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SON LEKSIKON

Encyclopaedia
Sonensis
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Forord
Det er laget en rekke bøker og skrifter som omtaler Son, enten det er bygdebøker, kunstbø
ker, bildebøker eller biografien Son-Leksikon er ment som et nyttig supplement og ei opp
slagsbok for alle som er glad i og interessert i Son. Her kan man slå opp på oppslagsord,
enten man er interessert i historie, geografi, yrkesliv til lands og til vanns, kunst og kultur,
gater og bygninger eller kjente personer, og ikke minst om man er interessert i å finne ut
hva en soning egentlig erfor noe. Son-Leksikon tarfor seg det meste med en eller annen til
knytning til Son, ikke bare det som er innenfor det gamle Sons trange grenser. Leksikonet
tar også med seg det nærmeste omland inkludert sjøområdet, dvs alt som en gammel eller
ny soning regner som sitt nærmiljø og virkeområde i arbeid eller fritid.
Man kan kanskje si at Son-Leksikon er et uttrykkfor sterkt utviklet lokalpatriotisme.
Det viktigeforforfatterne er imidlertid åfå skrevet ned og dokumentert kunnskapen om Son
i nåtid ogfortid. Med raskeforandringer i samfunnet forsvinner også kunnskapen raskt om
det som var. Son og Sonområdet er iforandring, med stor innflytting av mennesker som på
forhånd ikke vet mye om det lokalsamfunnet de tar i bruk. Ikke minst for disse kan Son-lek
sikon bidra til forståelse og interesse. Men også de som har bodd her en tid, eller til og med
de innfødte soninger - hvem nå det er - kan ha utbytte av leksikonet.
I arbeidet med Son-Leksikon har det vært benyttet en hel rekke skrevne kilder, i til
legg til at flere personer har bidratt med sine kunnskapen Spesielt vil vi nevne Dag Larsen
og Bjørn Linnestad. Redaksjonen har søkt å foreta et rimelig utvalg av stoff, både av det rent
historiske og det dagsaktuelle. Noen vil sikkert savne stoff om det ene eller det andre emnet,
og noen vil sikkert lure på hvorfor den personen er omtalt og ikke en annen. Kort sagt - å
gjøre et «riktig» utvalg er en nesten umulig oppgave, ikke minst når man går så nær inn på
et lokalsamfunn som i denne boka.
Bakerst i Son-Leksikon følger en litteraturliste og en liste over forfattere og bidrag
sytere til leksikonet. Redaksjonen og styret i Vestby Historielag vil takke alle som på den ene
eller andre måten har bidratt, med kunnskaper, artikler, kritisk gjennomsyn og råd.

Kari-Anne Slettjord
Leder i Vestby Historielag

Redaksjonskomité:
Ivar Gudmundsen
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Bjørg Paulsen
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AIMAR HANSEN & SØN

A
Abel, Niels Henrik
(1802 -1829) Matematiker. Hans arbeid med 5.-gradsligninger, algebraiske ligning
ers teori, uendelige rekker og elliptiske funksjoner har skaftet ham plass blant ver
dens største matematikere. Abel kom til Son i 1823 som privatlærer i matematikk
for Johan Fredrik Strøm, sønn av overtollbetjent Ole Strøm i Son. Abel sørget også
for at de kondisjonerte i Son fikk guvernante for sine barn, idet han anbefalte jom
fru Christine Kemp, som han var blitt kjent med i København. Julen 1824 ble Niels
Henrik og jomfru Christine forlovet i Son, hvor han var invitert til å tilbringe jule
ferien på Strømbråten.

Addesalen
Danselokale i Son på 1800-tallet. Lokalet var på eiendommen Fredheim, Sonsveien
5. Navnet skriver seg fra eieren, skomaker og skredder Johan Adde (født 1836), som
trakterte sin fele til den danseglade ungdoms fornøyelse. Så vidt vites gikk det all
tid pent for seg.

«Adoalt»
Adoalt: «A dream of a lifetime» - «en livsdrøm». Norskamerikaneren Jon L.
Fredriksen hadde hele sitt liv drømt om å komme tilbake til Son, bygge en seilbåt
og seile tilbake over Atlanteren til Amerika. Den drømmen ville han virkeliggjø
re da han i moden alder kom til Son i slutten av 1960-årene. Han bygde sin båt i
årene 1968 - 70. Båten ble kalt «Adoalt». Den hadde en konstruksjon med to lag
diagonallagte bordganger. Båten hadde fått en god del ballast i kjølen. Da båten
ble sjøsatt første gang på slippen på Glennetomta, fulgte den derfor tralla til
bunns. Etter at et par tonn betong var fjernet, kunne båten likevel seile. En mørk
kveld da Fredriksen prøveseilte båten mellom Storholmen og Gjøva, ble han rent
i senk av en lastebåt. Han overlevde, men det var slutten på «a dream of a lifeti
me». IG

Adolfsen, Judith-Karin Ulvestad
(1948 -) Markert politiker for Høyre. Født i tidligere Vatne, nå Haram kommune på
Sunnmøre. Hun flyttet til Son i 1989. Fra 1991 har hun vært medlem av Vestby kom
munestyre. Fra 1995 har hun vært gruppeleder for partiet og 1999 ordførerkandi
dat. Medlem av formannskapet fra 1999. I perioden 1991 - 1999 var hun leder av
kulturstyret. Fra 1999 er hun medlem av teknisk styre, og hun er også gruppeleder
for opposisjonen i kommunestyret. Hun er ellers varamann til fylkestinget og sitter
i fylkeskommunens kontrollutvalg. Hun arbeider i bank i Oslo. IG
«Adoalt» på beddingen, på Øra i 1969.
(Foto: IG).

Aimar Hansen & Søn
Handelsbedrift i Thornegården, etablert 1870. Aimar Hansen kjøpte Thornegården
på auksjon 15.08.1878. Thornegården var da et konkursbo etter Wold & Huitfeldt.
Aimar Hansen & Søn var den ledende handelsvirksomheten i Son gjennom et
århundre. Der var skipshandel, kolonialhandel, slakteri, pølsemakeri, bakeri, ben
sinstasjon, bilvaskeri, salg av kull og ved, transport, m.m., noe som ennå gjenspei
les i de velkjente, emaljerte skiltene på gårdens vinduslemmer. Virksomheten ble
drevet av samme familie i 3 generasjoner, av Aimar Hansen, Johannes Hansen og
Hans Jacob Hansen, de siste årene som ren kolonialhandel. Interiørene i butikken
var beholdt nesten uendret gjennom hele denne tiden. Det var selvsagt handel over
disk, kaffen ble malt i butikkens kaffekvern, og man fikk håndskrevne kvitteringer,
der hver vare var sirlig skrevet opp. Bedriften ble nedlagt 1976. Andre overtok drif
ten av dagligvarehandelen som varte fram til 1985.1 lokalene drives nå kafe, frisør,
arkitektkontor og kulturverksted.
I «Jul ved fjorden» i 1929 står følgende annonse fra Aimar Hansen & Søn:
7
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Kommer du med «Borgen» med «Alfa» og buss
Ser du ved torvet mit ældgamle hus.
Stedet var centrum ifædrenes vandel.
Nu er det midtpunkt for alle slags handel.
Matvarer, kjøtvarer - tuti ogfruti
bringes omkring med traveren «Futti».
Bensin og oljer, taugverk og krus
øl naar du tørster, selters og brus.
Trænger du noget så ring nr. 1.
Et øieblikk bare! Vi aldrig er sen!
Se også: Det store skilttyveriet I Hansen, Aimar I Hansen, Hans Jacob I Hansen,
Johannes I Huitfeldt I Thornegården I Wold & Huitfeldt.
Faktura. Pose. Priscourant.
Thornegården med reklameskilt fra gamle
dager (Foto. 0. Franck-Nielsen)

Alders Hvile
Adresse: Sonsveien 10, gnr 135, bnr 24. Opprinnelig bygd som arbeiderbplig med 4
små leiligheter. Deretter ble det gamlehjem/fattighus, inntil Kaja Hansens Minne
ble tatt i bruk. Huset ble rehabilitert og ombygd til enebolig i 1984. IG
Alicenborg
Stor eiendom øverst i Alicenborgveien, gnr. 135, bnr. 9. Stedet ble tidligere kalt
Wedelsåsen eller Wedelsbråten. Navnet Alicenborg stammer fra følgende: Georg
Wedel-Jarlsberg hadde mye samkvem med sin fetter Fritz: Fredrik Hartvig
Herman Wedel-Jarlsberg (1855 -1942). Han var kanskje en av Norges største stats
menn gjennom tidene. Fritz var minister i Paris og sørget blant annet for at Norge
hadde Frankrike og Storbritannia bak seg i løsrivelsen fra Sverige. Han stod også
bak Svalbardtraktaten av 1920 som la området under Norges suverenitet. Fritz
8
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eide Skaugum, som han donerte til kronprinsparet Olav og Martha da de giftet
seg.
Han var først gift med Alice Thekla Louise von Wagner, som var tyskfødt.
Alice ble dødssyk, og på dødsleiet i 1913 gav hun sin mann Fritz det råd at han i
sin stilling måtte ha en god hustru og anbefalte ham derfor å gifte seg med (enda
en) Alice, som var engelsk og hennes gode venninne. Det gjorde han i 1916.
Alice Thekla var det som gav eller gav støtte til å kjøpe eiendommen til
Georg Wedel-Jarlsberg, og han kalte den opp etter henne - Alicenborg.
Eiendommen er bebygd med en særpreget, verneverdig villa i sveitserstil. DG Se
også; Feieråsen I Wedel-Jarlsberg, Georg.
Alicenborg 1980 (Foto: IG).

Alicenborgveien
Vei eller bratt bakke i forlengelse av Skoleveien - ovenfor Son skole - opp til
Alicenborg og Soon Snekkerverksted. Veien har tilknytning til Bergstien. Se: Veier
og veinavn.
Allsidig Trevarefabrikk
«Ællsidig». Trevarefabrikk startet av Ellef Stene (1886 - 1968) i 1937. Før han startet
bedriften, var han ansatt som båtbygger på Kugrava. Fabrikken var i drift til ca.
1970. Bedriften produserte minkbur, foruten bikuber til Honningcentralen. Det var
inntil ca. 10 ansatte, blant annet mange unge gutter som fikk sitt første møte med
arbeidslivet her. Se også: Stene, Sigurd.
Almeveien
Boligvei på Deør skog. Veien munner ut i Deør vei. Veiene på Deør skog har stort
sett trenavn. Se: Veier og veinavn.
«Alpha»
I februar 1893 gikk dampbåten «Alpha» av stabelen i Fredrikstad. Den tok 30 pas
sasjerer og 60 tonn last, og var den første dampbåten i det som senere ble rederiet
A/S Alpha. Den skulle bringe folk og gods mellom Moss og Kristiania og anløp
blant annet Son. Den ble senere etterfulgt av flere «Alpha»-er, bl.a. den tredje
«Alpha» som trafikkerte strekningen i 35 år, til den ble solgt til Oslo i 1940. Kaptein
Wilhelm Wilhelmsen var den som stod lengst ombord som fører i den tredje
«Alpha», og han kan berette om mang en stri tørn vinterstid:
«Vintrene i gamle «Alpha»s rute på Oslo kunne være harde for båten og strevsomme for
mannskapet. Julaften 1915 hadde vi håpet på en kvikk tur. Vi gikk i vanlig rute fra Moss
klokken 5 om morgenen og ble en delforsinket på grunn av isen i Sundet. Det var koldt hele
9
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«Alpha».
Maleri av Olaf Gulbrandsen 1906.

dagen, ca. . 20 kuldegrader. Reisen fra Oslo kl. 15 gikk uten forsinkelser til og med Soon.
Her fikk kaptein og styrmann hver julaften en jidekake hver av kjøpmann Aimar Hansen.
Så også denne gang. Vi gikk fra Soon klokken 18 og var inne i råken og tvers av Kippenes
ca. klokken 18.15, men så var det stopp. Nå måtte vi stange ossfrem i råken meterfor meter,
og hver gang «Alpha» satte seg fast måtte mannskapet rulle 4 parafinfat fra side til side på
bakken. Dette bevirket at båten krenget en del så isen slapp favntaket, og vi kunne bakke oss
utfor åfå ny fart forover. Denne manøvren måtte gjentas ustanselig, ogfor hver gang gikk
vi noen meter fremover. Timene gikk og vi ble sultne og trette. Trisenfikk da den idé å koke
en ekstra god kaffetår, og med julekakene fra Aimar Hansen ble kaffe og kaker servert på
benkene i maskingangen.»
ER
(Kilde: Per Schidstad: Trekk av lokalfartens historie i Oslofjorden.) Se også: Badegjester 1
«Beta» 1 «Oscarsborg» I «Prinsessen».

Andersen, Elsa Evelyn
(1920 - 1997) Født i Son som yngste i en søskenflokk på 11, som datter av Adolf
Andersen og Anne Christensen. Søster av Helene Johnsen. Hun var kokke hos
Elsa Andersen og faren AdolfAndersen
på rekefiske i 1950-årene.
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sogneprest Christensen i Vestre Aker. Hun har vært Sons eneste kvinnelige fisker,
idet hun i flere år var med sin far på rekefiske. Hun har også vært til sjøs, i
Wilhelmsen-rederiet, inntil hun gikk i land i 1980. Hun hodde i Kleiva 20 -«Elsabo»
- som hun solgte til nevøen Jens Arvid Aasen. IG Se: Johnsen, Helene og Asbjørn I
Aasen, Jens Arvid.
Aksel Orvald Andresen nedenfor uthuset
til Jostushuset, sammen med Ange
Didriksen. Soon Hermetikfabrik A/S i
bakgrunnen. 1930-årene.
(Foto: Hans Didriksen).

Andresen, Aksel Orvald
(1862 - 1944) Seilskuteskipper. Han tok navigasjonseksamen i 1882 med Ferdinand
Julius Wedel Jarlsberg som eksaminator og A. Eriksen som lærer. Han ble skipsfører
og førte barken «Inverdruie» i årene 1904 -1915. Han var en av Sons legendariske
skippere. Se: «Inverdruie» I Seilskuteskippere.
Anstøtssteiner
I Son brukt i konkret betydning; Beskyttelse på hushj ørner i form av steiner eller
støpte innretninger på grunnmuren. Disse tar av for nærgående biler og busser.
Skal hus eller biler få størst skade ved et sammenstøt? Se også: Næruphuset.
Arbeidsgruppe Son
Gruppe nedsatt av Vestby Arbeiderparti i 1997. Gruppa skulle på ikke-partipolitisk
grunnlag «framlegge forslag til en senere samlet plan for Sonområdet, med pre
misser for arealbruk og utforming av boligområder, sett i forhold til nærings- og
kulturvirksomhet, skoler, veier, institusjoner, samt utforming, bruk og vern av
offentlige rom, fri- og rekreasjonsområder». Gruppa bestod av Steinar Christensen,
Bengt Knoll, Dag Larsen, Svanhild Larsen, Jan Lindblom, Ola Risbråthe, Anne
Kristine Stene og Asbjørn Ystad. Gruppa leverte høsten 1997 en rapport:
«Sonsområdet ved en skillevei», med forslag til hvordan Son bør utvikles videre,
som et innspill til kommuneplanen. IG
Arbeidskirke
Etter at Såner kirke brant ned i 1995, oppstod det en bitter strid om hvorvidt kirken
skulle bygges opp på samme sted, eller flyttes til Sonsområdet, der de fleste i Såner
menighet bor. Resultatet ble et kompromiss, idet en mindre seremonikirke er blitt
bygd i Såner, mens en arbeidskirke er vedtatt bygd i Son på tidligere Løes-saga.
Dette skal være en arbeidskirke, eller flerbrukskirke, med møtelokaler i tillegg til
selve kirkerommet. Dermed vil man tilfredsstille kirkelovens krav til sitteplasser
for minst en tidel av menigheten, samtidig som menigheten får lokaler for sine akti
viteten Prosjekt for arbeidskirke er utarbeidet av arkitekt Kjell Kvemaas, Kolbotn.
Flertallet i kommunestyret har imidlertid av økonomiske grunner strøket bevilg11
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ningen fra langtidsbudjsettet, mens mindretallet klaget over vedtaket.
Fylkesmannen har til sist konkludert med: «Det er ikke noen regel i kirkeloven om
at ny kirke må være finansiert og bygget innen en bestemt tidsperiode. Etter
Fylkesmannens mening kan kommunen likevel ikke utsette finansieringen på ube
stemt tid. Kommunen har en klar forpliktelse til å utrede utgifter til bygging av ny
kirke, og må derfor avsette penger til bygging av kirke.» — Det er usikkert når pro
sjektet blir realisert. IG Se: Såner kirke.
Arbeidsliv
Se: Aimar Hansen & Søn I Brødrene Lerviks Båtbyggeri I Dampsaga I Fiske I Folketall,
folketellinger I Loser I Lystbåtbygging I Løessaga I Normar I Næringsliv I
Seilskuteskippere I Sjømenn I Skipsbygging I Skutetidene i Son I Soon Hermetikfabrik
A/S 1 Soon Meieri I Soon Snekkerverksted I Tollvesen I m.m.
Arkitektur
Se: Byggeskikk.
Arnesen, Lilly
(1902 - 1984) Keramiker og emaljekunstner. Hun flyttet til Son, til Labobakken 12, i
slutten av 1950-årene, sammen med sin mann Eilert. Hun var tidligere gift Pløen og
er mor til Erik Pløen. Se: Arnesen, Filert I Pløen, Erik.
Arnesen, Eilert
(1906 -1976) Født i Bergen. Keramiker og emaljekunstner. I sin ungdom deltok han i
den spanske borgerkrig. Han flyttet til Son, til Labobakken 12, i slutten av 1950-årene,
sammen med sin kone Lilly. Han ble kalt «Skjeggen», da det på den tiden var uvan
lig med skjegg. Med sin Colin Archer-skøyte «Kathinka» foretok han mange turer,
foruten at han fraktet arbeidere fra Tofte til Soon Hermetikfabrik. Se: Arnesen, Lilly.

Lilly Arnesen: «Eskimo» - maleri av
Bruno Krauskopfi 1930-årene.

