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Rom skole og MS «Thorswa’

FOTO: REIDAR BRUSSEL

Da linjeskipet «Thorswave»
tilhørende Thor Daffis
iederi ble bygget ferdig på
Framnes i 1968, ble skipet
adoptert av From skole på
Råstad.
TEKST: HARALD FEVANG

Det var nok den gang skole-

styrer Åsen og lærer Ånund Langeid

hadde regien på kontakten mellom
From skole og sldp. Fra rederiets side

ble det da lagt ned mye krefter i denne og lignende

adopsjonskontakter. Det var rederiets mann, Rei

dar Brusell, som utvildet

disse kontaktene.

Om bord på «Thorswave»
Skolen ble invitert til besøk om bord på
dette flunicende nye skipet. Læreren,
Anund Langeid, som fortsatt etter disse
44 årene bor på Råstad, har ennå over
silct over mange av elevene.

Han kjenner også til at en av små-
guttene fra Råstad i 1968, Trond Vidar
Berg, senere ble presentert i rederi-
avisen som 2. maskinist hele 14 år etter

klassebesøket.
Kanskje var da hensikten oppnådd.

Rederiet fikk kontakt med den opp-
voksende slekt, og barna fikk kjenn
skap til det lokale næringsliv og
arbeidsmarked.

Barn og arbeidsliv
Barns første kontakt med arbeidslivet
kan være en stor opplevelse for den
enkelte. Et besøk på Framnes ved en
stabelavløpning var trolig uforglem
melig for mange i 1953. Tilsvarende
kunne det være et livslangt minne å
være med en far ved arbeidsstart klok-

ken syv, i minus 10 kuldegrader på en
byggeplass i Bugården i iss. Eller hva
med å bli tatt imot som ærede gjester i
Sandar Sparebank som 7.-klassing
i 1956. For ikke å snakke om et onkel-
arrangert besøk med omvisning i koke
riet «Abraham Larsen» i 1953, eller et
lugarbesøk, og et mote med en annen
onkel som seksåring i 1948.

Slike arbeidsbesøk av forskjeffig slag
huskes nok godt senere i livet av svært
mange. Kanskje var det også slik for
mange av de barna fra Råstad som vi
bringer bilde av denne lørdagen.
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PÅ BESØK: Elever og lærere fra From skole på besøk om bord i “Thorswave i1968. Første rekke fra venstre: Erna Wenche østrem, Helen Slydal. Thorhild Gundersen. Fred
Karisen. øistein Sørensen. Arnt Hovland. Trond Berg. og lngebjørg Hellenes. Andre rekke: Anne Turid Meyer og Inger Margrethe Andersen. Tredje rekke: Mina Eriksen. Anne
Nordberg. Frank Johannesen. Tom Karlsen. Gunnar Amundsen. Finn Vidar Skorge. Henny Tangen og Marianne Kleven. Fjerde rekke: Lisbeth Formo. lærer Jon Åsen. Finn Erik
Kittelsen. Kristine Monrad, Aud Granholt. Berit Nilsson. Jon Arvid Skilbred. Rune Andersen. Anne Lise Borlaug. Bjørg Irene østrem. Atle Falkenberg. Sigrund Thommesen og lærer
Ånund Langeid.
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Ormestad
Fotgjengere har alltid vært særlig
utsatt på smale landeveier. I mørke
høstkvelder, uten gatelys, med mørke
klær og uten refieks, ofte med dårlige
lyskastere på bilene var det ikke lett å
få øye på folk.

TEKST: HARALD FEVANG
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ung pike på sykkel akkurat her. Heldigvis var
ikke ulykken alvorlig, og den ble ikke omtalt i
lokalavisen.
Bildet til venstre viser med all tydelighet at
folk på Ormestad måtte leve usikkert langs
den lange og smale Vesterøyveien.

Dagens bilde til høyre, viser at det nå er
bygget sykkel- og gangvei på stedet.

herreds Sparebank
TEKST OG FOTO:
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Tidligere ble både barn og voksne
lokket til å spare, og bankene sendte
ofte ut sparebøsser til barn, med et
innskudd på noen kroner. Det har
vært ganske mange forskjellige
sparebøsser opp gjennom tidene.
Denne bøssa er merket med «Sandeherreds Sparebank - opp
rettet 1860». På forsiden står det «Hjemmets Bok-Bøsse». På
ryggen på bokbøssen står det «Lær å spare» og «Bind 1». På
baksiden står det «Penger spart - er - penger tjent». Selve bøssa
er i metall, med lås og kledd med kunstskinn utvendig. Den har
en åpning som til og med passer for alle dagens mynter, og ved
åpningen står det «For coins — and currency».
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Julesteika på
«Thorshavet»
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Helt fra 1954 og fram til 1961 arbeidet Jan Hugo Karisen i
stuertens avdeling om bord i kokeriet «Thorshavet». Det var
store forhold i denne avdelingen, og som alltid spesielt opp
under jul. Dagens bilde viser alle julesteikene som Jan Hugo har
lagt klare til oppdeling og senere klargjøring før den store
høytidsmiddagen i alle messene i desember 1960. Karisen var
en del av sin tid pølsemaker om bord, noe han også fortsatte
med i hele 27 år senere hos slakter Fosser i sentrum. Selve bildet
befinner seg idag i et velordnet arkiv hos Kjell Christian Zimmer
mann Børresen.

SANDEFJORD
LOKALHISTORISKE SENTER

på Pukkestad gard

Har du bidrag til denne siden?
Levér den 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 elektroniskstoff, send dettillokalhistorle@sb.no

Sandefjord Lokalhistoriske senters info-gruppe:
Sideansvarligi Harald Fevang.
Bildeansvarilg: Bjørn Marum Olsen.
Medarbeidere: Sven Erik Lund, Ragnar Iversen,
Bjørn Hoelseth, Dag I. Børresen, Gro Midttun,
Svein Olav Løberg og Roger Davidsen.
Kontaktperson:
Sven Erik Lund, tlf. 92827154, sv-er-lu@online.no

Sparebøsse fra Sandé
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UTSMYKNING: «Thorswave» var som alle andre store skip i rederiet preget av gallions
figuren «Thor».

Dette bildet fra 29. november1948 ved
Ormestad, viser stedet hvor det nylig har
skjedd en påkjørsel. En lastebil sneiet borti en


