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«sb SANDEFJORD »

Isin bog ~Det gamle Skiringssal" (Kristiania 1900) søger cand. theol. S. A. Sørensen athævde at den gravhaug ved Gogstad pr. Sandefjord, hvor det bekjendte vikingskib blev
_ fundet i 1880, er kong Olaf Geirstad-Alfs grav og at det historisk bekjendte sted Skirings
''c)^> sal maa søges omtrent der hvor Sandefjord nu ligger. Noget almindelig anerkjendt bevis

herfor har det dog ikke lykkedes forfatteren at tilveiebringe, om der end er momenter som taler for
rigtigheden af en saadan antagelse. Hvis denne paastand skulde være rigtig, maa Sandefjord være

~Viking", bygget 1893 ved Framnæs efter det i 1880 ved Gogstad pr. Sandefjord fundne vikingskib.

af meget gammel oprindelse. Sikkert er det imidlertid at stedet allerede tidlig i middelalderen har
været en handelsplads og at der sammesteds har været en søgt havn. I Haakon Haakonssøns
saga fortælles der saaledes at der i aaret 1225 laa en mængde tyske kogger inde i Sandefjord.
Disse har muligens hentet trælast der.

Stedets navn maa antages at være afledet af Sandeherreds prestegaard, som vel tidligere har
hedt Sandar og paa hvis grund Sandefjord oprindelig var beliggende. Den bæk som gaar ud ved
bryggeri i Sandefjord, og som nu er helt overdækket, var dengang langt større og dannede ved sin
munding et elveløb som ydede en god havn. Traditionen ved at berette at hollænderne seilede
med sine kofter opad elven lige til der hvor byens torv nu ligger.
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I en fortegnelse fra omkring aar 1400 over geistlig gods i Oslo bispedømme omtales paa
flere steder tolden i Sandefjord. Paa den tid maa altsaa Sandefjord være blevet et eget toldsted.
Tolden antages at have været udførselstold for tømmer som udskibedes fra stedet, og der er flere ting
som tyder paa at denne tømmerudskibning har været ganske betydelig. For de øvrige norske byers
vedkommende kjender man ikke til at der er foregaaet nogen trælastudførsel før ca. 200 aar senere.

Efter at grevskabet Laurvigen var blevet oprettet i 1671, blev det (i 1692) bestemt at alle
de i grevskabet som vilde drive ~borgerlig næring enten ved seilads eller paa anden maade skulde
nedsætte sig paa Nanset grund som er rette Laurvigen". Hvis denne bestemmelse var blevet
overholdt, maatte den ganske have hindret Sandfjords næringsliv, men det viser sig at saa ikke har
været tilfældet, idet trælastudskibningen fra Sandefjord fortsatte som før. Ved kgl. resolution af

Sandefjord fon ca. 100 aar siden.

10. januar 1798 blev Sandefjord erklæret delagtig i Larviks handelsrettighed og det blev tilladt
skibe ~som fra fremmede steder fører saadanne varer der fornemmelig henhører til landmandens
fornødenhed" at losse i Sandefjord uden først at anløbe Larvik.

I 1792 fandtes der i Sandefjord ~60 i brandkassen assurerede huse". Der indkom det aar
28 og udgik 43 smaa og store skibe. I 1801 havde byen 373 indbyggere og i 1804 15 dersteds
hjemmehorende skibe paa tilsammen 1041 commercelæster. Paa den tid var der gode trælastpriser
og hoie fragter og efter freden i 1814 var trælastudskibningen i Sandefjord endel aar ligsaa betydelig
som fra Larvik. I 1817 udskibedes saaledes 2700 læster i 67 ladninger. Senere gik udførslen
tilbage, men fra 1830-aarene begyndte der atter et opsving.

1 femaaret 1830—35 blev der i Sandefjord bygget 8 skibe paa tilsammen 315 cl. drægtighed,
saaledes at skibsbyggeriet har været drevet med mere iver der end noget andet sted i amtet.
I 1835 var der i Sandefjord 32 hjemmehørende skibe paa tilsammen 1531 cl.
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I 1837 blev Sandefjords bad grundlagt af daværende læge i Sandefjord Heinrich Arnold

Thaulow. Sogningen var de første aar liden, men tiltog efterhaanden og bidrog ikke Udet til stedets

jpkomst. Navnlig blev der, paa grund af den lette adgang til bortleie af værelser til badegjæster,
bygget ikke saa faa huse i de følgende aar.

Sandefjord som kjøbstad. Ved lov af 23. juni 1845 blev ladestedet Sandefjord ophøiet til
øbstad. Udviklingen begyndte nu at gaa forholdsvis raskt frem. Tomter som i 1840-aarene var

betalt med 6 skilling pr. kvadratfavn betaltes i 1850-aarene med mere end det 20-dobbelte

Sar k

i IS; 8 f Sandefjord egen byfoged og samme aar blev der oprettet apothek stedet.pa^

Omtrent samtidig blev distrikstsfængslets nye bygning, der kostede byen 1800 spd. taget i brug
1869 optog byen et laan paa 8000 spd. til opførelse af en kirke. 2 aar senere var denne

færdig og havde da ialt kostet omkring 13 000 spd. I 1874 optoges et nyt laan, denne gang paa
30 000 spd., væsentlig til anlæg af et tidsmæssig vandverk. Samme aar traadte Sandefjords brænde
vinssamlag i virksomhed istedetfor 2 private brændevinsudsalg, som da blev inddraget. Samlaget
irev sin forretning indtil 1898, da det blev nedstemt
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Fra slutten af 1870-aarene begyndte trælastudførslen at aftage og kom snart til at blive af

liden betydning. Til gjengjæld blev skibsfarten mere og mere byens rygrad. Ved udgangen af 1880

udgjorde de i Sandefjords tolddistrikt hjemmehørende skibe 156, med en samlet drægtighed paa
42 223 ton. - Fra omtrent samme tid begyndte Framnæs skibsbyggeri og mekaniske verksted at

beskjæftige en stadig stigende arbeidsstok. Dette bidrog ogsaa adskillig til byens opkomst og i
1880-aarene fik efterhaanden sæl-, bottlenose-og hvalfangsten større og større betydning for byen. I

1890 anvendtes saaledes til kombineret sæl- og bottlenosefangst 4 dampskibe paa 891 ton, til bottle

nosefangst alene 4 dampskibe paa 571 ton og 8 seilskibe paa 863 ton samt til hvalfangst 5 damp

skibe paa 114 ton.
Ved lov af 29. juni 1888 blev Sandefjords grænser udvidet, idet Hjertnæs, Grønli og Puk

kestad blev lagt ind under byen. Derved steg byens indvaanerantal betydelig, men i økonomisk

henseende var udvidelsen neppe fordelagtig, da der i bydelene Grønli og Pukkestad boede mange
familier i smaa kaar.

I 1892 oprettedes en stuertskole, i 1894 arbeiderakademi (folkeakademi) og folkebibliothek

og i 1896 en tegneskole, der i 1898 omdannedes til teknisk aftenskole. I 1899 oprettedes et nyt apothek

(Nordstjernen) ved siden af det gamle Sandefjords apothek (senere omdøbt til apotheket Hvalen).
16. mars 1900 brændte en større del af byen. Ved denne ulykke blev 51 huse, brand

takserte for tilsammen kr. 1092 980, lagt i aske. Blandt de brændte bygninger var saavcl byens

kirke som middelskolen. Ved branden blev kommunen paaført betydelige udgifter, navnlig til

regulering af det brændte strøg, til gadeoparbeidelser, bygning af ny kirke, indkjøb og indredning af

ny brandstationsbygning m. m. Opførelse af ny middelskolebygning var allerede tidligere paabegyndt.

Til bestridelse af udgifterne efter branden optoges et nyt laan paa 300 000 kr. En anden

Følge af branden var indførelsen af murtvang i de centrale bydele.

Den nye kirke blev færdig i 1903. Den har ca. 900 siddepladse og har kostet ca. 140 000 kr.

De nærmeste aar efter branden betegner en stilstandsperiode for byen, delvis ogsaa med

økonomisk nedgang. Hertil bidrog de betydelige skatter som skyldtes kommunens store udgifter efter

branden, de uheldige konjunkturen paa skibsfartens omraade samt hvalfredningsloven af 1903. Men

stilstanden varede ikke længe. Forjaget fra vor eget lands kyster brøt hvalfangstens mænd nye

baner for bedriften. Efter at den første ekspedition 1904 05 med flydende kogeri til Sydishavet

havde godtgjort muligheden af at drive lønsom fangst paa disse fjerne felter, fulgte flere efter og i

de folgende aar startedes det ene store hvalfangerselskab efter det andet. De fleste af disse selskaber

dannedes efter initiativ af Sandefjords-mænd (se specialartiklerne i nærværende verk), og byen kom
derved til at indtage en ledende stilling paa hvalfangstens omraade.

Tonnagcn af de ved Sandefjords toldsted hjemmehørende skibe havde ved udgangen af

efternævnte aar folgende størrelse:

Aar
Seilskibe

ton
Dampskibe

ton
Tilsammen

ton

1900 40 649 7 851 48 500

1905 38 155 19 971 58 126

1910 29 351 62 420 91 771

11)1 1 28 899 95 302 12 1201

1912 31 560 96 877 128 497

1913 31 064 106 203 137 267
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Hvalfangstselskaber. Af nedennævnte selskaber disponertes A S ~Ørnen" indtil 1912 af

hr. Chr. Christensen foregangsmanden paa hvalfangstens omraade i vore dage . Det var hr.

Christensen som lod udruste den før nævnte forsøgsekspedition 1904—05 til Sydishavet. Hr. Chri-

stensen disponerte ogsaa et andet hvalfangstselskab AS ~Nor", men disse to selskaber blev i 1912

slaaet sammen under navnet AS ~Ørnen" og som disponent for det nye selskab ansattes hr. Chr.
Christensens søn, hr. Søren Christensen. -Af ældre selskaber, stiftet før 1903, eksisterer endnu

A S ~Norrøna" og A/S ~Suderø", der hver eier halvdelen iA S Sandefjords hvalfangerselskab; end-

videre AS ~Verdandi" samt A/S ~Alfa og Beta". De øvrige selskaber opføres i nedenstaaende
tabel i række efter det aar, hvori hvert selskab er stiftet:

Stiftet aar Selskabets navn Disponent Aktiekapital

1903,1912 Ørnen Søren Christensen . Kr. 2 400 000
1906 Sandefjords hvalfangerselskab ... P. Bogen .... ; „ 400000
1907 South African Whaling Co Johan Bryde . . „ 960 000
1908 Bryde og Dahls seiskab Thor Dahl .... Interessentskab

Sydhavet P. Bogen .... Kr. 550000
1909 Condor Lars Christensen . „ 150 000

Viking . P. Bogen .... „ 600 000
1910 Bas ... N. T. Nielsen . „ 350000

Hvalen Lars Christensen . „ 700 000
Kosmos Chr. Christensen „ 7CO 000

Laboremus T. Dannevig & Co. „ 1000 000
Normanna Halvor Virik . . . ; „ 500 000
Odd do. „ 700 000
Pacific Lars Christensen . „ 750 000
United States Whaling Co. . . . P. Bogen .... „ 1500000

1911 Alaska Whaling Co Lars Christensen . „ 1000 000
Capella P. Bogen .... „ 1 200 000
Dominion Whaling Co T. Dannevig & Co. „ 850 000
Mozambique Whaling Co Johan Bryde 800 000
Vik : Lars Christensen . Interessentskab

Østkysten Johan Bryde . . Kr. 700 000
1912 Companhia de Pesca Norte do Brazil Trygve Rynning . Interessentskab

Urd Albert Grøn ... Kr. 500000

1913 Æqvator Chr. Castberg. .. „ 350 000
Grib Einar Noer , 150 000

Ved lov af 19. juli 1912 blev der i Sandefjord oprettet børs (se specialartikel). Herved fik

Sandefjord sit ofHcielle stempel som henhørende blandt landets mest fremtrædende forretningsbyer.
Elektrisitetsverket. Efter indstilling fra en kommunal komité, som i flere aar havde arbeidet

med forskjellige projekter til at skaffe Sandefjord elektrisk energi, vedtog kommunestyret vaaren

1909 at bygge et elektricitetsverk med damp som drivkraft. Verket blev færdig om hosten samme

aar og var paa ca. 100 kilowatt. Det kostede ca. 90 000 kr. Derved blev den tidligere gadebelysning

med petroleumslygter aflost af mere tidsmæssig elektrisk belysning.
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Parti fra
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«ords havn
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Tilslutningen af abonnenter var saa rask at allerede efter 2 aars forløb var verkets energi helt

optaget. Ved denne tid begyndte Treschow Fritzøe at udbygge sine fosser i Slemdal og efter en

del forhandlinger, afsluttet kommunen i 1913 kontrakt med nævnte firma om tilførsel af elektrisk

energi til Sandefjord. Herved blev byen sikret indtil 1200 hestekræfter. Kraftoverføringsanlægget

blev færdig i slutten af 1913 og ved dette tidspunkt begyndte kraftleverancen. I mai 1914 var om

bygningen af ledningsnettet m. v. i Sandefjord fuldt færdig, hvorpaa dampverket indstillet driften
for derefter kun at skulle tjene som reserve.

Gasverket. Sommeren 1912 blev der anlagt gasverk i Sandefjord. Dette, som har kostet ca.

340 000 kr. eies af et privat aktieselskab med en kapital paa 180 000 kr.; kommunen har imidlertid

omtrent tredieparten af samtlige aktier og har efter 5 aars forlob ret til at indløse anlægget.

Sandefjord ek

har gasverk; men tilslutningen af gasforbrugereSandefjord er den mindste by i Norge som

har været meget rask og i forhold til byens indbyggerantal uventet stor. Efter mindre end P/2 aars

drift har gasverket ca. 900 abonnenter. Gasen bruges næsten udelukkende til kogning.

Folkeskolen. Sin forste offentlige folkeskole fik Sandefjord i 1800. Den var delt i 3 klasser,

men havde bare en lærer. Der holdtes saavel formiddags- som eftermiddagsskole, men lidt efter lidt

udviklede formiddagsskolen sig til betalingsskole üborgerskole"), medens eftermiddagsskolen blev

den egentlige ahnueskole. Denne ordning kan fra 1830 af siges at være endelig fastslaaet.

Til at begynde med havde borgerskolen det storste antal elever, men efterhaanden fandt

byens bedrestillede borgere sig lidet tilfreds med den undervisning den kunde byde og engagerede
privatlærere til sine barn. I 1S4S blev denne del af skolen nedlagt og i 5 aar, indtil 1853, var

almueskolen byens eneste offentlige skole. 17. februar 1853 approberede departementet en ny plan
for skolen i Sandefjord. Efter denne skulde skolen have 2 klasser, hvoraf den nederste skulde være
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en almueskole med gratis undervisning, medens den øverste skulde være en høiere almueskole,

hvor der betaltes skolepenge. Der ansattes 2 lærere. Til denne skole bidrog kommunen aarlig

435 spd.; den skaffet desuden saavel lokale til skolen som bolig til dens førstelærer. I 1859 besluttet

bystyret at den høiere almueskole skulde udvides til en borgerskole med 3 klasser og noget senere

blev en ny skolebygning opført. Denne, som kostet 3500 spd., blev taget i brug i 1864. - I 1877

skiltes borgerskolen ud som egen skole, der fik sin særskilte forberedelsesskole. Derved ophorte for

bindelscn mellem den lavere og høiere skole. Begge skoler gjennemgik fra da af en temmelig rask

udvikling. — I 1887 blev en ny, tidsmæssig bygning for folkeskolen færdig. Den kostede ca. 70 000 kr.

og afgav rum for skolen helt til 1914. da den ved paabygning og tilbygning udvidedes til mere end den
3-dobbelte størrelse. I fuldt færdig stand har denne bygning kostet ca. ''\ mill. kr. (brandtakst kr. 255000).

Folkeskolens udvikling og vekst forøvrig fremgaar af nedenstaaende oversigt

Klasser Lærere Samlede udgifter

->~>

Sandefjords gamle skolebygning

Skoleaar Elevantal

1880—81
1885—86
1890—91
1895—96
1900—01
1905—06
1910—11
1913 14

270
350
539
611
622

741
704

9
14
19

11
14
18
17
19
20

Kr. 6 105,
„ 10 490,

16 879,
23 854,
28 491,
35 666,
46 178,

21
23
24
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Den høiere almenskole. I 1885 vedtog bystyret enstemmig at der skulde oprettes en mid

delskole i Sandefjord. Denne traadte i virksomhed 1. oktober s. a. og kunde allerede sommeren

1886 fremstille sine første elever til middelskoleeksamen. Til at begynde med havde skolen lokale

paa forskjellige steder i byen; en del klasser holdt til i folkeskolens bygning, medens resten havde

leiede lokaler i 2 forskjellige bygninger i Løkkegaden. Men da folkeskolen sommeren 1887 tog sin

nye bygning i brug, blev den gamle skolebyning, efter at have undergaaet en hovedreparation, over

ladt til middelskolens brug alene. Der var dog ikke plads til alle middelskolens klasser i det gamle

skolehus, det manglende rum maatte laanes i folkeskolens nye bygning. Men folkeskolens elevantal

Sandefjords nye folkeskole

vokste, den Hk efterhaanden brug for flere og flere rum og i 1898 besluttede bystyret at opføre ny

bygning for middelskolen. Denne blev taget i brug i november 1900 og har kostet ca. 110 000 kr.

Fællesundervisning for gutter og piger var gjennemført allerede fra 1887 af. I 1899 paabe

gyndtes inddragningen af de 5 forberedelsesklasser og i 1904 var denne fuldført. Fra da af bestod

skolen kun af de 4 middelklasser; af disse har dog til stadighed 1 eller flere, paa grund af elevantallets

storrelse, været delt i 2 paralelklasser. I 1904 knyttedes der til middelskolen en handelsklasse,

hvis formåa! er gjennem et 1-aarig kursus at meddele eleverne elementære handelskunskaber. Til

optagelse kræves middelskoleeksamen. Der undervises i bogholderi, handelsregning, norsk, tysk og

engelsk med handelskorrespondance, fransk, vekselret og handelslære, stenografi og maskinskrivning.
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Middelskolens udvikling, hvad størrelse og udgifter angaar, sees af nedenstaaende tabel:

Ant£il Antsl
Skoleaar Elevantal elever lærere Samlet udgift Kommunens tilskud

1900—01 214 9 11 „ 26 955,— i) „ 4 471,
1905—06 113 5 11 „ 21515,— „ 5 229,

'l Heraf ca. kr. 7000.— til inikjøb af nyt undervisnings;nateriel ni. m. efter branden i 1900.

Sandefjords høiere almenskole

Sandefjord bad blev, som foran nævnt, grundlagt 1837 og er saaledes Norges ældste bade

sted. Der findes en salinsk svovlkilde, en mineralsk saltkilde og en alunholdig jernkilde, og der er

den letteste adgang til at skaffe udmerket gytje i rigelig mængde. Ved disse store naturlige hjælpe

midler og ved eiernes stadige bestræbelser for at skaffe badet det mest tidsmæssige af udstyr, ap

parater og kurmetoder, har Sandefjord bad altid kunnet indtage en fremragende plads blandt nordens

kursteder. — Badebygningerne blev ombygget og betydelig udvidet i 1899. De danner et stort kom

pleks, som ligger i et vakkert parkanlæg. Bygningerne bestaar af flere større afdelinger og inde

holder tilsammen over 40 baderum. Badebetjeningen udgjør ca. 60 personer. — Societetsbygningen

blev i 1901 opført paa en høiereliggende del af badets eiendom Hjertnes. Dette anlæg omfatter for

uden en stor park 3 svære bygninger der er forenet ved overdækkede verandaer. De indeholder

festsal med scene og tilstødende selskabsrum, i midtbygningen hal, læseværelse, røgeværelse, billard

og damesalon, samt i 2den etage spilleværelser og i den tredie bygning stor spisesal med tilstødende

1886—87 232 10 10 Kr. 14 516,- Kr. 3 216,
1890—91 257 10 11 „ 14951,- „ 1922,
1895—96 232 10 12 _ 17 343,- „ 4 965,

1910—11 123 6 11 „ 23 412, „ 4 847,
1913—14 181 7 14 „ 31080,— „ 7021,



XIV HISTORISK INOLEDNING SANDEFJORDS NÆKINGS- OG FORRETNINGSLIV

Sandefjord i 1914

Hand bad a a
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Badets societetsbygning.

Fra badehuset.
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separatrum. Societetsbygningernes samlede grundflade er over 2000 m 2. De har kostet ca. 200 000
kroner. Skattetaksten for badets samtlige eiendornme i Sandefjord er over ' 2 million kroner. Det
aarlige antal badegjæster dreier sig om B—9oo.

Sandefjords udseende har i de sidste 3—4 aar undergaaet adskillig forandring. I de vestlige
bydele er der opført en hel del villaer og i byens centrale dele indtager den nye folkeskolebygning og
den nye festivitet en fremkudt plads. Begge disse to store bygverker blev færdig i 1914. 1 festivi
teten faar børsen og i folkeskolebygningen bystyret tidsmæssige lokaler.

Komtnunens økonomi.

Antagen indtægt Udgiitsbudget Byskat Skatørekr. kr. kr.