Aruna Kurssenter
Kurssenter i Fjellstadbakken 5, på Steinløkka, tidligere Korens pensjonat.
Eiendommen ble i 1992 solgt av Vestby kommune til ekteparet Lisbeth Lind og
Øivinn Øi. De sørget for å gjennomføre en omfattende restaurering av den gamle
bygningen og hageanlegget. De har holdt kurs i personlighetsutvikling, drømme
tydning, m.m. - «New Age». Eiendommen ble solgt i 1998, og virksomheten flyttet
fra Son. IG Se: Korens Pensjonat.
Asbj ørngrunnen
Fiskegrunne omtrent midt i Oslofjorden, vest for Bevøykollen. Dybde 12 -18 meter.
Den danner sammen med Bevøykollen nordenden av en rad med fiskegrunner vest
for Jeløya.
Askeveien
Boligvei på Deør skog. Veien har tilknytning til Deør vei via Einerveien. Veiene på
Deør skog har stort sett trenavn. Se: Veier og veinavn.
Aspargesparken
Tidligere navn på Elimparken mellom Storgata og Strandgata. Der var det opprin
nelig en aspargeshage. På midten av 1800-tallet anla frøken Ragna Wold, datter av
forretningsmannen Rasmus Wold og hustru Emilie, den parken som ennå eksiste
rer, om enn i noe beskåret stand. IG
Astadammen
Lokalt navn på en liten dam ovenfor gårdstunet på Strømbråten. Oppkalt etter eie
ren Asta Garder (1900 - 1980) på Strømbråten.
«Astri I»
Frakteskute av tre på 120 tonn med en 120 hestekrefters Laval, bygd i Aalborg i
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«Astri 1» ved brygga i Son i 1967. «Asta»
til høyre (Foto: IG).
1924. Den gikk mellom havnene i Oslofjorden i årtier. Eierne var Karl Evensen og
sønnen Ragnar Evensen («Pajas») (1924 -1988), som var med skuta i ca. 30 år, i flere
år som skipper. Se: Evensen, Ragnar.
Atlanticgården

Stor, karakteristisk bygning ved Son småbåthavn, i Sagaveien 8, gnr. 160, bnr. 179.
Forretnings- og boligbygg. Forretningene ble åpnet 20. juni 1987. Byggherre var
Harald O. Osvold med Konrad Halvorsen fra Moss som arkitekt og Brødrene
Larsen som entreprenør. Bygningen inneholder i 1. etasje post i butikk, kiosk og
Atlanticgården (Foto: ØFN).
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varetaxisentral. I 2. etasje er det leiligheter. På eiendommen lå tidligere dampsaga Gamlesaga, som brant ned i 1984. IG Se: Dampsaga.
Atomkraftverk
Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen lanserte i 1972 flere alternativer for byg
ging av atomkraftverk nær Son, i Vardeåsen, på Arnestad i Erikstadbygda og i
Stjerneåsen ved Emmerstadbukta. Dette medførte at Soon og Omegns Vel vinteren
1973 fikk startet en egen aksjonskomite: «Aksjonskomiteen mot atomkraftverk i
Oslofjorddistriktet», med deltagelse fra organisasjoner og enkeltpersoner fra begge
sider av Oslofjorden. Denne aksjonskomiteen gikk deretter inn i den landsomfat
tende «Aksjon mot Atomkraft». Gjennom målbevisst arbeid greide man å snu opi
nionen og påvirke Stortinget, slik at planene om atomkraftverk i Norge ble henlagt.
Den første organiserte motstand mot atomkraftverk i Norge startet altså i Son, med
utgangspunkt i Soon og Omegns Vel. Senere ble også planer for oljefyrt kraftverk
og kullfyrt kraftverk i Emmerstadbukta henlagt blant annet på grunn av kraftig
lokal motstand. IG Se også: Containerhavn I Protestaksjoner.
Aviser
I Son ble det i en kort periode utgitt en egen lokalavis: «Søndre Akershus», senere
omdøpt til «Søndre Folio». Den utkom med ujevne mellomrom i årene 1917 - 1926.
Redaktør var Herman Gade, som også var ordfører i Son 1920-1922. Se: Søndre
Akershus I Gade, Herman
Ellers har i de fleste år Moss Avis og Moss Dagblad dekket behovet for lokale
nyheter i Son, i noen grad også Østlandets Blad, i 1950-årene også Akershus
Amtstidende
Vestby Avis ble utgitt av Moss Avis som ukeavis i årene 1974 - 1987, med
Svein-H. Strand som redaktør, ei avis som «alle» abonnerte på. Se: Strand, SveinHarald i Vestby Avis
Vestby-Kuréren ble i 1988 en kortvarig arvtager etter Vestby Avis som sluttet
å komme ut i 1987. Redaktør Svein-H.Strand. Se; Vestby-Kuréren
Fra 1993 utgir Mediasenteret AS månedsbladet «Vestbynytt» - gratisavis og
partipolitisk nøytral avis for Vestby kommune, med Roy Nermo som redaktør. Den
har en god del lokalstoff fra Son og omegn.
Se: Vestby Avis I Vestby-Kuréren
Tnisdag
w*»
>«
/«gang 8
Mf. 28
Ussalg ki. ICO

markisek
I
1
I
l

Sm

\
l
|
n

kuUurni»"
Uuliurmlnncrap51
'bunlV momou* •«->
'r bS „„rWld.HP
k.nlsrel»»»'
Son ,
r'8”,e ?r0“n k.»">>>«” ld08
v 'r<S, t GSScn°™>

Byggeklare
holigtomter
på Son -felt

14

B
Bad, bading, badestrand
Enhver by med respekt for seg seiv, måtte ha et bad. Son hadde sitt. Det lå ved
Dørnbergerstranda (Bullestranda) og var utstyrt med diverse kummer med blant
annet gytje og einerlåg. Selvfølgelig hadde badet badekone.
Man kunne på begynnelsen av 1900-tallet slå seg til ro og bade hvor som
helst langs fjorden, men den offisielle stranda var der hvor den fremdeles ligger.
Den var strengt oppdelt som av en uskreven lov. Den nordlige del. Store
Torskeberget, med dypt vann og Lille Torskeberget med grunt vann var for
beholdt guttene, mens Langesand som virkelig var ei sandstrand, var forbeholdt
jentene. De fleste badet bare iført Adams eller Evas drakt. Ved voksen alder
krevde imidlertid sømmeligheten at en ofte var iført en svartfarget bomulls
drakt, som i våt tilstand gjerne framhevet det som var tilsiktet å tildekke. (Kilde:
Sider fra Son)
Torskeberget eller Toskeberget/Langesand kalles nå Son Badestrand og leies
av Vestby kommune som friområde. Den har et areal på 12 dekar. Son Badestrand
har foruten sandstrand og fine svaberg stupebrett og badeflåte. Det er toalett og
parkering i tilknytning til stranda.
I tillegg eier kommunen badestrand og friområde i Brevikbukta. Dette områ
det har et areal på 14 dekar. Her er det svaberg mot sør og vest og god parkerings
plass i umiddelbar nærhet av stranda. Dessuten er det friområder og badeliv på
Sauholmen og Gjøva. IG Se: Badegjester I Brevikbukta I Gjøva I Sauholmen.
Badegjester
Son har siden slutten av 1800-tallet vært et yndet sted for sommerturister eller
badegjester på grunn av stedets idyll og gunstige beliggenhet ved Oslofjorden.
Tidligere bodde badegjestene i hovedsak på pensjonater og i privathus. De fast
boende som leide ut husene sine, flyttet ofte opp på loftet, ned i kjelleren eller ut i
uthuset. Dette var en kjærkommen og nødvendig ekstrainntekt for mange Son
familier. Det var nok ikke alltid med lett hjerte at de måtte stå med lua i handa og
se de «finere» etablere seg i finstua. Mang en sommergjest ble nektet fornyet
Badegjester på Korens Pensjonat 1935
(Foto: Koren).
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BADEGJESTER

Badeflåten mot Torskeberget i 1930-årene.

kontrakt, men det er også mange eksempler på familier som kom igjen år etter år,
og at et livsvarig vennskap utviklet seg mellom utleier og badegjester.
De første badegjestene på 1800-tallet leide hus eller rom på Laksa, Sletta,
Liabråten og Karterudhuset. Karl Johan Holter sier i et intervju i 1929 at det i mange
år bare var en badegjest, nemlig stadshauptmann Harald Astrup (1831 - 1914) fra

Badestranda i Son (Foto: Børke)
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ARVID BALSTAD

Oslo. Han bodde i Laksa. Senere kom familien Abel i Karteruds hus. I følge Vidar
Vanberg skal den første badegjest i Son ha vært billedhoggeren Christen Daae
Magelssen (1841 -1940).
Svært mange av badegjestene har etter hvert bygd egne hytter rundt Son.
Uttrykket: «Du er meg en fin badegjest!» er humoristisk ment om en person man
ikke helt kan stole på, dvs en ustabil person. Badegjestene forsvinner jo igjen om
høsten. Man sa i Son tidligere at man var glad både når badegjestene kom - og når
de reiste. Ankomsten innledet sommeren, mens avreisen markerte at nå fait roen
igjen over Son, - og man kunne flytte inn i sitt eget hus igjen. Likevel - alle bade
gjestene dro ikke. Noen slo seg ned i Son for godt, stiftet familie og ble minst like
gode soninger som de «innfødte». IG Se: Bad, bading, badestrand I Korens Pensjonat
I Pappabåter I Sommer i Son I Soning I Soninger.
Ballastbåen
Grunne, båe i Sonskilen, sør for Maritangen på Laksa. Det skal ikke ha vært dum
pet ballast her, men båen skal ha vært et merke, et med, for et sted der man hentet
ballast til skutene. (Kilde: Stadnamn fraa Oslofjorden)
Ballastplanter
Planter som er innført til landet, i ballastjorden i seilskutene, og har fått fast fotfeste
og spredd seg. Hollenderkålen eller skvallerkålen hevdes å være en ballastplante i
Son. Se: Hollenderkål 1 Planteliv.
Balstad, Arvid
(1893 - 1971) Lærer i Son i en årrekke, fra 1919, til han gikk av som bestyrer på Son
skole i 1960. Han var også en habil kunstmaler som malte motiver fra Son. Neppe
noen annen maler er i den grad knyttet til Son og Sonsmiljøet. Svært mange hjem i Son
har ett eller flere av hans målerier med motiver fra Son og omegn. Balstad var også
politisk engasjert, og var medlem av bystyre og formannskap for Høyre i mange år,.
Han tok også del i sang- og musikklivet og var medlem av Son Mannskor og spilte
cello i Såner Salongorkester. Balstad var en humørfylt person og kjent for sine gode
replikken Son badestrand var for ham et kjært sted. Han var høstbader, og hver mor
gen, før skoletid, var han å se i badeantrekk på vei til og fra badestranda. AH
Arvid Balstad: Bryggene i Son.
Næruphuset i forgrunnen til høyre.
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Balstadtranga 1988. Til høyre Storgata
35: Toldergården eller Balstadhuset. Til
venstre Storgata 36: Nummestadgården.
(Foto: IG).

Balstadtranga

Ett av de smale partier i Storgata, mellom Storgata 35 og Storgata 36. Bare 3,6 meter
mellom husveggene. Tranga er problematisk å manøvrere for busser og lastebiler.
Det er ofte skader på hus og kjøretøy. Navn etter lærer Arvid Balstad, tidligere
beboer i Storgata 35.
Baltzersen, John Birger
(1912 - 1979) Kontorsjef ved Vestby Elverk. Han var aktiv i det politiske liv for
Arbeiderpartiet, og innehadde en rekke kommunale verv. Han var den siste ord
føreren i Son kommune, fra 1956 til sammenslutningen med Vestby kommune i
1964. Som ordfører gikk Baltzersen særlig inn for skole, helsesektoren og vedlike
hold av byens gater og veier. AH
Barkekar

John Birger Baltzersen.

Stor beholder for barking av fiskegarn. Det var nødvendig med impregnering/bar
king av fiskernes bomullsgarn. Man brukte impregneringsstoffet «kateku», «kati
ko», bark fra østasiatiske tresorter, som ble blandet med vann og kokt. Den koken
de logen ble så helt over i en beholder der fiskegarnet ble impregnert. Det finnes
rester av to barkekar på Sauholmen. Disse var eiet og brukt av «Pjåkerane» og
«Brevikene». Ett av dem er det planer om å restaurere i regi av Son Kystkultur
senter. IG
Barnas Venner

En forening som ble startet i slutten av 1940-årene av kjøpmann Reidar Jacobsen og
kona Randi med formål å lage lekeplass på Woldedammen ved Son skole.
Lekeplassen ble innviet i begynnelsen av 1950-årene.
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BEDEHUSET

Basar
Viktige innslag i det sosiale liv i Son fra mellomkrigstiden og fram til begynnelsen
av 1960-årene var basarene som ble holdt om sommeren. Det var to basarer: Den
ene ble arrangert av Soon og Omegns Vel og den andre av Soon Blindeforening.
Begge ble holdt i bedehuset. Gjenstander ble samlet inn fra hele Sonområdet, og
kjøpmennene bidro med sitt vareutvalg. Flittige foreningsmedlemmer, hovedsake
lig kvinner, var funksjonærer, og prisen for et lodd var 10 øre. Ved ett av bordene
kunne man kjøpe «gjennomgangslodd» for 1 krone, og da var man med på tre
kningen av alle gjenstandene på bordet. Trekningen som ble foretatt for åpne dører,
kunne mange ganger utvikle seg til en munter og underholdende affære i en tid
med færre underholdningstilbud enn i våre dager. IG
Batchelor, Badi
(1941 -) Tekstilkunstner. (Karen Sofie Kristiansen) Hun drev fra 1969 til ca. 1990
strikkeverksted i Spinnerigården, der hun i hovedsak produserte strikkede kjoler
og jakker m.m., som var landskjent for sitt særpreg. Hun driver nå motebutikk i
Drøbak. Etter at hun og mannen solgte Spinnerigården, overtok de Woldegården.
Se: Batchelor, Michael I Spinnerigården.

Brevikenes barkekar på Sauholmen
(Foto: ØFN).

Batchelor, Michael
(1938 -) Arkitekt. Eksamen fra Oxford School of Architecture 1963. Han kjøpte sam
men med sin kone Spinnerigården i 1973 og startet en omfattende restaurering. Da
arbeidet på det nærmeste var fullført, ble Spinnerigården sterkt skadet av brann 17.
mai 1976. Dette betydde at arbeidet måtte starte på nytt. De fikk i 1978
Aftenpostens og Fortidsminneforeningens pris for sitt restaureringsarbeid. Michael
Batchelor har ellers følgende kommentar til hvordan det er å leve og bo i Son:
«Never a dull moment.» Se: Batchelor, Badi I Spinnerigården.
Bedehuset
Stor trebygning som opprinnelig lå der Minneparken nå er; senere flyttet til det
som nå kalles Bedehustomta.
Foranledningen til at bedehuset ble bygd, var følgende: Da det skulle byg
ges en ny kirke i Såner på 1800-tallet, ønsket folk i Son og omegn at kirken skul
le bygges nærmere Son, på Grimsrudhøyden. A. Gulbrandsen stod i spissen for
denne aksjonen, sammen med residerende kapellan i Son, Andreas Berg. Man
satte også i gang tegning av bidrag for å støtte dette kravet. Da departementet
likevel bestemte at den nye kirken skulle bygges på samme plass som den gamle,
henstilte pastor Berg 5. oktober 1876 til dem som hadde gitt bidrag til å flytte kir
ken, om at bidraget ble overført til det påtenkte bedehuset i Son; «Skjer dette og skjer det snart, vil bedehuset kunne være oppført innen 1. mars førstkom
mende, og den påtenkte basar til inntekt for huset kunne avholdes der.» Det kom
inn ca. kr. 5000, og man besluttet å gå i gang. Tomt ble ervervet der Minneparken
for Son nå er. Det gikk ingen ordentlig vei forbi der, bare en sti, og huset ble

Son ca år 1900. Bedehuset på dets
opprinnelige plass til venstre.
I bakgrunnen skimtes isrenna ut til
skjæret i Sonskilen.
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Bedehuset som det lå.

plassert delvis på det som nå er veien mot Moss. 27. april 1877 kunne bedehuset
innvies.
11889 kom ny lov om folkeskolene i byene. Son måtte derfor fra sommeren 1892
ansette 2 lærere og 1 lærerinne. Det måtte skaffes flere klasserom, og Son hadde ikke
råd til å bygge ny skole. Løsningen ble at bestyrelsen på bedehuset midlertidig over
lot huset til skolebruk i sambruk med «Gamleskolen», som hadde småskolen.
«Midlertidigheten» kom til å vare i 40 år, til 1932, da den nye Son skole stod ferdig.
Da veien til Moss ble bygd ca. 1920, ble bygningen flyttet nordover til områ
det som ennå kalles Bedehustomta. Bygningen ble i tillegg til bedehus og skole
også brukt som møte- og festlokale for mange foreninger, og til basarer. Bedehuset
ble revet i 1962. (Kilde: Vestby Menighetsblad 1948) Se også: Bystyremøte 1932 I
Gamleskolen I Son skole.
Bedehustomta
Parkeringsplass og bussholdeplass ved Storgata, sør for Wittustoppen. Tidligere
tomt for bedehuset, som ble revet i 1962. Se: Bedehuset.
Bekkefaret
Boligvei på Deør skog. Munner ut i Deør vei. Se: Veier og veinavn.
Belgen, Helma Louise
(1872 -1964) Drev «Klubben» fra 1945 til 1957. Se: Klubben.

Grunnstake på Bentsebåen, 1989.
(Foto: IG).

Bensinstasjoner
Tidligere var det bensinstasjoner - eller bensinpumper - flere steder i Son. Busseier
Ivar Bogen hadde pumpe for sine busser ved garasjene i Feierbakken. Stubberud
hadde pumpe ved sine garasjer i krysset mellom Kleiva og Kolåsveien, og det var
bensinpumpe på Son Torg, utenfor Thorneboden. Alle disse er borte. Bensinpumpa
(Esso) på Fiskebrygga ble nedlagt i mai 2001.
Bentsebåen
Grunne rett nord for Sauholmen. Dybde ca. 1,5 meter. Grunnen er markert med
grunnstake i jern. Den er sannsynligvis oppkalt etter los Christen Bentsen (født
1742) i Son. (Kilde: Stadnamn frau Oslofjorden I Folketellingen 1801)
Bergebånnrenna, Bærbånnrenna
Ei 40 favner dyp renne mellom Kippenes og Brevik i Mossesundet, på grensen mel
lom Vestby og Moss. Fiske etter torsk. (Kilde: Stadnamn fraa Oslofjorden.)
Bergstien
Bratt veistump mellom Sonsveien og Alicenborgveien. Se: Veier og veinavn.
Bernhoffløkka
Stor eiendom ved Kapellveien. Tidligere løkke/husmannsplass under søndre Labo,
gårdsnr 135. Navnet skriver seg fra tobakksfabrikant Joseph Bernhoff (født 1752)
som i 1813 kjøpte eiendommen av Svend Svendsen på Husjordet for 833 riksbank
daler. (Kilde: Vestby bygdebok.) Området er nå utbygd med boliger. Ifølge folketel
lingen for 1801 bodde Bernhoff i Thornegården som «Tobak-spinder» i tjeneste hos
Søren Thorne. Se: Spinnerigården I Thorne.
Berthelsen, Anna
(1924 - 2001) Aktiv støttespiller i flere foreninger i Son, de siste årene i Son
Pensjonistforening, der hun med myndig hånd sørget for kjøkkenet og serveringen
under møtene.
Berthelsen, John
(1919 - 1977) Vikarprest i Son 1960 - 1966. Kallskapellan 1966 - 1972. Sogneprest i
Vestby 1972 -1977.
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«Beta»
Rederiet A/S Alpha kjøpte i 1898 dampskipet «Patriot» av Nesodden Damp
skibsselskab og døpte det om til «Beta». Skipet hadde sertifikat for 278 passasjerer
og ble satt inn i sommerrute Moss - Kristiania og stedene i mellom. «Beta» var godt
likt av det reisende publikum; den tok det ut til ferienes gleder, og på det prektige
promenadedekket var det et yrende liv i sommertiden».
«Beta» som var bygd i 1869, ble solgt til opphogging i 1935. Den ble senere
fulgt av flere «Beta-er», hvorav en ble tatt av tyskerne i 1940 i Tønsberg, men sene
re frigitt. ER (Kilde: Per Schulstad: Trekk av lokalfartens historie i Oslofjorden) Se også:
«Alpha» I Badegjester I «Oscarsborg» I «Prinsessen».
«Beta» ved brygga i Son
(Foto: Haraldsens Kunstforlag).

