
Var det noe vi som barn alltid hadde respekt for var det tog 
og togskinner. Og på Hasle var det bommer og nære togskin-
ner så det holdt. «Verre enn toget» var et folkelig uttrykk som 
gjaldt både for lyd, fart og vind-drag. Det var viktig å holde 
seg på avstand når toget kom! Bildet viser skinnegangen på 
Hasle i 1963. Den gang kunne det ligge både brune klatter og 
flagrende toalettpapir etter passasjeraktiviteter på toget på 
skinnegangen. tekst og foto: Harald Fevang

Togskinnene

I en HaVneby er alltid bryggeområdet et av de mest  
spennende stedene å oppholde seg. Og slik må vi si at det  
alltid har vært også hos oss. Aktiviteten har nok vært noe  
forskjellige opp gjennom årene. I 1980 da dette bildet ble tatt 
var Thor Dahls Skipshandel, Supermarked og Bensinstasjon 
det som skapte mest aktivitet som vi ser her. Firmaet fikk da 
også Larvik og Sandefjords Markedspris året før etter hele  
90 års butikkdrift. I begrunnelsen for prisutdelingen het  
det at firmaets enestående kundeposisjon sammen med  
en aldri sviktende service og ideell markedstilpasning  
gjorde utslaget. I dag er det som kjent helt andre aktiviteter  
I dette området.  
 tekst: Harald Fevang 
  Foto: thor dahl arkivet

Brygga

Saker og ting som  
setter  minnene i sving

alle tomter er opprinnelig i sin tid skilt 
ut fra et gårdsbruk. I 1969 fikk murmester 
Carsten A. Fredriksen fradelt og kjøpt 12 de-
kar fra gården Vestre Kamfjord. Her bygget 
han sitt hjem «Graaten» og bodde der barn-
løs sammen med sin kone Gunvor Marie til 
sin død i 2007. Carsten var en av byens soli-
de og mest pertentlige byggmestere, og et-
ter sin oppvekst på gårdsbruket “Haugtuft” 
på Fevang, begynte han i murerlære. Han 
ble snart kjent for sin dyktighet, og de mest 
krevende byggherrer engasjerte Fredriksen 
når de ville ha bygd noe som skulle gjøres 
særskilt pent og solid. På slutten av sitt liv 

testamenterte ekteparet sin prakteiendom 
til Sandefjord Kommune. Forutsetningen 
var at eiendommen ikke skulle deles opp 
men i sin helhet nyttes til aldersboliger eller 
sykehjem for byens befolkning. Slik ble det 
altså.  I dag er det plass til 64 beboere fordelt 
på 8 enheter. I grunnetasjen er det aktivi-
tets- og dagsenter. Lystilgang og utsikt er 
den beste, og helt sikkert slik mureren Car-
sten Fredriksen og frue i sin tid ønsket det! 
 
 tekst og bilde:  
 Kamfjordhjemmets Venner

KamfjordhjemmetFør og nå

sølvrevskinn: Jeanette Mac Donald med sitt sølvrevskinn.  Foto: MGM
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De fine damene smykket 
seg gjerne med en rødrev-
pels når de virkelig skulle 
ta seg ut i tiden før krigen. 
 
Harald Fevang
redaksjonen@sb.no

Etterhvert kom sølvrev på moten og i 
tida etter krigen var det mink som gjer-
ne skulle vises fram.

I Sandefjord var revefarmene på Yx-
ney, Napperød, Klinestad og Hunsrød 
storleverandører av dyreskinn til inter-
nasjonale bundtmakere. Og det var re-
verøkterne lokalt med navn som Øyolf 
Loftum, Per Napperød, Fredrik Sørseth 
og Søren Thuve som avlet fram dyr med 
moteriktige skinn. 

Nylig dukket det opp en pakke med 
gamle fotografier hos en av byens brukt-
handlere. Bildene viste motiver av va-
kre kvinner og menn i de mest utsøkte 
klær hentet fra filmer fra den gang da. 
Med bakgrunn i at pelsverk var noe av 
blikkfanget på flere av bildene, og at det 
i sin tid var en rekke store pelsfarmer i 
vårt distrikt, har vi i dag gleden av å vise 
noen av disse glamourbildene.

Det første bildet viser filmstjernen 
Jeanette Mac Donald fra USA med en 
cape av sølvrevskinn. Damen var i sin 
tid en av stjernene hos filmselskapet 
Metro Goldwyn Mayer forteller rekla-
meteksten på bildet, men om skinnet 
kom fra Hunsrød sies det ikke noe om 
selv om tusenvis av slike skinn den gang 
kom akkurat derfra!

Anita Page fra samme filmselskap lar 
seg smykke av en vakker skinnkreasjon 
på det neste bildet. Hennes kveldkjole 
er for øvrig strengt formet etter krop-
pens naturlige linjer forteller hennes re-
klameagent i omtalen bak på bildet.

Når det gjelder hva slags skinn Grace 
Moore fra Columbia Pictures svøper seg 
med i 1936 på det neste bildet, har vi 
dessverre ikke kunnskaper om. Derimot 
er scenen hentet fra filmen «The King 
steps out.» Derimot kjenner vi meget 
godt til ekspeditrisen Hansine på som 
på det siste bildet pryder seg med en 
minkpels som for tiden er til salgs i 
bruktbutikken «Slappen» i Kongensga-
te. Og de skinn som er brukt i denne kå-
pen kunne utmerket godt i sin tid blitt 
levert fra minkfarmen til Konsul Chris-
tensen i Østerøya!

Festantrekkene fra 1936 

pelspryd: Anita Page med sin pelspryd.  Foto: MGM

herMelin: Grace Moore omsvøpt med hermelin.  Foto: ColuMbia piCtures Minkpels: Hansine i Kongensgate med sin minkpels.  Foto: hans Christian heian
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