367 720, - 5 344,
12 280,660 000,

796 220, 32 000,
44 159, -
57 679,—

ca. 900 000,
-„ 1 000 000,
-„ 1 200 000, - 109 825,

134 382,
-132 663,—
128 539,
-128 775,
-126 476.
-145 205, —
168 111,
-239 715,

1 565 395,
1 501 851,

12,97

181 231,
183 497,
184 954,
185 783,
-208 937,
239 279,
-328 310,

13,51
1 463 250,
1 468 235,
-1 542 000,
1 838 730,

13.21
12,78
12,16
10,06

1 925 655,
1 995 207,
4 648 046,

11,47
9,31

426 152, 266 675, 6,5

Ved den i juni 1914 tilendebragte ligning viser det sig at formuen er steget med ca. 3

millioner og indtægten med ca. 1 million kroner.

o: ,O

W ~J% W«?W 1K W

Antagen formue
Aar kr.

vjuvj,

1875 2 456 000,
1885 3 180 000,-
1890 4 127 450,
1895 4 305 750,-
1900 6 105 500,-
1905 6 760 300,-
1906 6 618 100,-
1907 6 102 100,-
1908 6 693 700,
1909 6 340 900,-
1910 11111 800,-
1911 9 977 000,
1912 11 246 800,

913—14 17 280 600,
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P. A. GRØn.

Firmaets grundlægger, skibsreder P. A. Grøn blev født i Sandefjord Bde oktober 1833. Ligesomsin fader og bedstefader, som ogsaa var skibsredere, begyndte han tidlig at fare tilsjøs, var ude

i mange aar, men slog sig saa i 1872 til ro i Sandefjord, hvor han begyndte sin virksomhed som
skibsreder.

Paa verfterne ved Sandefjord (Ranvik, Stub, Kamfjord o. fl.) lod han efterhaanden bygge en

hel del seilskibe. Et par av disse gik i frugtfarten paa Messina, men de fleste var af en egen type,

beregnet paa farten paa Vestindien, Mexiko og Brasilien grundtgaaende skibe, som var afpasset
efter havneforholdene derborte. Lasten bestod væsentlig af mahogny og sukker, samt kaffe. I seil-

skibenes sidste tid var hr. Grøn sin egen assurandør.

Det sidste af disse skibe og det sidste seilskib som overhovedet er bygget ved Sandefjord,
var skonnertskibet ~Felix".

I denne trade var hans skibe engageret saalænge som fragtfarten i denne branche for seil
skibe overhovedet vedvarte. I løbet af 1890-aarene gik den efterhaanden over paa faste dampskibs

linjer. Seilskibene var ikke længer tidsmæssige og P. A. Grøn begyndte at kjøbe og bygge

dampskibe. Omtrent samtidig blev hans søn, Karsten Grøn, optat i firmaet.
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P. A. Grøns arbeidsevne var ikke begrænset til hans egen forretning. Hans store virkelyst
gav sig ogsaa udslag paa andre omraader, navnlig var hans interesse for hans egen by stor og her
har P. A. Grøns arbeide

været af megen betyd
ning. Han var medlem
af ligningskommissionen,
havnestyret, sjøretten og
skolestyret, tildels som
formand. I en lang aar
række sad han i kom

munestyret, dels i repræ
sentantskabet, dels i for

mandskabet og var i 1887
byens ordfører. I 1892

ogsaa en sterk tillid til
byens udviklingsmulighe-

I det sidste kommune-

deltog i det var kort

1900 kom det til en

-94 og 1895—97 var han
storthingssuppleant for

gjaldt og de tvilende og
de tillidsfulde stod mod

Larvik og Sandefjord og
mødte som saadan en tid

paa tinget under sagfører
(senere statsraad) Abra
hamsens sygdom.

hinanden. Da reiste hr

Grøn sig, talte med fynd
og klem og sluttede med

P. A. Grøn har saa Hans ord er, hidtil
ledes indehavt de høieste

tillidshverv som byens
borgere kunde skjænke
nogen. Seiv havde han

ialfald, ikke blevet gjort
tilskamme.n Grøn\ars

P. A. Grøn døde den
Iste oktober 1903, 70 aar gammel

Karsten Grøn, den nuværende indehaver af firmaet, er født den 7de september 1873

stvremøde, som hr. Grøn

efter den store brand i

skarp debat. Det var by
ens gjenopbyggelse det

ordene: ,Jeg tror paa
Sandefjords fremtid."
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~ EI le n Cathrine". Bygget i Sandefjord i 30-aarene.

Efterat have gjennemgaaet Sandefjords hoiere almenskole opholdt han sig 2 aar i Leipzig,

hvor han gjennemgik den derværende Handelslehranstalt, en institution som dengang var paa moden

og som hadde stort ry. Derefter besøkte han England og Amerika, hvorved han fik leilighed til at
studere verdens vigtigste skihsfartcentrer.

I 1897 blev han optaget som medlem af firmaet P. A. Grøn,"og fra da af begyndte han at
omlægge bedriften, saaledes at seilskibene efterhaanden blev erstattet af dampskibe.

~Felix", Det sidste ti æ-seilski b bygget i Sandefjord i 1890.
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Malmskibet ~Wacousta IL .

Han disponerer for tiden 8 dampskibe med en samlet drægtighed af 52 600 ton dw. De
nyeste og største af disse er ~Sandefjord u og ~Ranvik", hver paa 11 000 ton. Hertil kommer p. t.
5 skibe paa tilsammen 25 000 ton, som firmaet leier.

Det er saaledes en anselig flaade som disponeres af hr. Grøn.
Samtlige skibe er engageret i malmtransporten og de er specielt konstrueret for denne fart

Besætningen paa skibene udgjør ialt ca. 350 mand.
Hr. Grøn er direktør i dampskibsassuranceforeningen „ Vidar" og har tidligere ogsaa været

direktør i assuranceforeningen „ Vestfold".



South african whaling Companys station Bl uff pr. Durban South African.

JOHAN BRYDE
Konsul Johan Bryde er født i nærheden af Sandefjord 15. juni 1858. Ligesom sin fader, skibsreder J. M. Bryde, begyndte han tidlig at fare tilsjøs og blev skibsfører da han kun var 21
aar gammel. I 1883 blev han fører af „Kommandør Svend Foyn", en fuldrigger paa 2559 ton,
som dengang var Norges
største seilskib. Dette skib
førte han indtil i 1890,
hvorefter han i mars 1891

etablerede egen skibsre
der- og agenturforretning
i Sandefjord.

Det første skib han

disponerede, var „ Kom
mandør Svend Foyn",
men efterhaanden fik han

flere og flere skibe og
disponerede en tid hele
21 seilskibe. I januar
1897 overtog han be
styrelsen af A/S ~Haab
et", som var startet af
hans fader i 1882. Sel

skabet drev hvalfangst
paa Finmarken og herr
Bryde har senere været
sterkere og sterkere knyt
tet til denne bedrift.

South African Whaling
Co. med en aktiekapital
paa 270.000 kr. 2 aar
efter blev kapitalen ud
videt til 960.000 kr. Sel

skabet driver hvalfangst

landstationer, 1 flydende
kogeri og 8 hvalbaade.

startede han endnu et

hvalfangerselskab, A/S
Østkysten med en aktie
kapital paa 700000 kr.,Johan B yde.

videt til 1 million. Og-

saa dette selskab driver fangst ved Østafrika, har landstation, 3 hvalbaade og et stort flydende
kogeri, d s Johan Bryde" paa 6600 ton d\v.

Herr Bryde er grundlæggeren af den norske hvalfangst ved Sydafrika Fangsten var i be
gyndelsen udmerket. Efter 4 aars drift kunde saaledes South African Whaling Co. afsætte 400.000
kr. til driftsfond efterat aktionærerne i de foregaaende aar havde faaet udbetalt ialt over 100 pct.
Senere er imidlertid fortjenesten for samtlige selskaber paa grund af den overhaandtagende kon
kurrence sterkt formindsket.

Sandefjord 2. A.

I 1907 startede han A S

ved SydaFrika og har 2

I 1911 startede herr

Bryde A/S Mozambique
WhaI ing Co., med en

R É- aktiekapital paa 800.000
V / kr. Fangstfeltet er Øst-

S' afrika op selskabet harM 5 ,-'  -".'JF,
W 1 landstation og 3 hval
./ baade.

Senere samme aar

men som senere er ud-
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Balaenoptera Brvcle
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Ved herr Brydes station i Saldanha Bay (33° sydlig bredde) fanges der adskillig af en
egen hvalsort som man dernede har pleiet at kalde ~seihvalbastard". Under sit ophold dersteds,

høsten 1912, fik herr cand. real. Ørjan Olsen anledning til at undersøge et eksemplar af denne

hvalsort. Det viste sig da at det var en ny, hidtil ukjendt art og til ære for herr Bryde gav herr
Ørjan Olsen den navnet balaenoptera Brydei (Brydes hval). Den ligner noget seihvalen, men har
betydelig længere luffer, talrigere, meget afvigende barder o. s. v.

I 1907 anlagde herr Bryde Gimle fabriker ved Sandefjord. Disse omdannedes senere til

aktieselskab med herr Bryde som disponent og med en kapital paa 300.000 kroner. I 1913 er den

bestemt udvidet til 600.000 kroner samtidig som driften delvis bliver omlagt. Denne omfattede oprinde

lig raffinering af hvalolje, fabrikation af skibskompositioner, kunstig gummi og finere maskinoljer

men udvides nu med moderne frøknusningsanlæg, oljemøller og raffineringsanlæg for fremstilling af
linolje samt raffineret kokus- og arachidolje. Driften er beregnet paa at kunne behandle 5 å 6000
tons raastof pr. aar og produktionen at afsættes paa det indenlandske marked.

Herr Brydes store arbeidskraft har ogsaa været udnyttet paa andre felter end det rent for
retningsmæssige. Han har været betroet en række saavel kommunale som andre tillidshverv. Han

har saaledes været medlem af Sandefjords kommunestyre, har i over 20 aar været formand i styret

for Sandefjords stuertskole, hvis oprettelse skyldes ham, og han var den som tog initiativet til op
rettelse af bors i Sandefjord. Af handelsdepartementet blev han beskikket som medlem af Sande
fjords børskomité og er dennes formand.

Sammen med skibsforer Oskar Johannessen stiftede han Norsk Skibsførerforening og var
i en aarrække dennes formand. Han var ogsaa medlem af den departementale komite vedrørende

sundheds- og sikkerhedsforanstaltninger samt invalide-, alderdoms- og ulykkesforsikring for sjøfolk.
Denne komite's, ~sjømandskomiteen u s arbeide strakte sig ud over et tidsrum af 7 aar, 1893^1900.

Herr Bryde er belgisk konsul og har oftere ydet assistance ved udrustning af polareks
peditioner, særlig den belgisk-antarktiske ekspedition 1897—99.

South african whaling Companys anlæg i Durban.



SANDEFJORD BØRS

Spørgsmaalet om oprettelse af en børs i Sandefjord har i de senere aar gjentagne gange væretdrøftet og eftersom hvalfangsten tiltog og Sandefjords ledende stilling paa dette omraade var
fastslaaet, blev kravet paa et offentlig noteringssted, specielt for hvaloljen, sterkere og sterkere.

I møde den 16de november 1911 besluttede Sandefjords sjømandsforening, efter forslag af

konsul Johan Bryde at udtale sin tilslutning til tanken om oprettelse af børs i Sandefjord.
Den 17de november 1911 holdt konsul Bryde foredrag om sågen i Sandefjords Handelstands

Forening, hvor man enstemmig vedtog følgende udtalelse:
~F.or bedre at værne om de store økonomiske interesser, som vor by nu har knyttet i for

bindelse med hvalfangsten, udtaler Sandefjords Handelstands Forening sig for det betimelige og
ønskelige i at faa oprettet en børs for Sandefjord og beslutter andragende herom oversendt myn
dighederne."

I samme møde nedsatte Handelstandsforeningen en komité til nærmere udredning og videre

fremme af sågen. Til medlemmer af denne komité valgtes konsul Bryde (formand), kjøbmand G.
Grann og handelslærer Paul Vartdal (sekretær).

Komiteen havde sin indstilling færdig den 13de februar 1912. Efterat Handelsstandens for
ening havde givet den sin tilslutning, blev den oversendt Sandefjords formandskab, som i møde den
21de februar vedtog at anbefale sågen paa det sterkeste. Formandskabet udtalte bl. a.: ~Priserne
paa hvalprodukter har hidtil været meget ujevne og hvis man kan opnaa at faa et større samhold
mellem producenterne, vil visselig priserne blive fastere, hvorved den hele bedrift bliver sikrere.
Herved vil utvilsomt betydelige summer kunne indvindes for vort land. Det første led i arbeidet
for at opnaa større samhold og fasthed synes at maatte være oprettelse af en børs paa et bekvemt
og centralt sted. Sandefjord er nu centrum for hvalfangstbedriften, og man anser det utvilsomt at
oprettelse af en børs her paa stedet vil være til uhyre gavn."

I mode den 20de mars sluttede Sandefjords kommunestyre sig enstemmig til formandskabets

udtalelse og da saavel Sandefjords magistrat som amtmanden i Jarlsberg og Larviks amt anbefalte
sågen, besluttede Handels- og industridepartementet at indstille paa at der skulde oprettes børs i
Sandefjord.

Efterat kgl. proposition var fremsat og denne var bifaldt af storthinget, blev der under 19de
juli 1912 udfærdiget følgende lov om oprettelse af en børs i kjøbstaden Sandefjord:

~Lov angaaende oprettelse af en børs i Kristiania af Bde september 18L8 med senere tillægs
love af Ude april 1860, 30te december 1865, 17de mars 1866, 25de mars 1872 og 19de juni 1883
skal ogsaa være for kjøbstaden Sandefjord, saa at der i denne kjøbstad kan oprettes en
bors, paa hvilken de i nævnte love givne forskrifter er anvendelige."

Efter indstilling fra Sandefjords Handelsstands Forening og fra Sandefjords formandskab be-
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Johan Bry de.

O. Wegger

Hans Sperre

Ole Drolshamme
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skikkede handelsdepartementet følgende medlemmer af børskomitéen: Konsul Johan Bryde, kjøb
mand Hans Sperre og direktør O. Wegger. Som suppleanter: Konsul Lars Christensen, kjøbmand
C. Oscar Schelbred og fabrikeier And. B. Hasle.

Til formand valgtes konsul Bryde, hvorefter komiteen ansatte hr. Ole Drolshammer som
børskommissær.

Hr. Ole Drolshammer er født i Drammen 10de mars 1890. Efterat han i 1905 havde taget
middelskoleeksamen, arbeidet han et aars tid paa et kontor i Drammen og gik saa ind paa handels
gymnasiet i Kristiania, hvor han tog eksemen i 1908. De følgende 4 aar opholdt han sig i udlandet,
hvor han arbeidede i forskjellige forretninger inden skibsfartsbranchen i Hamburg, Paris og London.

Den Iste august 1912 tiltraadte han posten som sekretær i ~Den norske hvalfangerforening"
i Sandefjord, hvilken stilling han ved siden af børskommissærstillingen, fremdeles indehar.

Den 6te januar 1913 aabnedes børsen i dens foreløbige lokaler i Grand Hotels indre gaard.
Der var et ualmindelig talrigt fremmøde af byens handelsstand og næringsdrivende. Aabningstalen
holdtes af børskomitéens formand, hr. konsul Bryde.

Noteringsudvalget for hvalolje bestaar af følgende herrer: Grosserer Thor Dahl og hvalfangst
disponenterne P. Bogen og Søren Christensen.

Interessen for den nyoprettede institution har været meget god. Der har fra børskomitéens
og børskommissærens side været gjort meget for at oparbeide et børsliv og for at interessere de næ
ringsdrivende for institutionen. Noteringsdagen for hvalolje er hver torsdag og navnlig denne dag
har søgningen til børsen været meget god, ogsaa af udenbys hvalfangstinteresserede, ligesom man som
regel ogsaa vil træffe udenbys og udenlandske oljekjøbmænd og agenter.

Børskommissæren har ligeledes sørget for at anskaffe nautiske karter, særlig over hval
fangstfelterne og faaet istand et læseværelse, hvor man foruden de fleste indenlandske aviser og mer
kantile tidsskrifter ogsaa finde de vigtigste udenlandske fagskrifter og noteringsaviser paa oljeom
raadet.

At dømme efter den interesse, hvormed børsen allerede hidtil har været omfattet, er der

al grund til at tro at de forhaabninger, man nærer til denne institutions nytte og betydning, ikke vil
blive skuffet.



HALDOR VIRIK

Haldor Virik er født i Sandeherred 3. juli 1880. Sin uddannelse som forretningsmand fik hangjennem ansættelse ved forskjellige kontorer, saaledes bl. a. hos konsul Johan Bryde og ved

Framnæs mekaniske verksted, indtil han i 1907 begyndte selvstændig virksomhed ved at etablere
mæglerforretning i Sandefjord.

Forretningen gik udmerket, og ved aktieomsætning m. m. havde han god anledning til at

følge med i udvik

lingen af den bedrift

som netop paa den

tid tog et saa uhørt

opsving, nemlig hval

fangsten. Efter et par

aars forløb solgte han

sin mæglerforretning

og ofrede fra da af al

sin arbeidstid og al
sin kraft paa sæl- og
hvalfangsten.

Allerede medens han

drev mæglerforretning
kjøbte han sammen

med kgl. fuldmægtig

Maschmann og kjøb

mand Hans Sperre

Sammen med et par

forretningsvenner star
tede han dernæst AS

~Oceana", som eier
en hel flaade af sæl

og bottlenosefangere,

nemlig S S ~Hertha",
S S ~Fortuna", S S

~Cito", S S ~Franklin"

skonnert ~Aries" og
skonnert ~Fremad".

Samtlige skibe havde

tidligere tilhørt et tysk
selskab. Aktiekapitalen

er 200.000 kr. og

fangstfeltet er Nord
ishavet.

tøier er navnlig

~Hertha"megetkjendt.

Det har gjentagne

gange været benyttet

ved ekspeditioner til
Ishavet, saaledes af

hertugen af Abruz
zerne og nu iaar til

kaptein Staxruds und-

Haldor Virik.

sætningsekspedition til Spitsbergen. ~Hertha" er bygget i Sandefjord 1884. Det er et seilskib som

er forsynet med kraftig dampmaskine, og med sit solide skrog og sin sterke ishud er det særlig
skikket for ishavsfart.

I 1910 startede herr Virik sammen med herr O. Wegger m. fl. A S »Odd" med

det flydende kogeri, SS ~Sobraon" paa 3800 tons dw. Aktiekapitalen var 250 000 kr. og sel
skabet var oprindelig baseret alene paa udnyttelse af hvalskrotter. I 1911 blev imidlertid selskabet

bottlenosefangcren
~Eskimo", som han
fremdeles disponerer.

Af disse fangstfar-
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Interiør af kontoret.

omdannet til selvstændig hvalfangerselskab. Aktiekapitalen blev udvidet til 700 000 kroner og 3

hvalbaade blev anskaffet, nemlig ~Ole Wegger", ~Odd II" og ~Hval". Disse baade er blandt de

største og kraftigste paa feltet. Fangsten drives ved Syd Shetland, der som bekjendt iaar har vist
sig at være det rigeste af alle hvalfelter. Selskabet eier desuden trankogeriet ~Gonviken" ved

Sandefjordsfjorden. — Herr Einar Gleditsch er selskabets fangstbestyrer.

I begyndelsen af 1911 startede herr Virik AS ~Normanna" for hvalfangst paa Østafrika

og andre felter. Aktiekapitalen er 500 000 kr. Selskabet eier det flydende kogeri ~Normanna" paa

4300 ton d\v. og hvalbaaden ~Normann I" og ~Normann II".

Interiør af kontoret.



har

E

n

ir

SANDEFJORDS NÆRINGS- OG FORRETNINGSL

Endelig disponerer herr Virik seilskibet „ Alexandra", et jernskib paa over 2000 ton d

Herr Virik sidder saaledes i en meget betydelig virksomhed. Den store flaade af sæl- og
ttlenosefangere som han disponerer, er den største som disponeres af nogen enkeltmand. Han

gjentagne gange foretaget reiser til udlandet, dels for sprogets skyld, dels for sine forretninge

Flydende kogeri ~Normanna

det fortjener specielt at nævnes, at han har været paa fangstfeltet ved Nord Shetland for at
tte sig ind i alle detaljer ved hvalfangsten. Herr Virik har saaledes de nødvendige forudsæt-
ger til med held at kunne lede sin store og gavnlige bedrift

defjord 3. A

*aar i fragtfart.



Konsul LARS CHRISTENSEN.

LARS CHRISTENSEN er født paa Framnæs i Sandeherred 6te april 1884. Efterat have gjennemgaaet Sandefjords høiere almenskole, var han 1 aar paa kontoret hos konsul Johan Bryde
og opholdt sig derefter 1 aar i England og Tyskland for sin uddannelses skyld.

Derefter gik han ind paa Kristiania handelsgymnasium, hvor han i 1903 tog eksamen og
kom saa paa skibsreder P. A. Grøns kontor. Her var han i 2 aar. Derpaa drog han igjen til
Tyskland og England,
hvor han ogsaa dennegang
var beskjæftitiget paa
skibsreder- og mægler
kontorer. Ved sin hjem
komst i 1906 begyndte
han at arbeide paa sin
fars, verkseier Chr.

Christensens kontor, hvor
han var indtil hans egne
forretninger blev saa om
fattende at han helt
maatte ofre sig for dem.

Det var i 1907 at han

begyndte som selvstæn
dig forretningsmand
med skibsrederi, agentu
rer m. m., idet han sam
me aar kontraherede sit

første dampskib, ~Kamf
jord", paa 1100 ton d\v.

Da Sandefjord ikke
havde nogen egen damp-

skibsforbindelse med Kri

stiania, tog han sommeren
1908 op planen om at
skaffe byen bedre kom
munikationer og fik startet
Sandefjord og Tjømøs
dampskibsselskab med en
aktiekapital paa 90.000
kr. Samme aar kjøbte
selskabet d/s „Varden"
og aaret efter d/s ~Laug
en".

Høsten 1908 startede

han sit første hvalfanger
selskab ~Sociedacl Balle
nera y Pescadora de Val
divia", som drev hval
fangst paa kysten af Chile,
med station i San Pedro,
nær Corral. Aktiekapi
talen var 500 000 kr.