Bevaring
I årtier har det vært strid om bevaring av bygningsmiljøet i Son. Det gamle, godt
bevarte bygningsmiljøet har vært truet av ulike planer om veiutvidelse og moder
nisering. Vernetanken har imidlertid i stor grad seiret. Foreningen til norske

Birkelandgården 2002 (Foto: ØFN).
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BEVARING

Fortidsminnesmerkers Bevaring utarbeidet i 1984 et forslag til bevaringsplan for
Son, som sitt innspill til kommunens arbeid med regulering av Son-området.
Foreningen fikk full tilslutning til sitt forslag. I reguleringsplanen for Son, vedtatt
av kommunestyret 10. november 1986, er det meste av Son regulert til antikvarisk
spesialområde, inkludert gateløp og ca. 200 bygningen
Mange hus i Son er blitt reparert, rehabilitert og restaurert i løpet av 1970-,
1980- og 1990-årene, og dette arbeidet fortsetter inn i et nytt årtusen. Husene har
derved også fått en slik standard at de fortsatt kan brukes i fremtiden. Son anses
som det best bevarte tettstedet i Akershus.
Følgende bygninger i Son er regulert som verneverdige i henhold til reguleringspla
nen av 1986:
Adresse
Labobakken 1
Labobakken 2
Labobakken4
Labobakken6
Labobakken 7
Labobakken 8
Labobakken 11

gnr/bnr
160/111
160/65
160/123
160/171
160/61
160/63
135/13

Fjelly
Kaja Hansens Minne
Fjellro
Åslia
Karnås
Fjellbekken
Labuhøgda

Labobakken 12 160/62
Labobakken
135/44

Bakkebo

Sagaveien
Sagaveien
Sagaveien 5

160/58
160/56
160/54

Sagatun
Knausen

Sagaveien 9
Kolåsveien 2

160/55
160/75

Sagavollen

Kolåsveien 4
Kolåsveien 5
Kolåsveien 14
Kleiva 1
Kleiva 3
Kleiva 5
Kleiva 6
Kleiva 8
Kleiva 10

160/51
160/149
160/66
160/38
160/112
160/39
160/45
160/120
160/46

Fluitfeldtgården
Son Menighetshus
Løkka
Bakken

Fjeldli

Fjordglimt

Skjoldheim
Almås
Lillebråten
Lundquistgården
«Draghuset»

Kleiva 18
Kleiva 20
Løkkeveien 1
Løkkeveien 2

160/42
160/40
160/47
160/49

Kleivhagen
Elsabo

Løkkeveien 3
Løkkeveien 4
Løkkeveien 5

160/48
160/68
160/125

Gropa
Gamleskolen

Løkkeveien 6
160/50
Løkkeveien 7
160/119
Kapellveien 2 135/7
Kapellveien 5
135/37
Strømbråtenv. 2 135/4
Sonsveien 1
134/47
22

Navn

Bærregården
Bærø

Bernhoffløkka
Heimen
Nedre Husjordet
Fjellbakken

Bruk
Bolig
Bolig
Bolig + uthus
Bolig
Bolig
Bolig + uthus
Bolig
Verksted

Antatt hy
byggeår
Før
1825
Før 1825
Før
1825 + ca. 1920
Før 1825
ca.
1800
ca. 1800
Før 1889
1911
1912?
1889
1897

Bolig
Bolig
Uthus

ca. 1850
1880-1918
1880

Bolig
Bolig
Bolig
Uthus

1776
1916-18
1700-50
ca. 1750

Bolig + uthus
Butikk

ca. 1750
1850

Uthus + bolig
Butikk + bolig
Bolig + uthus
Bolig
Bolig
Bolig + uthus
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Uthus
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Uthus
Uthus

1750
ca. 1800, iutvidet 1840
1880
1880
ca. 1800
ca. 1700, }påbygd 1974
ca.
1875
ca. 1875
ca. 1800, rehab.
1983
i
ca.
1750
ca. 1750
Etter 1900
1840, rehabilitert 1975
1914
1914
ca. 1800, ]rehabilitert
1983
1983
1843, rehabilitert
1999
reha
ca.
1850
ca. 1850
ca. 1750
Før 1900
ca. 1900

Bolig, uthus
Bolig
Uthus

1806
Før 1900
ca. 1900

Bolig
Bolig + uthus
Bolig + uthus
Bolig
Bolig, verksted
Bolig

ca. 1900
1902
ca. 1875
1821
ca. 1875
ca. 1900

BEVARING

Adresse
Sonsveien 3
Sonsveien 4
Sonsveien 5

gnr/bnr
134/32
135/6
134/15

Navn
Fjeldberg
Kleppen/Fjellby
Fredheim

Sonsveien 6
Sonsveien 8
Sonsveien 16
Sonsveien 19
Bergstien 8

135/8
135/9
135/5
135/14
134/16

Vestre Kolstad
Østre Kolstad
Sollien
Birkelund
Myrløkka

Storgata
Storgata
Storgata
Storgata
Storgata
Storgata
Storgata

160/41
160/127
160/110
160/37
160/34
160/29
160/32

Oxagrunnen
Bjerkhaug
Fjellbo
Åsen
Rodegården
Bekkely
Braaengården/
Fossergården
Rudegården

1
2
3
9
11
13

Bruk
Bolig
Boliger
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig + stall
Bolig
2 uthus
Uthus

Antatt byggeår
ca. 1750
ca. 1800
Før 1850 (brent)
ca. 1885
1811?
1895 - 1900
1898
1919
Før 1880, 1911
Før 1890

Bolig
1927
Bolig
Før 1875, revet 1999
Bolig, uthus
ca. 1750, rehab. 1999
Legekontor, bolig ca. 1800, rehab. ca. 1990
Bolig + uthus
Før 1825?
Bolig, butikk
ca. 1800

Storgata 15

160/33

Storgata 16

160/102

Storgata 17

160/28

Storgata 18

160/31

Storgata 19
Museum

160/158

Storgata 20
Storgata 22

160/29
160/30

Bekkely
Bankgården

Bolig
Bank, bolig
Uthus

Storgata 23

160/142

Fjordfisk

Lager

Før 1700,
brannskadd 1934

Storgata 24

160/25

Woldegården

Bolig, restaurant,
kontor, uthus

Før 1825?

Storgata 25

160/81

Spinnerigården
fredet

Bolig, galleri,
tannlege

1761(?), brent 1976,
rehabilitert 1997-1998

Lakseløkka/
«Murgården»
Iversgården/
Meierigården
Blomsterbo
galleri
Glennetomta, smia
Tostushuset
Jostushuset

Bolig, butikk
Lager
Bolig, uthus

Før 1800
1875
ca. 1850, rehab.
1999-2001

Bolig, kontor

Før 1775, senere tilb.

Butikk, kontor,

ca. 1750

Kystkultursenter

ca. 1865
ca. 1700
ca. 1800
Før 1825, rehab. 1980
ca. 1800

Nærupbakken i vinterskrud.
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Adresse

Navn

Bruk
Bolig, restaurant
2 uthus

Antatt byggeår
ca. 1750?

Kontor,
tidl. pakkhus
Møtelokale,
sjøskole
Bolig, kafe, kontor
frisør, uthus
Kro, restaurant,
selskapslokaler
Bolig, kontor
Uthus

Antagelig 1793,
rehabilitert 1989
ca. 1850

Storgata 26

gnr/bnr
160/24

Storgata 27

160/80

Storgata 29

160/82

Storgata 30

160/23

Storgata 31

160/21

Sjølyst,
Birkelandgården
Thornegården,
fredet
Son Kro

Storgata 32

160/22

Willibo

Storgata 33

160/99

Elim

Bolig, tidligere
bedehus

Før 1900

Storgata 34
Storgata 35

160/96
160/18

Trangvik
Toldergården

Bolig
Bolig
Uthus

1874?

Storgata 36

160/19

Nummestadgården Bolig

Før 1830, påbygd 1874,
rehabilitert 1977-80

Storgata 37

160/64

Bonanløkka /

Storgata 38
Storgata 40
Storgata 41

160/74
160/83
160/134

Johanne's Minde
Fjellet
Bribo/

Bolig
Langerudhuset
Bolig, uthus
Bolig, uthus
Bolig

ca. 1800,
rehabilitert 1982
Før 1859
ca. 1825, rehabilitert
1932

Storgata 42

160/107

«Lille Skaugum»
Sjøvold

Bolig

Før 1875,
rehabilitert 1992

Storgata 43

160/88

Bolig, uthus

Før 1875, ombygd 1920

Storgata 44
Storgata 45
Storgata 47

160/84
160/91
160/3

Wittusbo,
Wittustoppen
Solfjellet
Barbison
Røkker

Bolig, uthus
Bolig, uthus
Bolig
Uthus

ca. 1800
Før 1875
1800
1850

Storgata 48
Storgata 50
Storgata 51

160/93
160/2

Huskestua
Gundersbo
Veslebo

Storgata 52
Storgata 53
Storgata 55

160/113
160/131
160/69

Trudvang

Storgata 57
Storgata 61 A

160/116
160/237

Nummestad
Solbakken,
Øvre Pjåken

Bolig, uthus
Bolig
Bolig, uthus,
verksted
Bolig
Bolig
Bolig, uthus
Sjøbu
Bolig
Bolig

ca. 1850
1876, ombygd 1976
1880-85, utvidet 1974
og senere
Før 1875, utvidet 1984
Før 1900, utvidet 1982
Før 1875, omb. 1928,
utvidet 1984. 1932
1900-1906
ca. 1800, ombygd 1918,
rehabilitert 1999.
Før 1900.

Storgata 61 B

160/1

Columbus

Sjøbu, fritidshus

ca. 1920, utvidet 1946,
rehabilitert 1997

Storgata 67
Strandgata 2
Strandgata 3
Strandgata 4

133/4
160/14
160/17
160/12

Pjåken
Sjøgløtt
Nordmo
Strandbo

Strandgata 5
Strandgata 6

160/15
160/10

Strandheim
Karens hus
Gottwaldthuset

2 boliger, uthus
Bolig
Bolig
Bolig,
2 uthus
Bolig, uthus, sjøbu
Bolig

Strandgata 7
Strandgata 8

160/13
160/9

Sjølyst
Sjøstrand

Før 1900
ca. 1850
Før 1875
Før 1850, ombygd
ca. 1800 og 1900
1855
Før 1875,
1
tilbygg ca. 1970
ca. 1850, senere omb.
Før 1875

160/92

Stoltenberggården,
fredet
Thorneboden

Breviken

Uthus
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Bolig
Bolig, uthus

1647, ombygd 1761
ca. 1750, senere flere
tilbygg, ombygginger
ca. 1850, rehab. ca. 1990
Før 1900

Før 1700, rehab. ca. 1980
Før 1900

BEVARING

Sommer i Storgaten.
Balstad.
Maleri av A. Balstad

Adresse
Strandgata 9

gnr/bnr
160/11

Navn
Diogenes, Næruphuset, Snekkerhuset
Sjøsand
Strandheim

Bruk
Bolig

Antatt byggeår
ca. 1750, rehab. 1980

Strandgata 10
Strandgata 11

160/8
160/4

Bolig
Bolig
Uthus
Bolig
Uthus/utedo
Bolig

1838
ca. 1750, påbygd 1915,
1917, 1978, 1986, 1926
1890-99
1898
1600-1700.
ombygd ca. 1900
Før 1800, utv. ca. 1990
Før 1800?

Strandgata 12

160/6

Strandgata 15

160/7

Havbakken,
«Stortinget»
Dørnbergerhuset

Strandgata 17

160/5

Tusculum

Bolig
Uthus

Strandgata 19
Fjellstadbak. 1
Fjellstadbak. 2
Fjellstadbak. 3
Fjellstadbak. 4
Fjellstadbak. 5

160/100
160/89
160/85
160/106
160/127
134/104

Frostad
Askebo
Skipperstua
Snippen
Heimli
Steinløkka

Bolig
Bolig, uthus
Bolig
Bolig
Bolig
Tidligere
pensj., nå bolig

Før 1825
ca. 1850
ca. 1850
1874, rehabilitert 1990
Før 1900
1880, rehabilitert 1992
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BEVARING

Adresse
Fjellstadbak. 8
Fjellstadbak. 12
Fjellstadbak. 14
Fjellstadbak. 16
Fjellstadbak. 20

gnr/bnr
160/97
134/18
134/19
133/6
134/20

Navn

Bruk

Roa
Fjellstadgården
Fjellstua
Fagerheim
Solstua

Bolig
Bolig
Bolig
Bolig
Bolig

Feierbakken 1
Feierbakken 2
Feierbakken 3

160/86
160/129
160/72

Bakkehuset

Uthus
Uthus

«Strømkapellet»
Sjøglimt

Transformator
Bolig

Feierbakken
Feierbakken
Feierbakken
Feierbakken
Feierbakken

160/128
160/95
160/98
134/12
134/13

Fleimen
Lisebo
Feierstua

4
6
7
9
11

Enga
Lille-Enga

Antatt byggeår
Før 1875, tilb. ca. 1980
1893
Før 1875
Ca. 1870, tilbygg 1929
Før 1800, omb. ca. 1905;
tilbygg 1970
ca. 1905
Før 1900

ca. 1920
ca. 1850,
1850, ombygd
ca. 1920 og ca. 1980
Bolig
ca. 1920, rehabilitert
Bolig
1878, tilbygg 1977
Bolig, sommerhus 1850-71
Før 1925,
Bolig
192; tilb. ca. 1960
Bolig
ca. 1800
«Wesenberghuset»
1920
Bolig
Bolig
ca. 1900, tilbygg 1984
Uthus
ca. 1910

Feierbakken 12 160/122
Skoleveien 2
160/117

Sandby
Nøtteløkka

Skoleveien 3
Skoleveien4
Skoleveien 6

Nedre Bråten
Son skole

Bolig
Skole

Før 1875
1932

Bjerkås
Bråtan
135/2

Bolig
Bolig
Alicenborg

1931, senere tilbygg
1867?, tilbygg 1985
Bolig. uthus 1913

160/108
160/118
160/130

Alicenborgv. 1 134/7
Alicenborgveien.

(Kilde: Fortidsminneforeningen: Bevaringsplan for Son, 1984, med enkelte korreksjoner)
Bevøya

Skogkledd øy rett nord for Jeløya, skilt fra Jeløya ved Bevøysundet, i Moss kom
mune. Den bidrar til å skjerme Sonskilen mot noe av sørvestkulingen. Navnet ble
tidligere skrevet Bevø. Navnet lød antagelig opprinnelig Beduey, etter gammel
norsk «bedja»: lag av sand, grus. Øya er i privat eie og bebygd med en del som
merhytter. (Kilder: Stadnamn fraa Oslofjorden, Norsk Stadnamnleksikon)
Se også: Bevøysundet.
Nordspissen av Bevøya sommeren 2002
(Foto: ØFN).
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BILDER FRA SON

Bevøykollen
Grunne nord for Bevøya, med dybde på bare 4,5 meter. Avmerket med gmnnstake
i jern. Fra Bevøykollen og sørover langs Jeløylandet til Nesbukta er det gytefelt for
torsk. (Kilde: Fiskeplasser i ytre og indre Oslofjord.)
Bevøysundet (Foto: ØFN).

Bevøysundet
Trangt sund mellom Bevøya og Jeløya. Et skjær i nordøstre del av sundet, der dyb
den ikke er mer enn 1 meter, gjør at større båter må manøvrere med varsomhet.
Låssettingsplass for brisling og sild på innsiden av Bevøya. Snurrevadfelt fra sun
det og sørvestover. Fra sundet mot Bile er det sett for garn og torskeruser. Gamle
skriftformer: Beffweswnd 1532, Befue sundt 1696, Befø sund 1650 - 1700, Beføe
sund 1707, Befvøe sund 1700 - 1750. IG (Kilder: Stadnamn fraa Oslofjorden I
Fiskeplasser i ytre og indre Oslofjord) Se: Dritærtangen.
Bie-Knut
Se: Ottersen, Knut.
Boka til Knut Ottersen:
Et års biestell.

Bilder fra Son
Bildebok fra Son. 64 sider.
Utgitt av Soon og Omegns
Vel i 1980, som en fortset
telse av jubileumsboka
«Sider fra Son» som ble
utgitt i 1979. Utforming og
tekst ved Karsten Thrane.
Boka inneholder mange
gamle historiske bilder fra
Son, og brukes nærmest
som et kildeskrift. Se: Sider
fra Son.

Bilder fra Son (Forside).
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Bile
Liten flat øy i Moss kommune rett vest for Bevøya. Sparsomt bevokst med løvtrær,
ellers svaberg og gressletter. Badested og utfartssted om sommeren. På øya lå på
1800-tallet og på begynnelsen av 1900-tallet et bevertningssted som betjente sjøfolk.
Når isen la seg innerst i fjorden, var det gunstig for seilskutene å kunne legge til
ved Bile. Fortøyningsbolter for seilskuter finnes på øya. I 1878 ble øya kjøpt av
Niels Aulie fra Kongshavn. Han drev småbruk. 1 1888 overtok sønnen. Han hadde
ei ku og to sauer. De varene de trengte, kjøpte de i Son. Han flyttet tilbake til
Kongshavn i 1896 og solgte siden øya til arkitekt Meyer for 1500 kroner. Meyer
solgte Bile videre til Oslofjordens Friluftsråd for 28000 kroner. Hovedbygningen på
øya brant ned under St. Hansfeiringen i 1921 eller 1922.
Navnet «Bile» kan komme av gammelnorsk «Bilda» som ble brukt om jern,
øks. Øya kan se ut som ei øks - «bile». Eldre kjente navneformer er: «Bilholm» ca.
1700, «Billøe», «Billeholm» 1700-tallet, «Bileholm» 1915 og «Bileøn» 1920. Navnet
går ellers igjen hos skuespiller Hans Bille, født 1880 på Jeløya. (Kilder: Artikkel i Moss
Dagblad, 28.05.1974 - Svein H. Strand I Stadnamn fraa Oslofjorden)
Bilekrakken
Grunne vest for Bile, med dybde på 5 - 6 meter. Merket med grunnstake i norden
den. Se; Neskrakken.
Bilerenna
Dyprenne mellom Bevøya og Bile.
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ODD TH. BIRKELAND

«Bilø»
35 fots sjark, fra Møre, bygd i 1975. Innkjøpt høsten 1999 av Per Anders Pedersen
og Asbjørn Pettersen for å drive yrkesfiske i Oslofjorden og på Vestlandet.
Registreringsnummer er A-7-V. Se: Fiske.
Bingemyrveien
Boligvei i nytt boligområde på Brevikmyra. Se: Veier og veinavn
Birkeland, Hartvig
(1892 - 1961) Født i Stavanger. Han hadde lært fiskeforedling i Ålesund. Han kom
i 1919 til Son som formann på A/S Kristianiafjord Canning Co., det senere Soon
Hermetikfabrik A/S. Han og hans familie bosatte seg i villa Sjølyst, en eiendom
som etter ham og familien senere er blitt kalt Birkelandgården. Birkeland ble sene
re disponent på fabrikken. Se: Soon Hermetikfabrik A/S.

