
Høsten 1962 het skoleavisen «Parlando» på det som i dag 
heter Sandefjord vgs. Redaksjonen besto for 54 år siden av 
Harald Grønn, Ove Holter-Jørgensen, Einar Hanseid, Inger 
Johannesen og Bjørg Bjune. Avisens innhold var sterkt pre-
get av skolens aktiviteter, og avbildede 1. klassing Hans Olav 
Håkonsen uttaler at han forstår alt som står i avisen, men han 
innrømmer at skoleavisen er Menighetsblad nr.2. Ivar Otto 
Myhre fra 4N som også er avbildet, presenteres som Ball-
klubbens store håp. Han savner artikler fra og mot lærerne 
med mere «trøkk».     tekst: Harald Fevang

Parlando

Ved linjeskipet Thorswave’s ferdigstillelse på Framnes i 
Sandefjord i 1968 fikk rederiet Thor Dahls kvinnelige ansatte 
anledning til å besøke båten før avgang. På bildet blir tre av 
dem godt ivaretatt i offisersmessa av senioren Hjalmar Han-
sen til venstre, videre Torunn Antonsen, Berit Olsen og Tove 
Jensen. Skipet hadde på denne tiden følgende lokale offise-
rer: Kaptein Thorleif Lund, overstyrmann Agnar Larsen, 2. 
styrmann Asbjørn Lunde, elektriker Egil Christiansen, tele-
grafist Sture Blyseth, stuert Oddvar Karlsen, og 2. maskinist 
Odd W. Berg.  Bare 17 år etterpå hadde dette vakre skipet gjort 
sitt på verdenshavene. Det endte opp som spiker i India i 
1985.

 tekst: Harald Fevang 
   Foto: skipsavisa thorglimt

Kvinnelig skipsbesøk

saker og ting som  
setter  minnene i sving

selV om det i disse dager ikke akkurat er de 
mest isete veiene, kan det likevel være in-
teressant med et slikt bilde fra Furustadvei-
en i 1947. Sakte fart og forsiktighet langs vei-
ene har likevel alltid sin gyldighet. Føreren 
av Packard Z-14149 Sedan 1930 modell har 
kommet litt langt ut i veien der drosjebil 
Z-14135 så vidt har huket seg i den gamle bi-
lens støtfanger. Noe særlig tett trafikk skulle 
det heller ikke være på denne rette og over-
siktlige veien i det mest rolige hjørne av 
gamle Sandar kommune. Gårdsbruket i en-
den av denne sletta ble i 1947 drevet av Ka-
roline og Olaf Borge, og i uthuset rett ved 

var det 2 hester, 6 kyr, 5 ungdyr, 4 griser og 
50 høns, og jordene som drosjebilen så vidt 
måtte ta i bruk var på hele 90 dekar. I dag er 
jordene på Furustad fortsatt store og flate 
etter våre forhold, og veiene er rette med 
forholdsvis lite trafikk.

 tekst: Harald Fevang 
 Foto før: politiarkivet
 Foto nå: Bjørn marum olsen

Biler på glattaFør og nå

bråvoll: Snødekte jorder på Bråvoll i Andebu før krigen. alle foto: Private Postkort
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«Ære noen fra Andebu 
her, så hold i hopes for nå 
bryter det laus!» 
 
Harald Fevang
redaksjonen@sb.no

Dette uttrykket sies å være hørt 
høyt og tydelig på en bygde-
fest i Lågendalen i en tid da 
det kunne gå hardt for seg på 

dansefestene rundt om i bygdene. 
Og slike fester kunne ofte finne  

sted både i Kodal og Andebu, og Høy-
jord og Stokke også, og da måtte vel  
guttene fra nabobygdene passe seg  
hvis de ble for nærgående for de lokale 
jentene. 

Kom det gutter fra Sandefjord kunne 
det bli bråk! At det var litt kulturforskjel-
ler bygdimellom måtte en regne med. 
Det gjaldt å passe seg litt!

Jentene både på Bråvoll og Gravdal og 
i Stokke hadde på 60-tallet et godt øye 
til flere bygutter. 

Som oftest gikk det jo bra. Værre var 
det over skauen til Lågendalen. Der 
måtte bygutter bare passe seg!

Jentene på landet bodde gjerne på 
bondegårder, og der var det tradisjon at 
guttene ble buden inn på kaffe i stua et-
ter å ha kjørt jentene hjem, men det 
skulle «inte væræ no leven» for de gam-
le sov «rætt over stua!»

Om gårdene var store eller små visste 
som regel ikke guttene noe om, men 
kjørte de senere forbi i dagslys kunne 
møkkadyngene utfor uthusene fortelle 
litt om gårdenes størrelser!

Ved juletider kunne det vel hende at 
sjølfolka på gården ikke hadde lagt seg 
enda når ungguttene ble bedt inn, og da 
kunne det bli hyggelige og interessante 
møter mellom generasjonene. 

Starten på en slik kveld kunne gjerne 
gjennom året være at jentene satt på 
melkerampa i det nærmeste veiskillet 
og ventet på en høvelig skyss til dit det 
måtte passe, og melkerampa ved  
Bråvoldbutikken i 1961 var som regel 
ganske sikker!

Andebugårdene og møkkadyngene

hallenstvedt: Hvor stor møkkadynga var på Hallenstvedt måtte en godt bak husene for å se!

skarsholt: Og her på Skarsholt var dynga i ferd med å bli godt synlig på utsiden! eget stemPel: I sin tid hadde de fleste butikker i Andebu eget brevhus med sitt eget stempel.

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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