Oprindelig havde sel
skabet fast station i land

nsul La Christensen

og drev fangsten med 2 hvalbaader, ~Germania" og ~Noruega". Senere blev ~Germania" solgt og
en ny hvalbaad ~Ballena" bygget, hvorefter selskabet anskaffet flydende kogeri, ~Tioga", en tankbaad
paa 3 600 ton. Endelig blev en tredie hvalbaad ~Fyr u, bygget.bygget

I 1911 blev selskabets samlede eiendele
Christensen er medlem.

sol t til a/s «Corral", Bergen, af hvis direktion hr.

hef L. Klaveness flvdende kjødkogeri a/s ~Condor"I 1909 startede han sammen med bank

med en kapital paa 150 000 Selskabet var det første i sit slags. Det skulde nyttiggjøre sig
fflensede hvalskrotter, som før paa Sydhavet var vraget og kastet paa sjøen, tiltrods for de temme
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ig store værdier, de repræsenterede. Selskabet erhvervede kontrakt paa 4 aar med det argentinske

elskap ~Compania Argentina de Pesca" som hadde station i Grytviken paa South Georgia. Til

Sammen med bankchef L. Klaveness, skibsreder A. F. Klaveness og kgl. fuldmægtig Masch

nann startede han i 1910 interessentskabet n Hvalen u for fangst paa Syd Shetland, med flydende ko

keri ~Hvalen" paa 5500 ton dw. og 3 leiede hvalbaader. Selskabet gik i 1912 over til aktieselskab

ned en kapital paa 700 000 kr., med hr. Christensen som disponent og hr. bankchef Klaveness
om direktør.

Samme aar overtog han bestyrelsen af a/s „ Pacific", som drev fangst paa Chilekysten. Den

Interiør af kon

vjødkogeri indkjøbtes seilskibet ~Nor", tidligere tilhørende a/s ~Nor"
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oprindelige aktiekapital var 500 000 kr., men blev i 1912 udvidet til 750 000 kr. Selskabets øvrige
direktører er Chr. Christensen og O. Wegger, samt konsul Adolf Kallevig, Arendal.

Sammen med ovennævnte 3 interessenter startede han i 1911 interessentskabet ~Vik\ Her
til indkjøbtes seilskibet ~Vik" paa 3400 ton dw., som allerede samme høst blev sendt til Syd Georgia
for at koge hvalskrotter. Derfrå gik det til Brasilien for at drive hvalfangst med de til selskabet
nybyggede baader ~Fogo" og ~Minerva". ~Vik" seiv blev iaar solgt til a/s ~Ækvator", Sandefjord,
medens de to hvalbaader gik over til et eget aktieselskab under navn af n Minerva", og med hr.
Christensen som disponent og bankchef L. Klaveness som direktør. Begge hvalbaadene er om vin
teren bortleiet til a s Hvalen og om sommeren til a/s Ækvator.

I 1912 stiftede han Alaska W haling Company. Af aktiekapitalen, som er paa 300 000
dollars, er < 3 norsk og 2/3 amerikansk. Fangstbestyrer er kaptein Otto Sverdrup. Fangsten drives
med d/s „Admiralen", 2000 ton dw., som flydende kogeri samt landstation og hvalbaadene ~Unimak"
og ~Kodiak".

Sammen med grosserer Thor Dahl startede han endelig i 1913 a/s Alfa og Beia for fangst
paa fransk Kongo med seilskibet ~Aviemore", ca. 1800 ton dw. som flydende kogeri og hvalbaadene
Alfa" og ~Beta" som tidligere havde fanget ved Spitsbergen med Ingvald Bryde som fangstbestyrer

lalt disponerer hr. Christensen saaledes ikke mindre end 7 hvalfangstselskaber, og af disse
har han fløbet af 5 aar seiv startet eller været med paa at starte de 6. Dette vidner om en fore
tagsomhed og'arbeidsevne som hører til de sjeldne undtagelser.

I 1909 blev han portugisisk vicekonsul og i samme aar tillige dansk vicekonsul for Sande
fjord og omegn.

Han er for tiden direktør i Hvalfangernes assuranceforening.

<tIQlIIll5dlIl)U



R BOGEN.

Peder Bogen er født i Stokke den 16de december 1861. Som voksen var han først et par aartilsjøs og opholdt sig derefter 2 aar i Tyskland for sin uddannelses skyld. Efterat være kom
met tilbake til Norge, tog han artium i 1882 og blev juridisk kandidat i 1888. Derefter var han i

2 aar edsvoren fuldmægtig hos byfogden i Sandefjord, hvorpaa han nedsatte sig som sagfører sam
mesteds i kompani med advokat (senere stadsraad) Johan Bredal. Kompaniskabet vedvared til
1894, da hr. Bredal flyt
tede til Kristiania.

Hr. Bogen gik efter
haanden mere og mere
over i forretningslivet.
Allerede 1891 havde han

begyndt at drive bottle
nosefangst, nemlig med
fangstskibet ~Gungner",
som var bygget for Svend
Foyn. I 1898 var han
med at starte Framnæs

mekaniske verksted, og
samme aar kjøbte han
sammen med et parandre
herrer Larviks dampsag
og høvleri.

Et par aar efter be
gyndte hr. Bogen med
hvalfangst. I 1901 star
tede han nemlig AS ~Sud
erø" for at drive hval-

fangst paa Færøerne. Ak
tiekapitalen var kr.

200 000. Denne er se

nere udvidet og udgjør
nu kr. 400 000.

I 1903 startede han,
sammen med fangstbesty
rer Chr. Castberg, A S
~Norrøna" for hvalfangst
ved Shetlandsøerne. Ak

tiekapitalen, som oprinde-
lig var kr. 150 000 er nu
kr. 350 000.

Da de gode efterret
ninger indløb fra Sydis
havet, dels fra Chr. Chri
stensens ekspedition til
Syd Shetland i 1905, dels
fra C. A. Larsen i 1906,
besluttede hr. Bogen sig
til at forsøke de nye fel
ter dernede.

P. Bogen.

Han fik dannet et nyt selskab, A/S »Sandefjords hvalfangerselskab\ derved, at hans 2 tid
ligere selskaber, ~Suderø" og ~Norrøna" hver tegnede sig for en halvdel i dette nye selskab, som skulde
drive hvalfangst ved Syd Georgia. Fangsten blev drevet med 2 hvalbaader og det flydende kogeri ~Frithjof
Nansen." Dette skib forliste imidlertid, mange mand omkom og selskabet led et stort tab.

Dette var et tungt slag. Men hr. Bogen tabte ikke modet. Et nyt flydende kogeri, der
og fangsten har siden forløbet meget heldig,

men er nu kr. 800 000. Det har 2 flydende

ogsaa fik navnet ~Frithjof Nansen" blev anskaffet
Selskabets aktiekapital var oprindelig kr. 200 000,

kogener, „Frithjof Nansen" og ~Full\vood", 3 hvalbaader og har iaar desuden opført landstation.
Høsten 1908 startede hr. Bogen atter et hvalfangerselskab. Det var AS -Sydhavet* med
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en aktiekapital paa kr. 550 000. Selskabet drev først fangst ved Sydafrika; denne var imidlertid
ikke lønnende og fangsten drives nu ved Syd Shetland. Det har 1 flydende kogeri, ~Svend Foyn",
3 hvalbaader og 1 transportskib.

I 1909 startede han, sammen med den bekjendte hvalfanger Morten Ingebrigtsen fra Trømsø,

A/S ~Viking a. Hensigten var at fange spermacethval ved Azorerne, men hvalbestanden viste sig
at være for liden. Imidlertid fandt man et nyt felt ved kysten af portugisisk Vestafrika (Angola),

hvor fangsten nu drives. Aktiekapitalen er 600 000. Selskabet har 1 flydende kogeri, ~Ambra",
3 hvalbaader, 1 landstation og 1 transportfartøi.

Væsentlig ved hjælp af skotsk og enkelsk kapital startede hr. Bogen høsten 1910 igjen et
hvalfangerselskab, AS States Whaling Company". Aktiekapitalen er kr. 1 500 000 og fangst
feltet Alaska. Selskabet har 1 landstation og 3 hvalbaader.

Endelig startede han i 1911 A/S »Capella a med en kapital paa kr. 1200 000. Fangstfeltet
var portugisisk Østafrika. Hvalbestanden viste sig imidlertid ikke tilstrækkelig stor til at driften
kunde lønne sig, hvorfor man maatte se sig om efter et nyt felt. Et saadant fandt hvalfanger A.
Ingebrigtsen ved Mexikos Stillehavs-kyst og did skal nu Capella dirigeres. Fangsten skal drives
med 1 flydende kogeri, «Capella", 1 landstation og 3 hvalbaader. Bestyrer skal M. Ingebrigtsen være.

Hr. Bogen disponerer saaledes ialt 7 hvalfangerselskaber med en samlet aktiekapital paa
kr. 5 400 000 og med i det hele 6 landstationer, 5 flydende kogerier, 3 transportskibe og 18 hval
baader. Dette er et større antal selskaber, stationer og skibe end nogen anden enkelt mand inden

hvalfangstbranchen disponerer.
Hr. Bogen er inden sin by en meget benyttet mand. Han har i 6 aar været medlem af

Sandefjords formandskab og var i 1899 byens ordfører. Han er formand i direktionen for Aktie
kreditbanken, medlem af direktionen for Framnæs mekaniske verksted, medlem af direktionen for
Sandefjords bryggeri, formand i den norske hvalfangerforening og formand i direktionen for hval
fangernes assuranceforening. Han var med at starte De nordiske fabriker (De No Fa) og er med
lem af dette selskabs direktion.

Hr. Bogen har stor fortjeneste af udviklingen af den norske hvalfangst og har udført et
betydningsfuldt arbeide i retning af at indarbeide hvaloljen paa det udenlandske marked. Han er
ridder af Iste klasse af St. Olavs ordenen.

Vty
p

c o c
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HVALFANGERNES ASSURANCEFORENING.

Planen om at oprette en gjensidig assuranceforening for de inden hvalfangsten beskjæftigede skibeblev først søgt realiseret af foreningens nuværende direktør, herr Finn Kaas. Sågen fandt
de ledende mænd paa hvalfangstens omraade i Sandefjord

heraf blev holdt i San-

defjord den 3. april 1911. jm ØC
1 dette mode deltog føl- Jm
gende herrer: Konsul Æ f^Ji^aÉJ

konsul Christensen, T. Dan- m\

og Nilsen Alonso, for- m I JMfe il
ien herr Kaas.   

der holdt et nyt møde i

Sandefjord til nærmere drøf-  
telse af sågen, hvor hval- I
fangere fra alle 3 foran
nævnte byer var tilstede.
Her besluttede man at ind
kalde et større møde i Kri-

jnia, hvortil indbydelse
udgik til samtlige hvalfangst

Fil medlemmer af direktionen valgtes k( nsi
berdefjord, konsul Monsen og konsul Bugge, Tønsbe

Foreningens formaal er gjensidig assurar

For at faa en oversigt over den tilslutning
sig til de forskjellige hvalfangerselskaber. Paa
fik, blev der udarbeidet en oversigt over saav

Tønsberg og Larvik og det
stiania. Her mødte en tal

rig repræsentation af hval
fangere, som besluttede, at
sågen skulde fremmes. Der
blev nedsat en komité be

staaende af følgende her
rer: Konsul Bryde og kon
sul Christensen, Sandefjord,
konsul Chr. Monsen og kon
sul F. Bugge, Tønsberg og
Finn Kaas, Sandefjord.

Komiteen udarbeidede et
udkast til statuter for den

planlagte assuranceforening,
og den 10. august 1911 hold
tes den konstituerende ge
neralforsamling i ~Hvalfang
ernes Assuranceforening,
gjensidig." Komitéens ud
kast til love blev vedtaget
og herr Finn Kaas ansat
som foreningens direktør.

Bryde, konsul Christensen og Finn Kaas, Sa
og konsul Chr. Nielsen, Larvik.

let i

første møde i anledning

Bryde, grosserer Thor Dahl,

Den 20. april s. a. blev  

iisponenter i landet.
Mødet holdtes den 4

nai paa Grand hotel i Kri

saavel indenlandske som udenlandske
e af fartøier, employerede i hvalfangstbedrifte

)m kunde paaregnes, havde komiteen henvendt
de oplysninger som man paa den maade

tørrelsen af resikoerne
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Ifølge denne skulde man det første aar kunne gjøre regning paa ca. 90 fartøier med en ind
meldt sum af kr. 2.900.000. Imidlertid viste det sig at tilslutningen til foreningen blev adskillig
større end paaregnet, saaledes at foreningen ved slutningen af første driftsaar (30. juni 1912) kunde
opvise et indmeldt antal fartøier af ialt ca. 120 til et samlet beløb af 4 236 280 kr.

I andet driftsaar, som endnu ikke er afsluttet, er tilslutningen yderligere øget, saa fore
ningen for tiden (juni 1913) omfatter ca. 160 fartøier til en samlet sum af ca. 7 millioner kroner.
Ogsaa af udenlandske hvalfangere har tilslutningen været overraskende stor.

Foreningen har gjennem sit forsigtige arbeide undgaaet -større tab og har ikke været inte
resseret i noget af de totalforlis som har forefaldt siden foreningens oprettelse. Dens regnskab,
som allerede det første aar viste et betydelig overskud, vil sikkerlig iaar vise et endda smuk
kere resultat.

Direktionen bestaar nu af P. Bogen (formand), Chr. Monsen (viceformand), Chr. Nielsen,
F. Bugge, L. Christensen og den administrerende direktør.

Direktør Finn Kaas er født i Kristiania, den 26. oktober 1884. Efter at have taget mid
delskoleeksamen for han tilsjøs i 2 aar og tog styrmandseksamen. Derefter gik han 1 aar paa
Kristiania handelsgymnasium, hvorefter han gjennemgik sjøkrigsskolen og blev værnepligtig pre
mierløitnant i marinen.

I 1906 begyndte han at arbeide i sjøforsikringsbranchen, først i Norge og siden 1 aar for
Lloyds i London. Saa kom han atter til et sjøforsikringsfirma i Norge og begyndte samtidig at
forberede sig til dispachøreksamen, som han i 1910 bestod med karakteren laudabilis. Nu blev
han ansat i Norske Lloyd, og senere som kontorchef hos Gerhard C. Kallevig, Kristiania. Medens
han var ansat der, begyndte han at arbeide med planerne for oprettelse af et gjensidig assurance
selskab for hvalfangsten, hvilket arbeide tilslut resulterede i oprettelsen af den nuværende assu
ranceforening.

Saavel ved de grundlæggende arbeider under foreningens oprettelse som ved den maade
hvorpaa herr Kaas har administreret foreningens anliggender i den forløbne tid, har han vist at
han er den rette mand for stillingen. Han nyder derfor ogsaa medlemmernes fulde tillid.

 i-*:on



AKTIEKREDITBANKEN I SANDEFJORD

Sandefjords udvikling i 1880-aarene, navnlig paa skibsfartens omraade, gjorde at trangen til enegen bank for byens handels- og forretningsverden blev sterk. I 1893 blev tanken herom re
aliseret. Man vovet imidlertid ikke straks at tåge skridtet helt ud og ~Aktie-Kreditbanken i Sande-

fjord" blev der
for startet som
filial af Larviks
Privatbank.

Til medlem

mer af styret for
banken valgtes

herrerneskibsre
der A. F. Klave

ness, Sverdstad.
lensmand Ant.

hr. Sandbergs
død i 1902 blev

hr.overretssagfø
rerP. Bogenvalgt
til medlem. Dette

fungerede indtil
banken i 1903

gik over til selv
stændig bank.

oprettelse i 1893
af var hr. E.Faye
chef for afdelin

gen. I 1897 flyt
tede hr. Faye fra
Sandefjord. Han

blev nemlig da
ansat som chef

for Gjøviks og
Oplands Kredit
bank,hvilkenstil-

ling han fremde
les indehaver. I

Tanken om
at lade filialen i

Sandefjord gaa
over til selvstæn

dig bank vokset
sig efterhaanden
sterkere og ster
kere, og den 25.
februar 1903 ud

gik indbydelse
hertil efterat
overenskomst

var sluttet med
hovedsædet i

Larvik.

Aktiekapitalen
var 500 000 kr.,
hvoraf halvpar-

Thor Dahl. Chr. Christensen

ten skulde indbetaies. I udlosning til Larviks Privatbank betaltes 25 000 kr.
12. juni 1903 holdtes den konstituerende generalforsamling. Til medlemmer af repræsen

tantskabet valgtes doktor J. Christensen, verkseier Chr. Christensen, skibsreder Alb. Grøn, skibs
reder Klaveness, kjøbmand And. B. Hasle, grosserer Thor Dahl, lensmand Jakobsen, overretssag
fører Bogen, konsul Johan Bryde, skibsreder A. J. Freberg, kjøbmand G. Grann, A. F. Klaveness
jun., måler Th. Thorsen og kjøbmand Knut Bache.
Sandefjord 4. A.

Jakobsen og
kjøbmand A. C.
Sandberg. Ved

afdelingsstyre

Fra bankens

hans sted blev
hr. L. Klaveness
ansat som chef
for Aktie-Kredit
banken.
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Til repræsentantskabets ordfører valgtes doktor Christensen og til medlemmer af direktionen

A. F. Klaveness, sen., lensmand Jakobsen og overretssagfører Bogen. Til bankchef antoges den
tidligere fungerende chef, hr. L. Klaveness.

Bankchef L. Klaveness er født i Sandeherred 17. december 1869. Han begyndte meget
tidlig at arbeide som bankmand. Allerede i 1885, straks efterat han havde taget middelskoleeksa
men, begyndte han nemlig som assistent i Sandeherreds Sparebank, hvor hans fader var kasserer.

Efter faderens død var han en tid konstitueret som kasserer, og blev derefter ansat som assistent
og bogholder, hvilken stilling han havde indtil i 1897, da han blev ansat som bankchef i Aktie-

Kreditbanken. Allerede fra bankens oprettelse i 1893 havde han forovrig været revisor i denne bank.

Eksteriør af banken.

Hr. Klaveness har været adskillig benyttet i det kommunale liv og har indehavt flere tillids

hverv. Han har saaledes været medlem af Sandefjords kommunestyre og af flere kommunale ko

mitéer og da han i 1905 flyttede til sin egen nybyggede gaard i Sandeherred, begyndte man ogsaa
der at udse ham til kommunale hverv. Han har saaledes været formand i skolestyret, kirkeverge etc.

Hr. Klaveness er dog først og fremst forretningsmand. Den vigtige og ansvarsfulde stilling

han har som bankchef lægger beslag paa det meste af hans arbeidskraft og den overordentlig store

fremgang som Aktie-Kreditbanken i Sandefjord kan opvise, skyldes ikke mindst hans dygtige og
omhyggelige ledelse af bankens forretning.

I forbindelse hermed maa nævnes, at banken i alle aarene, tiltrods for enkelte vanskelige

perioder, intet nævneværdig tab har havt. Udenom afskrivninger paa faste eiendomme og inventar

har banken paa diskonteringsvirksomheden ikke tabt saa meget som 300 kr. — et vistnok enestaa
ende tilfælde.
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Bankens direktører: Det var skibsreder A. F. Klaveness, Sverdstad, som havde storst for

tjeneste af at banken kom istand. Ligesom han havde arbeidet sterkt for at faa banken oprettet

som filial af Larviks Privatbank, saaledes var han ogsaa den hvem det i første række skyldtes at
filialen senere gik over til selvstændig bank.

Han var direktionens formand til sin død i januar 1904.

Siden da har hr. overretssagfører Bogen den hele tid været formand

Efter Klaveness rykkede suppleanten, verkseier Chr. Christensen op som direktør og ved
lensmand Jakobsens død i 1907 kom hr. grosserer Thor Dahl ind i direktionen. Denne bestaar saa

ledes nu af o.r.sagf. Bogen, form., verkseier Chr. Christensen, gross. Thor Dahl og bankchef L. Klaveness.

Bankens rcpræsentantskab bestaar for tiden af følgende herrer: Doktor J. Christensen, re

præsentantskabets ordfører, skibsreder A. J. Freberg, viceordfører, overretssagfører Bogen, verks

eier Chr. Christensen, grosserer Thor Dahl, skibsreder Karsten Grøn, overretssagfører J. J. Næss,

kjøbmand J. E. S. Wetlesen, kjøbmand Hans Sperre, skibsreder A. F. Klaveness, Lysaker, skibs

reder Alb. Grøn, kjøbmand Knut Bache, kjøbmand G. A. Bøe, bankkasserer P. Halvorsen og di
rektør O. Wegger.

Bankens kontorchef er hr. P. Gulliksen, der har været knyttet til banken siden 1897.

Bankens lokaler: Bankens første lokale var i hr. Raastads gaard paa Stentorvet (nuvæ

rende Hvidts plads). I 1896 flyttede den til hr. Osmundsens gaard i Kirkegaden. Her var ban

ken til branden i 1900, da hr. Osmundsens gaard brændte. Umiddelbart efter fik banken et pro

visorisk lokale i hr. doktor Frengs gaard i Storgaden, men flyttede i mai 1901 ind i hr. kjøbmand

Hasles nyopførte gaard paa hjørnet af Jernbanealléen og Raadhusgaden. I 1908 tilflyttede banken

sin egen gaard paa hjørnet af Raadhusgaden og Byparken. Her fik banken vakre, tidsmæssige lo

kaler, men de blev snart for smaa. I 1913 blev de derfor udvidet ved tilbygning og paabygning af
gaarden.

Bankens frerngang: Bankens forretninger har ide senere aar tiltaget ien grad, hvortil

kun faa banker kan opvise sidestykke. Dette skyldes for en væsentlig del den rivende udvikling
som hvalfangsten har havt i Sandefjord og omegn. For denne bedrift har Aktie-Kreditbanken været

en hjælp og en støtte, hvis betydning neppe kan overvurderes.

