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Siden vi dette året har hatt 
et sterkt fokus på Grunn-
lovsjubileet og 1814, og 
hørt mye om uår, sult og 
fattigdom for 200 år siden, 
kan det være aktuelt å 
minne om at vi alle bor der 
vi bor fordi det var her det 
var jordsmonn så vi kunne 
dyrke mat! 
 
Harald Fevang
redaksjonen@sb.no

Vårt område var i så måte et av 
de gunstigste stedene. Tilfel-
dig var det vel heller ikke at to 
store grevskap med to store 

eiendommer, Jarlsberg og Laurvig fant 
sin geografi i våre landskaper. Så vidt 
vites er fortsatt Sandar Bondelag den 
største sammenslutningen av bønder i 
Vestfold.

I forbindelse med en bildeinnsamling 
i det lokale bondelaget for noen år si-
den, er det i dag mulig å fortelle litt om 
den lokale innhøstingen av markens 
grøde.

Bønder skjønner det de skjønner!
Tradisjonelt hadde alle gårdene rundt 
oss kyr på båsen. Og det skulle ikke så 
store jordlappen til før gårdbrukeren el-
ler hans kone kunne sanke nok gras til 
en ku. Men rundt 1960 startet den store 
husdyreffektiviseringen. Kunne det i 
stedet dyrkes korn hos oss i Sandar, 
skulle bøndene produsere det og ikke 
gras. Og bønder de skjønner det de 
skjønner som poeten Wildenvey ut-
trykte det. De har alltid vært lydhøre 
for politikere og fagfolk. Uttrykket 
korn-bonde ble etterhvert mer vanlig 
en ku-bonde. I dag er det bare en hand-
full ku-bønder igjen i Sandefjord.

Etter krigen kom selvbinderen mer 
og mer i bruk på gårdene. Vårt bilde fra 
1950 viser Thorbjørn Klavenes med sin 
“Gråtass” modell 1947 med påmontert 
McCormick selvbinder under skuronna 
på Klavenes. Jordene i bakgrunnen er 
Hotvedt og Skjelberg sydøst for Gogsjø.

De fleste gårder var på denne tida ty-

piske familiebruk. Så også på Klavenes. 
Det er bestefar til guttene Hans Edgar 
og Kåre: Einar Klavenes f. 1904 som sit-
ter bak og betjener selvbinderen.  I dag 
er det så vidt vites bare en slik maskin 
igjen i distriktet. Den produserer jule-
nek for salg. 

Enhver som vokste opp på landet 
kunne ikke unngå å være med i høyon-
na i barndommen. Alt gras skulle tørkes 
og kjøres inn i låven på de fineste og var-
meste sommerdagene. Dette var arbeid 
for alle, også de minste. Men først måtte 
det gjøres klart for hesjene, og på vårt 
bilde fra denne tiden ved Hjertås, er to 
av de siste som drev slik på gamlemå-
ten, brødrene Nils og Søren Hjertås, i 
ferd med å sette opp hesjer for tørking 
av høy i 1960. Spreke voksne gjorde det-
te arbeidet, men det var også plass til 
kvinner og barn i alle aldre med raker og 

river og høygafler. Og alle ble tørste i 
varmen! Men rips-saft var det nok av til 
alle, og i springen var det enten brønn-
vann eller Gogsjø-vann. Mange mente 
det smakte litt myr av vannet fra Gogsjø!

Noe annet som var veldig viktig ut på 
høsten var potetene. Vinterforsyningen 
måtte jo i hus. Fra krigstida 1940 til 45 
var folk opptatt av å fylle rikelig opp i 
kjelleren med poteter. Hadde du disse 
knollene holdt du sulten borte. Og var 
det lite settepotet om våren kunne de 
deles. En måtte bare passe på at det var 
minst en groe på de delte potetene. Da 
vokste det opp nye ris. Plantene grodde 
villig i hager og jordlapper. Det var på 
sandjord potetene fikk best smak men-
te mange. Og hele Sandefjord var jo 
fullt av sand og morene, men ble som-
meren for fin og varm med lite regn 
gikk det ut over avlingen.