Odd Birkeland. (Foto. Sturla Strand).

Birkeland, Odd Th.
(1918 -) Født i Stavanger som sønn av Hartvig Birkeland som ble bestyrer ved Soon
Hermetikfabrik der Odd begynte å arbeide som 15-åring. Senere sildeekspert og
avdelingsleder ved Viking Canning Company Ltd. AS.
Birkeland er ellers initiativtager og primus motor for Soon Weekend, som ble
arrangert første søndag i juli fra 1952 til 1962 og i 1968-69, med karnevalsopptog
over et nytt tema hvert år som det sentrale element. Han er dessuten opphavsmann
(idé, manus og regi) til 15 kortfilmer og episodefilmer med Sonsmiljøet som
ramme. Disse er blitt verdifulle kulturhistoriske dokumenter. 11980- og 1990-årene
har han sammen med barnebarnet Sturla Strand laget i alt 4 lysbildeserier med
Sonsmotiver.
Odd Birkeland var initiativtager, forfatter og instruktør i de populære
Sonsrevyene som ble oppført på Klubben i årene 1950 - 60. Revytitler som «Vel
kommen til Småvik» huskes ennå av mange soninger. Gjennom flere vintre på
1950-tallet arrangerte han hver søndag filmforestillinger på Klubben med innleide
spillefilmer i 16-mm format. Ung assistent var Jan Johansen. Overskuddet gikk til
«Barnas Venner».
Birkeland er dessuten en stor Sonsentusiast og har forsvart Sonsmiljøet i tykt
og tynt. For sin innsats ble han tildelt Vestby kommunes kulturpris for 1976 og
belønnet med den første Sooning-prisen, utdelt av Soon og Omegns Vel i 1978. I
siste periode før kommunesammenslutningen i 1964 var Odd Birkeland medlem av
Son Bystyre for Arbeiderpartiet. SHS og IG Se: Sonsfilmer I Sonsrevyer I Soon
Hermetikfabrik I Soon Weekend I Viking Canning.

Revy på Klubben på 50-tallet.
Fra venstre:
Vesla Rustad, Erik Johnsen,
Einar Birkeland, Olaf Hansen og
Evelyn Andersen.
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BIRKELANDGÅRDEN

Birkelandgården
Adresse; Storgata 29. Gnr. 160, bnr. 82. Særpreget hus sør for Son Torg. Opprinnelig
et lavt, enetasjes hus, akerhusisk hustype. ca. år 1900 ble det ombygd og utvidet
med spir og tårn, i en blanding av jugendstil og sveitserstil. Den var da i «BygdøJohansens» eie. Da Soon Hermetik ble bygd på området nedenfor huset i 1916, ble
huset bestyrerbolig for fabrikken.
Etter at fabrikken brant i 1965, ble huset og eiendommen kjøpt av Vestby
kommune og benyttet til bolig. Bygningen var i 1970-åra truet av riving. Etter mye
arbeid fikk Soon og Omegns Vel i samarbeid med andre foreninger i Son i 1979 en
20 års leieavtale med Vestby kommune for å bruke Birkelandgården til kultur- og
møtelokale. Bygningen ble istandsatt på dugnad og gjennom offentlige tilskudd.
Bygningen har vært brukt til mange ulike kultur- og foreningsformål. Soon Sjøskole
har de siste år vært den viktigste brukeren av huset. Birkelandgården ble i 1988
bygd sammen med Torvgården.
Husets offisielle navn er Sjølyst. Det uoffisielle, men nå brukte navnet, skri
ver seg fra bestyrer Elartvig Birkeland på Soon Hermetikfabrik. Elan og familien
bodde i huset i en årrekke, fra 1919 til 1956.
I 1998 sa Soon og Omegns Vel opp leieavtalen og overdro driften av
Birkelandgården til Vestby kommune. I 2000 gjennomgikk huset en omfattende
oppussing. IG Se: Birkeland, Hartvig I Bygdø-fohansen I Soon og Omegns Vel.
Bjerkebukta
Tidligere husmannsplass under Nordre Brevik, mellom Brevikveien og
Mossesundet. Gnr 132, bnr 408. Plassen er omtalt første gang i 1762. En takst i 1810
viser at det var en stuebygning med stue og kjøkken, i meget god stand og ganske
nytt. Det var videre uthus med 2 løer, låve og fjøs. Øya Gjøva nevnes i samme for
bindelse som «bekvem til at føde smaakreatur om sommeren». Det er på 1900-tal
let blitt fradelt flere fritidseiendommer. Bjerkebukta er nå i bruk som fritidseien
dom. Den har en eldre, verneverdig hovedbygning, sannsynligvis den som er nevnt
i 1810. (Kilde: Vestby bygdebok - gardshistorie)
Bjerkelia
Boligvei på Deør skog. Veien munner ut i Deør vei. De fleste veier i området har tre
navn. Se: Veier og veinavn.
Bjørlo, Marit
(1949 -) Elun flyttet til Son i 1976. Hun representerte i 3 perioder Arbeiderpartiet i
Vestby kommunestyre, fra 1987 til 1999, de siste 8 år som gruppeleder og opposi
sjonsleder. Hun var kommunens første kvinnelige ordførerkandidat ved de to siste
valgene, og Vestby Arbeiderpartis første kvinnelige leder i første halvdel av 1990årene. Hun mener at Vestby har vært sent ute angående kvinnerepresentasjon i begge
sammenhenger. Marit Bjørlo er ellers varamedlem til fylkestinget og i helse- og sosi
alstyret på fylkesplan og har hatt sentrale verv i Kommunenes Sentralforbund,
Akershus. Hun er også engasjert i mange organisasjoner, blant annet som styreleder
i Blomsterdekoratørenes opplæringskontor, og hun brenner for barnevern, rusmid
delomsorg og psykiatri. Hun har også jobbet som skribent i Moss Avis og Moss
Dagblad. Fra 2002 leder i Son Arbeiderlag. IG (Kilde: Bla. Moss Avis, januar 1999)
Bjørndammen
Liten skogsdam øst for Deør skog.
Blix, Marie
(1892 - 1978) Sentral deltager innenfor foreningslivet i Son gjennom en stor del av
1900-tallet: Hun deltok i sin tid i innsamlingen av penger sammen med Kaja
Hansen til gamlehjemmet, hun var kasserer i Gamlehjemsforeningen, hjelpekasse
rer i Soon og Omegns Vel, der hun var med fra starten, deltager i syforening som
samlet inn penger til Strømbråten kapell, med i skoleforeningen for Solhøy skole,
medlem av sjømannsmisjonsforeningen Zoon Water m.m.
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BOFORHOLD

Blomster-Edel
Se: Johansen, Edel.
Blåmeisveien
Boligvei på Store Brevik. De fleste veier i området har fuglenavn. Se: Veier og vei
navn.
Blåstua
Fritidshus på sørspissen av Laksahalvøya, godt synlig fra Son og fra sjøen. Gnr 159,
bnr 6. Navnet kommer av at det «i alle år» har vært blåmalt. Huset er bygd i tøm
mer, på gråsteinsmur, antagelig på begynnelsen av 1800-tallet, som en toroms
akershusisk hustype. Siden er huset panelt, men ellers er det gjort få endringer. Fra
midten av 1930-årene har huset vært i familien Hafstads eie. IG

Bakgården i Stoltenberggården ca år 1900.

Boforhold
Folketallet innenfor den gamle Son kommunes grenser er gått jevnt nedover, fra en
topp på 774 i 1890 til 506 i 1960, like før kommunesammenslutningen. Siden har fol
ketallet innenfor de gamle bygrensene fortsatt å synke. Grunnene til denne ned
gangen er at det i tidligere tider bodde opptil flere familier i samme hus - i
Stoltenberggården og Woldegården matrikkelnr. 25 og 26 - bodde det i følge folke
tellingen av 1865 til sammen hele 66 personer, fordelt på 11 husholdninger. I
matr.nr. 24 - Thornegården - bodde det i alt 52 personer, fordelt på 9 husholdning
er. Dessuten hadde hver husholdning flere familiemedlemmer enn nå, og flere hus
i det gamle Son er i løpet av siste halvdel av 1900-tallet tatt i bruk til feriehus. Men
de som er igjen, bor bedre; de har mer plass og ikke minst vesentlig bedre bostandard enn for 100 år siden.
Boforholdene i gamle dager kan illustreres gjennom uttalelsene til en gammel Sonsdame:
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IVAR BOGEN

«Viflyttet inn i gangen i Spinnerigården. Jeg var jo fra landet og ikke vant med noe fint,
men nå syntes jeg å ha kommet inn i et fengsel. Vi hadde to små rom og delte kjøkken med
en annen familie. Den overbygde gangen tok i mot, så vi fikk aldri en solstrime inn på kjøk
kenet, og på nordsida glante vi rett inn i en husvegg hvor ei damprenne spydde utfuktig
het dagen lang, så vi kunne ikke ha et vindu oppe. På tomta utenfor gangen var det opp
stablede planker. Det var nesten bare bekken som rant over tomta som gav litt fornøyelse for
ungene, for der vasset de og plukket bekkeblom.»
At det var trangt i Spinnerigården - matr. nr. 34 - gir folketellingen i 1900 et bilde
av: Der bodde det 32 personer fordelt på 5 husholdninger. I tillegg var det stall og
«Lade» og bakgård med pakkbod, fomten bakeri. Stort annerledes var det nok ikke
for de fleste. Ungeflokkene var store, og det var trangboddhet. Noe bedre var det
vel for dem som hadde sitt eget hus. De fleste opprinnelige hyttene hadde fått sine
påbygg, ofte utført av kubb og kapp og annet som en kunne skaffe rimelig, men
med bordkledning utvendig, noe som gav huset en ansiktsløfting. Den gamle grua
med brannjern forsvant, og i stedet ble enkle flate komfyrer installert. Et tidsfeno
men var bakerovnen, et digert monstrum i stein. Der ble bakt grislet surdeigsbrød
av importert rugmel både til salg og eget behov. Ved siden av de faste beboerne
leide mange bort til ungkarer og løsarbeidere som søkte til stedet for arbeidets
skyld.
Fremdeles hang mye av den gamle naturalhusholdningen igjen. Det var flere
familier med ku og gris, og ble det knapt med for, hendte det at ungene måtte leie
kua langs veikanten, eller bøndene leide ut små engstykker i skogen. Seiv kjøp
mennene hadde fjøs og stall, ofte bygd til hovedhuset. (Kilder: Folketellingene 1865
og 1900 I Sider fra Son.) Se også: Boplikt I Jostushuset I Spinnerigården I
Stoltenberggården I Woldegården.
Bogen, Ivar

(1903 - 1982) Han drev i sin tid Bogenbussene. Han hadde stor interesse for sam
funnsliv, og som politisk valgt av Arbeiderpartiet var han i en årrekke medlem av
bystyret og formannskapet. Han var ordfører i Son 1948 - 1949. Sentrale saker for
Bogen var: Son som egen kommune, nytt vannverk, båthavn og vedlikehold av
veier og gater. AH Se: Bogen, Aage Martin I Bogenbussene 1 Ordførere.
Bogengarasjene med bensinpumper.

Bogen, Aage Martin

(1930 -) Sønn av Astrid og Ivar Bogen. Han tok i 1953-54 trafikklærerskolen og star
tet siden Martin Bogens Trafikkskole, med kontor først i Vestby og senere i As. De
senere årene drev han opplæring av lastebilførere. Han sluttet i mars 2002. I sin
ungdom var han også tidvis sjåfør på Bogenbussene. Uhelbredelig fotballinterssert.
Se: Bogen, Ivar I Bogenbussene.
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RAGNHILD BOGSTRAND

Bogenbussene
Tidligere kjente og kjære gulmalte busser som trafikkerte strekningen Son - Moss
og Son - Sonsveien - Vestby - As. Navn etter Ivar Bogen som drev eget busselskap.
Han arrangerte også bussturer. Velkjent var meldingen på oppslagstavla i Son, der
det stod: «Hvis et passende antall melder seg, går det tur til Rabbalshede lørdag kl.
0800». IG Se; Bogen, Ivar I Busstrafikk.

Son Torg i 1950-årene med en av
Bogenbussene.
(Foto: Normanns Kunstforlag AS).

Bogsrud, Thorvald
(1870 - 1923) (Boxrud) Revyforfatter, teaterdirektør og krimforfatter, bosatt i Son, i
villa Bergheim øverst i Skoleveien, fra ca. 1900 til sin død. Han var født på Bogsrud
i Eidsvoll og tok artium i 1888. Han begynte på medisinerstudiet, men fullførte
ikke. Det var som forfatter og teatermann han skulle bli kjent. Bogsrud var en mar
kant skikkelse i revylivet i Norge i en årrekke. Han var teaterdirektør i Trondheim
(Trondhjems folketeater), var mannen bak mange av revyoppsettingene i
Kristiania og Fredrikstad. Også i Son holdt han forestillinger, sammen med sin
kone, sangerinnen og skuespillerinnen Augusta Bogsrud. Han var også tekstfor
fatter til en lang rekke viser som ble innspilt på grammofon i perioden 1905 -1920.
Forfatterskapet hans omfatter i alt 123 revyer, og bøker som «Mindre musikanter»
(1897), «Kringlevik bad» (1899), «Snurrige sissiker» (1899), «Kvit-Sjur» (1909), og
krimbøkene «Paa jagt efter 60000» (1900) og «I Keiserens Kjølvand» (1909).
Sistnevnte bok ble oversatt til tysk (1911) og hollandsk (1912). Under psevdonymet
Frank Fender skrev han bl.a. krimboka «Pretty Polly-mysteriet» (1915) og
«Sølvfisken» (1919). I krim-magasinet «Lys og Skygge» benyttet han psevdonymet
Finn Bratt. W
Bogstrand, Ragnhild
(1942 -) Født i Lødingen. Utdannet som kjemi-ingeniør og flyttet til Son i 1982. Fra
1999 er hun medlem av Vestby kommunestyre for Høyre. Hun er ellers aktiv tals
kvinne for ungdommen, og hun sitter i Akershus Høyres kvinnepolitiske utvalg.
Hun har også utmerket seg gjennom å gå foran i kampen mot planlagt bomstasjon
på Kambo, på veien mellom Son og Moss, en kamp som ble kronet med seier. Hun

Bonanløkka/Langerudhuset.
Severin Grande, 1926.
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BOKFINKVEIEN

har dessuten kjempet for at Cato-senteret skal få offentlig godkjenning. Fra 2002
leder i Vestby Kunstforening. IG
Bokfinkveien
Boligvei på Store Brevik, rett sør for Brevikmyra. De fleste veier i området har
fuglenavn. Se: Veier og veinavn.
Bonanløkka
Gammelt, lavt hus i Storgata 37. Gnr. 160, bnr. 64. Antagelig bygd ca. år 1800. Navn
etter los Johannes Andreassen Bonan (1806 - 1884). Rehabilitert og utvidet i 1982.
Inngangsparti med rik utsmykning i sveitserstil. Også kalt Langemdhuset. Fra
eiendommen er senere utskilt Storgata 39 og 41 («Lille Skaugum»). Se: Langerud
huset.
Boplikt
Forskrift til konsesjonsloven om at omsetning av eiendom skal være konsesjonsbe
lagt, og at salg av boligeiendom forutsetter at kjøperen skal benytte eiendommen
til boligformål. Vestby kommunestyre vedtok 1. juni 1998 - etter flere års diskusjon
- å innføre boplikt innenfor et geografisk avgrenset område i Son (og Hvitsten) for
å hindre utviklingen mot at bolighus i det gamle Son skulle bli kjøpt opp som som
merhus. Vedtaket lød:
Vestby kommune søker Landbruksdepartementet om at det innføres forskrift med hjemmel i
konsesjonsloven, slik at for overdragelse av eiendommer med bebyggelse som er eller har
vært i bruk som helårsbolig i Son og Hvitsten innenfor grenser vist på kart over områdene,
settes konsesjonsfriheten ut av kraft.
Forskriften ble godkjent av Landbruksdepartementet 23. desember 1998. Så langt sommeren 2002 - har boplikten virket etter hensikten. Et par hus som i årtier har
vært i bruk som sommerhus, har ved salg gått over til å bli bolighus, og alle boli
geiendommer forøvrig er blitt solgt som boligeiendommer. Forskriften om boplikt
gjelder ikke for overdragelse/arv til slektninger i rett nedadgående eller oppad
gående linje. IG Se også: Boforhold.

Son Torg med den gamle brannstasjonen
1977. Birkelandgården i bakgrunnen.
(Foto: IG).
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Soon Baadbyggeri etter brannen i 1934.
(Foto: Willy Trautmann).

Branner

Son har unngått de helt store og ødeleggende bybrannen En del små og store bran
ner har det likevel vært:
• Brannen på Glennetomta/Glennes Båtverft 19. mars 1934. Hele båtbyggeriet
strøk med. Dette var en av de største og mest dramatiske brannene i Son. I
avisene stod følgende reportasje:
Ved 04.30-tiden idag morges utbrøt det brann ved Soons Verft. En dame i gården rett
overfikk varslet at hun så røyk og ild. Brannmannskapene kom raskt igang på utrolig kort
varsel. Ilden var voldsom i den friske vinden. Det ble lagt ut 4 slanger fra motorsprøyten
på brygga. Snart ankom Vestby, Hølen og Moss Brannvesen og ydet god assistanse.
Verftseier som ble ansatt som Brannsjeffor to år siden og kjøpmann Ole Hansen i spis
sen maste og slet med slanger og presenningen Ett av de frivillige mannskapers medlem
mer må særlig fremheves for mot og pågåenhet; fyrbøter Sigurd Johansen, som i lang tid
trosset den fryktelige varmen i den trange passasjen mellom de brennende husene og
Grønbeckgården. Likeledes viste AlfAndersen, Adolf Andersen og kjøpmann J. Hansens
unge sønn Hans Jacob prisverdig uforferdethet. De to siste lå på taket av Hansens stall
med slanger. I den sterke sørlige vinden så det lenge stygt ut for Woldegården og
Stoltenberggården. Men med iherdig innsatsfra brannvesenet ble ilden begrenset til selve
verftet. Det ble store skader på båtbyggeriet, en liten tømmerbygning, forretningsgården
fru Frøyseths kolonial og Strøms elektriske forretning og en stor garasjebygning. Av de
ca. 40 båtene som lå i vinteropplag, kan bla. nevnes: 10-meteren «L'aile» tilhørende
Erling Hovdan, Ringstads 8-meter «Condor», Mahagonykrysseren «Pussy» til Gunerius
Petersen og Kopstads «Amanda». Et trist syn møtte Soons borgere idag.