I aarenes lob blev betydelige summer tillagt reservefondet; alligevel kom bankens direktion

i 1911 til det resultat at bankens aktiekapital maatte udvides. 11. februar 1912 vedtog repræsen
tantskabet enstemmig direktionens forslag om udvidelse af aktiekapitalen til det dobbelte. Ved denne
nye aktie-emission blev aktierne solgt til en overkurs af 100 kr. pr. aktie. Det beløb som herved
indkom, ialt 100 000 kroner, blev tillagt reservefondet.

Bankens overordentlige fremgang sees forøvrig bedst af nedenstaaende tabel:

1903 Kr. 4b 102 428 Kr. 35 593 Kr. 1220 232

An,- T-fa—nta, Ne,,oi,lJt,K, F"" ds

42 439 602 >j 46 383 1 134 989 Kr.. 14 600
905 " 41 734 567 36 203 1 071 563 )» 32 200
906 49 463 360 44 468 » 1 264 375 56 500
907 61 551 297 49 394 1 927 162 83 800
908 59 269 612 58 675 1 879 309 118 800
909 » 72 285 730 63 210 1 979 1 16 153 000
910 98 053 897 80 713 2 675 120 200 000
911 149 188 474 1 15 370 3613518 372 000
912 196 800 004 174 167 3 936 21 1 470 000



SANDEFJORDS SPAREBANK.

Den 26. september 1857 udsendte herrerne [sagfører Thor Bryn og toldkasserer Thaulow indbydelse til oprettelse af en sparebank i Sandefjord. Af indbydelsen hidsættes:
„ Idet vi forelægger

vore Medborgere nær
værende Indbydelse til
Aktietegning i Hensigt
Oprettelsen af en Spa-
rebank for Sandefjord, J%

skulle vi ikke undlade Hfc jj^.
at gjøre opmærksom V  m
paa, at det formentlig I
maa ansees ufornødent
at nHhopve flnhpfalenrlp

skulle vi ikke undlade

at gjøre opmærksom
paa, at det formentlig
maa ansees ufornødent
at udhæve anbefalende
r> , c r . , Dr. Jul. Christensen
Grunde for IStand- Formand i direktionen.

Th. Miøen
Vicsformand.

bringelse af en saadan
Indretning, da dens
Hensigtsmæssighed og
Nytte vistnok indsees
af enhver, ligesom vi
forhen have hørt denne

Mening almindelig ud
talt.

Til Oprettelse af en
Sparebank for Sande
fjord have vi tænkt os
Indtegning af hele Ak-

0. Herland Chr. L. Sørensen.
Adm. direktør.

Th. Pedersen.

tier af 10— ti Speciedaler, at erlægge inden førstkommende 1. Januar 1858, imod at denne Indteg
ning giver Vedkommende Ret som Sparebankens stemmeberettigede Forstandere, og at den eller de
tegnede Aktiers Belob uden Renter tilbagebetales Vedkommende, saasnart Sparebankens eget sam
mensparede Fond udgjor en saa stor Sum over ' lc-del af de i Sparebanken indestaaende Midler."
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Sandefjords Sparebanks gaard
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I henhold til denne indbydelse blev der tegnet 48 aktier til et samlet beløb af 480 specie
daler, hvilket altsaa blev bankens grundfond.

Den 8. oktober 1857 samledes aktionærerne til et konstituerende møde, plan blev vedtaget
og valg paa direktion foretaget. Til direktører valgtes toldkasserer Thaulow, sagfører Bryn, kjøb
mand L. Høst, kjøbmand J. Aagaard, doktor J. Ebbesen og skibsrederne S. L. Christensen og L.
Engelbrethsen.

Den følgende dag holdt direktionen sit første møde. Til dennes formand valgtes sagfører
Bryn og til viceformand toldkasserer Thaulow. Kort efter ansattes kjøbmand Thor N. Tholvsen som
kasserer og bogholder, den daglige kontortid fastsattes til kl. 10—12 formiddag og indskudstiden til
hver måndag kl. 5—7 eftm.

Den 1. december 1857 kunde banken begynde sin virksomhed. Indskudsrenten blev fastsat
til 6 pct. p. a. og diskontopræmien (udlaansrenten) til 8 pct. p. a. Disse satser blev dog allerede
det følgende aar nedsat til henholdsvis 5 og 7 pct.

Bankens første lokale var i kassererens gaard, Storgaden 4. I 1888 flyttede banken til
hjørnet af Storgaden og Stentorvet (nu Hvidts plads) og i 1903 til sit nuværende lokale, Raadhusgaden.

Med hensyn til bankens forretningsførsel kan merkes, at forstanderskabet i 1886 besluttede,
at egen, administrerende direktør skulde ansættes, og i 1894 at forstanderskabets møder skulde ledes
af en særskilt valgt ordfører.

Følgende herrer har været direktionens formænd:
Sagfører Thor Bryn 1858—1881,
kjøbmand Fr. Høst 1881—86,
skibsreder P. A. Grøn 1886—89,
doktor J. Christensen 1889—.

Administrerende direktører:

Kasserere:

Forstanderskabets ordførere:

Herr Chr. L. Sørensen, som for tiden er administrerende direktør i Sandefjords sparebank,
er født i Sandefjord i 1845. Han fik sin skoleuddannelse ved Ringerikes realskole i aarene 1855
til 1860. Derefter anvendte han et par aar til at tåge privat undervisning i sprog og frekventerede
forelæsninger i naturfag ved universitetet. Saa gjennemgik han først en privat landbrugsskole i Aker
og senere landbrugshøiskolen; derefter var han i nogen aar gaardbruger, indtil han overtog bestyrel
sen af Fredrikshalds meieribolag, hvilken stilling han indehavde i dette selskabs første 10 aar.

I 1888 blev herr Sørensen ansat som fangstbestyrer for selskabet ~Haabet" som drev hval
fangst paa Finmarken, indtil det blev standset af hvalfredningsloven.

Derefter var han atter i nogen aar gaardbruger, men blev i januar 1906 antaget som vikar

Kjøbmand Fr. Høst 1887-1902,
kjøbmand P. Halvorsen 1902—04,
skibsmægler J. B. Linaae 1904—06.
Chr. L. Sørensen 1906—.

Thor N. Tholvsen 1858—87,
Anders Tholvsen 1887—89,
P. Gulliksen 1889—1904,
P. Halvorsen 1904—.
førere:

Overretssagfører Th. Miøen i894—1906
overretssagfører 1. 1. Næss 1906.—
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for den daværende administrerende direktør i Sandefjords sparebank, herr Jean B. Linaae, og ved
dennes fratræden blev herr Sørensen den 23. april samme aar ansat som administrerende direktør
i sparebanken.

Bankens fremgang gjennem aarene sees af nedenstaaende oversigt:

Som gåver har banken ialt uddelt kr. 142.722.91. Det er en lang række institutioner 02

foreninger med almennyttige formaal, som har nydt godt af bankens uddelinger og som for en væ
sentlig del opretholdes ved bankens aarlige bidrag. Af saadanne kan nævnes den tekniske aften

skole (aarlig tilskud 600 kr.), gamlehjemmet (500 kr.) træplantningsselskabet (500 kr.), kirkens sang
kor (400 kr.), den høiere almenskoles handelsklasse (400 kr.), folkeakademiet (400 kr.), den kirke

lige fattigpleie (350 kr.), sanitetsforeningen (300 kr.), arbeidsskolen for barn (300 kr.), skytterlaget
(300 kr.) 0. m. fl.

Det er betydelige summer som i aarenes løb har tilflydt disse nyttige institutioner fra Sande

fjords Sparebank og ikke mindst derigjennem har sparebanken været af stor betydning for byen
i sin helhed.

o\% o}%

Aar Forvaltnings-
kapital

Indskydernes
tilgodehavende

Fond

Kr. Kr. Kr.
1858 50.893 48.969 1.924
1870 483.193 452.675 30.518
1880 918.733 842.122 76.611
1890 949.662 841.922 107.740
1900 1.337.971 1.179.019 158.952
1910 2.233.536 1.981.862 251.674
1911 2.685.120 2.410.218 274.902
1912 3.086.813 2.778.237 308.576



SANDEHERREDS SPAREBANK

11860 besluttede endel interesserede mænd i Sandeherred at oprette en sparebank for herredetDen 9de juni samme aar holdtes det konstituerende møde, hvortil indbydelse var udstedt af gaard-

H. AbrahamsenO. C. Hansen M. J Klaveness.

E. Erlanclsen.

bruger Brynnild Haraldsen, Hotvedt.

Der valgtes en direktion paa 7 med

lemmer og til dennes formand blev

skibsreder A. C. Gogstad enstemmig

valgt. Samtidig blev hr. Haraldsen

antaget som bankens kasserer.

Banken begyndte sin virksomhed

lordag den 6te oktober 1860. Dens
forste lokale var i kassererens hjem

paa Hotvedt og senere i hans hus i
Dolebakken.

I 1865 besluttede banken i fælles

skab med kommunen at opføre en ny
Arne Knudsen

Kasserer.

M. H Monsen.

bygning, der baade skulde være spare
banklokale, kommunelokale og skole

lokale og i 1867 kunde banken til—

flytte dette nye lokale.
I 1893 traadte nuværende plan i

kraft istedetfor bankens ældre ved høi

este resolution af 17. marts 1860 og

22. juni 1864 stadfæstede plan.
Forstanderskabet bestaar af 20

medlemmer og er direktionens med

lemmer, seiv om de ikke efter valg til
hører forstanderskabet, for sin funkti
onstid medlemmer af dette.

1894 flyttede banken til A. F. Klaveness's (dr. Frengs nuværende) gaard i Sandefjord, me

dens bankens forrige lokale blev overdraget kommunen uden vederlag. Da man imidlertid ønskede
at banken skulde være beliggende inden herredet og være skatyder til dette, bestemte man sig snart

for at bygge egen gaard i Sandeherred. I 1889 kunde man flytte ind i denne, som er beliggende i

O. Wegger.
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nærheden af Sandeherreds kirke, lige ved Sandefjords bygrænse. Her har banken faaet et forholdsvis
rummelig og tidsmæssig lokale.

A. C. Gogstad 1860—79, Ole Nielsen, Gogstad 1879—89, skibsreder A. F. Klaveness 1889
1903, lensmand Ant.Jakobsen 1903—05, O.C. Hansen,Gogstad 1905—06, O.C.Hansen, Lunden 1906—.

Sandefi •d 5 — A

Eksteriør af bankbygning

Følgende herrer har i tidens løb været direktionens formænd

Forstanderskabets ordførere:

A. C. Gogstad 1860—1901, G. Nilssen, Kamfjord 1901
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Bankens kasserere:

Brynnild Haraldsen, Hotvedt 1860—78, Hendrik Klaveness, Gogstad 1878—88, Ole Nielsen,
Gogstad 1888—1911, Arne Knudsen 1911—.

Bankens revisor er lærer S. Monsen, der har fungeret som saadan siden 1885.

I 1912 døde kasserer Ole Nielsen, Gogstad. Han var da 83 aar gammel og havde været
sparebankens kasserer i 23 aar, idet han søgte afsked og fratraadte sin stilling i banken i 1911. I
hans sted ansattes hr. Arne Knudsen, som indtil da havde været kasserer i Aktiekreditbanken i Sande

fjord. Denne stilling havde han havt i 12 aar og tiltraadte sin nye post den Iste september 1911.
Bankens administrerende direktør, hr. gaardbruger O. C. Hansen, Lunden, er født i Sande

herred 26de september 1853. Han for tilsjøs indtil 1877, da han nedsatte sig som gaardbruger i
Sandeherred. I 1881 kjøbte han sin nuværende eiendom, gaarden Lunden. I 1892 blev han ind

valgt i direktionen for Sandeherreds sparebank. Siden 1906 har han været direktionens formand og
bankens administrerende direktør.

For tiden bestaar bankens direktion af følgende medlemmer: Gaardbruger O. C. Hansen,
Lunden, formand, gaardbruger M. J. Klaveness, Virik, viceformand, gaardbruger H. Abrahamsen,
Hasle, garvermester E. Erlandsen, direktør O. Wegger og skibsfører M. H. Monsen, hvilken sidstnævnte
er indtraadt som suppleant istedetfor gaardbruger H. C. Nilsen, Moe, der er fraflyttet herredet.

Til almennyttige øiemed har banken ydet store bidrag. I de senere aar har disse udgjort

6—lo 000 kr. aarlig og ialt beløber de sig til ca. 175 000 kr. Heraf har forskjellige skoler, saavel
i Sandefjord som i Sandeherred, faaet ca. 45 000 kr. og Sandeherreds kommune til Meløst forsør

gelseshjem 30 000 kr. (som rentefrit laan). Til veianlæg er ydet ca. 30 000 kr. og til en række andre

nyttige formaal har banken givet større eller mindre bidrag.

Sandeherreds sparebank har saaledes været en vigtig støtte for almennyttige foretagender og

institutioner inden herredet og har derigjennem paa en virkningsfuld maade kunnet fremme sin store
opgave: at virke til held og nytte for sit distrikt.

hd>

iaat som suppleant isteaetror gaaraoruger H. u lNilsen, Moe, der er rrahyttet
Bankens fremgang, siden den blev oprettet, sees af nedenstaaende tabel:

Aar Forvaltningskapital Fond Overskud

1861 Kr. 51840 Kr. 3 267 Kr. 427

1870 „ 362 548 „ 21000 „ 3 087

1880 „ 540 326 „ 73 899 „ 5 771

1890 „ 858 580 „ 133 212 „ 10 597

1900 „ 936 745 „ 158 096 „ 10 214

1910 „ 1394 526 „ 233 263 „ 16 764

1911 „ 1534 161 „ 243 291 „ 17 557

1912 „ 1 859 453 „ 255 086 „ 18 609



THOR DAHL

Thor Dahl er født i Sandefjord den 28. mai 1862. Som voksen gik han straks til handelen ogvar i flere aar ansat hos forskjellige kjøbmænd i Sandefjord.

Den Iste oktober 1887 etablerede han egen forretning i kolonial-, vin- og skibshandel.
Forretningen har han efterhaanden oparbeidet til en af de største i branchen i denne del af landet.

Forretningslokalet var oprindelig i Hvalbygaarden ved Torvet, senere i Langgaten (nu Kongens gate).
Efter branden i 1900, hvor gaarden strøk med, flyttede hr. Dahl midlertidig til redaktør Klavenes's

Thor al

gaard i Dronningens gade, men kjobte saa i 1902

plads. Her var forretningslokalet indtil januar 191 i
ved bryggen. I denne store gaard har forretningen

kjøbmand A. C. Sandbergs eiendom ved Hvidts

I, da hr. Dahl flyttede ind i sin nyopførte gaard!

baade rummelige og tidsmæssige lokaler.

og ~Beta", tidligere tilhørende Kristiania hval
aar hvalfangst i det nordlige Norge og senere,

I 1900 kjøbte hr. Dahl hvalbaadene n Alfa a
fangerselskab. Med disse baader drev han flere

efter hvallovens ikrafttræden, paa Spitsbergen. ~Alfa" og ~Beta" og det flydende kogeri ~Aviemore"

er i disse dage (juni 1913) gaat til Cap Lopez i fransk Vestafrika, hvor hr. Dahl har erhvervet
koncession for hvalfangst.
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I 1902 kjøbte han bottlenosefangeren ~Mariane" og senere flere andre, saaledes at han en
tid hadde ikke mindre end 7 fartøier employeret i sæl- og bottlenosefangsten. Af disse maa sær
lig nævnes sælfangeren ~Vega", berømt ved Nordenskjølds forcering af Nordostpassagen i 1878—
79. Hr. Dahl solgte senere ~Vega" til Dundee, hvorefter den er forlist. Ogsaa en anden af hr.
Dahls sælfangere, ~Capella" forliste; den gik under oppe i isen allerede første driftsaar.

Endnu eier hr. Dahl 5 sæl- og bottlenosefangere, men i de senere aar er hans interesser
mere gaat i retning af hvalfangsten, hvor han er aktionær i en flerhed af selskaberne.

Sammen med fangstbestyrer Ingvald Bryde startede han i 1908 interessentskabet Bryde og
Dahls hvalfangerselskab. Selskabet fik koncession paa Syd Georgia og begyndte at drive hvalfangst
dersteds med det flydende kogeri ~Admiralen" og hvalbaadene ~Snorre" og ~Edda". Senere er

anskaffet en tredie fangstbaad, ~Ingeborg", medens ~Admiralen" er solgt og et nyt, stort flydende
kogeri, ~Thor I", indkjobt. Dette skib laster ca. 30 000 fat paa sine oljetanker.

Hr. Dahl har indehavt og indehar fremdeles forskjellige tillidshverv. Han har saaledes

været medlem af Sandefjords kommunestyre og af havnestyret og er for liden medlem af direk
tionerne for saavel Sandefjords sparebank som for Aktiekreditbanken i Sandefjord.

Den Iste oktober 1912 feirede han sit 25 aars jubilæum som forretningsmand. Hans varme

hjerte og hans gode borgeraand gav sig dengang et udslag som for altid vil sikre hr. Dahl en frem

skudt plads i Sandefjord bys historie. Ved nævnte anledning skjænkede han nemlig store beløb

til almennyttige formaal, saaledes 30 000 kr. til „Alfhild og Thor Dahls legat til modarbeidelse af

tuberkulosen", 10 000 kr. til ~Alfhild og Thor Dahls legat for fattige i Sandefjord", 10000 kr. til

Sandefjords handelstands forening og 10 000 kr. til Sandefjords sjømandsforening, foruden flere
mindre gåver

Eksteriør af forretni ngsgaarde



C. OSCAR SCHELBRED
MANUFAKTURFORRETNING. ETABLERET 1899

Paa hjørnet af Kongens gate og Sandefjords bypark ligger Sandefjords største gaard. Bygningensom er en treetages murgaard med 450 kvadratmeters grundflade, eies af herr kjøbmand C.

C. OSCAR SCHELBRED.

Oscar Schelbred, der her driver byens største manufakturforretning.
C. Oscar Schelbred er født i Stokke den 1. september 1872. Han kom 6. marts 1890 i
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nteriøn af butikker
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herr kjøbmand Knut Baches forretning, hvor han var i s'z aar. Derefter var han i 3 aar hos

herrerne M. A. Brønnurn & co. Den 6. marts 1899 overtog han herr Knut Baches forretning, som

han fortsatte i sammes lokale indtil den store brand, som overgik byen vaaren 1900, hvorved gaar
den brændte ned.

Branden fandt sted nat til fredag den 16. marts og allerede måndag d. 19. om morgenen

kunde herr Schelbred paany aabne sin forretning. Rigtignok var forretningslokalet meget primitivt,
en stue med tarvelig indredning, men han kunde begynde tidligere end nogen af sine brandlidte kon

kurrenten Herr Schelbred var nemlig den eneste af kjøbmændene som fik reddet noget af sin

varebeholdning og disse varer, sammen med en del pr. telegraf rekvirerte, gjorde at forretningen
allerede fra første stund af var ganske godt assorteret.

Kontoret.

Allerede under branden, midt paa natten, havde herr Schelbred med resolut omtænksomhed

leiet nyt butikslokale fra flyttetid, og forretningen kunde da flytte over til et lokale som efter de

daværende forhold var ganske bra. Da flere af de andre forretninger maatte nøie sig med tar
velige boder, var herr Schelbred saaledes heldigere stillet end sine konkurrenter. Dette var uden

tvivl en af grundene til at forretningen voksede saa rask at den allerede i 1900, dens andet aar
blev byens største.

Da byen var gjenopbygget, flyttede forretningen til herr overretssagfører Bogens gaard,

hvor lokalerne allerede efter 2 aars forløb maatte udvides. Men forretningen voksede fremdeles,

og herr Schelbred gik da igang med opførelsen af egen gaard. Den 8. oktober 1910 flyttede han

over i denne sin nye vakre forretningsgaard ved byparken, hvor forretningen optager hele Iste og
det meste af 2den etage.

Som bevis paa den agtelse og tillid herr Schelbred nyder blandt sine medborgere kan
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nævnes at han har havt og fremdeles indehaver mange tillidshverv. Han er medlem aP kommune
styret, viceformand i Sandefjords handelsstands forening, viceordfører i Sandefjords sparebanks re
præsentantskab, samt medlem af Sandefjords handelsret, ligesom han har været medlem af en række

kommunale komitéer og kommissioner. Han er sterkt kirkelig interesseret og indehaver ogsaa paa
dette omraade forskjellige tillidshverv, deriblandt stillingen som kirkeværge.

Hans forretning har skudt en vækst som
ende, særlig naar hensyn tages til at han begyndte
rigt udvalg i de forskjellige artikler den omfatter,
dragter og kjoler, samt herreskrædderi.

efter forholdene her i byen er næsten enestaa
den uden nogen kapital. Forretningen fører et
og der hører til den ogsaa systuer for kaaber,

lalt er nu ca. 30 mennesker knyttet til herr Schelbreds forretning

Kaal: as

Forretningen er ordnet afdelingsvis i de store rummelige lokaler.
Hovedbutikken omfatter: Kjoletøi- og hvidevareafdeling samt linoleum og teppelager. End

videre gardin- og udstyrsafdeling, samt separatafdeling for herrestoffer og andre afdelinger.
Herreekviperings- og herrekonfektionsafdelingen er netop nu overflyttet i egne, praktisk

indrettede lokaler.

2den etage omfatter systuer med prøverum for kjoler, dragter og kaaber, samt dragt- og kaabe
stofafdeling tilligemed pelsvarelager. Her findes ogsaa verksteder med prøverum for herreskrædderi.

Hele gaarden er i alle dele tidsmæssig udstyret; saaledes har den bl. a. centralopvarmning.
En del af anden etage er bortleiet til rigstelefonen og telegrafen. Disse lokaler er vistnok blandt
de peneste i landet til det brug.

Kjælderne er for største delen indrettede til lagerrum.
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Hvidevareafdelingen.

