Å kjenne seg igjen fra lufta

Saker og ting som
setter minnene i sving

lokalhistorie
Nei, sa min onkel Arthur,
da jeg som meget ung
spurte han om han kjente
igjen landskapet under seg
fra lufta etter sin første
flytur.

Halvlodd 1960

Harald Fevang

For mange var et halvlodd til fem kroner fra Det Norske
Pengelotteri månedens lille høydepunkt når trekningslisten
kunne hentes hos kommisjonæren. Det var alltid en viss
spenning i familien når far gikk gjennom listene for vinnerloddene. Dette loddet fra 1960 viser at Pengelotteriet hadde
vart helt fra 1920. Siden loddet kunne minne om en pengeseddel kjenner jeg til at sjøfolk på min tid i 1964 hvis landlovpengene, ofte kalt «gærninger», var slutt, kunne lure til seg
noen tjenester i fjerne land med et slikt halvlodd! 

Tekst: Harald Fevang

redaksjonen@sb.no

Han hadde mønstret av i Rotterdam etter en sesong på Grytviken og reist hjem
med fly. Men han kjente ikke igjen noe
av det han hadde sett fra flyet under
seg.
De flybildene som Widerøes Flyveselskap tok over Sandefjord i 1957, og som i
høst for en stor del er utstilt i Hvalfangstmuseet, kan lettere stadfestes,
men noen få kan være litt gåtefulle og
de gjengir vi her.
Det første bilde av et gårdsbruk helt
ned i strandkanten kjenner vi oss ikke
igjen på. Kanskje det ikke er i gamle Sandar i det hele tatt? Er det fra Stokke eller
Tjølling? Bildekomiteen bestående av
Vidar Paulus Andresen, Svein Olav Løberg og Øyvind Thureson kunne ikke
stadfeste dette. Kan noen av leserne
hjelpe oss?
Det andre bildet er tydelig nok et
gårdsbruk med 10 kuer på beite ganske
tett inntil bygrensen. Men hvilen bydel
er det? Gården ligger nok der enda, men
kuene er vel slaktet for lengst.
Det tredje bildet har vi en ganske sterk
mistanke om viser Furustadbygda i
1957. Kanskje kan vi utfordre hønserieier Erik Moholdt Mathisen om hva vi ser,
selv om han ikke var født da bildet ble
tatt. Han er i alle fall i dag såpass kjent i
bygda at han kan fortelle litt om innholdet i dette bildet når vi viser det fram på
storskjerm på Pukkestad til vinteren.
Kanskje synger og spiller han ”Pål sine
høner” også!
Det siste bildet på dagens fotoquiz
mistenker vi å være i området der golfbanen ble bygget for noen år siden.
Skogteigen i øverste høyre hjørne må
være utkanten av det store Marumterrenget der SBI i sin tid fikk tegnet inn et
av sine aller første orienteringskart. Leif
Rebård vil kunne fortelle litt om dette
når vi etter hvert skal vise disse bildene
på våre mimretreff om dette området.

strandeiendom: Hvor kan dette være?

Foto: Widerøes Flyveselskap

furustad: Er ikke dette Furustadbygda i 1957?

Slepebåten Asahi
I Sandefjord var den gamle hvalbåten Forlandet den mest
brukte slepebåten når store båter skulle ut eller inn fjorden. I
Yokohama kunne norske sjøfolk bli møtt med denne kvikkasen av en slepebåt på sekstitallet. Og de fleste dro kjensel på
navnet når den kom fossende som her. For i smilets land var
Asahi et av de mest kjente ølmerkene som Mama San kunne
servere på første sjappa hvor den enn lå! Akkurat like kjent
som Heineken i Rotterdam eller Budweiser i USA. Honto desjå! Domo arigato!
Tekst og foto: Harald Fevang.

kuer: Hva heter området med 10 kuer på beite i 1957?

før og nå

Marum: Hva kan Leif Rebård fortelle om dette området?

Tønsberg Tønne
Et av de mest spennende utfartssteder i
Sandefjord er i 2016 sjømerket Tønsberg
Tønne på Østerøya. Området har ikke alltid
vært lett tilgjengelig, men etter at Sandefjord Kommune kjøpte en del av området, er
det meget godt tilrettelagt for dagsbesøkende. Det gjelder både de nærliggende strandområder og stien ut til det kjente sjømerket.
Det første kjente bilde av «Tønna» er fra
1865, selv om det er sparsomt med billedstoff fra vårt distrikt fra tiden før 1880. Sandefjords Blad for 23. juli 1892 meldte at lynet
hadde slått ned og brukket stokken som
tønna stod på. Den kjente fyrdirektør C. F.

Diriks har i sine «Skisser fra reiselivet i Norge» et bilde der vi ser en gruppe dekkspassasjerer ombord i en båt, og i bakgrunnen konturene av den ytterste Østerøya med Tønsberg Tønne. Vårt gamle bilde er fra 1928.
Stein Iversen og undertegnede husker imidlertid en liggende tønne på toppen av stangen fra første del av 50 tallet. Den gang viste
tønna tydelige tegn på forfall / rustne tønneband. Tønsberg Tønne fotografert i sommer
viser en tønne på stangen i senter av steinkjeglen. Er det lesere av SB som kjenner
gamle foto eller tegninger fra dette berømte
sjømerket?
Tekst og foto: Arthur Iversen
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