
Gamle oG delvis gode 
skiminner dukker opp når 
vi ser disse bindingene av 
griseskinn. Merket er «PO-
PULÆR» og Made in Nor-
way. De ble laget og pa-
tentbeskyttet av Gresvig 
fabrikken. Disse eksem-
plarene synes å være noe 
rustne og fuktskadde og 
gått ut på dato. De var mye 
brukt før, under og etter 
krigen, men ulempen var 
at disse etter en tids bruk 
gikk delvis i oppløsning. De som var mest brukt i våre gutte-
dager, var Gresshoppa-bindingene, men dersom en fikk et 
ubeleilig skibrekk og måtte låne mors eller fars ski, så var 
dette bindingene. Husker engang jeg lånte mors ski, og bin-
dingen røk i ovarennet på hoppbakken; da ble det knall og 
fall! Tekst: Harald Fevang/Foto: otto Ågesen

Skibindinger

DaGens bilDe fra fjorden i 1967 viser til venstre den gamle 
hvalbåten «Forlandet» som i Verkstedets tjeneste i mange år 
tjente som slepebåt. På dette bildet tar den imot nybygget 
Thorswave umiddelbart etter stabelavløpningen. Mange vil i 
inneværende år nikke gjenkjennende når den som et restau-
reringsobjekt igjen vil klappe til kai på Framnes. Kanskje 
noen også husker noen av de 30 som skulle bemannet 
«Thorswave» etter ferdigstillelsen av dette skipet. Vi nevner 
bl.a. navigatørene Thorleif Lund, Agnar Larsen og Svein 
Vernegg, Maskinistene Odd W. Berg, Aage Schau og Oscar 
Fossell. Telegrafist Bjørn Klaveness, stuert Oddvar Karlsen 
og matros Gunnar Nilsen. Linjeskipet ble hugget 1985 i India, 
mens altså 90-åringen «Forlandet» nå skal repareres ved kai i 
Sandefjord! 
 Tekst: Harald Fevang 
 Foto: Thor Dahl arkivet

Slepebåt «Forlandet»

saker og ting som  
setter  minnene i sving

aktiebrev: Aksjebrevet for A/S «Tjømø-Lahelleruten»som handelsstanden i Sandefjord oppfordret byens befolkning til å kjøpe.
 alle FoTo: PrivaT oG sls arkiv

var under etablering som boområde, 
langt utenfor Sandefjord. Slik kom det 
kjente familienavnet Sølberg - Johan-
nessen til Sandefjord. 

Tjenestepikene i Sandar og Sande-
fjord distrikt kom noen ganger fra Tjø-
me, det var kort vei hjem over fjorden, 
men flere ble vel igjen på den andre si-
den som gifte kvinner.

rutebåtene og Fergene
Det gikk rutebåt fra Tjøme til Lahelle, 
det vil si, den hadde et mellom stopp på 
Årøs østside, når man hadde med seg 
passasjerer som ikke kunne betale for 
overfarten til Lahelle. 

De som ble satt av på Årø måtte betale 
12 skilling og de som fulgte med helt til 
Lahelle måtte ut med en hel Mark. Der-
med oppsto navnet «Fantestien» på Årø 
øst. «Fattigfolkstien» kunne kanskje 
være det mest dekkende navn.

Dampskipsselskap 
D/S «Varden», oppkalt etter den 385 fot 
høye Kamfjordvarden. «Varden» var et 

vakkert skip og vakte berettiget oppsikt 
de den 8. august 1908 kl. 15.30, oppus-
set og hvitmalt for første gang la til ved 
utstikker 2 i Sandefjord. Lars Christen-
sen hadde selv vært i Malmø for å hente 
skipet hjem. 

Den 12. august 1908 gjorde D/S «Var-
den» sin første tur fra Sandefjord til 
Hvasser – Havna - Ormelet og videre til 
Kristiania, Oslo. Kaptein var Anders 
Christiansen fra Tjøme. 

Båttrafikken mellom Tjøme/Hudø  
og Lahelle ble samtidig i stor grad  
opprettholdt av alle små båtene  
både ferger og private som trafikkerte i 
område. Båter med navn som «Lahelle» 
og «Kort 1». 

Roturen til Sandefjord fra Hui kunne 
bli lang og spesielt var det ensformig og 
slitsomt når man hadde passert Nat-
holmsundet og Natholmen, som forres-
ten var eiet av presten, og så skulle ro 
over fjorden og langs hele østsiden av 
Østerøya på østsida. 

Da tok det på kreftene å ro sørover 
langs Tønnelandet som var vårt navn på 

denne strekningen. Det var da vi fikk be-
skjed om å sitte rett i båten, så kraften på 
årene ikke gikk til spille og man holdt stø 
kurs.  

«Det var samtidig det lille vrikket  
på årene, ved slutten av åretakdraget 
som gav farten, lærte man seg tidlig  
i båtkunnskapens oppdragelse,»  
skriver Aasmund Brynhildsen i sin bok 
Hudø. 

Han sier også at Sandefjord var vår  
by og den eneste jeg hadde sett som 
guttunge. Brynhildsen forteller også om 
Timeskriver Olsen på Framnes. 

Timeskriveren bodde på Hudø, eller 
Hui som var den lokale uttalen. Han rod-
de og seilte fra Hudø til Sandefjord og 
Framnes Båtbyggeri hver dag for å kom-
me på jobben. 

Det ble en tidlig start og en sen hjem-
komst hver dag for Hui-mannen. Olsen 
hadde vært kaptein tidligere i livet og 
kjente nok godt til vær og vind i områ-
det. 