Henrestofafdel i ngen

Sandefjord 6. — A.
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Herreafi



NILS FORSETH.
SANDEFJORDS GLAS- OG STENTØIMAGASIN.

Sandefjords glas- og stentøimagasin blev etableret den 24de august 1890 af hr. Einar Gleditschi hans gaard ved Stentorvet (nu Hvidts plads). I 1896 solgte han gaarden og flyttede forret
ningen til hr. E. Falleths gaard, hjørnet af Storgaden og Raadhusgaden. 3 aar senere flyttede han

;Doa; iuhlj

Ekste ri or sgaarden

til hjørnet af Langgaden og Skolegaden (nu Kongens gade og Kirkegaden). Ved den store brand i

1900 nedbrændte denne gaard og hr. Gleditsch kjøbte da hr. snedker Chr. Andersens tomt, Kon
gens gade nr. 6, hvor han opførte den gaard, hvori forretningen nu har sit lokale.

I 1910 solgte hr. Gleditsch forretningen til hr. A. Heimdal, som aaret etter solgte den til
den nuværende indehaver, hr. Nils Forseth.
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(

Interiør af forretni ngen

Nils Forseth er født i Vardal i 1873. I 20 aar (1889-1909) var han ansat ved Drammens

glasmagasin (Kristiania glasmagasins filial). Han fik saaledes en grundig uddannelse i branchen.
Saa var han hjemme i Vardal i 2 aar, hvorefter han i 1911 kjøbte Sandefjords glas- og stentøi-

magasin.
Forretningen er meget vel assorteret. Den fører til stadighed et rigt udvalg af alle de ar

tikler som henhører under glas- og stentøibranchen

 ^n i U

b 6



G. A. BØE

Kjøbmand G. A. Bøe er født paa Bøe i Sandeherred 15de september 1853. Han begyndte somhandelsbetjent i Larvik, hvor han var i ca. P/2 aar og blev saa ansat ved forbrugsforeningen
i Sandefjord. Derefter var han i flere aar hos isenkramhandler B. J. Larsen, Sandefjord og tilsidst
et par aar hos skibshandler Rich. Andersen.

I juli 1887 etablerede hr. Bøe egen forretning.Udet han efter brødrene Olsens konkurs kjøbte

deres isenkramforretning i Storgaden nr. 11. I 1895 kjøbte han naboeiendommen, Storgaden nr. 13

hvorhen forretningen da flyttede. Her optages hele Iste etage af butik og kontorer.

Forretningen omfatter isenkram og malervarer, samt maskinrekvisita og andet udstyr for
hvalfangstbaadene. I sidstnævnte branche er hr. Boes forretning en af de største i landet.

Hr. Bøe er en af stifterne af Sandefjords handelsstands forening og var fra begyndelsen af
medlem af denne forenings styre.

G. A. Boe.
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Interiør a forretn ngen.

I nteriør n i neen



AUG. MIDLING, guldsmedforretning.

&

mer, hvoretter han var beskjæftiget ved forskjellige større guldsmedforretninger her i Norge. I 3
aar arbeidede han ogsaa i Danmark, særlig i Kjøbenhavn.

1 1904 etablerede han egen forretning i Flekkefjord, som han drev i 4 aar. Hfter et kortere

ophold i Brevik nedsatte han sig i Sandefjord i begyndelsen af 1909.
Forretningslokalet er i Kongens gade 9.

Det har lykkedes hr. Midling at oparbeide sin forretning godt. Han har sørget for at holde
forretningen til enhver tid godt assorteret. Og da han samtidig er en dygtig fagmand, har han dre
vet sin forretning frem. til en betydelig omsætning, for sin branche.

Guldsmed Aug. Midling er født i iMandal i 1879. Han begyndte i guldsmedlære i sin fødebyhvor han arbeidede ca. 3 aar, men kom saa til Bergen, hvor han fuldførte læretiden hos ju
veler Hammer i 1897. Efterat han var blevet svend, arbeidede han fremdeles en tid hos hr. Ham



i

i

UHRMAGER HENRY SIVERTSEN
CHR, HANSENS EFTERFØLGER

SANDEFJORD

Forretningen startedes i 1857 ar hr. Holm Hansen, som drev den for egen regning til 1863, dhan optog sin broder, Chr. Hansen, som kompagnon. De fortsatte den sammen til 1880, d

) I

Chr. Hansen overtog

den alene og drev den
til sin død 21de juli 1911.

Derefter gik forretningen

over til hans mangeaarige

medarbeider, hr. Henry
Sivertsen, som fremdeles
driver den.

Uhrmager Henry Si
vertsen er født den 25de

august 1880 paa Tromsø.
Her udstod han sin lære

tid hos uhrmager S. H
Friis, hos hvem han og
saa arbeidede som svend

i 3 aar.

Efter indstilling som
nr. 1 fra Tromsø haand

verkerforening blev han

i 1903 tildelt offentli;

stipendium. Dette benyt
tede han til videre ud

dannelse i faget paa for

skjellige verksteder i di
større danske byer.

Vaaren 1906 kom har

til Sandefjord, hvor hat

begyndte hos uhrmage
Chr. Hansen som den

nes medhjælper.
I 5 aar ledede han for

retningen for denne, ind
til han, som nævnt, vec
hr. Hansens død i 191 1

overtog forretningen foi

egen regning.
Forretningslokalet ei

i Kongens gade nr. 7.



JEAN B. LINAAE
SKIBSREDERI OG SKIBSMÆGLERFORRETNING

Firmaets grundlægger, Jean Borrelly Linaae, blev født 1835 i Porsgrund, hvor hans fader, JørgenLinaae, var skibsfører og skibsreder. Han fik sin uddannelse ved forskjellige skibsrederforret
ninger i udlandet og blev ved sin hjemkomst ansat hos skibsreder, konsul Berrum i Tønsberg.

I 1858 oprettede hr. Berrum en filial i Sandefjord og som dennes forretningsbestyrer blev
da hr. Linaae ansat. Som saadan fungerede han i 2 aar, da han overtog filialen for egen regning
som selvstændig forretning. Firmaet Jean B. Linaae er saaledes grundlagt i aaret 1860.

Jean Borrelly Linaae (se f. 1835 f 1886

Hr. Linaae oparbeidede forretningen godt. Skibsrederiet omfattede flere fartøier, som væ-
sentlig gik i fart paa de forskjellige Nordsjøhavne og skibsmæglerforretningen var indtil for faa aar

Jean B. Linaae (sen.) var en mand der nød stor anseelse inden sin by. Han var betroet
mange tillidshverv og var i en aarrække medlem af kommunestyret, saavel formandskabet som re
præsentantskabet.

Ved hr. Linaaes død i 1886 blev forretningen overtaget af hans son, Jean B. Linaae, som i
flere aar havde været ansat hos sin fader.

.Sandefjord 7. — A.

siden den eneste i Sandefjord.
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Jean Borelly Linaae jun. er født i Sandefjord 27. mai 1860. Efterat have taget afgangs

eksamen ved Moss borgerskole opholdt han sig for sin uddannelses skyld i en længere aarrække i

udlandet. Han var først 2 aar i Gravelines og Port-au-de-Mer i Frankrig, derefter 3 aar i Grange

mouth i Skotland og endelig 3 aar i Tyskland (Kønigsberg), paa samtlige steder hos anseede skibs

rederi- og befragtningsfirmaer. Ved sin tilbagekomst til Norge arbeidede han i flere aar sammen

med sin fader, indtil han, som nævnt, ved faderens død i 1886 overtog forretningen. Denne udvi

det han til ogsaa at omfatte agentur- og assurancevirksomhed. Af større agenturer som firmaet

overtog, kan nævnes Pellerins smørfabrik og af assuranceselskaber Østlandske assuranceforening i
Tønsberg.

Hr. Linaae var en for sin by varmt interesseret mand, Allerede tidlig blev han indvalgt i

Jean Borrelly Linaae (jun.) f. 1860 f 1908.

kommunestyret og var i en lang aarrække medlem af formandskabet. I 1903 var han byens ord

fører. I 1893 blev han indvalgt i direktionen for Sandefjords sparebank og blev 1904 ansat som

administrerende direktør for sparebanken. Hans egne forretninger levnede ham imidlertid ikke den
nødvendige tid til et saa byrdefuldt hverv og allerede i 1906 fratraadte han direktørstillingen.

Hans usædvanlige arbeidskraft gav sig udslag ogsaa paa mange andre felter. Paa hans

initiativ stiftedes saaledes Yngres konservative forening i Sandefjord, ligesom han var en af stifterne

af Sandefjords kreds af Norges forsvarsforening, af A S Sandefjords blad, af Sandefjords handels
stands forening m. m.

Han dode den 29. juli 1908. I ~Sandef|ords blad" for 3!. juli s. a. skrev C. S. (Christen
Sorensen) folgende vakre mindedigt om ham:
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Sænk dine faner, Sandefjord,

Ved Jean B. Linaaes grav.
Hans drøm det var at se dig stor.

Som den, der paa din fremtid tror,

Sit virke han dig gav.

I stolte skibes kjølvandsspor
Dit navn for over hav.

I ly af dem hans minde gror.

Sænk dine faner Sandefjord

Ved Jean B. Linaaes grav.

Ved hr. Jean B. Linaaes død i 1908 blev hr. N. A. P. Staubo ansat som firmaets bestyrer.

Han indehavde denne stilling til mars 1914, fra hvilken tid firmaet bestyres af hr. A. Norman-

Larsen, der fra 1908 var dets befragter. Fru Anna Linaae er forretningens eier.

Firmaets befragtningsvirksomhed er meget betydelig og omfatter baade hjemlige og oversøiske

farvande. Det indehar agentur for dampskibslinier til de vigtigste europæiske og oversøiske havne,
hvoriblandt kan næves Den norske Amerikalinje. Firmaet er ogsaa British Lloyds' agent og medlem

af Nordisk Skibsrederforening og Norsk Rederforbund.

Skibsrederiet omfatter nu følgende skibe: jernbark ~Staut", 1800 d.w. og jernbark ~Perf-
ecr 1700 d.w.

QP :o

W 3K W5?W ffi W



N. A. R STAUBO

Skibsreder N. A. P. Staubo er født i Flostad herred ved Tvedestrand den 9. november 1864.Som barn blev han sendt til Tyskland, hvor han blev konfirmeret; tog middelskoleeksamen
ved Tvedestrands middelskole; hvorefter han tog tilsjøs i 1881 med et netop færdigbygget skib
~Pallas'\ 900 ton d. w. bygget af og tilhørende Staubos fader, skibsreder John P. Pedersen. Sidst
nævnte overtog i sekstiaarene sin faders, skibsreder Thomas Pedersens forretning, som han ud
videde betydelig og drev samtidig en større skibsbyggervirksomhed. Han døde i 1900.

Hr. Staubo seilede tilsjøs i ca. 20 aar, deraf ca. 10 aar som fører af seilskibe paa alle far
vand og ca. 4 aar af dampskibe i europæisk og amerikansk fart.

I 1901 sluttede han at seile tilsjøs; hvorefter han i 1902 etablerede skibsredervirksomhed
paa Staubo nær Tvedestrand. I det aar kom hans første skib, d. s ~Malm", 2000 t. d. w. i fart. I

1903 kjobte han d s «Spurt", 1530 t. d. w. og siden jernbarkerne ~Varg", 1700 d. w. i 1905, ~Pall

as", 1900 d. w. i 1906 og «Blenheim" i 1909. Begge de førstnævnte forliste, ~Varg" meget hur

tig og ~Pallas" i 1910. «Blenheim 0 blev solgt i 1913.

I 1908 flyttede han til Sandefjord for at overtage bestyrelsen af firmaet Jean B. Linaaes
forretning. (Se under Jean B. Linaae).

I begyndelsen af 1914 fratraadte han denne stilling for at flytte til Kristiania høsten s. a.
Paa sit hjemsted Staubo, var han betroet flere tillidshverv. Han var saaledes viceordfører

i Flostad herred og medlem af og tildels formand i skolestyret sammesteds m. m. I Sandefjord er
han f. t. medlem af sjøretten, af det kommunale elektricitetsverks direktion, forstander i Spareban

ken, medlem af sammes kontrolkomité m. m. Han har været direktør i dampskibsassurancefor

eningen ~Neptun" i Arendal fra dens stiftelse til den nedlagdes. Han er medlem af Nordisk skibs

rederforening, af Baltic and White Sea Conferance, af Norsk rederforbund og er for tiden direktør
i forsikringsforeningen ~Jørd" i Porsgrund.



SANDEHERREDS AKTIEMEIERI
OG HANDELSSAMLAG

Den 2. mars 1891 blev der holdt mode af interesserede gaardbrugere i Sandeherred til behandling af spørgsmaalet om oprettelse af et meieri. Tanken vandt tilslutning og den 31. mars
samme aar holdtes den konstituerende generalforsamling, som enstemmig besluttede at starte en

forretning omfattende meieri-, ysteri- og handelsvirksomhed under navn af ~Sandeherred aktie-

t
l*fil *1K f**

* 

n
BestyrFormand

meieri og handelssamlag." Til medlemmer af direktionen valgtes G. Nilssen, Kamfjord (formand),
I. M. Osmundsen, O. Klaveness, Bjornum, Olaf Joberg og Chr. Gjem, From.

Efterat man havde indkjobt en del af den saakaldte Aagard-tomt ved Løkkedaden (nu Dron

ningens gade) i Sandefjord, gik man straks igang med byggearbeidet. Som forretningens bestyrer
ansatte man hr. Arne Barstad, som imidlertid i 1895 blev aflost af hr. Nils Hova. Hr. Hova inde

havde stillingen helt til 1909, da han startede egen forretning i Holand. I hans sted ansatte man
hr. K. Omre.

Karl Omre er fodt 14. april 1881 i Eide herred pr. Grimstad. 1897—99 gjennemgik han
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Sem landbrugsskole i Asker og reiste saa til Danmark, hvor han opholdt sig i 9 maaneder for at
studere meieridriften ved forskjellige af de bedst udstyrede meierier dernede. Derefter var han
vandrelærer i husdyrbrug i Solør og gik saa i 1903 ind paa Norges landbrugshøiskole, hvorfra han
blev udeksamineret i 1905. Saa fik han straks posten som bestyrer af Gaupen meieri (med statens
meieriskole), hvor han var til 1909, da han modtog ansættelse som bestyrer af Sandeherred aktie
meieri og handelssamlag. I 1912 fik han statens stipendium for at studere den forretningsmæssige
ledelse og drift af melkehandel og melkeomsætning i udlandets større byer. Han besøgte da Sverige,
Danmark, Tyskland, Østerrige og Schweiz.

Siden hr. Omre overtog bestyrerstillingen ved Sandeherred aktiemeieri, har han lagt an paa

Eksteriør af fo.-retningsgaarden

at udstyre meieriet med saa moderne maskiner og apparater som mulig. Navnlig er kjøleanlægget

det Første i sit slags i hele landet. I det hele taget er meieriet under hr. Omres ledelse blevet et
i alle deler fuldt moderne anlæg, som er taget til mønster for andre, nyoprettede meierier.

Hr. Omre har været medlem af styret for Sandefjords handelsstands forening og var i
1911 denne forenings formand.

Sandeherred aktiemeieri har gjennem aarene bragt sine aktionærer en bekvem og lønnende

afsætning paa melk og da udbyttet fordeles i forhold saavel til mængden av den leverede melk som

til dennes fedtgehalt har meieriet øvet en gavnlig indflydelse paa melkeproduktionen i distriktet.

Forretningen har ogsaa formidlet salget af godt garanteret kraftfoder og fuldgehaltig kunstgjødsel, og

har ansat en fjøskontrollør, som veileder i foring, fjøsstel og melkebehandling, hvorved aktiemeieriet
i betydelig grad har bidraget til en mere rationel gaardsdrift inden herredet.

Af melken tages der prøver, 2 gange ugentlig; disse indsendes til statens melkekontrol
anstalt. I det hele taget maa det siges, at meieriet har gjort alt mulig for at skaffe byen saa god
og sund melk som mulig.

Daglig modtager meieriet ca. 4000 liter melk, eller ca. P/4 million liter aarlig. Meste-
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parten af melken sælges til konsumenterne dels direkte gjennem meieriets eget melkeudsalg, dels

gjennem byens kjøbmænd. Forretningens specialitet er fremstilling af kremflode, meierismør og en
federe vare i nøkkelost.

I ysteriet fabrikeres praktisk talt alle norske ostesorter, saaledes baade edamerost, gauda

ost og imiteret schweizerost. Endel sendes til Kristiania, men størsteparten afhændes langs kysten,
hvor aktiemeieriet har agenter i omtrent alle byer.

Meieriet har i en lang aarrække havt sin egen dampcentral paa 25—30 hk., som leverer

den nødvendige kraft til drift af meieriets maskiner og til elektrisk belysning af hele anlægget.

Forretningen beskjæftiger ialt 35 personer. Heraf udgjør butikpersonalet 9og kontorper

sonalet 4. Til varetransport haves 4 hester. Omsætningen har været i stadig stigende og udgjør

nu godt og vel en halv million kroner aarlig

Meieriet har nydt megen anerkjendelse for sine produkter. Det har paa en række lands

og amtsudstillinger erholdt forskjellige udmerkelser, deriblandt ialt over 60 solv- og broncemedaljer
Den nuværende direktion bestaar af folgende herrer: Nils Paulsen From (formand), Einar

Hole, S. Alsaker, G. Syrrist og Nils Nilsen Syrrist. Repræsentantskabet tæller 15 medlemmer;

dettes formand er hr. storthingsmand Fredrik Enge.



Eksteriør af forretningsgaarden.

A. GULBRANDSEN
TRICOTAGE I SILKE, ULD OG BOMULD

Fru Anette Gulbrandsen, født Gjessing, er født i Stokke 24. juli 1846. I 1875 blev hun giftmed skibskaptein August Gulbrandsen i Sandefjord. Paa grund af sin mands langvarige syg
dom maatte hun i 1892 seiv overtage forsørgelsen og startede da den senere saa bekjendte silke-
tricotageforretning.

Allerede tidligere gjort
bekjendt med at der i nær
heden af Holmestrand om

sommeren opholdt sig en
gammel engelsk herre, der
solgte silketricotage-filler til
de omkringboende, reiste
hun bort til ham og fik be
stilt en balle silkeaffald fra

England. Dette solgte hun
først som filler; senere lot
hun dem række op og væve,
men intet af dette var sær

lig lønnende. Saa blev de
forsøgt rækket op og strik
ket, og her viste det sig, at
silken kunde behandles med

fordel. Men ogsaa paa dette
felt skulde der stor erfaring
og øvelse til for at opnaa
et godt resultat. Det viste

sig snart at der ikke kunde
benyttes fremmed hjælp,

taalmodigheden hos uøvede
strak ikke til. Den fuld

kommenhed forfærdigelsen
af silkeundertøiet nu har

naaet, skyldes derfor for en
væsentlig del den kolossale
øvelse hendes folk har. Det
kan bemerkes at hun i de

22 aar, hun nu har drevet
forretningen, kun har skif
tet folk én gang.

Fru Gulbrandsens silke

tricotage nyder megen aner
kjendelse. Hun har saale
des faaet medaljer og præ
mier paa en række udstil
linger, deriblandt Bergens
store sølvmedalje paa ud
stillingen i 1898.

Fru A Gulbrandsen.

Foruden silkeforretningen har hun en af byens større garn- og tricotageforretninger



RUD. HINSCH.

Rud. Hinsch er født i Hamburg den 16. december 1883. Sin uddannelse som forretningsmandHk han gjennem 12 aars virksomhed som saadan i sin fødeby. Paa sine forretningsreiser be-

søgte han gjentagne gange andre lande, navnlig England og Norge

Særlig hans besøg i
Norge og hans forbindel

se med dette land gjorde

at han kom mere og mere

op i hvalfangsten og
dette medførte at han be

sluttede sig til at starte

egen forretning for om

sætning af hvalprodukter.
I 1910 aabnede han en

saadan forretning i Sande
fjord med kontorer i

vet meget stor.

Hr. Hinsch har ydet

et betydeligt arbeide for
at skaffe hvaloljen afsæt

ning i andre lande, navn

lig i Tyskland. Han var
saaledes den første som

bevirkede at et flydende

kogeri blev dirigeret til

Hamburg, hvor fangsten
blev solgt ved hr. Hinsch.

Af hensyn lil ekspor

ten af hvalolje til Tysk

land fandt han det paa
krævet at have en Hlial

dernede og etablerede der

for en saadan i Hamburg
i 1912.

Aktie-Kreditbankens

Efterhaanden har hr.

Hinschoparbeidet sin for

retning, saaledes at den
nu er den største i bran

chen her i landet. Han

har staaet og staar frem
deles i forbindelse med

samtlige norske hval

fangtsselskaber og hans
omsætning af hvalproduk-

Hr. Hinsch er agent

for Rheinisch-Westphå

lisches Kohlen Syndikat,

Hamburg og Essen. Dette
selskabs kulbriketter har

Rud. Hinsch

fundet en udstrakt anvendelse til hvalfangstfartøierne. Han er ogsaa
skibslinjer, saavel norske som udenlandske.

agent for flere større damp-

Hovedsagelig driver han dog med eksport og formidling af salg af hvalolje og andre hval

produkter. Ved sine stadige reiser i udlandet har han delvis oparbeidet nyt marked for hvalproduk
terne og i den retning tør det uden tvil siges at herr Hinschfs ihærdige arbeide har været af

adskillig betydning for den norske hvalfangst
Sandefjord. — 8 A.

ter er efterhaanden ble-

nye gaard ved Byparken



T. DANNCVIG & CO

Firmaet blev grundlagt af herr skibsmægler T. Dannevig, som startet forretningen 1901 i Grimstad. Vaaren 1904 flyttet han den til Sandefjord, hvor han det følgende aar optog som kom
pagnon herr Lars Thorsen, Heroen pr. Porsgrund.