• Huset til Sons tidligere ordfører og kunstmaler Othar Holmboe i Labobakken
brant ned 16. februar 1939.
• 20. april 1948 brant 2. etasje og loftet på Soon Hospits. Det ble store vann- og
røykskader.
• Brannen i Strøms Pensjonat «Heia» 10. mars 1955. Foruten pensjonatet brant
Rødskjærgården. Brannsirenen fungerte ikke fordi en kjøttmeis hadde rede i den.
Aftenposten skriver:
Det var god fyr i hovedhuset da brannvesenet ankom. Flere hus var i ferd med å anten
nes. Hølen, Vestby og Moss Brannvesen måtte tilkalles, ettersom brannsjefen fryktet at
større deler av Son var i fare. Ca. 100 mann var med i slukningsarbeidet, også Johs.
Stubberud som eide pensjonatet. Gjestgiveriets vinlagerfløt som en bekk ned til stranden.
6 familier ble husløse og mistet så godt som alt.
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• Det nye huset til Stene brant 19. juni 1961. Det ble totalskadet.
• 24. november 1965, kl. 06.35 ble det meldt om brann i gamle Soon
Hermetikfabrik, drevet av Viking Canning . De 50 ansatte kom seg ut uten ska
der. Det kom hjelp fra Vestby og Moss brannvesen. 28 brannmenn og 7 frivillige
deltok. Hele den gamle fabrikkbygningen sør for Son Torg strøk med.
• Deler av Son Trevarefabrikk på «Bråtan» brant 20. juli 1970.
Spinnerigården brant 1976.
Foto: IG.

• Brannen i den fredede Spinnerigården 17. mai 1976. Forbipasserende oppdaget
røyk i toppetasjen og fikk varslet Vestby og Moss Brannvesen, og sistnevnte kom
med bl.a. stigebil. Etter kort tid var 25-30 mannskaper i arbeid. Det var lenge fare
for nærliggende bebyggelse, men brannen ble begrenset til selve Spinnerigården.
Loft og annenetasje ble helt utbrent. Underetasjen fikk vannskader. Brannårsaken
var visstnok en defekt kaffemaskin.
• 16. oktober 1982 brant et nytt bolighus i Hestestien. Det ble totalskade.
• Brannen på «Gamlesaga» - dampsaga - 30. september 1984. Brannen var påsatt.
Hele bygningen brant ned.
• 20. september 1985 brant et bolighus i Løkkeveien ned.
• 30. juli 1989 brant hovedbygningen på Liabråten. Huset ble totalskadd.
• 1. oktober 1989 brant et bolighus i Hestestien. Huset ble totalskadd.
• Brannen i Kølabua på Sauholmen i 1991. Brannen var påsatt. Hele bygningen
brant ned.
Den gamle brannstasjonen på Son torg.

(Kilde: Jan E. Johansen: «Den røde hane» - Brannvernet i Vestby gjennom 170 år.)
Brannstasjon
Brannstasjonen eller sprøytehuset ved Son Torg ble bygd i 1949 og erstattet den tid
ligere brannstasjonen/sprøytehuset ved Elim, bygd i 1864. Brannstasjonen ved tor
get ble revet i forbindelse med bygging av Torvgården i 1980-årene. Dagens brann
stasjon eller garasje ligger på Son Småbåthavn. En kopi av den første brannstasjo
nen eller sprøytehuset er reist på Son Kystkultursenter, med autentisk brannvern
utstyr: håndkjerre, slanger, brannbøtter, hjelmer m.m. Se; Brannvesenet.
Brannvesenet
De tidlige tider
Son har i eldre tider hatt en vekterordning. Lykter skulle tennes og slukkes til
fastsatte tider. Vekterne skulle passe på godtfolks vel, melde om vær og uvær, og
ikke minst varsle brann. Vekterordningen tok slutt i løpet av 1800-tallet, men
gatelyktene måtte tennes til lyktene ble erstattet av elektrisk belysning. Ola
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«Luftær» Olsen var den siste lyktetenneren i Son. Vi kjenner ikke til noe organi
sert brannvesen før etter 1860. Før den tid har det vært mye privat initiativ. Da
Rasmus Wold ble borger av Son i 1821, ble han bedt om en liten gave i form av et
par brannpøser.
Den første ordføreren i Son, pastor Carsten H. Schanke, var svært opptatt av
brannvern. Han skal mer enn en gang ha lurt unna kollekten og skaffet til veie
brannspann. Disse spannene var først av lær, siden av seilduk. De kunne klappes
sammen og tok liten plass. Da Schanke var sogneprest i Vestby, kjøpte han inn
håndsprøyte og plasserte den på prestegården. Ellers forble i mange år brannspan
nene den viktigste redskapen. Man fikk fram vannet ved å danne to langingsrekker
mellom ildsted og vannkilde.
Lover - forsikringar
Ved en anordning fra 1767 kom forsikringstanken klarere fram. Folk kunne melde
seg inn i en brannkasse på betingelse av at man hadde brannhaker i ethvert hus,
samt brannspann og kar. På samme tid kom også «Forordning angaaende
Brandvæsenet for Kiøbstæderne i Norge». Denne forordningen fikk også betydning
for tettsteder uten bystatus, som Son.
Forordningen har følgende ordlyd;

Seilduksbøttas avløser, brannhydranten.

Om Bmnd-Redskober at anskaffe og vedligeholde.
Skal vedkommende Stijft-Amtmænd saa ufortøvet den Anstalt føye, at udi de Kiøbstæder,
som det kunde afstædkomme og hvor fornøden Brand-Redskab endnu ikke er, strax bliver
anskaffet:
1. En Slange-Spøite med alt Tilbehør fuldkommen og forsvarlig i alle Maader, med
Ophalings-Toug og 16 å 20 Alen, samt hvad videre til dens Reparation behøves, i Fald
derpaa nogen Bræk gaaer.
2. En liden Ditofor Tvende Karle at bære med en Slange på 12 Alen uden Straale-Røret.
3. Tvende gode Jern beslagne Vand-Kar på 4 å 6 Tønder med Skuffe.
4. Tolv Læder-Spande af Pundt-Eæder.
5. Fire Brand-Hager med en Jern-Kiede 3 Alen lang fra Krogen med 2 å 3 stykker Toug paa
12 å 16 Alen.
6. Trende Haand-Spøyter 22 f Tomme lang og 2fi Tomme viid i det ringeste.
7. Trende Ører og
8. En Haand-Løgte, som altsammen skal forvares udi det dertil indrettede beqvemme
Brand-Huus, som oven og neden skal være tørt. Dette forestaande anskaffes paa
Indvaanernes Bekostning, hvad enten de ere Geistlige eller Verdslige; Men udi de smaa
Kiøbstæder, hvor saadan Udgiftfalder besværlig, kunde det efter Omstændighederne og
Stifft-Amtmandens Eragtning regleres.
Etter storbranner kunne uforsikrede forretningsdrivende lide enorme tap. Dette
fikk handelsborgerne i Son til å melde seg inn i «Brandcassen».Ved kongelig reso
lusjon i 1819 ble det påbudt at alle kjøpsteder og ladesteder i landet skulle nedset
te en kommisjon som skulle gjøre utkast til brannreglement tilpasset hvert enkelt
sted. Amtmannen oppnevnte en felles kommisjon for Son og Hølen. Kom
misjonsformann ble skipper Mathias Bergh. Skriver for kommisjonen ble kjøpmann
Gregers Stoltenberg. de andre medlemmene var kjøpmann Jens Levy Sunne og
kjøpmann Syver Halstensen, alle fra Son.
Til hjelp i arbeidet kom brannoffiser Syver Halvorsen fra Fredrikshald. Det
ble utarbeidet et forslag til reglement, men departementet fant reglementet mang
elfullt, da det manglet bestemmelser av byggeteknisk karakter. Først i 1854 kom
den såkalte «Tilleggsloven» som tok sikte på at det skulle innføres et «Ordnet
Brandvæsen med tilhørende Brandcommision i Ladesteder og større Husan
samlinger paa Landet». I 1860 ble det opprettet en kommisjon i Son, med J.
Halvorsen som «Brand-Directeur», W. Hansen formann og A. Eriksen kasserer. Alle
saker som angikk brann- og feiervesenet, ble lagt til kommisjonen, som samarbei
det med magistraten og forvaltet et reglement i 16 paragrafer, fastsatt ved resolusjon av 21. januar 1858.
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Reglementet fastsatte blant annet følgende:
Kommunestyret bestemte hvilke brannredskaper det skulle være i hvert hus,
slik som brannstige, brannhake og brannspann, avpasset etter husets høyde, stør
relse og verdi. Brannredskapene skulle forsynes med husnummer, og de skulle på
forlangende «stille Brandstige og Brandhage til Brandvæsenets Disposition.»
Det skulle føres fortegnelse over dette utstyret, og to ganger i året skulle
utstyret ettersees av brannkommisjonen, sammen med skorsteinsfeieren. Også
skorsteiner og ildsteder skulle kontrolleres samtidig. Mangler skulle meldes til
politiet, dersom man kom over noe som stred mot forskrifter til den alminnelige
bygningslov av 6. september 1845 om «hvorledes Ildsteder og Skorstene skulle
være indrettede».
De som eide hest, hadde plikt til å møte fram i branntilfelle når det ble for
langt. Det ble også innført alminnelig tjenesteplikt i brannvesenet:
«Alle Stedets tjenestedygtige mandlige Indvaanere i alderen fra 16 til 60 Aar,
med undtagelse af Embedsmænd, Toldvæsenets Personale, Formænde og
Veiinspektøren, ere pligtige til at gjøre Tjeneste ved Brandvæsenet efter at være
indrullerede af Brandkommissionen, der hvert Aar, juni Maaned, holder en sam
ling for at gjennemgaa og komplettere Listen over de Tjenestepligtige.
Disse bør af Brandkommissionen inddeles i;
En slukningsafdeling.
En rednings- og Nedbrydningsafdeling.»
Det var viktig med klar ledelse, sikre kommandolinjer og god disiplin;
Branndirektøren sørger for at hver sprøyte har en sprøytemester og strålemester,
samt så stort mannskap som han anser nødvendig, en befalingsmann for resten av
avdelingen og to befalingsmenn for rednings- og nedbrytningsavdelingen.
De såkalte håndkraftsprøytene kunne lett streike, og mannskapet skulle
være behjelpelig med å rette på mangler ved sprøytene. Ved hver sprøyte burde det
derfor så vidt mulig være en smed, en skomaker eller salmaker, samt en snekker
eller hjulmaker med nødvendig verktøy. Man hadde opprinnelig vevde slanger,
men fra midten av 1800-tallet begynte man å produsere slanger med gummibelegg.
Son fikk også sitt eget sprøytehus, med to nøkler, den ene hos ordføreren og
den andre hos branndirektøren. Et annet poeng er at det skulle holdes åpen råk i
isen, slik at man kunne få tak i vannet når det trengtes.
I følge reglementet skulle formannskapet ansette feiermester. Huseieme
hadde i fyringssesongen plikt til å la pipene bli feid hver sjette uke, og feiermeste
ren skulle føre protokoll over dette.
Det var bestemmelser om bruk av ild og lys:
«Med Ild og Lys maa der alltid varsomt omgaas, og i Udhuse og paa Lofter
skal stedse benyttes Lygte.» Dessuten: «Af Krudt maa ingen have i sit Hus mer end
25 Pund, hvilket opbevares øverst i Huset»(!)
Norges Brandkasse ble gjennom den tidligere nevnte brannkasseordningen
en innflytelsesrik organisasjon, som kunne stille krav til brannberedskap og øve
påtrykk på enkeltpersoner og kommuner, ikke minst gjennom økonomiske virke
midler. Blant annet ble det mulig å få assuransesummen satt ned med inntil 25 %
dersom bygningene ligger innenfor et vannverks grenser. På denne tiden hadde
imidlertid ikke Son noe vannverk.
Tiden etter 1860

11860 vedtok formannskapet at det skulle bygges sprøytehus i Son. Huset fikk plass
ved bedehuset «Elim». Sprøytehuset stod ferdig i 1864. Det kostet i alt 56 spesiedaler
og 98 skilling. I følge reglementet skulle huset ha to nøkler, en hos ordføreren og en
hos branndirektøren. På et tidspunkt ble det bestemt at det også skulle være en nøk
kel ved sprøytehuset, bak en glassmte ved porten. Bakgrunnen for dette var i følge
pastor Lars Kjørsvik i samtale med Karl Johan Holter i «Jul ved fjorden 1929»:
På motstående side:
Hovedbygningen på Stavenes i brann.
Maleri av Arne Samuelsen.

«Jeg kan erindre en brand nede ved stranden i nærheten av det sted hvor Dørnberger nu bor.
Ved den anledning brændte en gammel mand inde. Brandsprøiten kom for sent ut da man
ikke kunde finde nøklen til brandstationen.»
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Ca. 1880 ble det satt opp jernmast til å tørke slanger i, og på toppen ble det hengt
opp en alarmklokke i bronse.
Sprøytehuset ble revet i slutten av 1940-årrene og et nytt hus ble satt opp ved
Son Torg. En kopi av sprøytehuset er imidlertid satt opp på Son Kystkultursenter,
med gammel brannredskap i. Jernmast med klokke er også satt opp der.
Tiden etter 1900

I 1912 kjøpte Son kommune Kolåstjernet etter skipsreder Alex Krogs konkurs.
Dermed begynte arbeidet med å få ned vannverkskontingenten, jfr. bestemmelsene
i brannkasseordningen. Norges Brandkasse krevde imidlertid mer: Branntelegraf
og de første gatemelderne ble montert på hushjørner, foreløpig bare to i Son. En
melder ble i 1913 montert på veggen av Huitfeldtgården, og den andre på veggen
til bakeriet ved Torget. De stod i forbindelse med ringeklokker hjemme hos brann
mannskapene. Det ble også satt opp brannhydranter. Det skulle ikke være mer enn
60 meter mellom hydrantene. I dag står en igjen i Son, ved Thornegården, og den
er ute av funksjon.
11934 fikk Son ny brannsprøyte, en motorsprøyte. Den var for stor for sprøy
tehuset og fikk plass i en murbygning ved den gamle dampsaga. Det fantes fra først
av ingen uniformer eller verneutstyr. Antrekket ble det mannskapene stod og gikk
i når alarmen gikk. Brannsjef Glenne fikk hjelm etter storbrannen på verftet hans i
1934, men den ble lite brukt.
Status i 1934 for Son i følge Norges Brandkasses protokoll:
«Vannverket anlagt i 1913. Bassengets samlede ruminnhold: 60.000 kbm.
35/12 meter.
Største / laveste trykkhøyde:
Hovedledningens dim. og lengde:
6"/1435 m.
15.
Antall brandventiler/hydranter:
15.
Mildere avstand;
60 m.
Anden vanntilgang:
Soonsbugten»
Materiell:
2 8-manns håndsprøyter.
Håndkjærre med 20 slanger og 5 håndstykker.
2.
Stiger:
2.
Presenningen
3 å 65 kvm.
Brannalarm:
Signaltelegraf anlagt i 1913 efter Jacobsens system.
2 signalsprøyter.
Antall signalklokker:
20 hos mannskapene.
Anden brandvarsling:
Klokke ved sprøitehus.
Brandsjef:
John Glenne, f. 1899, maskintekniker, ansatt i 1933.
Brandmester:
Henry Johnsen, f. 1898.
Brandstationen er frittstående, opført i tre i 1864, brandtakst i 1917, kr. 1.500.-.
Det borgerlige brandvern teller 86 mann.
Brandvesenets utgifter i 1933; kr. 1.500.-.
Brandkassens nedsettelse i kontingent 30 %.»
I krigsårene skjedde det lite med brannvesenet. Det brant verken mer eller mindre.
Etterkrigstiden

I slutten av 1940-årene skjer det mye med brannvesenet. Det gamle sprøytehuset er
ikke stort nok lenger. I 1949 ble det besluttet å bygge nytt ved torget, der
Torvgården nå ligger. Tørkemasta med sirene og alarmklokke fra det gamle sprøy
tehuset ble satt opp igjen her. Dørene ble merket med «Brannstasjon». Det ble ellers
montert nye brannalarmer, på følgende steder:
Brannstasjonen - Woldegården - Huitfeldtgården - Kaja Hansens Minne Kleiva - Son skole - Bedehuset. Hjemme hos 20 av mannskapene ble det montert
alarmklokker.
På et bystyremøte i 1955 påpekte brannsjef John Glenne at det var nødven
dig med et brannvesen organisert på lik linje med Vestby. Han henviste til den store
brannen på Strøms Pensjonat samme året. Norges Brannkasse bidro med kr. 3000.til ny brannsprøyte, en «Goliath» med Volkswagenmotor. Mannskapene får nå olje40
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hyrer, en elektriker tar seg av vedlikeholdet av alarmanlegget og andre tar seg av
slokningsutstyret. Mannskapet blir delt i lag for motorsprøyte og 5 slokningslag.
Det ble holdt øvelser oftere enn før.
1 1957 kom nye regler. I Vestby kommune kom ny brannbil. Ved kommune
sammenslutningen i 1964 blir det utrykningsområde for styrken i Son. Son får egen
brannbil og garasje på båthavna.
Det har i en del år vært diskutert om Son skal beholde sin lokale brannsta
sjon. Vestby har vurdert felles brannvesen med Moss, og man har diskutert om det
ville være tilstrekkelig å benytte seg av brannvesenet i Moss, spesielt når jernbane
bommen ved Kambo er fjernet. Utviklingen har gått sin gang, med brann- og red
ningsvesen felles for Vestby, Frogn og As. Man anser Son som et spesielt utsatt
område, med tett og verneverdig bebyggelse, så inntil videre har Son beholdt sin
lokale brannstasjon. Det diskuteres likevel om man bør finne en mer egnet tomt enn
på Son småbåthavn, f.eks. på Sletta.
(Kilde: Jan E. Johansen: «Den røde Hane» - Brannvernet i Vestby gjennom 170 år.)
Se også; Feiervesenet.
Brevig, Hans Christian
(1904 - 1974) Eier av Nordre Brevik (Brevig) gård (133/1) 1935 - 1974. Han var en
aktet og god bygdepolitiker i Vestby for Bondepartiet/Senterpartiet og var ordfø
rer i Vestby kommune i hele 18 år, fra 1946 til sammenslutningen mellom Son og
Vestby i 1964. Han tok del i bygdas styre og stell fra han var ganske ung. Han viste
særlig interesse for utbyggingen av bygdas skolevesen og gikk særlig inn for ste
dets ungdom, noe som i stor grad kom Son til gode. Han var ellers ivrig med i for
eningslivet i Son. Han var en av stifterne av Soon og Omegns Vel i 1929 og en sen
tral person i Soon Idrettsforening, der han var med i styret fra 1922 og formann
1924-29 og atter i 1966-69(1). Æresmedlem av idrettsforeningen. AH Se også: Brevik.
Nordre Brevik. (Foto. ØFN).

