
Vi som lager de lokalhisto-
riske sidene i Sandefjords 
Blad, får stadig nye ting 
som våre lesere lurer på.  
Fra en leser har vi fått et 
spennende og rart objekt. 
Det var en flaske som er fylt 
med metallspon, trolig i 
messing. Denne lå godt 
innpakket i en kiste, funnet 
på et loft, bygget i 1929. Ned 
i flasken går det også et par 
ledninger og vår leser vil gjerne vite om noen der ute vet hva 
dette kan være? For oss ser det litt suspekt ut, forhåpentlig 
ikke noe som en uten videre kobler til et strømførende nett? 
Ring eller send en epost til vår kontaktmann for lørdagsside-
ne, så vil vi formidle dette til vår leser.

 Tekst: svein olav Løberg 
 Foto: marianne Buer skjelde

Hva er dette?

HVaLBåT sekseren hadde en lang historie bak seg som 
fangstbåt for Thor Dahl rederiet fra 1930 til 1940 da hun ble 
utleid til den Syd-Afrikanske marine som minesveiper fram 
til 1946. Seinere fram til 1953 er hun tilbake i tjeneste for sitt 
gamle rederi i Sandefjord. Men dette året skjer det sjeldne at 
hvalbåtrederiet Thor Dahl går sammen med fiskerederiet 
Brødr. Brunvold i Tromsø i samarbeid med Statens Utbyg-
gingsfond.  Tiltaket er satt i gang for å bygge opp fiskerflåten i 
Nord-Norge. De to hvalbåtene Sekseren og Ørnen 3 ombyg-
ges til moderne fiskefartøyer. Sekseren omdøpes til Trom-
strål 2 og i 1959 sendes båten på en ekspedisjon til Sydishavet 
for å drive fiskeriundersøkelser for AS Thor Dahls regning. 
Båten er nå bygget om til dypvannstråler og forlater Sande-
fjord i september for forsøksfiske i et halvt år.  Båten opereres 
deretter med skiftende eiere fram til kondemnering i 1982. 
Bildet visere Sekseren ombygget til Tromstrål 2 i 1953. 
 Tekst: ragnar iversen/Foto: Hvalfangsmuseets samling

Sekseren

saker og ting som  
setter  minnene i sving

kaFeen FuruLund vis a vis Stokke Pukk-
verk var lenge en av de meget få gode raste-
steder langs Raveien i Vestfold: Stedet var 
også kjent for sine gode måltider. Skikkelig 
fart i sakene ble det imidlertid ikke før det 
ble innredet møtelokaler for bruk av diverse 
lag og foreninger, og stedet ble markedsført 
som truck-stop etter at langtransporten 
med lastebiler tok over tungtransporten fra 
jernbanen. Parkeringsplassen fikk etter 
hvert amerikanske dimensjoner, menyene 
ble varierte og solide sammen med betje-
ningen. Og kjellerbutikken spesialiserte seg 
på diverse amerikanske spesialiteter som 

road equipment med Route 66 som det sto-
re idealet. I dag er som Nå-bildet viser eta-
blissementet helt nytt og moderne mot  
Raveien og med motellanlegg i bakkant  
ned mot skogen som ikke er så godt synlig. 
Det eneste som kanskje mangler er en klas-
sisk grammofon automat hvor de siste  
country-låtene ljomer ut ved å putte på et 
kronestykke!

 Tekst: Harald Fevan
 Foto: Hans kristian Heian

FurulundFør og nå

auksjon: Styreleder i Sandefjord Filatelistklubb, Ole-Fredrik Olsen ved den siste av klubbens frimerkeauksjoner. 
 alle foto: svend vidar nilsen

tid. Vi var 4 guttær som bytta på. En dag 
jeg kom inn i Ulriksens lokale, satt det 
en eldre kar og pratet med Ulriksen, og 
de pratet om frimerker. 

Ørene mine sto på stilker og de snak-
ket om vannmerker, jeg hadde hørt or-
det før men visste egentlig ikke hva det 
var, så jeg spurte, og fikk et krystallklart 
svar, (det er bokstaver, tegninger og bil-
der i papiret), hold frimerket opp mot 
lyset, eller legg det i vann så skal du kun-
ne se det meste. 

Så spurte tiåringen mannen, hva  
han var for noe, og han svarte «Jeg er en 
Filatelist».

8 skilling kong oscar
Jeg måtte ha sett ut som et spørsmåls-
tegn, for mannen sa, en Filatelist er en 
frimerkesamler som har holdt på lenge. 
Så lo de både Ulriksen og mannen, som 
jeg aldri fikk navnet på. 