Fra begyndelsen af drev firmaet udelukkende befragtning, men er efterhaanden gaaet over
til ogsaa at omfatte skibsrederi og hvalfangst. Det eier nu 4 jernbarker, ~Sylfiden", ~Killeena",
Svenør" og ~West Lothian

I 1910 startedes AS ~Laboremus", som driver hvalfangst ved Syd Shetland. Aktiekapita-

T. Dannevig.

len var oprindelig 200000 kr., men blev i 1911 udvidet til 1000 000 kr. Selskabet har et flydende

kogeri, s/s ~Roald Amundsen" paa 6 500 ton og 4 hvalbaader ~Kanon", ~Harpun", ~Granat" og

~Hobart". ~Roald Amundsen" har hvert af de to sidste aar hjembragt ca. 24 000 fad, hvilket er
mere end noget andet flydende kogeri har havt.

I 1912—13 udsendte selskabet en forsøgsekspedition til Australien, bestaaende af et flydende

kogeri, staalbarken ~Mimosa", og 1 hvalbaad. Herved blev et nyt felt for hvalfangsten aabnet.

I 1912 startet firmaet et nyt selskab for hvalfangst, nemlig A/S ~Dominion Whaling Ltd." med

en aktiekapital paa 850 000 kr. Fangstfeltet var Fransk Kongo. Ogsaa her var firmaet banebry
dende, idet heller ikke dette felt tidligere havde været provet. Selskabet driver sin fangst med et

flydende kogeri, s/s ~Pythia a, paa 6000 ton og 3 hvalbaader, ~Dominion I", ~Dominion II" og
~Frigg" samt 1 leiet hvalbaad.
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Skibsreder T. Dannevig er født i Grimstad 15de december 1880. Han begyndte som vo
lontør i skibsmægler- og skibsrederforretninger i Grimstad, men reiste allerede i 17 aars alderen
til England og Frankrig, hvor han arbeidede i samme branche. Derefter opholdt han sig i 2 aar
i Kristiania, ligeledes beskjæftiget paa skibsmægler- og skibsrederkontorer, men startede saa i 1901
egen forretning som skibsmægler i Grimstad og i 1904 i Sandefjord.

I begyndelsen af 1912 tog han initiativet til en sammenslutning af de i hvalfangsten inter
esserede selskaber og 6. mars samme aar stiftedes ~Den norske Hvalfangerforening" (se herom
næste artikel).

Skibsreder Lars Thorsen er født paa Herøen ved Porsgrund 19 juli 1878. Efterat have

Lars Thorsen.

gjennemgaaet middelskolen og handelsskole i Kristiania var han i flere aar ansat ved forskjellige
skibsreder- og skibsmæglerkontorer herhjemme og i Skotland, England og Frankrig. Efter sin til
bagekomst fra udlandet indgik han i begyndelsen af 1905 i kompaniskab med herr T. Dannevig i
Sandefjord, hvor han senere har drevet under firma T. Dannevig & Co.

I 1907 overtog han, sammen med disponent Hans Thorsen, bestyrelsen af skibene efter
sin afdøde fader, skibsreder H. Thorsen, Heroen pr. Porsgrund, under firma Brødrene Thorsen,
Porsgrund.



DEN NORSKE HVALFANGERFORENING

pfter initiativ af hr. skibsreder T. Dannevig stiftedes den 6. mars 1912 ~Den norske Hvalfanger-
forening", hvis formaal er at fremme de til hvalfangsten knyttede interesser. Paa det kon

stituerende møde, hvor love blev vedtaget, valgtes til medlemmer af foreningens direktion herrerne
P. Bogen, formand, T. Dannevig, viceformand, Finn Bugge og Oscar Hytten, Tønsberg, Chr. Niel
sen, Larvik, konsul Wrangell, Haugesund og Hans Ellefsen, Kristiania, hvilken sidstnævnte dog
senere undslog sig for at modtage valget. I hans sted valgtes grosserer 0. O. Bull, Kristiania.

Direktionen besluttede at ansætte en bestyrer til at lede foreningens arbeide. Som saadan
antoges hr. 0. A. Larsen. - - Hr. Larsen er født i Drammen 8. august 1868. Efter at have gjennem-

gaaet Drammens latin
skole, fik han sin første

forretningsuddannelse
hos de dengang be
kjendte trælastfirmaer

Martin Haugan og
Svend Haug i Dram
men. Derpaa arbeidet
han nogen tid hos et
stort trælastfirma i Lon

don og kom atter tilbage
til Drammen, hvor han
i nogle aar var fuld-

mægtig ved Solberg

Brug. Fra 1897 var han
i 5 aar kontorchef ved

Ranheim cellulose- og

papirfabrik ved Trond

hjem, drev derpaa for
egen regning i Kristiania

og kom i 1906 til Ham

burg, hvor han var leder

af cellulose- og træmas
seafdelingen i et vel-

kjendt import- og eks
portfirma. Hr. Larsen
har i sine forskjellige
stillinger foretaget ud
strakte forretningsreiser
i England, Tyskland,
Holland, Belgien,rØster
rige-Ungarn, Schweiz

o. s. v. og har derigjen
nem erhvervet sig et
grundig kjendskab til
større forretningsforhold
i udlandet.

Som bestyrer af hval
fangerforeningens kon
tor har han foretaget
indgaaende undersøgel
ser om inden- og uden
europæiske markederfor
hvalolier og har samlet
oplysninger for medlem
merne om omsætnings-

forhold, toldforhold,

agenter og oliekjøbere

O. A. Larsen

I slutten af 1912 foretog han paa foreningens vegne en studiereise til kontinentet for at samle

oplysninger om hvaloliens anvendelse, om salgskotymer og om markedets udvikling.

Foreningens arbeide forøvrig har bestaaet i at gjøre propaganda for hvalolien ved udsendelse

af prøver og ved opgaver til interesserede over producenter og forhandlere af olie og andre hval

produkter. Af foranstaltninger til fremme af fællesinteresser kan nævnes, at foreningen har ved

taget en normalkontrakt for oliesalg i hele ladninger, samt en fælles-tarif for hyrer og parter,
sigtende til en begrænsning af de stigende arbeidsudgifter.

Foreningen omfatter nu samtlige norske selskaber, alene paa et par undtagelser nær; den
har saaledes de bedste chancer til at fuldføre sit program.

Af direktionen udtraadte iaar hr. T. Dannevig, som ikke ønskede at modtage gjenvalg. I hans
sted valgtes hr. Finn Bugge til viceformand og som nyt direktionsmedlem hr. Søren L. Christensen.



I. E. S. WETLESEN

Kjøbmand I. H. S. Wetlesen er født i Porsgrund 27de mars 1843. I 15-aars alderen fik hanansættelse hos kjøbmand Thrane i Larvik, hvor han var i 5 aar. I 1863 kom han i forret

ningen hos kjøbmand P. C. Pedersen i Sandefjord og var der indtil 1868, da han startet sin egen
forretning i Langgaden (nu Kongens gade).

Til at begynde med omfattede forretningen omtrent alle slags varer, men gik kort tid efter
Dver til kun at omfatte manufaktur. Det var tildels meget vanskelige tider at drive forretning i:

E. S. Wetlesen

Byen var liden og konkurrencen gjorde sig ogsaa i den tid sterkt gjældende. Imidlertid var hr.

Wetlesen i besiddelse af det forretningstalent og den forstaaelse af tidernes krav som gjorde det

mulig for ham at bringe forretningen stadig længere og længere frem.

Derfor har han ogsaa altid kunnet holde sin forretning paa høide med de fordringer som
udviklingen har medført.

Ved branden 16de mars 1900 nedbrændte hans forretningsgaard. Han leiet da midlertidig

lokale i samlagets gaard, indtil hans nye, tidsmæssige forretningsgaard, Kongens gade nr. 15, blev færdig.

Hr. Wetlesen har altid interesseret sig sterkt for at skaffe Sandefjord lettere forbindelse

med sit opland. Han var saaledes en af de ivrigste til at arbeide for anlæg af nye veier i byens

omegn, saaledes Dronningens gades forlængelse, Krokemoveien og Hystadveien.

Hr. Wetlesens dygtighed har ogsaa været lagt beslag paa i andre retninger, og han har i

aarenes løb indehavt mange tillidshverv. Han var saaledes i mange aar repræsentant i bystyret,
var i over 30 aar medlem af Sandefjords sparebanks direktion og er for tiden medlem af saavel
Sparebankens som Aktiekreditbankens forstanderskab.
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Med sin forstaaelse af handelstandens interesser faldr det naturlig at han var med i dan

nelsen af Sandefjords handelstandsforening, hvor han ogsaa senere har nedlagt et betydeligt arbeide

Eksteriør af forretningsgaarden.

Ved sit gode humor og elskværdige væsen har hr. Wetlesen, der er forretningsstandens
senior i Sandefjord, vundet sig mange venner.



i

TOBIASSEN & SCHAU
MANUFAKTURFORRETNING

Herrerne Tobiassen & Schau etablerede i 1908 en større manufakturforretning i Kongens gadeno. 9 i Sandefjord. Paa samme sted havde gaardens daværende eier, hr. M. A. Brønnum,
flere aar før drevet manufakturforretning.

Anders H. Schau er fodt i Fredrikstad 1880. I 1895 begyndte han sin uddannelse som

And. H. Schau. Anker Tobiassen

forretningsmand, idet han blev ansat hos manufakturfirmaet Ole Jensen & Son. Her var han i
4 aar, da han modtog ansættelse hos firmaet L. P. Sterud paa Moss. Efter at have været der i
ca. 8 aar, var han 1 aar i Kristiania og derefter atter 1 aar i Fredrikstad.

Fritz Anker Tobiassen er fodt i Fredrikstad 11. juni 1885. Efter at have arbeidet i 4 aar
paa et kontor, blev han ansat i A. Jensens manufakturforretning i Fredrikstad, hvor han var i 5 aar.
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Eksteriør af forretningen

I. november 1908 etablerede han sammen med hr. Schau manufakturforretning i

fjord. — Forretningen er meget godt assorteret med alt hvad der henhører under branchen
hvad dame- som herreartikler angaar. Specielt maa nævnes sengeudstyr, samt linoleum

Sande
saavel
m. m.

Interiør af forretninger



H. LARSEN, kulforretning

Firmaet startedes i 1887 af hr. Hans Larsen. Det kunde saaledes i 1912 feire sit 25 aars jubilæum. Hans Larsen er født i Stokke den 14. august 1854. Som 14 aars gut gik han tilsjøs,

tog 17 aar gammel sin styrmandseksamen og fik allerede i 21 aars alderen sit eget skib at fore.

Dette var barkskibet ~Inga", tilhørende Ludvig Larsen, Sandefjord. Derefter førte han ~Ellida". til—

hørende Klaveness, Sverdstad og kjøbte saa eget skib, ~Petty", som han havde i mange aar. I
1878 gik han paa hvalfangst paa Finmarken, nemlig som fører af fangstskibet ~Glimt", tilhørende

Æ^^k> %
  

Hans Larsen. Haakon Rach

A S ~Tanahorn", som var stiftet af skibsreder Albert Grøn, Sandefjord. Aaret efter forliste «Glimt"

som en folge af en krudteksplosion, hvorved hr. Larsen blev sterkt forbrændt.

Saa gik han atter tilsjøs en tur med ~Petty", men sluttede det følgende aar at fare paa
sjøen, idet han da startede sin kulforretning i Sandefjord.

Den 23. november 1913 døde han, idet han paa overreise til Skotland efter en ladning kul
blev slaaet overbord under en storm i Nordsjøen.

Hr. Larsen var en overmaade virksom og arbeidskraftig mand, hvis virkelyst gav sig ud
slag paa mange maader. I 1896 startede han A'S Sandefjords teglverk, hvis disponent han var i

en lang aarrække. Han var ogsaa med at starte Sandefjords trævarefabrik og var ligeledes en tid
disponent for denne.
Sandefjord. — 9 A

r'

 
? %
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Han var i mange aar medlem af kommunestyret, saavel af repræsentantskabet som af for
mandskabet. Ligesaa af bygningskommissionen, reguleringskommissionen, af sjøretten og af spare
bankens forstanderskab m. m

Den 1. oktober 1912 traadte hr. Haakon Rachlew ind i hr. Larsens forretning som dennes

kompagnon. Haakon Rachlew er født i Kristiania den 7. februar 1886. 15'/2 aar gammel begyndte
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han paa Rigsforsikringsanstaltens kontor, hvor han var i 3 aar, derefter 1 aar paa kontoret hos hr.

advokat Looft og saa i 2 aar hos agenturfirmaet Emil Nielsen & Dysthe, Kristiania. Vaaren 1911

drog han paa hvalfangst med en af A S ~Suderøs" baader til Færøerne. Ved fangstsæsonens slut

ning i september vendte han tilbage til Kristiania, men reiste allerede dagen efter hjemkomsten

atter ud paa hvalfangst, dennegang med d/s ~Hvalen" til Syd-Shetland. Ombord paa dette skib

var han materialforvalter. Ved sin tilbagekomst fra Syd-Shetland sommeren 1912 traadte han som

nævnt ind i hr. Larsens firma, og efter hr. Larsens død fortsatte han, sammen med hr. Larsens

enke, forretningen som dennes medeier og disponent

Forretningen driver med salg af kul, koks og ved til husholdningsbrug samt leverancer til

de industrielle bedrifter i Sandefjord og omegn (Framnæs o. fl.) Udenfor husholdningssalgei er

leverancen til de flydende kogerier den vigtigste gren af forretningen. Til forsyning af disse store

dampskiber har firmaet opført en større sjøbod ved Stub, beliggende ved fjorden ligeoverfor Fram

næs mek. verksted. Det har desuden store oplagstomter flere steder. Disse er nylig udvidet ved
kjøb af en tomt paa ca. 1000 m 2. fra Sandefjords bad.

Forretningen beskjæftiger til stadighed 10—12 personer og 4 heste; men ofte er arbeids

styrken betydelig større, tiltrods for at denne har kunnet indskrænkes adskillig efterat firmaet har

skaffet sig elektrisk kraft til drift af vedhuggeri, cirkelsag og koksrenser.

W i' //



JORDBRUGSSKOLEN FOR DØVE
FREBERG PR. SANDEFJORD

Jordbruksskolen for døve er dannet gjennem en forening af interesserede mænd og kvinder, somhar villet skaffe de døve arbeide udenfor byerne. Gjennem aarene har det nemlig vist sig

vanskeligere og vanskeligere at faa de døve, efter endt skolegang, anbragt i haandverk, baade paa

grund af haandverksloven og riksforsikringen, som begge stiller vanskeligheder for de døve. Saa

ledes som forholdene nu er, fandt man derfor, at intet ligger bedre til rette for de døve end jord

bruk. Men da der jo ogsaa findes døve, for hvem jordbrug ikke passer, er det meningen at skolen

med tiden skal blive en kombineret jordbrugs- og haandverksskole. Nævnte forening blev stiftet i
1903 efter initiativ af herr Eyvind Boyesen.

A EyvinciBi

Eyvind Boyesen er født i Kristiania den 19de januar 1867. I 1890 begyndte han paa riks
advokatens kontor, hvor han var et aars tid. Derpaa kom han ind i Kreditkassen, hvor han i ca.

3 aar var kassererassistent. Under sit arbeide der begyndte han at undervise døve i gymnastik

paa et aftenkursus. Herr Boyesen var nemlig bl. a. uddannet som gymnastiklærer. Senere over

tog han, efter anmodning, gymnastiklærerposten ved de to offentlige skoler for døve i Kristiania.
Herunder blev arbeidet med de døve ham kjærere og kjærere, og da en fuldstændig lærerpost ved
fru Rossings offentlige taleskole for døve blev ledig, overtog han denne i december 1893.

Herr Boyesen fik nu anledning til at ofre al sin tid og evne paa arbeidet for døve. Han
indsaa snart, at det ikke gjaldt bare at skaffe de døve de almindelige skolekundskaber, der burde
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ogsaa sørges for at skaffe dem ud i det praktiske liv. For naar de havde gjennemgaaet skolen og

og var blit konfirmerede, kneb det for dem, naar det gjaldt at finde sig en stilling. I den hensigt
at hjælpe dem hertil begyndte han i 1895 at indsamle bidrag til et fond for de døves uddannelse.

I henhold til statuterne tilsigter
fondet at understøtte elever,

udgaaet fra de sondenfjeldske
døveskoler, under deres uddan

nelse i haandverk, landbrug og

manuelle færdigheder. Ved

Stortingets beslutningi 1903 blev
',3 af det ved den off', skole

for døve i Trondhjem eksiste

rende kongelige bevillingsfond

tillagt fondet. Det udgjør f. t.

20 600 kr. og er nu traadt i
virksomhed — efter statuterne,
naar fondet har naaet en stør

relse af 20000 kr.

Ved fru Rossings skole var

herr Boyesen i ca. 10 aar. I

1902 søgte han permission, hvor

efter han gik ind paa Haave

Interiør af skolen

landbrugsskole pr. Lillehammer for at uddanne sig i jordbrug. Det følgende aar fik han oprettet
jordbrugsskolen for døve, hvortil gaarden Freberg i Sandeherred blev indkjøbt.

Foruden herr Boyesen, der

er skolens bestyrer, har skolen
ogsaa en anden lærer, herr

agronom Olav Hvidsten, der

leder den praktiske undervis

ning. Desuden undervises ele

verne i teoritisk jordbrugslære,

havebrugslære, husdyrlære sund

hedslære, regning og morsmaal.

Kurserne er to-aarige. Skolen

har ogsaa et skomagerverksted,

hvor der bl. a. fabrikeres billig
skotøi med saaler af balata

remmer (gamle remmer fra

større fabrikker). Her ledes

arbeidet af skomagermester Kri
stian Andersen. De fra skolen

udgaaende skomagerelever har
Inte ri or af skolen.

faat godt aflønnet arbeide ved skofabrikker. I det hele taget er det et af hovedformaalene ved skolen

at skaffe de elever, som er udgaaet fra den, passende livserhverv. Af de 53 elever som ialt

er gaaet ud fra skolen siden dens oprettelse, har alle, som har ønsket det, ved skolens hjælp
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uden vanskelighed faat godt og vellønnet arbeide. Medlemmerne af den før nævnte forening,
gjennem hvilken skolen er stiftet, danner et repræsentantskab, der bl. a. vælger skolens overbesty
relse. Den bestaar for tiden af pastor Conrad Svendsen, prest for de døve, Nordstrand, formand,

landbrugsingeniør U. Sver
drup, Kristiania og fabrikeier
G. Jansen, Sem. De to først
nævnte har fungeret siden
skolens oprettelse 15de april
1903; sidstnævnte blev ind
valgt i 1913 i stedet for general
konsul J. Haldor Larsen.

Skolen har nu et statsbi

drag paa 4 300 kr., der benyt
tes til fripladser for eleverne
saa langt midlerne rækker.
Desuden har den endel mindre

bidrag fra amter, sparebanker
og private. Men over 4000
kroner maa dog skaffes tilveie
ved bestyrerens pengeindsam-

ling for at budgettet skal balancere. At
dette har kunnet lykkedes vidner i høi
grad om bestyrerens energi og interesse
for skolens sag.

Under sit arbeide paa skolen har
herr Boyesen havt trofast hjælp af sin
hustru, fru Agnes Boyesen, født Winsnes
Ved sin dygtighed og sin varme interesse
for skolen har hun ikke mindst bidraget
til, at eleverne har følt sig som hjem
me der.

Høsten 1911 deltog skolen i amts
udstillingen i Sandefjord, hvorved den
havde den opmuntring at blive paaskjøn-

net med Selskabet for Norges Vels sølvmedalje for jordbrugsprodukter og Landhusholdningssel
skabets broncemedalje for balata-skotøi.

-o
—-o
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Murmester L. Ebeling er født i Wanzleben i Tyskland 3. mai 1874. Straks han var konfirmeret,begyndte han som murerlærling i Magdeburg, hvor han blev svend da han knapt var 17

aar. De følgende par aar arbeidede han paa forskjellige steder i Tysklands større byer og reiste
saa over Danmark til Sverige, hvor han arbeidede 1 aar i Gøteborg. Saa kom han i 1894 til

Kristiania. Herfrå reiste han i 1896 tilbage til Tyskland for at tjene sin værnepligt, men vendte i
1898 tilbage til Kristiania.

I 1899 kom han til Holmestrand, hvor han
og jernvarefabriken.

af emaljefabriken

Efter branden i Sandefjord i mars 1900 flyttede han til denne by, hvor han senere har
opholdt sig.

Af større gaarde, som han her har opført, kan nævnes ~Vestfolds" gaard ved Dronningens
gade, kjøbmand Wetlesens, fru Annette Gulbrandsens og kjøbmand Knut Baches gaarde i Kongens

L. F.beliné

tog akkorder ved opførelsen

gade, samt apotheket ~Nordstjernen" - - samtlige bygget lige efter branden.
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Senere har han opført flere af de største gaarde i Sandefjord, saaledes Aktiekreditbankens

granitbygning og kjøbmand Schelbreds, grosserer Thor Dahls og konsul Joh. Brydes store forret

ningsgaarde. Af mindre gaarde kan nævnes redaktør Sørensens og boghandler Foss's villaer,

skibsreder Dannevigs store villa og herr Ebelings egen villa ved Hystadveien. Udenbys har han

opført Larviks kommunale sygehus.

Han har beskjæftiget en arbeidsstyrke paa op til 20 mand.

Herr Ebeling er medlem af Sandefjords bygningskommission og af det bygningskyndige ud
valg af domsmænd, ligesom han ogsaa er brandtakstmand.

Han fører for tiden tilsyn med opførelsen af Sandefjords nye store festivitetslokale



~SANDEF]ORDS BLAD"
kunde i 1911 feire sit 50-aars jubilæum, idet dets første nummer udkom i slutten af

*-* 1861. Bladets grundlægger var hr. boghandler H. S. Iversen, som ved nævnte tid begyndte

at udgive stedets første avis
~Sandefjords og Sandeherreds
Tidende". Selve byen havde
dengang ganske faa indbyggere,
saa det var hovedsagelig fra
Sandeherred foretagendet fik
den fornødne støtte. Bladet
havde det første aar ca. 100
abonnenter.

