidersamfunnets store Fest den 9. september 1900 og
det Dramatiske Selskabs entrebilletter.
Kanskje var dette for oppførelsen av teaterforestillingen «Den store Bededagsaften»
og «Petter og Inger» på Hotel Kong Carl der
det kostet 25 øre å komme inn!
Dette var endog i forbindelse med Sande-

fjord Håndverkerforenings Kvindesangforenings marked!
En av trykksakene er et skjema fra Sandefjord Høyere Almenskole der en elev bekreftes å ha fått lov til å forlate skolen med
oppgitt grunn.
Og når eleven møter frem på skolen igjen
medbringes seddelen forevist!
En priskurant fra herrene O. Edlund og
J.W. Bohlin forteller at alminnelig ukelønn
for ansatte kan variere fra 18 til 24 kroner, og
at arbeidstiden er fra 8 til 8 med en times
middag. Gjensidig oppsigelsesfrist er 3 måneder.
Gamle protokoller kan fortelle så meget!

«Seksern»
I hele hvalfangst-tiden var det en mengde hvalbåter registrert I Sandefjord. 10 av Thor Dahls fangstbåter hadde tallnavn. I 1953 ble «Seksern» bygget med dampstempelmotor
på Stord. I 11 år fikk den oppgaven å fange hval i Sydishavet
før den i 1965 ble solgt til fiskeren Alf Vestre i Hellandshavn.I
2014 eller kanskje noen år før dukker maleriet av båten opp I
Sandefjord til glede for de som får se det. Og det har etterhvert blitt mange, for sist høst ble maleriet utstilt i lokalene
til Lokalhistorisk Senter på Pukkestad til almen beundring.
Mange har spurt seg hvem som har malt det? Hvem skjuler
seg bak initialene T.K.? Herved spør vi leserne. Hvem kjenner til malerens navn?
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Frogner på Moveien
Bildet viser et stille og rolig hjørne av
verden i krysset Moveien/Nedre Åsenvei fra
4. Januar 1946. Den vakre steinmuren på
begge sider har velstelte haver innenfor.
Bakken opp i bakkant av bildet fører opp til
Åsen som av mange holdes for å være et av
de peneste boligstrøk i Sandefjord. Dette
gjelder i dag som da dette bildet ble tatt for
68 å siden. Selv den gang med den lille trafikk som var, ble krysset regnet for livsfarlig
for alle slags trafikanter, spesielt kanskje
vinterstid, og det var påkrevet med stor aktsomhet i denne utforbakken. Bildet viser i
nedkant et åpent jorde mellom selve Movei-

en og jernbanetraseen, og bakenfor på
andre siden av skinnene skimtes de åpne
områdene langs Skiringssalsveien. Disse
bynære områdene bød på takknemlige arealer for ny bebyggelse i de følgende årene.
Bildet fra i dag viser ingen åpne landskaper
her lenger.
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Har du bidrag til denne siden?

Levér 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 sv-er-lu@online.no
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