Men, det kunne bli veldig slitsomt 
med kjæreste i Sandefjord, når man 

Tjøme, Larvik  
grevens eiendom.

Harry rove
redaksjonen@sb.no

Larvik grevskap ble opprettet 29 
september 1671 av kong Christi-
an V av Danmark-Norge. Grev-
skapet omfattet nåværende Lar-

vik, Sandefjord og Tjøme samt deler av 
Andebu. 

Dermed var båndene mellom Sande-
fjord og Tjøme / Hudø godt forankret 
både geografisk og i reisetid. Dette fel-
lesskap hadde sine praktiske grunner, 
den gang sjøveien var den korteste vei-
en langs kysten. 

Det var samtidig så mye lenger, ja fak-
tisk dobbelt så langt å ro inn til Tøns-
berg, enn den «korte veien» over fjorden 
til Lahelle og derfra til fots det siste styk-
ke til Sandefjord over Gjekstad, Heimdal 
og Gokstadryggen.

Grinder. Hvis man skulle reise fra Tjø-
me til Tønsberg over land rundt år 1900, 
måtte man åpne og lukke over 40 grin-
der underveis; det var meget viktig at 
kyrene ikke kom bort fra beite.

skipsbygging
En del bønder og redere bygde sine seil-
skuter over i Lahelle og ved Sandefjord-
verftene, fordi det var lettere å holde 
kontroll og kontakt og at det var lettere 
for arbeideren å komme til verftene fra 
Tjømesiden.

Tallakshavn
I Tallakshavn var antakelig grevskapets 
eneste kystskysstasjon for båtreisende i 
1875, drevet av Emilie Amundsen.  
Allerede i 1764 skrev daværende eier av 
stedet Kort Coldervin Wolf til myndig-
hetene; «Forleden år tilhandlet jeg meg 
Tallakshavn, med den hensikt i tankene 
å nedsette meg her for å ha en slags næ-
ring av de reisende til vands, som må 
passere forbi når de enten vil østover el-
ler vestover mot Tjøme eller til Kjerring-
vik. De reisende trenger en havn, et sted 
å legge til i når det er uvær.»

Det var vel en fordel for mange reisen-
de at Tallakshavn kystskysstasjon had-
de brennevinssalg, men, uten tillatelse 
til å brenne vinen selv. Skjenketillatel-
sen var utstedt av presten, som den 
gang hadde varierende oppgaver.  
En dram smakte godt i en frossen sjø-
mannskropp.  

kontakt over lahellefjorden
Det skal finnes flere gode historier om 
giftemål mellom kvinne og mann fra 
henholdsvis Sandar og Tjøme. Jeg trek-
ker fram historien om Mattias Johan-
nessen, som rundt år 1900 reiser fra Hui 
og inn til Lahelle. 

På sin vei mot byen skal han ha møtt 
Maren Olette Sølvesen, som bodde på 
Gjekstad. Hvem vet, kanskje han fikk 
behov for litt ly og overnatting på veien 
tilbake til Hui, da været ble for dårlig til å 
legge ut fra Lahellebrygga. Dermed ble 
det giftemål. Familien bosatte seg sene-
re på Hystadstranda, som den gangen 

Sjøveien var i nær fortid, den korteste veien

D/S varDen: D/S Varden ved kai i Sandefjord.

giftemål: Maren Olette Sølvesen og Mattias Johannessen representerer giftemål mellom 
ungdom fra Sandar og Hudø som giftet seg og ett av deres barn tar navnet Sølberg-Johannessen.

lokalhistorie

bodde på Tjøme eller på Hudø. Da var det 
bare å ta med seg finskoa, ro over til Lahelle, 
ta bena fatt til Sandefjord og gå på dans. Så 
var det bare å ro tilbake utpå natta, eller 
håpe på dårlig vær og et tilbud fra jenta om 
overnatting.

Handelskrigen
Etter som kommunikasjonen over land be-
dret seg vesentlig til Tønsberg for både Tjø-
me og Huibeboere endret handlemønsteret 
seg i område. Tønsberg overtok litt etter litt 
øyene som handelsområde. 

Dette bekymret handelsstanden i Sande-
fjord og den 4. mars 1910 kunne man lese i 
Avisen «Tunsbergeren» at Sandefjord var 
om seg for å erobre tilbake deler av Tønsberg 
opparbeidede handelsområde. 

Sandefjord handelsstand dannet et aksje-
selskap for å starte A/S Tjømø - Lahelleru-
ten, med båtforbindelse mellom Langviken 
på Tjøme og Lahelle i Sandar. 

I tillegg ble det satt opp fast buss forbin-
delse mellom Hvidts plass i Sandefjord og 
Lahelle brygge. Man leide inn en båt ved 
navn «Odin» som kom i rute 14. april 1910. 

Sandefjord arbeidet iherdig for å holde på 
Tjøme / Hudø og små øyene i nærheten som 
sitt handelsdistrikt. 

Tønsberg på sin side annonserte med at 
kommunikasjonen og veien til Tønsberg var 
blitt så mye bedre i de senere årene, med 
bussforbindelse som gjorde avstanden til 
Tønsberg i tid mye mindre enn før. 

På nyåret 1925 innså Sandefjordingene at 
slaget var tapt. 

Båtruten Lahelle -Tjøme ble lagt ned. 
Men, eventyret hadde vart i temmelig nøy-
aktig 15 år.

Kilder; bl.a. Sandar Historielag 
Kulturminner og 
Åsmund Brynhildsens bok «Hudø».
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