I 1877 overdrog hr. Iver
sen bladet til et aktieselskab,
hvis direktion bestod af bank

kasserer Henrik Klaveness (for
mand), J. B. Linaae, O. Hal
vorsen Lunden og A.J. Freberg.

I 1882 blev blev bladet over

taget af bogtrykker Frantz Steen
som i ca. 5 aar udgav og tildels
redigerte samme. De senere
eiere var bogtrykkerne Hemmy,
Holst og Johnsen, indtil bladet
i 1894 gik over til et nyt aktie
selskab og fik navnet ~Sandef
jords Blad".

Fra først af redigerte hr.
Iversen sit lille blad seiv, men
efter en tids forløb blev redak

tionen overtaget af apotheker
A. Pless Krogh, der snart efter
afløstes af lærer Thor Dahl.

Redaktør G. Sørensen.

Blandt de senere redaktører og vigtigste medarbeidere kan nævnes herrerne arkitekt Boétius,
advokat Christie, havnefoged Andersen og lærer L. Lien. — Efter at bladet i 1894 gik over til det
nuværende aktieselskab, var i de første 3 aar ansat som redaktører herrerne cand. jur. Andr. Vestbøe,
o.r.sagf. Otto Christophersen og lærer Sølfest Ørn.

Fra hesten 1897 har bladets nuværende redaktør, G. Sørensen indehavt redaktørstillingen.
Redaktør G. Sørensen er født i Andebu 13. april 1865. Han var først forretningsmand, idet han
i 1886 etablerede egen forretning i Sandefjord. Kort tid efter begyndte han som medarbeider i
~Sandefjords Blad"
og fungerede lei
lighedsvis som vi
karierende redak
tør, indtil han i
1897 blev ansat som
fast redaktør af
bladet.

Hr. Sørensen har
indehavt en række o. a
tillidshverv inden kommu
nen. Allerede da han var

25 aar gammel blev han
indvalgt i repræsentantska
bet og var i flere aar
medlem af formandskabet.
Siden 1903 har han været

medlem af skolestyret, de
sidste 5 aar som næst
formand. Helt siden El-

Sindefjord 10 A.

Hoffstad.

P. Gulliksen.

berfelt-systemets
indførelse i byen
for ca. 20 aar si-
den, har han været
distriktsforstander.
Han var med at

oprette Sandefjords
gamlehjem og var
formand i bygge-

g. a. Raastad. komiteen for dette

og er for tiden formand i
en række foreninger og

* * * . institutioner, deriblandt

Sandefjord A: Omegns Te-
j lefonforening, og er ogsaa

forligelseskommissær.
Under hr Sørensens

'""' ' ledelse har ~Sandefjords
Blad" havt en jevn og

A. j. Freberg. efter vore forhold betydelig

M. J. Klaveness
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fremgang. Oplaget er steget fra 6—700 til 3000 eksemplarer og formatet er udvidet fra 5 til 7
spalter. I 1913 blev det dagblad.

Bladets lokaler er siden 1. januar 1913 i egen gaard, Storgaden 12. Her har bladet hele

Iste etage, indbefattet en større fløibygning. Disse lokaler er saavel hvad ekspedition som sætteri
og trykkeri angaar, i enhver henseende tidsmæssige og rummelige. Trykkeriet er udstyret med
sættemaskine, 2 solide, moderne hurtigpresser foruden mindre presser og maskiner.

Som bestyrere af trykkeriet har været ansat faktorerne C. Johnsen og C. Wilh. Clemetsen,
sidstnævnte fra 1906, og som kasserersker har frk. Margrethe Ohrem og frk. Signe Naper
fungeret, den sidste fra 1903.

Som formænd i aktieselskabets direktion har herrerne skibsreder H. C. A. Michelsen, o.r.sag-

fører P. Bogen og overlærer O. A. Hoffstad fungeret. — Den nuværende direktion bestaar af følgende
herrer: Overlærer O. A. Hoffstad (form. siden 1904), gaardbruger M.J. Klaveness, Virik, (viceform.),
kjøbmand G. A. Raastad, kontorchef i Aktiekreditbanken P. Galliksen og skibsreder A. J Freberg.

Eksteriør af forretningsgaarden.
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Interiør fra ekspeditonen.

nterior fra sætterie



~VESTFOLD"

Den 23. november 1881 udkom første nr. af ~Vestfold". Under de daværende forhold var detvanskelig at starte en venstreavis paa stedet, og begyndelsen blev af den grund meget beske
den, idet bladet fra først af udkom 2 gange ugentlig i firespaltet format.

Det som i første række gjorde at spørgsmaalet om et organ for venstre kom i forgrunden,
var 9. juni-beslutningen 1880 angaaende statsraadernes adgang til storthinget. Man besluttet at faa
istand et aktieselskab, der skulde overtage udgivelsen af bladet, og ud paa høsten 1881 var der
tegnet mellem 4 og 5000 kroner, hvormed da bladet startedes.

Lokalet var fra først af paa Stentorvet. Aaret efter brændte den gaard, hvori trykkeriet
havde leiet, og der blev da leiet lokale i Langgaden. Senere havde bladet sit lokale paa Stentorvet
og i en del aar i Torvgaden. I en række aar har bladet nu havt lokaler paa hjørnet af Raadhus-
gaden og Dronningens gade.

Redaktør Kr. Laug.

Bladets første redaktør var lærer R. Kvam, der var med at starte foretagendet. Herr Kvam

var en meget dygtig mand, der i løbet af kort tid arbeidet bladet frem til en efter forholdene god

udbredelse. Han besad endvidere de personlige egenskaber som var nødvendige for paa en heldig
maade at føre bladet og partiet inden distriktet frem gjennem den tids skarpe politiske strid.

I 1890 solgte aktieselskabet bladet med trykkeri og forlagsret til Thoralv Klaveness, der
fungerede som redaktør og udgiver indtil i mars 1905, da han solgte det til Gudmund Konglevoll,

der som redaktor og udgiver havde bladet til mars 1911, da han solgte det til det interessentskab
som nu eier bladet.

Fra samme tid ansattes den nuværende redaktør og forretningsfører, herr Laug. Redaktør

Kr. Laug er født 15. mars 1882 i Holt i Nedenes. Han uddannet sig fra først af som forretnings

mand, men hans interesse for journalistikken, som han i ledige stunder dyrket, førte ham helt over

i denne virksomhed. Under herr Laugs dygtige ledelse har ~Vestfold", hvis hovedopgave altid har

været at fremme venstres interesser inden distriktet, gaaet sterkt fremad. Det har nu en efter for
holdene stor udbredelse saavel i Sandefjord som i de omkringliggende bygder.

~Vestfold" er siden 1906 udkommet som dagblad.



GRAND HOTEL, Sandefjord

Grand hotel i Sandefjord eies af hr. Ole Gogstad, som seiv drev det i 14 aar. I 1908 overdroghan det til sin søn, hr. Trygve Nord Gogstad som for tiden leier og driver hotellet.

Hoteleier Ole Gogstad er født i Sandefjord 25. oktober 1857. Han for tilsjøs fra 1874 til

1882, deraf det sidste 4 aar som skibsfører. Saa nedsatte han sig i Sandefjord, hvor han i januar
1883 aabnede en handelsforretning i Torvgaden. Denne forretning drev han til i januar 1894, da

Ole Gogstad. Trygve Nord Gogstad

han overtog ~Birkelands hotel" i Skolegaden, det første aar som leier, derefter som eie Samti
dig forandrede han hotellets navn til ~Grand hotel".

2 aar senere blev hotellet udvidet ved en større tilbygning, hvorved det ialt Hk 18
ser for reisende, foruden spisesal, salon, læseværelse, kontorer erc.

værel

I 1898 kjøbte han et større areal af naboeiendommen, som han indrettede til have
denne værdifulde forøgelse vandt hotellet meget i udseende.

Ved

Hr. Gogstad har været medlem af kommunestyret, af ligningskommissionen, brandstyret

m. m. Han har ogsaa været medlem af direktionerne for A/S Sandefjords ølbryggeri og A/S

Sandefjords blad og var i hele 28 aar forretningsfører og kasserer i Sandefjords og omegns tele
fonforening, indtil sin død 5. januar 1914.
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Eksteriør af hotellet

Eksteriør af hotellet
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Fra hotellets have



80 SANDEFJORDS NÆRINGS- OG FORRETNINGSLIV

Hans søn, Trygve Nord Gogstad, som nu driver hotellet, er født i Sandefjord 15. januar
1885. Efter at have gaaet paa Sandefjords middelskole, var han 1 aar tilsjøs, gjennemgik saa et
kursus ved Treiders handelsskole og begyndte derefter at uddanne sig for hotelfaget. Han var
først 1 aar paa Victoria hotel i Kristiania, saa 1 aar paa hotel Bristol i Kjøbenhavn og derefter
IV2 aar i New York — først paa hotel Holland House, et af New Yorks flotteste hoteller, belig
gende ved Fifth Avenue, og senere paa ~Moquen", restaurant og vinkompagni.

Efterat han en tid havde været i England og Holland, opholdt han sig 1 aar i restaurant
Menzel i hotel de I'Europe, Hamburg, for at studere kjøkkenøkonomi, hvorpaa han kom tilbage til
Norge. Her overtog han stillingen som sekretær og chef de reception ved Grand hotel i Kristi-

Fra hotellets have.

ania, hvor han var ca. 1 aar, indtil han den 1. januar 1908 overtog Grand hotel i Sandefjord
Som det fremgaar af foranstaaende har hr. Gogstad en overmaade grundig og alsidig ud

dannelse som hotelmand. Han har en indsigt paa dette omraade som faa andre her i landet.
Ved stadige forbedringer har han søgt at gjøre hotellet saa tidsmæssig som mulig, og da

hotellet i juli 1913 delvis nedbrændte, lod han det ombygge og modernisere bl. a. ved indlæg af
vandclosetter, større spisesaler m. m.

Hotellet er omtrent bestandig fuldt af reisende og næsten utallige er de selskaber og gene
ralforsamlinger som i tidens løb har været holdt der. Det har været besøgt af mange deltagere
og ledere af polarekspeditioner (hertugen af Abruzzerne 0. fl.) og er i de senere aar blevet det
sted, hvor man sikrest kan træffe de i hvalfangsten interesserede mænd.

Nævnes bor ogsaa at hotellet beholder sine tjenere længe, saa de reisende stadig træfft
de samme, kjendte ansigter inden hotellets personale.



Hotel Kong Carl.

HOTEL KONG CARL
Hotel Kong Carl, Sandefjords ældste hotel, er oprettet for over 50 aar siden. Iste februar 1887blev det overtaget af herr hoteleier C. Wendt.

C. Wendt er født i Neustadt, Mecklenburg i 1853. Som hotelmand blev han uddannet i
forskjellige byer i Mecklenburg (Ludwigslust, StofTenhagen og Friedrichsruhe) og kom, 18 aar gammel,

ii*i inr
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1

C. Wendt. Julie Wendt Alfred Wend

til Hasselbacken i Stockholm og senere til Blanch

i Stockholm og ca. ' 2 aar i England, kom han
Derefter blev han ansat som forstekelner ved det

stilling han indehadde indtil oktober 1877, da han
hotel Central, som startedes af et aktieselskab.

's kafé sammesteds. Efter et ophold af ca. 1 aar
til Grand hotel i Kristiania, hvor han var 1 aar.

daværende hotel Kong Carl i Drammen, hvilken

sammesteds overtog bestyrelsen af det nyoprettede
Herr Wendt leiede hotellet paa 5 aar, og da leie-

tiden var forbi, reiste han til Larvik, hvor han aabnede et hotel, som han ogsaa kaldte u Central"

Sandefjord 11
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Ogsaa her var han
i 5 aar og leiede

da hotel Kong Carl
i Sandefjord, hvor
efter han det føl

gende aar kjøbte
dette hotel.

C. Wendt døde i

1894. Hans enke,
fru Julie Wendt fort

satte da driften af
hotellet, som hun

fremdeles eier og
driver. Da hendes
ældste søn, Carl

Wendt, var blit vok
sen, sendte hun ham
til Tyskland for at
han kunde bli ud

dannet i hotelfaget.
Efter 4 aars ophold

dernede, kom han
i 1898 tilbage til

Norge og var da
først ! /2 aar ved

Høyers hotel i Skien
hvorefter han over

tog bestyrelsen af
sin mors hotel i

Sandefjord. Her var
han i 2 aar, da han
flyttede til Mandal.

1900—1908 be

styrte fru Wendt
seiv sit hotel indtil

hendes anden søn,
Alfred Wendt, over
tog bestyrelsen.

Alfred Wendt er
født i Drammen Iste

januar 1882. Efterat
ha tat middelskole

eksamen i Sande

fjord, gjennemgik
han et 6 maaneders

kursus ved Treiders

handelsskole og op
holdt sig derefter 2

aar i Kristiania.
Saa reiste han tilHotel Kong Carl: Fra gaardspladsen.

Tyskland, hvor han bl. a. gjennemgik hotelfagskolen i Dresden. Efter 2 aars ophold i Tyskland,
kom han tilbage til Sandefjord i 1908 og overtog da straks bestvrelsen af hotellet.

ra hotellets hav
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Hotel Kong Carl har siden hr. Wendt overtog det undergaat forskjellige forandringer og for
bedringer. Det danner et ganske stort bygningskompleks med 20 værelser for reisende, stort festi

vitetslokale med klublokaler o.s.v. Festivitetslokalet er sterkt benyttet til konserter og teaterforestil
linger, foredrag og selskabelige sammenkomster.

Hotellet har stadig kunnet glæde sig ved god sogning. Navnlig har det altid været kjendt
for sin gode mad, hvad der jo er en af de vigtigste betingelser for at et hotel skal være velrenommeret.



N. STRØM

Tømmermester Nils Strøm er født paa Eker 22de juni 1867. I 1884 kom han til Larvik, hvorhan begyndte at arbeide som tømmermand og hvor han senere tog svendeprøve og nedsatte
sig som mester i faget.

I 1889 var han en tur over til England, hvor han arbeidet et aars tid. Senere besøgte
han flere af byerne langs kysten og var i 15 maaneder beskjæftiget med opførelse af vaskerier

og møller for et engelsk grubekompani ved dettes molybdængruber i nærheden af Ekersund

Derefter kom han atter tilbage til Larvik, hvor han har opført en række baade offentlige

og private bygninger, saaledes posthuset, middelskolen o. fl., særlig efter den store brand dersteds.
Ogsaa i Fredriksværn har han opført flere private villaer.

1 1910 flyttede han til Sandefjord. Her byggede han først skibsreder Nilsens Alonsos

villa og derefter Aktie-Kreditbankens nye gaard. Senere har han bygget skibsreder Dannevigs
villa og flere andre privatboliger.



i

t

i
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LTZ. L. BRYN

F raf Lauritz L. Bryn er født i Sandefjord 24de juli 1881. Efter udstaaet læretid hos fotograf
:klin i Sandefjord, etablerte han i 1903 egen fotografisk forretning i Larvik, hvor han var

)08, da han overtog fotograf I. Dahls forr

løb oparbeidet saaledes at han nu tar det

ning i Sandefjord. Denne forretning har han
hvad

engers tic

i le kunst — ikke blot som et haandværk. Derved i t w

idt .om hans sterkt optagne tid til!
lan har baade kunstnerisk intere

id r ham, sysler med landskabsmaleri, har han lag
r d kunstneriske anlæg. Han har faaet leilighecMl st

eder af flere af vore store mænd

: Lic, Bjørnstjerne Bjørnson, ChrChr stian Kroeh o. fl
At et af jernbanealléen. Det er udstyret med alt

aae n e udstillir

ifier blev prisbelør

flerdobbelte antal plader mod iI fæ Idet var

ryn opfatter fotograflen som er

laledes har han tat ypperlige fotografier af Jon

t er i Kongens eade 5, hjørr

en førsteklasses forretning
Ved amtsudstillingen i La



HENRIK ANDERSEN
GALANTERI-, GLAS- OG STENTØIFORRETNING

Henrik Andersen er født i Sandefjord 14. mars 1879. Som voksen begyndte han i forretningenhos sin fader, kjøbmand Halvor Andersen i Sandefjord. Her var han i 3å 4 aar, men
reiste saa til Skien, hvor han fik ansættelse i Skiens glasmagasin. Efter ca. 1 aars ophold her,

Henrik And

reiste han tilbage til Sandefjord, hvor han høsten 1899 etablerede egen forretning i galanteri-, glas
og stentøibranchen.

Forretningslokalet var i Osmundsens gaard i Kirkegaden, men da denne gaard under den

store brand i mars 1900 nedbrændte, flyttet han til Bugaardsgaden, hvor han drev sin forretning i

ca. 3 aar. Saa flyttet han til konditor Falleths gaard i Storgaden; her var han ogsaa i ca. 3 aar,
indtil han i februar 1906 kjøbte egen gaard, Kongens gade 14, hvor forretningen nu har sit lokale.
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Eksteriør af forretningsgaarden.

Herr Andersen har oparbeidet sin forretning godt, saa den nu er vel udstyret med alt som

henhører under branchen Specielt maa nævnes alt slags glas- og stentoi henhørende til skibsudstyr.

Ved siden af at lede sin butiksforretning driver herr Andersen ogsaa som glasmester. Han
er for tiden medlem af Sandefjords bystyre.
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JOHAN IVERSEN
AGENTURFORRETNING.

Johan Iversen er født i Sandefjord 12 april 1869. Efter at ha taget middelskoleeksamen vedSandefjords hoiere almenskole, opholdt han sig et aars tid i England, væsentlig for sprogets
skyld. Derefter begyndte han i forretningen hos sin fader, bbghandler og skibsreder H. S. Iversen
i Sandefjord. Her var han i ca. 14 aar indtil i 1900, da han overtog faderens boghandlerforretning
som han drev i ca. 3 aar.

I 1903 drog han ud paa hvalfangst. I denne næringsgren arbeidet han i 3 aar
I september 1906 startede han agenturforretning i Sandefjord. Han repræsenterer for tiden

folgende firmaer: O. Mustad & son, Kristiania (margarin). AS Freia chokoladefabrik, Kristiania.
J. L. Tiedemanns tobaksfabrik, Kristiania. C. H. Norsted, Kristiania (måler- & farvevarer). Chr.
Aug. Thorne, Moss (hermetik). Nor Preserving Co., Stavanger (hermetik). Desuden er han
indehaver af flere mindre agenturer.

Herr Iversen driver en efter forholdene betydelig agenturforretning. Navnlig maa frem
hæves, at han gjennem de herværende skibshandlere har store leverancer saavel til koffardi- som
især til hvalfangstselskabene i Sandefjord og omegn.



INDUSTRIELLE ANLÆG





FRAMNÆS MEKANISKE VERKSTED

Omkring midten af forrige aarhundrede anlagde Søren Lorentz Christensen og Peder Søberg etskibsverft paa det sted hvor Framnæs nu ligger. Søberg var dansk af fødsel, men hadde

nedsat sig i Sandefjord som kjøbmand og skibsreder. Christensen var født i Sandefjord 1811;

han var oprindelig seilmager, men begyndte i 1835 at fare med trælast paa Danmark. I 1839 byg

get han en gaard ved torvet i Sandefjord, hvor han etablerede en kjøbmandsforretning. Paa Dan

mark seilede han indtil i 1848, da han paa ovennævnte verft byggede sit første skib ~Fortuna".

Han døde i 1862. retningen til et aktieselskab,

I 1868 blev verftet over- ~Framnæs mekaniske verk
tapet af S. L. Chri.sfensens søn. sted". Aktiekanitalen var on-taget af S. L. Christensens søn,
Chr/sten Christensen, som her

startede et større skibsbyggeri.
I aarenes løb blev verftet

mere og mere udvidet og fra
1878 af fik det navnet Fram

næs. I 1891 kjøbte hr. Chri

stensen Lyhmanns mekaniske
verksted som laa ved verftet

og som havde været drevet

siden begyndelsen af 1860
-aarene. I 1896 lod hr. Chri

stensen dette betydelig udvide

og forsyne med moderne ma
skiner, elektrisk kraftstation
m. m.

I 1898 omdannedes for-

~ Framnæs mekaniske verk

sted". Aktiekapitalen var op

rindelig 334 000 kr. ; den blev
i 1905 opskrevet til 500 000 kr.

og i 1911 til 1 million. Som

disponent ansattes hr. ingeniør

O. Wegger, der helt siden
1885 hadde været forretnin

gens tekniske leder.
Direktionen bestaar for

tiden af følgende herrer: Chr.

Christensen (formand), over

retssagfører P. Bogen (vice

formand), skibsreder A. F.

Klaveness, Lysaker, skibsre

der Anders Jakobsen, Kristi

ania og kgl. fuldmægtig H. H.
Maschman.

Verkstedet har bygget 7

Direktør o Wegger

store flydedokker, deriblandt en stor staaldok til Nylands mekaniske verksted og en lignende, men

større, for egen regning. Denne sidste er 360 fod lang, 86 fod bred og løfter 5000 ton. Til sam

menligning kan anføres at den største dok man ellers har i Norge (Nylands) er 320 fod lang og

løfter 4000 ton. Framnæs har nu seiv 3 flydedokker og kan doksætte skibe paa op til 8000 ton d. w.

I 1906 blev der opført ny elektrisk kraftstation, der i forbindelse med en luftcompressor

skaffede verkstedet den fornødne drivkraft. laar er man imidlertid gaaet over til elektrisk kraft

overføring, idet 600 hestekræfter føres til Framnæs fra Treschow-Fritzøes anlæg i Slemdal.