Så sa mannen siden du er så interes-
sert, og Ulriksen har sagt at du samler 
frimerker, skal du få dette frimerket her 
av meg. Oi, sa 10 åringen, går det an da? 
Det lå i en konvolutt og jeg skjønte fort at 
dette var noe stort for en nybegynner 
som meg. Kong Oscar, 8 Skilling. Det 
henger innrammet i dag innrammet i 
vårt hjem.

   Jeg var ofte på fyllinga i de dager for å 

finne flasker og metaller som jeg kunne 
pante hos skraphandler Stensrud, og til 
min store lykke ble det tømt mengder 
papir fra byens kontorer og ikke minst 
rederi kontorene, og det var frimerker 
fra hele verden, for et eldorado for en li-
ten frimerkesamler. Jeg begynte å gå til 
kontorene også å få frimerker som de 
ofte klippet av og la i store konvolutter, 
kjempespennende. Jula 1954 kom det ei 
svær pakke fra Ivarans Rederi.  Bevares, 
hva er dette? 

Pakka veide over 4kg, den ble åpnet 
og du herlige himmel, den var full av fri-
merker, og jeg så ut som en hel haug 
med spørsmålstegn. Da sa pappa at han 

Året er 1950, og  
jeg hadde fylt 7 år 
første desember. 

Jeg hadde allerede 
begynt å klippe  

frimerker av  
konvolutter og  

postkort (noe jeg i 
ettertid forsto jeg 
ikke burde gjort). 

Ole-Fredrik Olsen
redaksjonen@sb.no

Men det var spennende med 
disse små taggete papirlap-
pene som jeg vasket papiret 
av og tørket og presset, så 

de så pene ut. 
Jeg hadde bare ei skrivebok og sette 

dem inn i. Tro det eller ei, men de første 
frimerkene ble klistret inn med hvete-
melsklister. 

Dette varte fram til Julaften samme  
år, da ble det slutt på klistringa. Jeg  
fikk nemlig et Middelton album i jule–
gave og med en pose hengsler og  
en pinsett + et lite forstørrelsesglass. 
Dette var starten på en lang frimerke–
karriere.

ulriksens gratulasjonsbyrå
Det som virkelig skulle forandre min 
måte og samle på var en dag i mai  
1953. Jeg skulle gå med telegrammer for 
Ulriksen’s telegrambyrå i Storgata i  
Sandefjord. Ulrik Ulriksen var en helt 
spesiell mann, og for en 10 åring var  
dette kjempespennende. 

Ikke minst kontorene til Ulriksen på 
Hvidts Plass, litt mørke og dystre, men 
samtidig spennende, for det var noe i 
alle kriker og kroker. 

Jeg skulle gå med konfirmasjons  
telegrammer, bryllups og begravelses 
telegrammer, rundt i Sandefjord og  
Sandar. Det var Lørdager og etter skole-

Gutten og frimerkene
lokalhistorie

stolthet: Samlerens stoltheter stemplet Lindesnes 1858 og Sandefjord 1855.  
  

1955: Samlerens frimerkealbum fra 1955

hadde en fetter som jobba på kontoret til 
Ivarans rederi i Oslo. Tida gikk og samlingen 
vokste. Da jeg var FN-soldat i Gaza ble inter-
essen vakt for frimerker fra Midt-Østen og 
Egypt.

i gandhis fotspor
 Her var og er det mye «godt». Så ble interes-
sen for India «født» og med det Mahatma 
Gandhi, som fikk tilnavnet «Father of the 
Nation». Jeg leste bøker og alt jeg kom over 
av litteratur, tenkte at dette var et spennen-
de felt. Som tenkt så gjort, samlingen tok 
form, og den har etter hvert ført meg til In-
dia hvor reisen går ofte for å følge i Gandhis 
fotspor. 

Det ble frimerkeklubb og utstillinger i inn 
og utland. Flere av samlingene med for-
skjellige land og temaer har blitt bygget om 
flere ganger for tilslutt og få det slik en vil ha 
dem. 

Dette var historien i korte trekk om en 
gutt som sugde til seg all den informasjonen 
disse taggede vennene hans gav han, ikke 
minst geografi, om land og folk, og historie. 
Det ble et eventyr av en hobby for meg!

 

Har du bidrag til denne siden? Lever det i avisresepsjonen, 
mrk. Lokalhistorisk senter. Bilder merkes med hvem, hva, hvor, 
når, og helst med en beskrivelse. Husk navn og adresse på utlåner. 
Har du elektronisk stoff, send det til so@loeberg.net
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