Vondt i ryggen
Vårt siste bilde viser potetrender og vil-
lige hender på Gogstadjordene rundt 
1980. Sigurd Gogstad var den som etter 
sin far tok seg av potetdyrkingen på dis-
se historiske jordene i etterkrigstida. De 
ble spist over hele verden siden han 
gjerne solgte dem til hvalfangst-ekspe-
disjoner. På bildet får han hjelp av sin 
kone Kari og hennes venninne Anne Jo-
hannesen til det harde arbeide med å ta 
opp poteter. Mange husker vel fortsatt 
potetferien på skolen og alle dagene 
med verkende rygger? Barnearbeid kal-
les det i dag, og slikt foregår vel fortsatt 
bare i utviklingsland? Ingen i Norge har 
vel tatt skade av å plukke poteter. I dag 
sitter man på maskiner som gjør arbei-
det. For arbeidet må gjøres av noen. Og 
mat må vi alle ha!

Innhøstingen i Sandefjord

hjertås: Høyonnarbeid på Hjertås i 1960.  Foto: ragnar hunskår

gogstad: Potetplukking på Gogstad 1980.  Foto: sigurd gogstads alBumklaVenes: Selvbinder i arbeid på Klavenes 1950.  Foto: hans edgar klaVenes alBum

Førognå
Dagens motiv viser et kjent etterkrigsmotiv 
(1945/46) mot bryggekanten nederst i Thor 
Dahls gate. Til venstre ligger rederikontorene 
med forretningen og skipshandelen på hjørnet 
i første etasje. Hovedveien med masse trafikk 
ut til Framnes gikk akkurat til venstre rundt 
hjørnet og for de som ikke kjørte, kunne ta ferja 
over fjorden rett ned for hushjørnet.
     Det ene vinduet i forretningen var førøvrig et 
av de aller mest interessante utstillings-vindue-
ne i hele byen i svært mange år. I alle fall for de 
som hadde maritime interesser. Verdenskartet 
der viste hvor alle Thor Dahl rederiets skip til 
enhver tid befant seg på jordkloden. Alle som 
hadde kjente på disse skipene gjorde ofte en 
stopp her for å følge med i geografien. 
     Hele gata er som ellers i byen lagt med 

brosteiner der to lastebiler bl.a. bringer sine 
melkespann. Alle forretninger fikk melken i 
slike spann, der det ble øst opp i mindre spann 
til hver familie.
     Dagens bilde viser at denne gata ikke lenger 
har vanlig trafikk, men er mer en parkerings-
plass, og at selve brygga er blitt et sted for 
hygge og trivsel og et til tider levende hvalbåt-
museum.

 tekst: harald Fevang
 Foto før: Politiarkivet
 Foto nå: svein olav løberg

Brygga

I Rotterdam kunne det av og til skje at det anløp et tankskip i 
Dordrecht rett syd for selve havneløpet. Som landarbeider og 
skipsklerk kunne jeg da i årene 1967-68 anbefale mannskapet et 
besøk i en liten naboby ved navn Puttershoek. Der var det et 
veldig hyggelig lite vertshus hvor nordmenn alltid fikk usedvan-
lig god service. Vertsfamilien het Verkerk. Sønnen i huset, Kees, 
snakket til og med norsk og var på den tiden verdenskjent 
skøyteløper spesielt i Norge. Så vidt jeg vet bor han fortsatt her i 
landet.
 tekst: harald Fevang
 Foto: kees Verkerks postkort

Ei av sjappene i Holland

saker og ting som 
setter minnene i sving
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Ethvert rederi i Handelsflåten av en viss størrelse hadde egne 
serviser med rederimerke i alle messer. Fra Porsgrund Porselen 
selvfølgelig. Thor Dahls rederi, som denne kanna / mugga 
kommer fra var intet unntak. I dag er slike minner fra en svunnen 
storhetstid blitt samleobjekter. Endel kopper og krus fra 
hvalfangstrederiene var så solide at de var ubekvemme å drikke 
av for de som ikke var vandt til det. Men fikk du fartstid nok var 
det vel sånn det skulle være. Akkurat denne kanna gjorde sin 
tjeneste i messa på Thorshøvdi.
 tekst: harald Fevang 
 Foto: svein olav løberg
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