Brevik
Navn på området sør for Son, mot Moss grense. Dessuten navn på flere gårdsbruk:
Nordre, Søndre og Store Brevik, gårdsnummer 132 og 133. Store boligområder er
utskilt fra eiendommene: Store Brevik boligområde i 1960-åra, utbygd fra slutten av
1970-åra, Øståsen, utbygd i 1990-åra og bolig- og hytteområdene langs Mosse
sundet fra Son Marina og sør til Moss grense. Navnet kommer av gammelnorsk
«BreiOavik», som selvsagt betyr den breie vika, navnet på det som nå kalles
Brevikbukta. Andre eldre, kjente skrivemåten Breidæuiik (RB ca. 1390), Breidaik
(DN 1456), Breuig (1575), Brevig (1723).
Eiere av Nordre Brevig, gnr 133, bnr 1, er Andreas Brevig fra 1974, gnr 133,
41
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bnr 3, Ola Petter Løes. (Kilde: Vestby Bygdebok) Se også: Brevig, Hans Christian I
Brevikbråtan I Brevikbukta I Brevikmyra I Brevik skole og grendesenter I Breviktjernet I
Brevikveien I Campingen I Løessaga.
Brevik, Edith Solveig Blix
(1916 -) Aktivt foreningsmenneske gjennom mange år. Hun var en tid leder i Son
Damekor. I årene 1997 - 2002 var hun leder i Son Pensjonistforening. Hun har ellers
vært med i - og er med i - flere andre foreninger og er til og med medlem av Varna
Folkedansgruppe. Utover dette er hun levende interessert i det som foregår i nær
miljøet. IG

Pause i fisket i 1930-årene.
Fra venstre: Willy Trautmann, ukjent,
a
Svene
Thorvaldsen,Margit Trautmann,
Edvin Johansen, John Gudmundsen.
(Foto: Willy Trautmann).
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Brevikbråtan
Småbruk øst for Son. Gnr 132, bnr 9. Stedet var i 1723 husmannsplass, men nevnt
som eSet bruk 1 1805 - °ver eiendommen går en gårdsver mellom Sletta i nord og
Rød i sør.
Brevikbukta
Bukt i Mossesundet, sør for Son. Bukta var opprinnelig en del av Nordre Brevik
gård. Den ble innkjøpt som friområde av Vestby kommune. Den har en god strand
og badeplass, ytterligere opparbeidet i 1990-åra. Der har også Son Petanque-klubb
opparbeidet petanquebaner. Marit Bjørlo intervjuet Andreas Brevig i 1993:
«Det er som om bukta her er selve barndommen, sier Andreas. - På den lille

BREVIK SKOLE OG GRENDESENTER

odden der midt i bukta satt mor og passet på oss da vi skulle lære å svømme.
Vannet var herlig rent her, den gang. Nå begynner det å hjelpe på det igjen, men det
så stygt ut en tid.» —«Fremdeles er det ingen steder som er som Brevikbukta. Ikke
engang nordavinden når deg her når du koser deg med familien, badelivet og kaf
fekoppen, sier Andreas. Han minner oss også på at hvis vi synes det er mange
«strandnytere» her en godsøndag i våre dager, ja så var det altså 3-400 telt her for
nesten 50 år siden - men ingen biler. De kom senere.» (Kilde: Moss Dagblad 28.05.93)
Se: Campingen.
Brevik Danseverksted
Ungdomstiltak på Brevik skole og grendesenter, opprinnelig med Susanna Liibeck
som den drivende kraft. Dette har vært et meget vellykket tilbud, med over 100
dansere fra 2. til 10. klasse. Se: Brevik skole og grendesenter.
Brevikene
Fiskerfamilie: Josef Brevik (1886 -1958) og sønnene Robert (1914 -1976) og Oddvar
(1917 - 1988). De eide fiskerskøyta «Bevø», med registreringsnummer A-3-V, og
drev hovedsakelig med sild- og brislingfiske. Familien har ei sjøbu på Sauholmen,
tidligere også garntørke (gælje) og barkekar. IG Se: Fiske.
Brevik legesenter
Legesenter på Cato Zahl Pedersen-Senteret. Det drives av legene Morten Laudal og
Eivind Myhre. Se: Cato Zahl Pedersen-Senteret I Leger, legesenter I Son legekontor.
Brevik Kro og Pizza
Kafé/serveringssted på Søndre Brevik, øst for Brevikveien, på del av Søndre Brevik
gård. Virksomheten ble etablert i 1981 og drives av Gro Brevik (1963 -) og Bjørn
Nyland (1949 -). Kroa er åpen alle dager året rundt og har forøvrig utkjøring av
pizza. Kroa er blitt et samlingssted på Brevik. Stedet har forøvrig fått tilnavnet
«Huset på prærien» og «Steppekroa» på grunn av sin beliggenhet. IG
Brevik Kro og Pizza. (Foto: ØFN).

Brevik Marina
Se: Søndre Brevik Båthavn.
Brevikmyra
Småbruk sør for Son. Gnr. 133, bnr 2. Utskilt fra Store Brevik i 1843. Størstedelen av
eiendommen er oppdelt og er utbygd med boliger.
Brevik skole og grendesenter
Barneskole for klassetrinn 1 - 7 på Store Brevik, like ved Breviktjernet. To parallel
len Skolen ble tatt i bruk 5. januar 1982. Den har vært bygd ut etappevis, i 1986,1988
og i 1997, med i alt 4 byggetrinn. Det siste stod ferdig i 1997, med Asbjørn Ystad
som arkitekt. Rektor fra 1993 er Ellen Listerud Hagen. Skolen hadde for skoleåret
1999 - 2000 ca. 200 elever, fordelt på 11 klasser. Ved skolestart høsten 2002 var det i
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Brevik skole og grendesenter. (Foto: ØFN).

alt 269 elever fordelt på 14 klasser: 1. klasse 44 elever, 2. klasse 30 elever, 3. klasse
43 elever, 4. klasse 47 elever, 5. klasse 37 elever, 6. klasse 30 elever, 7. klasse 38 ele
ver. Og elevtallet øker —
Skolen fikk skolefritidsordning i 1991. Hver torsdag har storskolen prosjek
ter som fungerer som elevbedrifter: Brevik Natur og Friluft - Brevik Sjø og Fisk Brevik Bakeri - Musa (dataprosjekt) - Keramikk og Brukskunst - Brevik Teater
gruppe.
Fra 1999 er skolen blitt utvidet med grendesenter, som er et samlingspunkt
for kultur- og fritidsaktiviteter på Brevik. Det ble da iverksatt en prøveordning med
økt selvstyre, med samarbeidsutvalg bestående av rektor, representanter for de
ansatte, elevene, foreldrene og politikerne. Grendesenteret omfatter blant annet
ungdomsklubb, kjøkken, kafé, selskapslokaler og møterom. Ordningen med gren
desenteret viste seg så vellykket at kommunestyret i desember 2000 vedtok å fort
sette med grendesenteret, som har vist seg som meget verdifullt i lokalmiljøet som
et godt miljøtiltak, ikke minst for ungdommen. Fra våren 2002 er tilbudet utvidet
med bygdekino. Skolen og grendesenteret har 22 lærere og 27 andre ansatte, fordelt
på skolefritidsordning, klubbarbeidere, rengjøringspersonale m.m. IG Se: Ustemd
Hagen, Ellen I Lærere I Skoler I Solhøy skole I Son skole I Ungdomsskole.
Breviktjernet
Tjern på Store Brevik. Oppdemmet i slutten av 1800-tallet for isproduksjon. En tøm
merrenne førte isblokkene fra tjernet ned til Mossesundet for utskiping. Tjernet lig
ger nå midt i et boligområde. Brevik skole og en idrettsplass ligger nær tjernet.
Se: Isproduksjon.
Brevik Ungdomsklubb
Se: Ungdomsklubber.
Brevikveien
Hovedveien mellom Son og Moss grense. Veien mellom Son og Moss gikk tidlige
re opp Feierbakken, over i «Gamle Brevikvei», gjennom tunet på Nordre Brevik og
fulgte bare delvis nåværende vei videre sørover. På Akershus fylkeskart av 1827 er
veien betegnet som ikke rodelagt bygdevei.
Vestby herredsstyre vedtok i møte 11. juli 1907 å anmode vegvesenet om å
utrede en ny vei mellom Son og Moss. 16. september 1913 vedtok herredsstyret å
omlegge Brevikveien etter vegvesenets plan og på følgende betingelser:

Breviktjernet i 1962. (Tegning: IG).
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•De interesserte gaardbrukere og andre bidragsydere yder fri grunn, fremkjører 700 læss
grus eller sten samt erlægger i kontanter kr. 2.000.-. Grinde- og gjærdehold bekoster
Saaner sognekasse tillikemed grundavstaaelse ved Herm. Hansens hus, Soon.
• Soon kommune stiller kr. 700 - til disposition for veianlægget, samt overtar vedlikeholdet
inden Soons grænser.

BRYGGER

• Moss kommune stiller kr. 600 - som bidrag til anlægget.
• Moss herredskommune overtar vedlikeholdet av den del av veien som gaar gjennom her
redet.
Veien skulle bygges med steinunderlag på betingelse av bidrag fra fylket, noe som
skjedde. Veianlegget strakte seg fra Son til Kambo. Anlegget ble igangsatt 26. juni
1918. Det ferdige veianlegget ble overtatt 21. juni 1921. Anleggskostnadene ble på
kr. 199 750.-. Totallengden på veien var på 4400 meter, hvorav 110 meter i Son og
620 meter i Østfold. En følge av den nye veien var at bedehuset som ble bygd der
Minneparken nå er, måtte flyttes nordover til «Bedehustomta». (Kilde: Akershus
Fylkes veghistorie) Se; Bedehuset I Veier og veinavn.
Brich, Inger

(1941 -) Innehaver av forretningen «Krims og Krams» i Storgata 18. Eiendommen
eier hun sammen med Diethard (Dieter) Brich. Se: Krims og Krams.
Brygga Mat

Brygger nedenfor Nærupkuset i 1902.
(Foto: Carl Krafft).

Dagligvareforretning i Sagaveien. Kiwi-kjeden. I år 2002 den eneste dagligvarefor
retningen i Son. Forretningen drives av Ola Risbråthe. Se: Nyland, Sonja I Risbråthe,
Ola.

Brygger

De tradisjonelle bryggene i Son har fra gammelt av vært trebrygger. De er bygd av
impregnerte stokker og bjelker, ofte av kasserte telefonstolper. Langs stranda i Son
har det tidligere vært 10 -12 trebrygger. Nå er det færre. Stolpene som bærer bryg
gene, er slått ned i bunnen. Et problem med de tradisjonelle trebryggene har vært
at de kan skades av isen. Når isen fryser rundt stolpene, vil de kunne bli trukket
opp av bunnen ved flo sjø. Dette er løst ved at man vanligvis bygger steinkar, dvs
man slår 4 stolper ned i sjøen i en firkant, med ca. 2 meter avstand. På disse stol
pene festes under og litt over vannet vannrette planker/stokker, slik at det dannes
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Bryggemiljø ca 1920 (Foto: Wilse).

ei stor kasse. Opp i disse kassene fylles det stein, som sørger for å holde stolpene
fast under isgangen om vinteren. De tradisjonelle trebryggene har en høyde på 1,5
til 2 meter. Gangbanen har en bredde på ca. 1 meter.
Utviklingen har medført at enkelte trebrygger er erstattet med brygger i
betong eller stål, noe som etter hvert vil endre karakteren av strandkanten i Son.
Brødrene Larsen
Navn på det tidligere entreprenørfirmaet, med base på gården Sletta. Firmaet ble
opprinnelig drevet av brødrene Roar, Sigmund og Tom Asgeir Larsen. Firmaet har
vært entreprenør for en rekke større byggeprosjekter i Sonsområdet, blant annet
Son Eldresenter. Firmaet ble etter hvert omorganisert, og i 1999 ble navnet endret
til Hersleth Entreprenør, med kontor i Såner, på den tidligere Statoil-stasjonen ved
Mosseveien. Se: Hersleth Entreprenør.
Brødrene Lerviks Båtbyggeri
Båtbyggeriet holder til på eiendommen Grønnlien, gnr 135, bnr 19. Eiendommen er
en stor slette ved Såna, rett nord for Mølleråsen. Eiendommen kalles Værket på fol
kemunne, fordi det tidligere har vært et teglverk her. Se: Åsbogen Teglverk.
Båtbygger Anders Tallaksen (født 1880) kjøpte stedet i 1926 og slo seg ned
der med kone og barna Knut og Tallak (tvillinger født 1912), Sandra (født 1915) og
Anfin (født 1920). Familien kom fra en plass som het Lervika ved Sannidal i
Telemark, og da barna ble voksne, tok de familienavnet Lervik.
Da familien slo seg ned på Værket, kom de fra Vollen i Asker, hvor Anders
Tallaksen hadde jobbet for Anker & Jensen. Da de kom til Son, fikk han jobb som
båtbygger på Soon Slip og Baatbyggeri (Kugrava).
Sønnene kom tidlig inn i faget. Allerede siste året de gikk på folkeskolen, var
Knut og Tallak med sin far og bygde båt de dagene det ikke var skole. Senere drev
de med båtbygging flere steder, blant annet i Hvitsten og i Holmen i Asker. De var
også innom Kugrava i Son og Bringsværd i Drøbak.
I 1946 startet Tallak og Anfin med å bygge et verksted på Værket. Tallak
arbeidet da på Kugrava sammen med Knut, mens Anfin hadde arbeid på verftet på
Glennetomta. Etter at verkstedet var ferdig, bygde de i 1947 en 22 fot klinkbygd
vadbåt til Sigvart Karlsen og en 22 fot klinkbygd snekke til Gerhard Gulliksen,
begge hjemmehørende i Son. Firmaet Brødr. Lerviks Båtbyggeri ble etablert i 1948,
og det året bygde de en 14 fot jigg og to snekker, en på 20 fot og en på 22 fot.
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Båtbijggeriet i år 2002. (Foto: ØFN).

De første årene bygde de ulike båttyper, men de fleste var klinkbygde snek
ker. I 1950 bygde de en 30 fot vadbåt til Sverre Andersen i Drammen. Utover på
1950-tallet fortsatte de med båtbygging, men de bygde også en del redningsflåter,
blant annet i 1953, da det ikke ble bygd noen ny båt på Værket. 11954 bygde de sin
første hyttebåt i mahogny. Den var på 28 fot og ble bygd for Reidar Falthin i Oslo.
I 1955 - 56 ble det bygd finnjoller hos Brødr. Lervik, i alt 9 stykker. I 1956
sendte de også sin første båt til Amerika. Det var en 26 fot seil- og motorbåt, som
sammen med en Oslojolle ble bygd for Noge Boats Rowayton. Året etter ble det
bygd to like båter av seilbåt-type med kjøl og innenbords motor, som også ble sendt
til USA.
På denne tiden hadde de nok å gjøre, og bror Knut ble ansatt i firmaet. Siden
arbeidet de tre sammen, også etter at de nådde vanlig pensjonsalder.
Fra 1960 bygde de en større båt hver vinter. Dette var båter av typen motor
krysser, hurtiggående hyttebåter med sentercockpit. Disse båtene var i størrelse 24
- 40 fot. De ble konstruert av Otto L. Scheen i Drøbak. Hver båt ble derfor skred
dersydd ut fra oppdragsgivers ønsker. Det startet med en båt til Claes Baage i
Stockholm. Båten het La Paz og var en glattbygd motorkrysser, som ble hvitmalt,
kanskje for å se ut som en plastbåt? Den siste og største av disse båtene var en die
selkrysser til Jan Fixdal. Den var på 40 fot og ble bygd i 1968.
I 1971 ble siste nybygg sjøsatt fra Brødr. Lerviks Båtbyggeri. Det var en 23
fots hyttesnekke, som i utgangspunktet var ment for salg, men som firmaet beholdt
som egen fritidsbåt.
Etter den tid fortsatte det med større og mindre reparasjoner av båter ved
siden av båtopplag og utleie av båtplasser. De tok også på seg andre oppdrag, som
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Motorkrysseren «La Paz»,
bygd for Claes Bugge i Stockholm.
28 fots motorkrysser i mahogny.

husbygging og innredningsarbeider. Etter at de nådde pensjonsalder, ble det etter
hvert mindre med reparasjoner, men da Anfin døde i 1998, var han i gang med inn
redning i en større, eldre båt. Etter Anfins død har hans enke, Olga, fortsatt firma
et sammen med Tallak. Det er derfor fortsatt båtopplag og båtplasser på Værket.
Selve verkstedet er nå leid ut til Odd R. Wang fra Moss. Han driver med restaure
ring/oppussing av en Aas-terne.
Tallak døde i februar 2000. Hans del av firmaet er overtatt av hans fire nieser
og nevøer, Knuts datter og Anfins tre barn. Høsten 2001 ble det inngått avtale med
«Plaza Boats» v/Rune Rødsrud (1971 -) og Finn Varran Fossum (1956 -), som skal
drive båtbyggeriet med båtopplag og båtplassutleie. RLJ Se også: Lystbåtbygging I
Iversen, Jac M. I Johnsen, Asbjørn og Helene.
Braaen, Braaenhuset

Se: Martin Braaens Eftf.
Bråtan, Bråten

Område øst for og ovenfor Son skole. Omfattet tidligere hele åsen der Alicenborg
Bråtan før det ble bebygd i 1950-årene.
(Maleri: Olga Wesenberg).
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nå ligger. Det var opprinnelig et småbruk, gnr 134, bnr 7, sannsynligvis ryddet ved
bråtebrenning. De siste driverne var Johan Gudmundsen og Louise Gustavsen.
Deler av området ble utbygd med boliger i 1950-åra. Gjenværende del av Bråtan
omfatter bare en boligeiendom med den verneverdige hovedbygningen med uthus.
Se; Gjeldshråtan.
Bråtenveien
Boligvei øst for Son skole. Se; Bråtan I Gjeldshråtan I Veier og veinavn.
Bullestranda
Privat strand i Son sentrum. Oppkalt etter «Bulle» eller Gro Dørnberger, datter av
maleren Carl Dørnberger.
Bullestranda.
Dørnbergerhuset i bakgrunnen.

Busserullen
Betegnelse på Skipperstua på Son Kro. På 1800-tallet var Busserullen og
Skipperstua to adskilte lokaler, men den sosiale utjevning har gjort det tidligere
skillet overflødig. Se; Holters Børs I Son Kro.
Sjåfør Kristian Svendsrud foran
rutebussen Soon - Oslo i 1930-årene.

49

BUSSTRAFIKK

Busstrafikk
Fra 1928 startet De Blå Omnibusser - «Blåbuss» - å trafikkere bussruta Soon - Oslo.
Sjåfører fra den første tiden var blant andre Ivar Bogen, Olaf Karlsen, Alf
Martinsen, Kristian Svendsrud og Karsten Thrane.
Veistandarden dengang var ikke som i dag. På våren i verste teleløsningen
hendte det at bussen kjørte seg fast. Alle passasjerene måtte da ut og dytte bussen
for å komme videre. Strekningen fra Vassum nord for Årungen og ned til Nesset
ved Bunnefjorden var ekstra ille. Om vinteren gikk det bedre. Var det kaldt nok,
kjørte bussen over Årungen og Gjersjøen på isen. Det kunne være dramatisk ellers
også. På torvet i Son klarte noen unger å løsne håndbremsen. Bussen rullet bakover
ned torvet og ble hengende på bryggekanten.
11937 startet Ivar Bogen eget busselskap og åpnet ruta Son - Ås. De kjente og
kjære gulmalte Bogen-bussene trafikkerte Son - Moss og Son - Sonsveien - Vestby.
Bogen arrangerte også bussturer. Velkjent var oppslaget i Son der det stod: «Hvis et
passende antall melder seg, går det tur til Rabbalshede lørdag kl. 08.00.»
Bussene «Saurer'n» og «Fargo'n» var gamle slitere. De nye lekre turbussene
kom etter hvert - vi husker de fleste. Ivar Bogens sønn Martin var også med og drev
firmaet en årrekke. På skoleturene med Ivar og Martin Bogen var det alltid stor
jubel. Da Ivar Bogen pensjonerte seg i 1970, var en epoke over.
Samtidig som bussrutene til Oslo startet, begynte Ole Kinde å trafikkere ruta Son Moss. Oskar Onsaker fikk imidlertid konsesjon på denne ruta og trafikkerte den til
den ble slått sammen med Moss og Omland Bilruter. KT
Reklame for bussruta Soon Moss.

