
Bestefar arthur var 
skytter på denne båten se-
songen 1949-50. Fanget 175 
hval. (8 blå, 155 finn, 11 knøl 
og 1 sperm). Jeg var med og 
møtte han i Melsomvik og 
traff byssegutten, toller og 
bestefar på lugaren. Da bys-
segutten kom med tollista 
sa bestefar: Få se på den - 
og kommenterte at «Du 
har`nte tjent så møe at du 
har kunn`t kjøpe alt det herre». Han sa så til tolleren; «Han 
har det han har lov å ha!» Og tolleren var enig! Men på korvet-
ten PELIKAN, som lå ved siden av, tømte Dødsgjengen fra 
Fredrikstad alle sekkene på dekket for å kunne bøtelegge alle 
som forsøkte å sikre seg noe ekstra.

 tekst: arthur Iversen 
  Bilde: arthur Iversens album

GOS VIII

I tIdlIgere tider, før fjernsynet var vanlig, satt vi som regel 
klistra til radioen når det var ski og skøyteløp på radioen. 
Bjørge Lillelien, Knut Bjørnsen og Per Jorsett var de som kun-
ne referere alt slik at det ble ganske levende. Vi kjøpte NM-
hefte og satt og noterte rundetider og poengsummer etter 
hvert, slik at vi hadde oversikten. Jeg har fortsatt et hefte fra 
1961, hvor den store favoritten var Knut «KUPPERN» Johan-
nesen. Dagene var 28. – 29. januar. I magasinet var det alt vi 
trengte av opplysninger om tidligere mestere, påmeldte lø-
pere, hvilke NM-rekorder som var gjeldende osv. En hilsen 
var det fra vår ordfører den gang, Kjeld Hansen-Just, og selv-
følgelig et bilde av Norsk idretts høye beskyttere, H.M. Olav 
V. Hefte kostet den nette sum av kr 1,50.

 tekst og bilde: svein Olav løberg

NM på skøyter

saker og ting som  
setter  minnene i sving

Også kalt Gåsedammen, ble anlagt for litt 
over 100 år siden. Den gang var den litt over 
et mål, men er nå redusert til halvparten, 
pga. gjengroing av vannliljer. Ca. 1,5 m på 
det dypeste. Vannet er brunfarget og den 
ble i sin tid brukt til vanning. Nå blir den 
stort sett brukt bare av ender og fugler. 
Dammen har en liten øy, som ble kalt  
«St. Helena». Ingen stor forurensing eller 
inngrep truer den idylliske dammen, men 
den gror etter hvert igjen dersom den ikke 
blir renset opp. På gården Hauan lå Hau-
anslottet. Dette ble bygget i 1886 av Ludvig 
Larsen. Hauanslottet ble revet i 1975. På en 

slette i nærheten lå Hauanjordet, hvor San-
defjord Sangforening (stiftet i 1853) holdt 
sin første opptreden 16. juli 1854 i et felles-
stevne med Laurvigs Sangforening. 

 tekst: svein Olav løberg 
 foto: sls´s arkiv

Hauandammen før Og nå

skiproduksjon: Gravdal skifabrikk i Andebu.

«på si». Etter 3–4 år var skifabrikasjonen 
deres hovedgeskjeft og smievirksomhe-
ten døde hen.

Mange slags tresorter
Seks forskjellige tresorter ble tatt i bruk i 
skiproduksjonen. Amerikansk hickory, 
dansk bøk, norsk ask og gran var det 
vanligste. Det meste av materialene ble 
importert, men noe var også fra lokale 
sagbruk i Andebu. 

Bjørk og hickory var vanlige tresorter, 
mens ask var vanskelig å arbeide med, 
så det ble ikke så mye brukt. Dansk bøk 
gav pene ski og var bedre enn bjørkeski. 
Alle slag ski ble laget – hoppski, lang-

renn- og løypeski, slalåmski og fjellski. 
Fjellski var spesialski som ble lagd til 
reingjeterne på fjellet. Slalåmski var me-
get populære, og mange par ski ble 
sendt til Island og Amerika.

Brann i 1938
Dessverre ble fabrikken herjet av brann i 
1938. Den ble fullt gjenoppbygget til juli 
måned 1938, og var da blitt utvidet i be-
traktelig grad, så nå var det 16 mann 
som arbeidet her i store og gode lokaler. 
De hadde et lager på 3000 par ski.

aslaug kjører ut ski på 50-tallet
Svigerfar hadde sluttet å kjøre bil så jeg 

måtte jeg ta jobben med å kjøre ut ski til 
kundene våre. Jeg kjørte ski til butikke-
ne Sogn, Hesby og Albert Bøe i Sande-
fjord, Oslo, Moss, Kongsberg, Solberg 
Sport på Sem, Hesby i Tønsberg, Mysen 
på Nøtterøy og Intersport i Drammen og 
sikkert flere steder jeg har glemt minnes 
Aslaug.