I 1911 lod verkstedet opsætte en ny stor kran ude paa Framnæsodden. Denne, som er 110
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fod høi, kan løfte indtil 120 tons. I 1913 blev der opført ny stor administrationsbygning, med
store, tidsmæssige tegnesaler og kontorer.

Verkstedet har været jevnt optaget, dels med nybygninger, dels med reparationsarbeider.
Men det er dog først og fremst hvalfangstens raske udvikling som har været af størst betydning

for verkstedets fremgang. Utrustning til hvalfangst spiller nemlig en meget betydelig rolle for
retningen. Verkstedet bygger fangstbaader, udfører indredning af flydende kogerier og leverer alter an
dertil hørende udstvr

Aar om andet beskjæftiger Framnæs 6 å 700 arbeidere. Mange af disse bor paa verkstei 700 arbeidere. Mange af disse bor paa verk

dets egen grund. I løbet af de senere aar er der her opført ca. 80 huser, som tilhører arbeid ere
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Kranen ved maskinverkstedet. Flydende kogerier ~Horatio" og Restitution" under udrustning.

Den store løftekran.
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Hertil er de hjulpet af Framnæs's disponent, som i de fleste tilfælder har skaffet dem midler til
opførelse og indredning af husene. Hr. Wegger har ogsaa ellers paa mange maader interesseret
sig varmt for arbeidernes vel.

For Sandefjords by er Framnæs mekaniske verksted selvfølgelig en vigtig faktor. Skjønt
beliggende i Sandeherred maa dog den store bedrift siges at være nøie knyttet til byen, og dens
betydning for saavel byen som landdistriktet er meget stor. Men ogsaa ud over hele vort land har
Framnæs's navn en god klang. Dette skyldes i første række dets energiske og dygtige disponent,
hr. direktør Wegger.

Direktør O. Wegger er født i Andebu 3. december 1859. I 1882 tog han eksamen ved
Hortens tekniske skole, hvorefter han var beskjæftiget ved forskjellige verksteder dels i Norge,
dels i Amerika, indtil han i 1885 blev ansat ved Framnæs mekaniske verksted.

Hr. Wegger har indlagt sig stor fortjeneste af de flydende kogerier, hvis praktiske og heldige
indredning for en væsentlig del skyldes ham. Han er medlem af direktionen i en række hvalfan
gerselskaber og har ogsaa været meget benyttet i kommunens tjeneste. For tiden er han saaledes
viceordfører i Sandeherred. Han er ridder af 1. klasse af St. Olavs ordenen.



SANDEFJORDS TRÆVAREFABRIK
Fabrikken startedes i 1897 af et konsortium bestaaende af herrerne direktør O. Wegger, kjobmand G. A. Bøe, kulhandler H. Larsen, samlagsbestyrer J. Holth og trælasthandler A. Skorge.

Som bestyrer ansattes hr. Bernhard Lic. Aaret efter gik hr. Lic ind som medlem af interessent
skabet, men allerede det følgende aar, 1899, blev dette omdannet til aktieselskab med en kapital

paa 100 000 kr.
Fabrikationen omfat

tede i begyndelsen almin

deligebygningsartikler og
træartikler for isenkram

handlere, delvis ogsaa
møbler. Kort efter be

gyndte man ogsaa at
fabrikere træremskiver

og aarer. I mange aar
var fabriken den eneste

her i landet som fabri

kerte remskiver, og disse

var af fortrinlig kvalitet.

Paa Bergensudstillingen
i 1898 fik saaledes fabrik

ken sølvmedalje for sine
remskiver, medens kon
kurrerende udenlandske

firmaer ingen udmerkelse

opnaaede. Ogsaa for sine

aarer fik den sølvmedalje

paasammeudstilling. Den

maskine som benyttes til
fabrikation af aarerne, er

konstrueret af bestyreren
seiv. Den aaremaskine

man havde indkjøbt fra

Tyskland, viste sig nem

lig übrugelig og da var
det, at hr. Lic opfandt

den maskine, som fabrik
ken den hele tid har be

nyttet og som arbeider

paa en meget tilfredsstil
lende maade.

I den senere tid er

fabrikken gaaet mere og
mere over til møbel

fabrikation, navnlig spise

stuemøbler og særlig i de
4 sidste aar er denne

branche blit fabrikkens

specialitet. Efterspørgse
len efter disse møbler er

Bernhard Lic.

saa stor, at fabrikken ikke kan klare at effektuere alle de ordres som indløber. Fabrikken har

eget tørkehus, store lagerrum og eget udsalg ved Sandefjords torv. Den beskjæftiger for tiden ca.
40 mand.

Direktionen bestaar for nærværende af herrerne direktør Wegger (formand), kjøbmand Bøe

og trælasthandler Skorge. Bestyrer har hr. Lic været i alle de 16 aar fabrikken har bestaaet.

Disponent Bernhard Lic er fodt i Ramnæs den 8. december 1865. Da han var 18 aar

gammel begyndte han som bygmester i Botne, hvor han kjøbte en gaard. Det første større byg
verk, som han var med at udføre, var Bolkesjø sanatorium. Senere drev han med indredning af

større gaarder i Kristiania og holdt, sammen med et par andre herrer, paa at oprette en trævare
fabrik i Hillestad. Paa samme tid var der imidlertid gjort skridt til oprettelse af en saadan i San

defjord og gjennem hr. direktør Wegger blev da hr. Lic knyttet til denne.

I 1900 begyndte der trange tider for alle trævarefabrikker. De fleste blev nedlagt, men
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Interiør af butikken.

Sandefjords trævarefabrik klarte sig. Efterat den vanskelige periode var overstaaet, har den stadig
gaaet fremad og har givet sine aktionærer et pent udbytte. Dette skyldes i første række fabrik
kens dygtige og energiske bestyrer. Med hr. Lic som disponent har fabrikkens ledelse, teknisk
som merkantilt, været i de bedste hænder.

Interiør af fabrikken.
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Interiør af fabrikken.

Hr. Lic har været meget benyttet i det kommunale liv. Han har i mange aar været med

lem af kommunestyret, deraf i de 3 sidste aar af formandskabet. Han er medlem af havnestyret

taksationsmand for hypothekbanken, brandtakstmand, medlem af bestyrelsen for Sandefjords han
delsstands forening, af direktionen for ølsamlaget m. m.



AND. B. HASLE.

Blandt Sandefjords industrielle bedrifter er der neppe nogen som har gaaet fremad med saadanraskhed som herr And. B. Hasles. Fra en beskeden begyndelse er hans forretning vokset
frem til en av byens største samtidig som herr Hasle seiv efterhaanden er kommet til at indtage
en saa fremskudt stilling inden byen som faa andre af dens borgere.

Herr And. B. Hasle er født i Sandeherred den 8. februar 1868. Efter at være blevet ud

lært som skomager, begyndte han at fare som sjømand, tog styrmandseksamen, reite saa til Ame
rika, hvor han var beskjæftiget med forskjellig slags arbeide, bl. a. ogsaa med skofabrikation, og for

And."B. Hasle.

derefter en 2 å 3 aar tilsjøs som styrmand. Saa slog han sig ned i Sandefjord, hvor han vaa

ren 1893 etablerede et udsalg af tricotage i forbindelse med fabrikation af de dertil hørende varer,
begge dele i herr organist Windingstads gaard i den daværende Nygade, lige ved kirken.

Lokalerne her var smaa, hvorfor han snart flyttede tvers over gaden til måler Thorsens

gaard, og aabnede da ogsaa en skomagerforretning. Her var der bedre plads, men fra først af

var dog forretningspersonalet nok saa lidet: i skomagerforretningen var han alene og i tricota
geafdelingen havde han 1 dame. Forretningerne gik dog snart fremover og han maatte engagere

mere hjælp.
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I 1898 kjøbte herr Hasle frk. Harma Larsens gaard paa hjørnet af Nygaden og Kirkegaden,
og i juni samme aar tilflyttede han denne eiendom. Her Rk han en ganske stor butik og rumme
lige verksteder. Tricotagen beskjæftigede da 5 å 6 personer og paa skomagerverkstedet havde han
op til 11 å 12 svende. Herr Hasles skomagerforretning blev derved byens største.

Ved Sandefjords brand 16. mars 1900 nedbrændte ogsaa herr Hasles gaard. Han opførte
da sin nye store forretningsgaard ved byparken paa hjørnet af Jernbanealleen og Raadhusgaden.
Denne blev færdig i 1901. Hjørnebutikken blev bortleiet til aktiekreditbanken, som her havde
sine lokaler indtil den i 1909 tilflyttede sin egen nyopførte gaard. Da tog herr Hasle ogsaa ban
kens forrige lokaler i brug for sit eget forretningsudsalg. Derved blev butikken en af Sandefjords

Forretningsgaarden.

største (længden af den er ca. 20 meter). Denne store udvidelse var begrundet i forretningens
fremgang, navnlig ved den kort tid i forveien begyndte skofabrik.

I 1907 startede nemlig herr Hasle Sandefjords skofabrik. Oprindelig var tanken at fabri
kationen kun skulde omfatte sandaler, da denne artikel før omtrent udelukkende blev indført fra

udlandet. I de første par aar producerede da ogsaa fabriken væsentlig kun sandaler. Men man
blev snart klar over at dette var et for begrændset felt. Derfor optog man ogsaa, til at begynde
med, endel af de mest kurante nummere i almindelig skotøi og efterhaanden er fabrikationen heraf
blevet mere og mere omfattende. Fabrikkens prøvekollektion indeholder nu omtrent 100 forskjel
lige nummere fra det fineste skotøi til simplere slidesko.

Sommeren 1910 kjøbte herr Hasle en eiendom ved Storgaden, hvortil fabrikken da blev
flyttet. Her har Sandefjords skofabrik faaet rummelige og tidsmæssige lokaler.



100 SANDEFJORDS NÆRINGS- OG FORRETNINGSLIV

Interiør af forretningslokalet.

Interior af forretningslokalet.
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Arbeidsstyrken omfattede i 1907 kun faa arbeidere, men maatte hurtig oges. lalt er nu ca.
60 personer beskjæftiget hos herr Hasle, medens ca. 100 maskiner er i drift.

Som et bevis paa det gode forhold som hersker mellem arbeidsgiveren og hans arbeidere

kan nævnes, at den første svend som herr Hasle antog til sin skomagerforretning, fremdeles er
hos ham. Det samme gjælder flere af de andre, i begyndelsen engagerede svende.

Fabrikken har kunder over hele det sydlige Norge til og med Trondhjem. Hidtil har hele

skofabrikkens produktion stadig været solgt lang tid i forveien, hvad der taler sterkt til gunst for
dens fabrikata.

Fabrikationen af tricotage drives fremdeles. Den er ikke anlagt paa masseproduktion men

er væsentlig kun beregnet paa at forsyne herr Hasles egne butikker, altsaa til salg paa stedet

Skofabrikken.

At en saa dygtig og energisk mand som herr Hasle snart maatte blive betroet kommunale

tillidshverv, var ikke mere end man kunde vente. I 1898 blev han indvalgt i Sandefjords for
mandskab. Siden da har han heie tiden været medlem af samme, naar undtages en periode hvor
han var medlem af repræsentantskabet. I 1905, 06 og 07 var herr Hasle byens ordfører. Som
saadan interesserede han sig bl. a. sterkt for anlæg af kommunalt elekthcitetsverk og er fremdeles
medlem af direktionen for dette.

Han er ogsaa medlem af sjøretten og handelsretten, af middelskolens forstanderskab og
skolestyret, samt af kirketilsynet, ligesom han er lagrettemand. Han har i tidens løb været medlem

af en mængde kommunale kommiteer og har indehaft en lang række baade kommunale og andre
tillidshverv. Blandt disse sidste maa særlig nævnes at han er medlem af Sandefjords sparebanks
direktion.

Herr Hasle besidder saaledes i sjelden grad sine medborgeres agtelse og tillid
Sandefjord. — Industrielle anlæg. — 2.
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M aski nsalen.
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ANDERSEN & THORSEN
DAMPSAG OG HØVLERI

Brugseier Anders Andersen er født i Ulefos 20de mars 1869, kom i 9-aarsalderen til Rekkevikved Larvik, hvor hans fader, Anders Olsen var skibsbygmester og blev af Colin Archer bl. a.

betroet at bygge polarskibet «Fram", som han udførte paa en saa udmerket maade, at han fik h.

m. kongens fortjenstmedalje i guld.

Efter konfirmationen begyndte Anders Andersen, der skulde være mekaniker, i lære hos

Alfred Andersen, og senere ved Fredriksstad mekaniske verksted. Paa grund af et ulykkestilfælde

maatte han imidlertid opgive mekanikken og begyndte at arbeide i trælastbranchen.

Anders Andersen

Hr. Andersen kom da ind i P. J & P. Bergs trælastforretning i Larvik Her var han i

3 aar, indtil vaaren 1891, da han flyttede til Sandefjord, hvor han sammen med sin svoger J.

Gjertsen begyndte at drive med kjøb og salg af rundlast. Forretningen, som gik i hr. Gjertsens
navn, havde sine oplag paa havnevæsenets tomter ved bryggen.

Høsten samme aar kjobte de et sagbrug, tidligere tilhørende hr. Ole Holth, Sandefjord, og

i 1894 kjøbte de hr. I. M. Brydes eiendom i Grønli, hvor hr. Bryde havde drevet skibsbyggeri.

Did blev nu sagbruget flyttet.

Herrerne Andersen og Gjertsen drev nu forretningen paa dette sted, indtil hr. Andersen i
1904, efter 10 aars forløb blev udløst af firmaet.
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Samme aar kjøbte han sammen med hr. malermesier Th. Thorsen William Houlders damp

sag og høvleri ved Sandefjords brygge. De to kompagnoner drev forretningen sammen i ca. S aar
da hr. Thorsen den Iste januar 1912 efter venskabelig overenskomst udtraadte af firmaet. Hr

—

Andersen & Thorsens dampsag og hovlen.

Andersen fortsatte forretningen som dennes eneindehaver men med bibehold afdettidligere firmanavn.

I 1910 brændte sagbruget. men hr. Andersen lod det straks gjenopføre og cia med nyere
og mere tidsmæssige maskiner. Bruget leverer nu for det meste kun høvlede bygningsmaterialier.

Lasten kjobes dels fra Cappelen, Ulefos, dels fra Fredriksstad, men hr. Andersen kjøber
ogsaa op skog til udhugst i Sandefjords omegn.

Arbeidsstyrken er gjennsmsnitlig ca. 16 mand,

Andersen & Thorsens cfampsag og ht



1

ORMCSTAD SLIP og BAADBYGGCRI

Ormestad slip og baadbyggeri blev startet i 1908 af firmaets nuværende indehavere, brødreneFrithjof, Jørgen og Anton Thorvaldsen. — Frithjof Thorvaldsen er født den 2. oktober 1884
paa gaarden Ormestad i Sandeherred. Hans far, Thorvald Jørgensen, havde her i en lang aarrække
drevet med bygning af min-

Gas Engine & Power Co

lissementer ligaer i selve

K

ire baade, snekker, pramme
og dæksbaade for fiskere

(indehavere Charles L. Sea
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Interiør af baadbyggeriet.

~Tercia" og ~Quarta", samt «Rana", en 7-meters spidsgatter, leveret til herr Jørgen Thorvaldsen,

Ørsnes pr. Tønsberg. Af motorbaader har baadbyggeriet leveret 2 femti fods passagerbaade til

Tønsberg, samt de Heste af de motorbaade som nu findes i Sandefjord og omegn. Ligeledes er

der til hvalfangerflaaden leveret et stort antal motorbaade og færger. Desuden falder i aarenes
lob ikke saa faa større og mindre reparationsarbeider.

For tiden (december 1913) har baadbyggeriet 8 nye baade paa stabelen samt en under

reparation. Men det har hændt, at der samtidig har været op til 12 baade under bygning. Den
faste arbeidsstyrke er 15 mand. Til sine tider kan dog'arbeidsstyrken være adskillig større, op
til 24 mand.

—w*>_

-«

>c

Som drivkraft for maskinerne benyttedes først en dampmaskine, men fra hosten 1913 af
har Firmaet installeret en 15 hestekræfters elektrisk motor, til hvilken kraften leveres fra herr
Treschow-Fritzøes anlæg i Slemdal.

Paa den forholdsvis korte tid Ormestad slip og baadbyggeri har været drevet, har brødrene

Thorvaldsen oparbeidet bedriften til at blive en af de største i sit slags i landet. Herom vidner
bl a. det imponerende antal baade som firmaet har bygget, ialt paa vel 4 aar ca. 300 stykker,

Eksteriør af baarlbyggeriet og slip.



P. EDV. PEDERSEN.
SLAGTERI OG PØLSEFABRIK.

Forretningen startedes i 1882 af hr. Thorleif Pedersen, som drev den indtil i 1902, da han overdrog den til sin brodersøn, den nuværende indehaver.

P. Edv. Pedersen er født den 6. september 1880 paa Horten, hvor hans fader drev pølse

magerforretning. Efterat have taget middelskoleeksamen ved Hortens høiere almenskole, reiste han
til Kristiania, hvor han kom i lære ved Kristiania svineslagteri. Der blev han i 4 aar, indtil han

i 1899 var udlært. Saa reiste han til Hamburg, hvor han opholdt sig et aars tid, idet han arbei-

det i forskjellige pølsemagerier

Derpaa modtog han an
sættelse hos sin onkel, Thor

leif Pedersen i Sandefjord

(foranlediget ved dennes

sygdom), hos hvem han ar
beidede et par aar som
svend, indtil han somnævnt,

i 1902 overtog forretningen
for egen regning. Til at be-

gynde med leiede han den,
men kjobte den saa i 1911

Forretningslokalet, som

gaard, Storgaden- 1 (hjørnet
af Torvet) blev i 1911 bety
delig forandret og udvidet,
saaledes at det nu er et al

de mest tidsmæssige i sit

slags i hele landet. Butik

ken optager hele Iste etage,

medens 3die etage er ind
rettet til spekevarelagere.

Den stadig stigende om

sætning gjorde det nødven

dig at udvide pølsefabriken.
Udvidelsen fandt sted iaar

(1913) og de mest tidsmæs
sige maskiner er nu instal
leret i fabrikken. lalt er

8 maskiner i brug, samtlige
med elektrisk drivkraft.

Samtidig indlagde hr. Pe

dersen fryseri, ligeledes med
eleki risi te td revne maskiner.

Arbeidet er udfort ved

Drammens jernstøberi. Ved

siden af pølsefabrikken er

der eget slagteri; endvidere

stort salteri, ligeledes med
fryseanlæg.

P. Edv Pedersen

hermetik, specielt leverposteier og wienerwurst, som han var den første i landet til at nedlægge her

metisk. Heraf leveres en mængde til hvalfangerflaaden. For de hvalfangere, der driver fangst ide

sydlige Farvand, leveres varerne tropesikre; dette lærte hr. Pedersen i Hamburgs store skibsleve

ranceforretninger i denne branche, og har han hvalfangernes udelte anerkjendelse for gode og hold

bare varer. 1 aarets løb gaar der saaledes fra forretningen ud adskillige ton med røgede, saltesd
og hermetiske varer til alle verdensdele. Han er ogsaa leverandør til Sandefjords bad, ligesom der

séndes meget til byerne landet over.

I det hele taget tør det siges, at hr. P. Edv. Pedersens forretning staar fuldt paa høide med
de bedste i sit slags inden vort land.

er i hr. Pedersens egen

I vintermaanederne dri
ver hr. Pedersen med fa
brikation af spegepølser og
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Butiken.

Pølsemageri.

Sandefjord — Industrielle anlæg — 3b.



Maskinrummet.

Spekevarelage
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Bedriften beskjæftiger i alt ca. 20 personer

SANDEFJORDS BRYGGERI
& MINERALVANDFABRIK

Aktieselskabet Sandefjords bryggeri & mineralvandfabrik startedes i 1900 med en aktiekapitalpaa 138000 kr. Til medlemmer af direktionen valgtes herrerne A. F. Klaveness jun (formand),
L. Klaveness (viceformand), P. Bogen, A. J. F
herr Reidar Due, Kristiania, der fungerte som
ved Ullevaals sygehus, Kristiania. Samme
disponent. P. Bugge Bull er født i Tønsberg

reberg og I. M. Osmundsen. Som disponent ansattes
saadan til 1903, da han modtog posten som forvalter
aar blev herr P. Bugge Bull ansat som bryggeriets
26 november 1875. Efter at have taget middelskole-

eksamen var han først tilsjøs i 3 aar, hvorefter han blev elev ved sin fætters, Hans Blorns, bryggeri
i Arendal. Her var han i 2 aar, hvorpaa han fortsatte sin uddannelse ved Tønsberg bryggeris

Eksteriør af fabriken

malteri, indtil han i 1897 blev ansat som bryggerimester ved Moss Bryggeri. I 1899 modtog han

ansættelse som bryggerimester ved Trondhjems bryggeri, hvor han var i 4 aar. Herunder havde

han 1 aars permission til et ophold ved Lehr- und Versuchsanstalt flir Brauer i Munchen. Iste
december 1903 tiltraadte han posten som disponent og teknisk leder ved Sandefjords bryggeri,
hvilken stilling han fremdeles indehar.

Bryggeriet gik de 3 første aar med underskud. Senere har fortjenesten øget jevnt, saaledes
at man de 3 sidste aar har kunnet bytte ud 10 pct. til aktionærerne. Ogsaa mineralvandfabriken

har gaaet raskt Fremad; paa 10 aar er dens omsætning gaaet op til det 3-dobbelte. Disse udmer
kede resultater skyldes i første række herr Bugge Bulls dygtige ledelse af bedriften saavel hvad
det tekniske som det forretningsmæssige angaar.

Den nuværende direktion bestaar af bankchef L. Klaveness (formand siden 1903), o.r.sag

fører P. Bogen (viceformand), verkseier Chr. Christensen, grosserer Thor Dahl og kjøbmand
I. E. S. Wetlesen.