De Blå Omnibusser hadde i Juleheftet «Jul ved fjorden» for 1929 følgende annonse:
Bilruten Soon - Oslo
Gjældende fra 1. november 1929
Alle dage
Fra Soon:
7,00
9,30
23,30 26,45 20r45
Fra Oslo:
9,30
23,30 16,30 19,30 23,45
Rnten går via Landbr.høiskolen
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Blåbussen i et forgjeves forsøk på sjøveis
rutetrafikk.

Telefoner:
Soon 20, Drøbak 270, Oslo 16267
Søren Onsaker hadde følgende annonse:
Omnibusruten Moss - Soon
Indehaver: Søren Onsaker
Hverdage:
FraMoss:
7,15
8,50
12,30 14,30
Fra Soon:
7,55
9,30
13,05 15,15
*) Fredag og lørdag en time senere.
Ekstratur lørdag:
Fra Moss:
20,45 22,30
Fra Soon:
21,20 23,00
Søndage:
Fra Moss:
12,30 15,00 19,15 22,30
Fra Soon:
13,05 15,40 19,50 23,05

18,15 *
18,55*

Som man ser, var ikke de offentlige kommunikasjonene vesentlig dårligere deng
ang enn nå, spesielt ikke på søndagen Se: Norgesbuss Østfold AS.
Bussen i tranga. (Foto. ØFN).
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Bygdø-Johansen
Johan C. A. Johansen. Han var reder og skipskaptein og eide eiendommen «Sjølyst»
sør for Son Torg på begynnelsen av 1900-tallet. Gift med svenskfødte Mathilde
Burstrøm. Han var omgangsvenn med Jac. M. Iversen. I årene 1882 -1915 eide han den
kjente barken «Inverdmie». Eiendommen «Sjølyst» ble i 1916 solgt til A/S Kristiania
fjord Canning Co, det senere Soon Hermetikfabrik. Johansen flyttet til Moss og
siden til Filtvet. Se; Birkelandgården I «Inverdmie» I Soon Hermetikfabrik A/S.
Johan Johansen og kona Mathilde
Burstrøm utenfor «Sjølyst»
(Birkelandgården).

Byggeskikk
Ordet byggeskikk skriver seg opprinnelig fra sosiologen Eilert Sundt, som på 1800tallet foretok reiser og undersøkelser i Norge om folkeliv, levekår og bebyggelse.
Han brukte ordet «bygningsskikk» om den vanlige måten folk flest bygde sine hus
på. Han observerte at i samme landsdeler eller bygder fantes det klare fellestrekk
med hensyn til hvordan folk bygde.
I Son hører den eldste bebyggelsen til det som kalles den akershusiske hus52
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Byggeskikk:
Bygningsmiljø år 2002. (Foto: ØFN).

typen. Hustypen er ikke begrenset til Akershus, men finnes over større deler av
Østlandet. Typisk for denne hustypen er at den opprinnelig består av to rom, med
inngang på husets langside, rett inn i stue/oppholdsrom. Fra dette rommet kom
man inn i kammerset. Huset var bygd i tømmer. På husets langside ble det vanlig
vis bygd et bislag som man først kom inn i. Dette ble etter hvert utviklet til en inne
bygd svalgang langs hele husets langside, bygd i bindingsverk, til forskjell fra
resten av huset som var i tømmer. Svalgangen ble oftest brukt til lagerrom. I de fles
te eldre hus i Son kan man gjenkjenne denne opprinnelige planløsningen, seiv om

Thomas Jørgensens hus i Storgata 48.
(Foto: ØFN).
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«Feier'n.»
Tegning av Dørnberger.

husene siden er blitt utvidet og ombygd. Et typisk eksempel på en akershusisk hus
type er Jostushuset på Son Kystkultursenter. Også dette huset har imidlertid fått
senere tilføyelser ved et ekstra rom i lengden.
I annen halvdel av 1800-tallet kom sveitserstilen også til Son; Det var som
regel store hus, med stor takhøyde, oftest i to etasjer, store takutstikk og utskårne
detaljer - snekkerglede - rundt vinduer, på vindskier og på de store, luftige veran
daene. Vinduene er høye krysspostvinduer. Typiske sveitserhus er tidligere Korens
Pensjonat og Fjellstadgården i Fjellstadbakken. Denne moten bredte seg også til de
eldre, enklere husene som ofte ble ombygd og påbygd, og med den samme «snek
kergleden» som på de «ekte» sveitserhusene. Man kan likevel vanligvis skille de
eldre, ombygde husene fra de nybygde sveitserhusene ved at de eldre husene har
akershusisk plan i 1. etasje, og ved at de har beskjeden etasjehøyde.
I Son finner man ellers fra århundreskiftet hus i «jugendstil» eller «art nou
veau». Disse husene har ofte mansardtak, kombinert med halvvalmet tak.
Vinduene kjennetegnes ved at de er inndelt med mange småruter øverst og store
glassflater nederst. Det er ikke mange jugendhus i Son, men «Fille Skaugum» i
Storgata 41 er et typisk eksempel.
Fra 30-årene ble det bygd hus i «funkisstil» oftest med et valmtak, eventuelt
pulttak eller saltak med liten takvinkel, med tofags vinduer ofte som hjørnevindu
er, og gjerne liggende panel. I det gamle Son er det få funkishus, men mange av
sommerhyttene rundt Son er bygd i denne stilen.
Fra 1940- og 50-årene preges husene av enkle former, med saltak, i 1. etasje,
og med tofags vinduer. Enda senere er det kommet til et utall av hustyper, delvis
valgt ut fra ferdighus-firmaenes katalogen I det gamle Son er det likevel svært få
hus som ikke er søkt tilpasset det gamle bygningsmiljøet.
Når man snakker om byggeskikk, stil og - arkitektur - kan man ikke alltid si
at den og den stilen hører til det eller det tidsrommet. Sveitserstilen hadde sin
blomstringstid i siste halvdel av 1800-tallet, men i Son ble det bygd sveitserhus eller
eldre hus fikk sveitserstildetaljer til ut i 1920-årene. Jugendstilen hører hovedsake
lig til i det første tiåret av 1900-tallet, men i Son ble det bygd jugendhus på 1930-tal
let. Funkisstilen var også noe forsinket i Son, idet det ikke bare ble bygd funkishus
på 1930-tallet, men hus med funkiselementer til ut på 1950-tallet. Et annet forhold
man må være oppmerksom på, er at eldre hus ikke alltid bare kan henføres til én
stil. Svært vanlig er det at hus i Son har elementer fra flere stilperioden
Birkelandgården har en kjerne av den akershusiske hustypen, men ble på begyn
nelsen av 1900-tallet ombygd i hovedsak i sveitserstil, men har typiske jugendvin
duer.
I Son har vi ikke bare byggeskikk, men kanskje i like stor grad en «endrings
skikk». De fleste hus som har en alder på 100 år eller mer, er utvidet og ombygd
gjennom årene og er preget av hva som var skikken da endringene ble foretatt. IG
Se også: Bevaringsplan.
Bylterud, Hilmar
Født på Vestre Bylterud i Såner i 1897. Han var kemner i Son fra ca. 1925 til ca. 1935.
Han ble i 1929 sekretær i byggekomiteen for den nye Son skole, som han dessuten
utarbeidet tegningene til. I tillegg til sin kemnerjobb hadde han politimyndighet i
Son, noe som gikk videre til hans etterfølger Thorolf Drag. Se: Drag, Thorolf I Son
kommune 1837 - 1964 I Son skole
Byoriginaler
Enhver by med respekt for seg seiv har sine byoriginaler, dvs personer som ved sin
måte å være på, ved sitt utseende eller på annen måte blir lagt merke til i gatebil
det og som hver på sin måte setter farge på miljøet. Son har hatt - og har fremdeles
- sine originalen Mange husker eller har hørt om Dørnberger, Sigurd på gangen,
Lallan eller Konsulen, Boffen, Hæggæhn og Ola Kimbla. Hva som skal til for å bli
kalt byoriginal, er ikke klart definert, men kanskje både Sigurd Stene og Trond
Gundersby kan regnes blant dagens originalen Det er intet nedsettende ved betegnelsen, kanskje i mange tilfelle tvert imot.
IG
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Son Bystyre 1929 - 1931.
Foranfra venstre:
Karsten Gulliksen, Josef Brevik,
Ole Hansen, Georg Wedel Jarlsberg,
Carl Johansen, Ragnvald Olsen,
Ole Kjønnerud, Eivind Strand Jacobsen,
Lars Kjørsvik.
Bakfra venstre: Johannes Hansen
(ordfører), Karsten Hansen,
Hilmar Bylterud (kemner),
Johan Kristoffer Strøm,
Gottfred Christensen, Johan Solvang,
Aagot Lautin, Carl Hartvig Johansen,
Ole Kinde, Johan Olsen, Toller Eriksen,
Ole Nygaard, Baltzersen.

Bystyremøte 1932
Moss Avis har i sin utgave for lørdag 12. mars 1932 et fyldig referat fra møtet i Soon
Bystyre torsdag 10. mars 1932. Referatet gir et godt bilde av Son fra 1930-årene:
Soon Bystyre hadde møte torsdag, ledet av ordfører Christensen. Møtet holdtes for
første gang i den nye skoles gymnastikksal.
Ordføreren ønsket representantene vel møtt i det nye lokale, og håpet at de
beslutninger som blev fattet der, blev likeså vellykket som den nye skole.
Der blev referert skrivelse fra småbruk- og boligbanken om, at norske mate
rialer bør benyttes til nybygg som denne bank yder lån til.
Der blev referert kjøpekontrakt på salg av det gamle skolehus til fhv. pantefullmektig J.E. Jacobsen for 4.500 kroner. Huset overdras Iste mars.
Ny Jord.
Der forelå andragende fra «Ny Jord» om et bidrag av 1 øre pr. innbygger til selska
pets virksomhet. - Efter formannskapets forslag blev det enstemmig vedtatt intet at
bevilge.
Salg av uthus.
Formannskapet bad om bemyndigelse til at seige kommunens gamle uthus på den
gamle bedehustomt til nedrivning på den fordelagtigste måte. - Bemyndigelsen
blev enstemmig gitt.
Lån i Fiskeribanken.
Der forelå skrivelse fra Den norske fiskeribank om ordning av et lån som er mis
ligholdt. Restsummen er kr. 134,25, indusive renter.
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Kommunen har søkt om delvis eftergivelse, men kravet er blitt avslått.
Kommunen hadde også søkt om delvis eftergivelse for andre låns vedkommende,
med samme negative resultat.
Formannskapet foreslog derfor at kommunen betaler kr. 134,25 + efter
skuddsrente til nevnte låns innfrielse. - Dette blev enstemmig vedtatt.
Leie av den nye skole.
Fra skolestyret var oversendt endel andragender om leie av gymnastikksalen til
forskjellige formål. Formannskapet foreslog for bystyret, at dette bemyndiger for
mannskapet til at treffe avgjørelser med hensyn til bortleie og fastsette eventuell
pris.
Følgende søkte;
Soon Idrettsforening søkte om gratis leie av gymnastikksalen til sine øvelser 1
gang ukentlig. Laget vil seiv ordne med rengjøring. Det er forutsetningen at skolen
skal kunne benytte foreningens apparater. Skolestyret hadde foreslått at leien for
denne forening settes til 3 kr. pr. aften, rengjøring inclusive.
Soon Musikkorps søkte også om leie av gymnastikksalen til sine øvelser 1
gang ukentlig og så billig som mulig. Skolestyret hadde på grunn av korpsets van
skelige stilling for tiden foreslått at det gratis får leie lokalet på nærmere angitte
betingelser. Det er forutsetningen at kommunens bidrag til korpset, 100 kr. pr. år,
bortfaller.
«Soon og Omegns Vel» søkte om gratis leie av gymnastikksalen til sine fester maksimum 4-5 ganger årlig. Skolestyret hadde foreslått at leieprisen for gymna
stikksalen til fester settes til kr. 10.00 pr. gang, og at kun det i salen forefinnende
inventar benyttes. Ønskes bevertning, må arrangement derom treffes med pedel
len.
Røde Kors' junioravdeling søkte om gratis leie av systuen til sine møter hver
14. dag. Foreningen har tidligere hatt gratis leie i den gamle skolen. Til gjengjeld
lover foreningen at bekoste gardiner til systuen. - Skolestyret anbefalte andragen
innvilget.
Pastor Kjørsvik hadde ventet at formannskapet hadde kommet med forslag til
satser for utleie. Efter departementets skrivelse av 10. januar 1917 tilligger det
bystyret at leie ut skolens lokaler, dog således at skolestyrets uttalelse om utleien
bør foreligge. Taleren trodde at denne rett av bystyret andre steder var overdratt til
(skole)styret. En sådan rett ønsker ikke skolestyret, men det vilde dog være prak
tisk.
Ordføreren: Når formannskapet ikke har utarbeidet forslag til satser for utleie,
kommer det av at vi gjerne vil høste nogen erfaring om hvad der kan være mest
passende. Når så er skjedd, skal forslag om satser bli fremlagt for bystyret.
A. Espeland vilde anbefale at alle foreninger blev stillet likt. Der bør settes en
minimumspris.
Johan Larsen: Denne sal er bygget for barn. Alle barn bør derfor gratis ha
anledning til at leie den. Idrettsforeningen og musikk-korpset utfører et glimrende
arbeide. De holder også barna borte fra gaten.
Ordføreren lovet at ta hensyn til det som var framført av Espeland og Larsen.
Vi vilde nok gjerne ha imøtekommet alle andragender. Kunde vi bare gi bort efter
behag, var saken grei. Vi må dog ta hensyn til kommunens vanskelige stilling.
Arth. Isaksen: Jeg går ut fra at alle foreninger blir likt behandlet. Det er vel
ikke meningen at skolestyrets beslutninger er bindende for formannskapet.
Ordføreren: Naturligvis ikke. Vi står helt suverent.
- Formannskapets forslag blev enstemmig vedtatt.
Skolestyret foreslog at eventuell leieinntekt av gymnastikksalen avsettes til
et fond til innkjøp av undervisningsmidler. - Pengene blir at disponere av skolesty
ret.
Formannskapet foreslog at pengene går inn i kommunekassen.
Kjørsvik fremholdt nødvendigheten av anskaffelse av mer undervisningsma
teriell. Dette er en kommunal opgave og kan ikke overlates til det private initiativ.
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Taleren trodde at de forskjellige foreninger mer beredvillig vilde betale leie, når
pengene gikk til dette formål. Han optok skolestyrets forslag med undtagelse av
siste passus om at skolestyret skal disponere pengene.
Ordføreren hadde sympati for tanken, men frarådet av økonomiske grunner.
Han blev støttet av Espeland.
- Formannskapets forslag blev vedtatt mot 2 stemmer.
Soon Bedehus.
Det forelå skrivelse fra Bedehusbestyrelsen som nu, efterat skolen har fra
flyttet huset, søker om at kommunen bidrar til en reparasjon av dette med 300 kr.
samt betaler husleie fra 1. jan. til 1. juli 1932 med 300 kr. Tilsammen altså 600 kro
ner.
Videre nevnes i ansøkningen makeskiftet av den gamle og nye bedehustomt.
Formannskapet finner påkostningsbeløpet for høit og krav om husleie uri
melig, og utber sig bemyndigelse til at ordne saken med bedehusstyret. Fikeså
spørsmålet om makeskifte.
Ordføreren fant det uheldig at formannen i bedehusstyret samtidig var for
mann i skolestyret. Han fant ansøkningen og kravene ganske urimelige. Taleren
mente personlig at kommunen ikke har noget med denne reparasjon at gjøre. M. h.
t. husleien i tiden 1. januar -1. juli 1932 er den ikke medtatt i skolestyrets budsjett
forslag, som er utarbeidet av formannen i skolestyret og bedehussbestyrelsen.
Formannen hadde da lovet at bedehusforeningen skulde være rimelig i sine krav.
Pastor Kjørsvik beklaget først sin dobbeltstilling. Han hadde derfor i sin tid
bedt sig fritatt for at være formann i skolestyret. Han er formann i bedehusbesty
relsen ifølge sin stilling. Taleren anså det som sin plikt at ivareta bedehusets inter
esser. Huset har nu stått lukket i 1 måned, og det haster med å få gjort det istand.
Formannskapet burde ha underhandlet med bedehusbestyrelsen og derefter frem
lagt et positivt forslag til ordning, så saken hadde kunnet realitetsbehandles og
endelig avgjøres ikveld.
Kommunen står i takknemlighetsgjeld til Bedehusforeningen. Da kommu
nen var i nød for 40 år siden, stillet foreningen så at si gratis bedehuset til disposi
sjon - og i disse mange år er kommunen blitt spart for minst 15.000 kroner foruten
renter. - Men det er gått som i Egypten en gang: der er kommet en ny slekt som har
glemt de gamle velgjerninger. Det hele er noget tragisk. Efter i 40 år at ha leiet bort
huset og delvis gjort det uskikket til sitt egentlige formål, har ikke foreningen idag
midler til at sette det ordentlig istand, men må gå tiggergang til den kommune som
endog har prøvet at ta huset fra foreningen. Denne tiggergang byr mig imot, men
vi har gjort det nødtvungent. For den kontrakt som foreningen har med kommu
nen gjelder et skoleårs gjensidig opsigelsesfrist. Efter kontrakten skal kommunen
erlegge en årlig leie av 600 kroner, og dertil holde huset opvarmet til møter, betale
strømavgift og assuranse. Denne kontrakt utløper først til sommeren. Når derfor
foreningen krever leie for dette halvår, er der intet urimelig i det. Taleren beklaget
at strømmen til bedehuset uten videre er tatt bort.
Når ikke denne leie blev medtatt i skolestyrets budgettforslag, kom det for
det første derav at det var forutsetningen at skolen fraflyttes før jul, mens det først
skjedde midt i februar, og demæst at vi dengang ikke hadde rede på husets elen
dige forfatning. Det kom først frem, da pultene var tatt bort. Det viser sig nu at pil
larene under huset har sviktet og gulvet er iferd med at falle sammen. - Taleren
fremhevet til slutt at han hadde talt så utførlig om denne sak, fordi han stod alene
som talsmann for bedehuset, men mente bystyret bør ha rede på saken slik som for
eningen ser den.
Ordføreren: Jeg har også sympati for at bedehuset bør settes istand, men der
er også noget som heter kommunekassen, og den er tom. Bedehusforeningen bør
redusere sine krav dennegang og heller ikke komme igjen siden.
Kjørsvik fremholdt påny, at saken burde været fremlagt for bystyret til ende
lig avgjørelse i kveld. Nu skal der konfereres med bedehusforeningen, og saken
skal påny for bystyret. Bedehuset har stått tomt i en måned, og der har været rike
lig tid til underhandling. Det hastet med dette arbeide. Det vil også skaffe beskjef
tigelse for arbeidsledige, og det bør vel være i kommunens interesse.
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Ole E. Hansen var forbauset over bedehusforeningens ansøkning. Han ventet
ikke flere krav fra den kant efterat ny kontrakt var oprettet.
- Efter endel ytterligere replikker mellem ordføreren og Kjørsvik blev for
mannskapets forslag vedtatt mot 1 stemme.
Lånet hosfoged Nærup.
I anledning av det hos foged Nærup optatte lån, stort 4900 kr., til vann- og
kloakkledning til skolen, foreslog formannskapet at lånet amortiseres innen 5 år.
- Dette blev enstemmig vedtatt.
Se også: Bystyret 1963 I Son kommune 1837 - 1964.
Bystyret 1963

