
Hvem Husker ikke de første minibankkort og skepsisen  
til disse. Vel var det flott at vi kunne ta ut penger 24 timer i 
døgnet, men hvor sikre var disse maskinene og disse små 
plastkortene? Det første minibankkortet ble introdusert av 
Sparebankforeningen i 1977. Men reklame var det for disse 
kontantkort og fortsatt er det noen som lager små fyrstikkfol-
dere som reklame for sine tjenester eller produkter. Her er et 
produkt som Sandar Sparebank hadde til sine kunder på  
slutten av 70-tallet for å reklamere for kontantkortet. 
 Tekst og foto: svein Olav Løberg

Kontantkort

en arTig maritim dekorasjon som forestiller seilskip/mas-
ter, kraner og skrogformer. En skulptur som er godt gjemt 
under Color Lines gangbro. Det er montert på vestsiden av 
det som var Sandefjord havnekontor / havnelageret og som 
nå er kontor og ekspedisjon for Color Line. Det ble gitt av 
Spedisjonsfirmaet Linnaae da firmaet fylte 100 år i 1960. Rolf 
Jørgensen (1925 – 1996) hadde ideen, han tegnet og laget smi-
jernskulpturen «BÅTEN» i nært samarbeid med kunstsmed 
Olaf Treidene, som hadde «Kunstsmia». 
 Tekst og foto: svein Olav Løberg

Båten

saker og ting som  
setter  minnene i sving

DeT bLe bygget mange hvalbåter, og de 
som ikke ble solgt sammen med kokeriene 
til andre nasjoner som fortsatte med hval-
fangsten, ble ofte solgt og bygget om til trå-
lere eller annet bruk. Det var meget gode 
sjøbåter, og gode å manøvrere. Hvalbåten 
TIGER ble bygget på Langesunds Mek. Verk-
sted, Langesund i november 1952. Eier  
var Aktieselskabet Ørnen (A/S Thor Dahl), 
Sandefjord. Tonnasje: 631 Brt, 210 Nrt. 1 stk 
dampmaskin, med 293 HK, som var bygget 
av Bremer Vulcan, Bremen. Farten var 
ca.16,0 knop. Bemanning: 18-19 personer, 
varierte under fangst og turer til fra feltet. I 

1965 ble den solgt til Hvalur H/F, Hafnarfjor-
dur, Island og fortsatte der som hvalbåt. 
Omdøpt til HVALUR 9. I 1973 ble skipet mid-
lertidig rekvirert, malt om og omdøpt til 
TYR (til 1977) og bevæpnet med 57mm ka-
non og brukt til å kutte fiskeutstyr på uten-
landske fiskebåter etter at Island hadde be-
sluttet ny fiskerisone (Under den såkalte 2. 
torskekrig). Ifølge Det Norske Veritas så lev-
de dette fartøyet i 2006 ennå under samme 
navn og samme eier. For tiden i opplag på 
Island, foto er fra 2009.  
 Foto: sLs arkiv / Capt. Hilmar snorrason 
  Tekst: svein Olav Løberg

Hvalbåten TIGERFør Og nå

rønningen: Knut Husum, styremedlem i Stokke Historielag, under ryddearbeid på Rønningen 19.mai 2016.  Foto: Svein erik BergSholm

lokalhistorie
I 1886-87 ble husmanns-
plasser, gårder og jord-
stykker under preste- 
gården solgt på auksjon. 
Brita NordBerg og  
SveiN-erik BergSholm
redaksjonen@sb.no

Ekteparet som bodde på Stokkerønnin-
gen, fikk imidlertid leie plassen (de eide 
huset) livet ut da de var «gamle og til-
dels udslitte fattige Folk, der har liden 
Udsigt til at at faa eget Huus at leie», 
som husmannen Hans Christian Ander-
sen skriver i sin søknad til departemen-
tet 20. februar 1886.

Plassens areal var 2,15 mål. Den ble 
anlagt som skogvokterplass. I kontrak-
ten fra 27.1.1851 (gjengitt i Arv og Ætt 
2016) heter det bl.a. at husmannen had-
de til oppgave å passe på at ingen fra 
Melsomvik, Kjelderen (Kjellerbrekka) 
eller andre steder hugget i prestegår-
dens skog. Kontrakten er undertegnet 
på Stokke prestegård av matros Hans 
Christian Andersen (med påholden 
penn) og sogneprest Ross med to vitner, 
Hans Jacob Tobiassen og Christen Chris-
tiansen. 

Hans Chr. Andersens var født på Gile i 
1816 av husmannsfolk. Han giftet seg 
første gang i 1841 med Inger Marie Niels-
datter fra Trulle. Hun var født i 1815 i 
Sandar. Da bodde de på Korsane. De fikk 
fire barn. Inger Marie Nielsdatter dør i 
1850.

Hans Christian gifter seg andre gang i 
1851 med Inger Marie Thorsdatter, født 
1824 i Sandar. De får fire barn. Alle er 
oppført i kirkeboka med Rønningen el-
ler Stokkeskogen som fødested. Inger 
Marie Thorsdatter dør i 1867.

I 1870 inngår Hans Christian Ander-
sen sitt tredje ekteskap med Anne Hel-
vig Clausdatter som var født på Rå-
stadeie i Stokke 1837. Hans Christian dør 
som fattiglem på Stokkerønningen 4. 
februar 1892.

Enken Anne Helvig (Anne Stokkerøn-
ningen) bor i 1900 på Klåstad (Bogen 
pleiehjem), deretter i 1910 i Årholtstuen 
i forpleining av Stokke fattigstyre. Hun 
dør 5. oktober 1915, 80 år gammel av al-
derdomssvakhet på Bogen pleiehjem.

Siste bilde er den gamle Stokke kirke, 
revet i 1885. Fotografiet finnes i tre iden-
tiske «utgaver». Fotograf Hans Mathias 
Gjennestad i Stokke solgte det som kort.

Husmannsplassen Rønningen i Stokke

1955: Flyfoto av Stokke prestegård ca. 1955  poStkort

2016: Stokke prestegård 7. januar 2016.  Foto: tone Simarud magnuSSen 1885: Den gamle Stokke kirke, som ble revet i 1885.

Har du bidrag til denne siden? Lever det i avisresepsjonen, 
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Har du elektronisk stoff, send det til so@loeberg.net
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