
Tenk dere denne mynten fra 1820. Nesten 200 år gammel. 
Funnet med metallsøker på en liten fotballbane der jeg gikk 
på ungdomskolen. Hvor mange har eid den? Hvem har eid 
den? Ikke hyggelig å miste en slik som sikkert var verdt litt 
den gangen. Jeg fant en knapp også med metallsøkeren. I ei 
furumo rett ved der jeg bor. Det viste seg å være en engelsk 
marine uniforms knapp fra 1890-1910. Jeg lurer veldig  
på hvordan den har havnet her. Etter at jeg begynte med  
metallsøking kom den lokale historieinteressen fram mye 
sterkere.  Tekst og foto: richard Hansen

Myntfunnet

Vi Har mange ganger tidligere berømmet lokale sjømenn 
for innsatsen innen den verdensomspennende sjømannsi-
dretten. Så også denne gang.  I 1973 ble linjeskipet Thorswa-
ve nr. 5 i den internasjonale fotballserien. Bildet viser davæ-
rende president i FIFA, sir Stanley Rous overrekke pokalen til 
kapteinen på skipets fotball-lag, stuert Kåre Hvidsten i Oslo 
Rådhus, der også daværende kronprins Harald var til stede. 
Som mosjonist og syklist er fortsatt Kåre Hvitsten synlig i 
Sandefjords nærområder.  
 Tekst: Harald Fevang 
 Foto: Thor dahl arkivet

Sjømannsidretten

Saker og ting som  
setter  minnene i sving

deTTe bildeT er tatt noen dager før skole-
ferien i 1960, og viser en av distriktets popu-
lære sommerkiosker. På de fineste sommer-
dagene var det alltid et yrende liv rundt 
denne småbutikken til Thora Berg rett i 
nærheten av badestranda. Og Solløkka på 
Helgerød var en av de mer populære. Men 
ting forandrer seg. I dag er Solløkkastrandas 
store friluftareal spist opp av boligområder 
som nok må sies å være av de beste og mest 
populære bosteder i hele distriktet. Og selve 
tomten der kiosken lå, rommer i dag en dob-
beltgarasje som bildet viser, med villa-
adresse Solløkkasletta 1, tilhørende Odd 

Skaugerud. Lik mange andre tomter i dette 
området er dette en meget vakker og attrak-
tiv fjelltomt som i gamledager før kioskens 
tid, bare var en uproduktiv og verdiløs fjell-
knaus langt fra byen.  
 Tekst: Harald Fevang 
 Foto før: Politiarkivet 
 Foto nå: bjørn Marum Olsen

reTTelSe På lørdagssider 13.2.16: Torill 
Vestlys mors navn skal være Martha Noer 
Johannessen.

Kiosken på SolløkkaFør Og nå

1944: Fritz Karlsens bevitnelse om behovet for ny sykkelgummi fra 1944. alle foto: Harald fevang

lokalhistorie
Yrkeslivet kan jo være så 
mangt. Lektor Dyrhaug 
lærte oss i sin tid at alt arbeid 
i samfunnet er like viktig. 
 
Harald Fevang
redaksjonen@sb.no

Alt henger sammen med alt, og svikter 
noen funksjoner går det ut over alle og 
samfunnet lider. Slik lærte vi at alle yr-
ker er like viktige for felleskapet. Bilde-
ne vi viser i dag var viktige yrkesaktivi-
teter i forrige hundreår. Kanskje noen 
av dem ikke er like viktige lenger.

Det første bildet viser en anvisning 
om kjøp av sykkelgummi til en brukt 
sykkel i 1944. Det er Georg A. Gjertsen 
som er mannskap i Sandefjords sykkel-
brannpatrulje som trenger ny sykkel-
gummi til sitt arbeide i Sandefjord Sivile 
Luftvern. Skjemaet er forelagt sykkel-
forhandler Fritz Karlsen som bevitner at 
Gjertsens sykkelgummi ikke lenger kan 
brukes eller repareres.

Det andre bildet er fra den harde kul-
devinteren 1963 der skogsarbeider An-
ders Thuve har felt et tre i Fokserødsko-
gen. Anders var yngste bror i søskenrek-
ken Håkon, Harald, Albert, Søren, Si-
gurd, Martha og Anette som alle fant 
sine yrker innen forskjellige næringer, 
mens Anders til sist overtok sin onkel 
Osvald Vatakers store gård på Fevang. 
Før det var han skogsarbeider i Vestfold 
Skogselskap og Vestfold Skogeierfore-
ning.

Bilde nummer tre viser murerlærlin-
gen Thorbjørn Hansen i arbeid med 
grunnmurene til sidebygningene på 
skoleanlegget i Bugården i 1962. Thor-
bjørn begynte tidlig i arbeidslivet. Først 
som regningsbud for sin far murmeste-
ren, seinere som murer og driver av 
mesterfirmaet Thorstein Hansen. Ev-
nen til kombinasjonen av hardt arbeid, 
konsentrasjon og faglig dyktighet gjor-
de denne kroppsarbeideren til en av de 
mest suksessrike bedriftsledere i vårt 
distrikt.

Det siste bildet viser miljøet i et av de 
siste aktive skomakerverksteder i San-
dar i 1962. «Skomaker bli ved din lest» er 
et ordtak som nok også er blitt mindre 
aktuelt etter som tiden har gått, og i 
Norge er vel yrket selv mer eller mindre 
bare vist på museer.

Arbeidslivet før i tiden

1962: Grunnmurarbeider Thorbjørn Hansen i aktivitet 1962.

1963: Skogsarbeider Anders Thuve i Fokserødskogen i 1963. 1961: Skomakeren på Virik som ble ved sin lest til 1961.
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