Det var mange harde turer til Sande-
fjord, Tønsberg, Oslo og Kongsberg  
annen hver helg. Det pågikk hele vinte-
ren. Jeg hadde ikke bil, så den måtte jeg 
låne. Det var en stor bil som vi tok ned 
setene på og fylte opp med ski. Senere 
fikk vi lastebil som jeg også kjørte rundt 
med. 

 
Aslaug Gravdal har hatt et 
spennende og innholdsrikt 
liv fra barndomsårene i 
Ramnes til sitt voksenliv 
på Gravdal. Dit flyttet hun 
da hun i 1942 ble gift med 
Einar Gravdal, som var 
sønn av grunnleggeren av 
Gravdal Skifabrikk, Hans 
Kristian Gravdal. 
 
Øystein RismyhR
redaksjonen@sb.no

Aslaug brukte mye av sin fritid 
på frivillig arbeid, en innsats 
som betydde så mye for  
lokalsamfunnet og for mange 

enkeltmennesker. Hun fikk mange  
priser, bl. a. Andebus frivillighetspris i 
2012. 

Opplevde munn- og klovsyke
Den første julen jeg var hjemmefra i 
1938, opplevde jeg munn- og klovsyken 
forteller Aslaug. Det var hardt. Da fikk  
vi ikke lov til å reise hjem på 4–5 uker.  
Vi ble isolert, og det sto en bom og 
stengte veien opp til gården. Jeg husker 
godt de gravde opp en grav og skøyt  
alle dyra for å hindre smittespredning. 
Forferdelig! 

traff mannen min på askjerbrua
Dette var under krigen og jeg traff  
mannen min på Askjerbrua i Ramnes. 
Tre unge gutter helt fra Andebu kom 
syklende oppover til Ramnes på jakt  
etter lokale ungjenter. Einar var en  
av dem. Siden var det bare oss, han og 
meg smiler Aslaug da jeg besøker denne 
hederskvinnen i hennes hjem. 

drev gravdal skifabrikk
Det var min svigerfar, Hans Kristian 
Gravdal, sammen med sin bror Ellef, 
som startet fabrikken. Hans Kristian var 
utdannet smed på Framnæs Mekaniske 
Verksted i Sandefjord. De startet først 
opp i ei smie på Gravdal i 1919 som  
de drev, og i 1919 begynte de to å lage ski 

Ildsjelen på Gravdal skifabrikk 
lokalhistorie

gave: Aslaug Gravdal fikk dette fatet i mars 1975 på vegne av Andebu Lotteforenings  
35 medlemmer for å ha satt i gang matlevering for eldre i Andebu.

tømmer: Einar Gravdal i arbeid med tømmer som skal bli til ski.

leveranser til sportsbutikker
På Gravdal hadde vi eget fabrikkutsalg  
som var populært for mange. En gang jeg 
holdt på å gjøre rent kjøkkenet mitt til jul, 
kom Einar inn og sa: «Du må av gårde  
med skier til Sandefjord». Det var en som 
hadde ringt og sagt han var nødt til å ha  
skiene nå. «Nei», sier jeg, «Det gjør jeg ikke, 
for jeg gjør rent». «Jo, du må», sier han, «Du 
får heller få ei stekt pære til kvelden». Ja, 
sånn måtte vi ofre oss for virksomheten. 
Det forteller også litt om Einars humoristis-
ke sans. 

Enkelte landhandlerbutikker solgte også 
ski. Til Trevland-butikken sendte vi for ek-
sempel ski med rutebilen. 

«det er lys i fabrikken»
Svigerfar sto alltid opp klokken 4 om mor-
genen. Mens jeg jobbet nattevakt på Ande-
bu sykehjem begynte vi å stelle klokken 4. 
Da satt jeg på kjøkkenet og så rett ned på fa-
brikken. Da husker jeg at jeg sa: «Nei, nå må 
vi også begynne å arbeide, nå er det lys i fa-
brikken». Da var klokken 4, og vi kunne stil-
le den etter lyset i fabrikken til svigerfar. 
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sandefjord lokalhistoriske senters redaksjonsgruppe:
sideansvarlig: Harald Fevang   
Bildeansvarlig:  Svein Olav Løberg.
Medarbeidere:  Sven Erik Lund, Svein-Erik Bergsholm,
Bjørn Hoelseth, Dag I. Børresen, Odd Galteland, Arthur Iversen,
Harry Rove, Bjørn Marum Olsen og Øystein Rismyhr.
kontaktperson: Svein Olav Løberg, tlf.: 928 07 555,  
e-post: post@sandefjordlokalhistoriske.no
www.sandefjordlokalhistoriskesenter.no