Bystyret i Son hadde 21 representanten Etter 1945 var Son en utpreget «rød» kom
mune, der Arbeiderpartiet hadde rent flertall. I siste periode før kommunesam
menslutningen i 1964 hadde Arbeiderpartiet hele 14 representanter, mens de bor
gerlige hadde 7 til sammen, på en borgerlig fellesliste.
Representantene i Sons siste bystyre var:
Johan Gulbrandsen A, Arvid Balstad B, Henry Gulliksen A, Birger Baltzersen
(ordfører) A, Odd Klokkerud A, Reidar Jakobsen A, Henry Johansen A, Paulus
Pettersen A, Jørgen Klokkerud A, Edel Johansen B, Ellen Jacobsen A, Kari Lie B,
Einar Knudsen A, Karl Presterud B, Nils Hermann Kinde B, Alf Lie B, Christoffer
Christoffersen A, Anders Fjærli A, Gunnar Olsen A, Odd Birkeland A, Knut
Ottersen B.
A: Arbeiderpartiet
B; Borgerlig fellesliste
Se også: Bystyremøte 1932 I Kommunesammenslutning I Kommunestyrerepresentanter
1999 -2003 I Son kommune 1837 - 1964.
«Bør»

Fraktebåt, tilhørende Fred Olsens Rederi. Den gikk i årene 1950 -1954 med sand og
andre varer mellom Oslo og Son. Båten kunne også ta passasjeren Eivind Strand
Jakobsen var skipper. Den ble bygd i 1899 ved Akers Mekaniske Verksted som sle
pebåten «Emanuel» av Fredrikstad. Siden ble den solgt til Irgens i Bergen og satt i
fart i Odda. Den fikk i 1936 byttet ut dampmaskinen på 40 NHK med dieselmotor
på 80 BHK. I 1937 ble båten omdøpt til «SIF», og etter krigen kom den tilbake til
Fredrikstad, og altså fra 1950 til Fred Olsen & Co, som omdøpte den til «Bør». 11954
ble den registrert i Grimstad under nytt navn «Eno» og hadde sin base på
Mosterhavn. I 1989 ble båten karakterisert som «i meget dårlig forfatning, skal
utrangeres.» (Kilde: Fred Olsen & Co v/Knut Klippenberg)
Bøsterud, Bjørn

(1939 - 1987) Lærer og politiker. Han var født i Sør-Odal og kom til Vestby i 1962.
Han ble først lærer på framhaldskolen, og i årene 1964 - 1968 lærer ved Solhøy
skole, og i 1968 - 1978 lærer og rådgiver ved Såner Ungdomsskole. I 1978 ble han
rektor ved Solhøy skole, inntil han i 1985 ble ansatt som skolesjef i Skjeberg kom
mune. Bøsterud var dessuten hele tiden en sentral og aktiv politiker i Vestby kom
mune for Arbeiderpartiet, med blant annet sete i formannskapet. 11969-71 var han
formann i Soon Idrettsforening. IG
Bøyesen, Bente

(1967 -) Kunstmaler. Født i Skien. Utdannelse fra SHKS 1991 og Statens
Kunstakademi 1995. Hun har holdt en rekke separatutstillinger, bl.a. i Oslo
Kunstforening, Telemark Kunstnersenterer og Galleri Ask i Åsgårdstrand, foruten
at hun har deltatt ved Statens Høstutstilling og en rekke andre kollektivutstilling
er. Hun er innkjøpt av blant annet Nye Rikshospitalet. Hun og mannen Knut
Natvik er bosatt i Prestegården/Menighetshuset, som de kjøpte sammen med Eirik
Selmer-Olsen og Grethe Larsen i 1999. Se: Natvik, Knut I Prestegården.
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Sonkilen båthavn.
(Foto: ØFN).

Båtbyggerveien
Liten veistump som i begge ender munner ut i Sagaveien, ved den tidligere damp
saga. Navn etter seilbåtbyggeriet som tidligere lå i bygningen til Gamlesaga/
dampsaga.
Båter
Hva forbindes med båter i Son og omegn? For 100 år siden var det seilskuter og
mindre seilbåter, både i form av lystbåter og fiskebåter, alle var naturligvis bygd av
tre. For 50 år siden var det fiskeskøyter, motorsnekker og robåter av tre. For 30 år
siden kom plastbåtene, og plasten har overtatt mer og mer, slik at i år 2000 består
flåten i Son hovedsakelig av plastbåter i alle størrelser, fra de små båtene med
påhengsmotorer, til de store cabinkryssere i tre - fire etasjer, der ektemannen fun
gerer som skipper og kona er matros, fender og gallionsfigur, eller seilbåter, likele
des i alle størrelser, fra seilforeningens små konkurransebåter til de store familie
båtene i millionklassen, og der seilene stort sett brukes når man er kommet godt
klar av Sonskilen, mens de tøffer til og fra havna med en liten hjelpemotor. Mange
av trebåtene er plassert i Son Museumshavn, der de beskues av fastboende og turis
ter som sjeldenheter fra en svunnen tid. IG Se: «John» I « Octava » I «Sally III».
Båthavn
Se: Son Marina I Sonskilen Båthavn I Søndre Brevik Båthavn I Vestby kommunale båt
havn.

c
Café Oliven
Kafé i Stoltenberggården med eksotisk mat. De samme lokaler har tidligere huset
Kafé Neptun og Kafé Østavind. 11998 åpnet uteservering i bakgården, med navnet
«Olivenlunden». Kaféen drives av Shaker Sabetzadeh som også eier
Stoltenberggården. Shaker er tildelt Sooningprisen for 2001. Se: Sabetzadeh, Shaker I
Soon og Omegns Vel.
Campingen
11935 startet Johan Brevig med campingplass og kiosk i Brevikbukta, del av Nordre
Brevik gård. Tiltaket var populært. Folk kom med tog og sykkel fra hele Folio og
deler av Østfold. Folk hadde telt i områdene på hver side av bekken som renner ut
i bukta, ungdommen hovedsakelig på vestsiden, de eldre på østsiden.
Virksomheten ble avbrutt av krigen, men sommeren 1945 åpnet campingplassen
igjen. Hele 300 - 400 telt kunne det være i bukta - men ingen biler. Virksomheten tok
slutt henimot 1950, men navnet «Campingen» henger ennå igjen hos eldre soning
er. Se; Brevikbukta. (Kilde: Marit Bjørlo, Moss Dagblad 28.05.93)
Campingplassen på Brevik i 1930-årene
.(Foto: Willy Trautmann).

Cappelen, Bodil
(1930 -) Født i Stavanger. Maler og billedvever. Utdannelse ved Statens Håndverks
og Kunstindustriskole, tekstillinjen 1948 - 50 og grafikklinjen 1950 - 51. Flyttet til
Son/Brevik i 1998.
Hun har hatt en rekke separatutstillinger og deltatt på flere fellesutstillinger i
Norge, Sverige og Danmark.
Cato Zahl Pedersen-Senteret
«Senter for rehabilitering og egen mestring» i Kvartsveien i Øståsen sør for Son. Det
åpnet 3. juni 1998. Bygningskomplekset er tegnet av arkitektene Halvorsen og
Reine i Drammen, mens Veidekke ASA har vært hovedentreprenør. Stiftelsen
Sofienlund har vært byggherre. Stiftelsen er en ideell organisasjon med formål å
bidra aktivt til å øke rehabiliteringstilbudet for ulykkesskadde og kronisk syke i
Norge. Stiftelsen har realisert senteret gjennom et samarbeid med Vestby kommu
ne, gjennom Husbankens oppstartingsmidler og Cato-Senterets egenkapital, skaf
fet til veie gjennom et landsomfattende lotteri.
Senteret inneholder: 76 enerom med høy standard, 8 fellesstuer med kjøk
ken, treningssal med avanserte treningsapparater, fysioterapi, ergoterapi, svømme60
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Fra Cato Zahl Pedersen-senteret.

hall, garderobeanlegg med badstuer og solsenger, hobbyrom og hvilerom, restau
rant og bistro med kaffebar, resepsjon med kiosk, solterrasse, møte- og undervis
ningsrom, pårørendeboliger med 25 sengeplasser, 20 service- og omsorgsboliger,
store utendørs treningsarealer. I tillegg finnes; Brevik Legesenter, Sophies Minde
Ortopedisk Senter, Naturmedisinsk Senter, Soon Trim & Swim, Thomegården fri
sør, Cato-Senterets Hud- og Fotpleie.
Senterets behandlingstilbud ligger på et nivå mellom sykehusene og opptre
ningsinstitusjonene. Pasientene fra sykehus kan dermed overføres tidligere til et
mer stimulerende rehabiliteringsmiljø.
Senteret er etter hvert blitt en viktig institusjon i Son-området, idet en del av
tilbudet, slik som treningsrom, svømmehall, frisør, lege, restaurant m.m. også kan
benyttes av innbyggerne i Son og omegn. IG
Christensen, Steinar
(1946 -) Billedhogger. Han arbeider i metall, tre og stein. Han har utført en rekke
offentlige arbeider. Han fikk Morgenbladets kulturpris i 1974. Han har i flere år
vært professor på Kunstakademiet. Fra ca. 1990 har han etablert seg med bolig og
eget atelier på Nordre Brevik. Atelieret er forøvrig bygd i bindingsverk og halm. I
2002 fikk han oppdraget med å lage en stor steinskulptur ved inngangen til Statoils
hovedbygg i Stavanger. (Litteratur: Norsk Kunstnerleksikon) Se også: Arbeidsgruppe
Son.
Classic Yachts of Norway
Senter for klassiske seilbåter. Det ble grunnlagt i 1998 i Oslo, men ble 16. mai 2002
etablert med base i Sonskilen Båthavn, i det maritime senteret som da stod ferdig
på moloen ved skjæret. Der er det også seil- og konferansesenter, der det også kan
arrangeres selskaper. Det forutsettes arrangert seilkurs og seilturer med båtene som
til dels har store dimensjonen Drivende krefter for senteret er Peter Ennals og Alf
Ph. Bjercke.
Fra 2002 har blant annet seilbåten «Sincerity» på 93 fot hjemmehavn her.
«Sincerity» ble konstruert i 1928 av Baglietto for grunnleggeren av bilselskapet Fiat,
Signor Agnelli. «Magnolia» bygd i 1909 er en av verdens eldste tolvmetere, og
«Storm» er beholdt original siden den ble bygd i 1913. Fra 2003 vil en kopi av seil
båten «Britannia» få havn i Son. «Britannia» ble bygd for Edward 7. av England i
1893. Det er en kjempe i lystbåtsammenheng med en lengde på 148 fot. Den har
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vunnet flest premier i regattaens historie, med 250 førsteplasser. Den ble senket da
sønnen Edward 8. døde i 1936. Kopien er bestilt av Sigurd Coates og bygges i
Arkhangelsk.
«Concordia»
Et hollandsk skal i følge tradisjonen ha kommet til Son midt på 1800-tallet med
kolera. Flere av mannskapet døde og ble begravet ved Saltbua. Det ble plantet trær
på graven, som nå kalles Hollenderlunden. På 1800-tallet hadde Son og Hvitsten en
karantenekommisjon, som blant annet førte protokoll over koleratilfelle.
Kommisjonens protokoll bekrefter ikke noe om et hollandsk skip. Derimot var det
et par andre tilfelle av kolera på denne tiden, på norske båter. Se: Kolera.
Containerhavn
Fiskeridepartementet arbeidet i flere år med spørsmålet om etablering av ny con
tainerhavn i Oslofjordområdet, for å avlaste Oslo som ønsker å utvikle seg til
«fjordby» - uten for mye forstyrrende havnetrafikk. Ett av alternativene som ble
utredet var i Mossesundet, på Kambo, rett sør for kommunegrensen. Første gang
disse planene ble lansert, var i slutten av 1990-årene, og de møtte da massiv mot
stand fra både Vestby og Moss kommuner, også i kommunestyrene. En aksjons
gruppe ble etablert, og det ble startet en underskriftskampanje i begge kommuner.
Det ble innsamlet ca. 8000 underskrifter. I brev av 14.02.02 fra Vestby kommune
styre til Stortinget, Fiskeridepartementet og Miljøverndepartementet het det blant
annet:
«—Etablering av containerhavn på Kambo vil innebære en delvis ødeleggelse samt en sterk
forringelse av opp til 50 % av Vestby kommunes kystlinje. Store deler av vår kystlinje blir
berørt av båttrafikken slik at eksempelvis bading og andre friluftsaktiviteter blir vanskelig
gjort eller innebære en betydelig risiko. Mossesundet er et meget trangt sund som trafikke
res av et stort antall fritidsbåten På øyene Bile, Bevøya, Gjøva, Kulpe utfolder store deler av
Vestbys befolkning sine fritidsaktiviteten Disse områdene vil det bli meget vanskelig å
benytte på grunn av trafikken fra containerbåtene 15. august 2002 vedtok regjeringen å skrinlegge planene for containerhavn på
Kambo for godt.
IG Se også: Atomkraftverk I Protestaksjonen

D
Dahl, Johnny
(1918 - 2002) Lege, bosatt i Son, med legekontor i den tidligere apotekergården i
Vestby, men med mange pasienter fra Son. Det er ikke for ingen ting at Dahls slekt
ning kjøpmann Hans Jacob Hansen hadde følgende anbefaling: «Anbefalt av 100
norske leger samt doktor Dahl.»
Dahl, Hans Kristian
(1955 -) Tannlege. Han startet praksis i Victoriagården i 1988 og flyttet over til
Spinnerigården i 1995. ER
Dahli, Jon Petter
(1955 -) Lege i Son. Han driver legesenteret i Rodegården sammen med Jon Sundby.
Se: Leger, Legesenter.
Dampbåtbrygga
I 1855 fikk Son dampskipsforbindelse. Det var hjuldamperen «Moss» som ble satt
inn i rutetrafikk mellom Moss og Oslo. Hjuldamperne hadde vanskeligheter med å
legge til kai, og i Son fantes det heller ikke en skikket dampskipsbrygge. Det ble
derfor mest til at damperen stoppet ute på Skatet, og at passasjerer og gods ble frak
tet til og fra med småbåter.
A/S Alpha overtok siden rutetrafikken, men da hadde Son fått sin egen
brygge. Den første dampskipsbrygga ble kalt Samuelsens brygge og lå nedenfor
Nærups (tidligere Samuelsens) hus i Strandgata. Adkomstveien til brygga er ennå
lite forandret. Den bratte bakken rett opp mot hovedgata fantes ikke den gang, og
eneste utvei var en bratt kneik og derfrå i en skarp sving forbi Nærups hus. Veien
var knapt to meter bred, og hushjørnet var (og er) beskyttet av en anstøtsstein og
en solid jernstang for å hindre sammenstøt. Derfrå gikk veien i krok og bakker og
kom ut ved Holters Hotel (Son Kro).
Den gamle dampskipsbrygga i Son, 1901.
Carl Dørnberger.

63

DAMPBÅTER

«Oscarsborg» legger til ved dampbåt
brygga. (Foto: I. Grønbæk).

I 1909 ble det nåværende torvet og dampskipsbrygga innkjøpt og ekspedi
sjonsbygg oppført på nåværende Son Torg. Bygningen hadde et gjennomgående
portrom med kontor og ekspedisjonslokale på den ene siden og pakkhus på den
andre. Bygningen er forlengst borte. (Kilde: Sider fra Son)
Dampbåtbrygga er nå i det vesentlige i bruk som gjestebrygge. Den ble bygd
som trebrygge, men ble skiftet ut med betongbrygge i 1952. I Østlandets Blad for
13.06.1952 står det å lese følgende;
Havnestyret presiserer at arbeidet må gjøres hurtigst mulig da den gamle trebryggen blir
stadig dårligere. Nytt kaianlegg anslås i dag til 126 000 kroner. Havnestyret har i møtet 13.
mai 1952 behandlet som sak nr. 10/52 anlegg av kai etter planer utarbeidet av firma A/S
Plan og Bygg, Moss, og med prisoverslag på kr. 125 375.00.1 en konferanse som havnesty
rets formann hadde med kontorsjefen i Havnedirektoratet den 25. febr. d.å. ble det fremhe
vet nødvendigheten av en ny beregning av anleggskostnadene, da prisnivået har gjennom
gått forandring siden planene ble utarbeidet og søknad om bidrag innlevert den 31. mars
1950. Ny beregning er mottattfra A/S Plan og Bygg, utarbeidet av Brødr. Peterson, Moss.
Overslaget er steget fra kr. 80 000 til kr. 125 375 for betongkai i 4 meters bredde.
Brygga gjennomgikk en omfattende reparasjon og ombygging i 2001.

Dampbåter
Se: «Alpha» I «Beta» I «Oscarsborg».

Dampsaga
Soon Dampsag. Sagbruk som ble anlagt av Lars Huitfeldt ved utløpet av
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Utsikt fra Mølleråsen ca 1904. Dampsaga
iforgrunnen.

Hølenselva i 1861. Den stod ferdig i 1863. Den brant året etter, men ble straks gjen
oppbygd. Tomta var en stor sandbanke som ble fylt opp med avfallsvirke fra saga,
mens kanten mot elveløpet ble bygd opp ved hjelp av «fasjiner», buntet sammen av
kamflis. På denne måten ble det laget en ypperlig opplagstomt. Sagbruket med
høvleri hadde stor kapasitet og måtte dekke en vesentlig del av tømmerbehovet fra
Glommavassdraget. Bruket hadde en av Europas største lokomobiler, og vannbe
hovet var derfor så stort at to store oppsamlingsdammer var gravd opp. Vannet til
dammene ble ledet i grøfter og dels i trerør fra myrområdet ved Strømbråten. Saga
var det første stedet i Son som hadde elektrisk lys. Allerede rundt århundreskiftet
1900 produserte de elektrisitet fra egen dampmaskin.

Mannskapet på dampsaga oppstilt foran
bordhuset.
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DAMÅSVEIEN

Dampsaga var i sin tid den største arbeidsplassen i Son med bortimot 100
ansatte. Dampsaga ga dødsstøtet til plankeskjæringen i Hølen, og oppgangssagene
i Hølenfossen ble nedlagt. Byggingen av dampsaga var en begivenhet i Sons histo
rie. På en dag ble det nå skåret like mye som man før hadde brukt flere uker på ved
håndskur. Det ble skåret 30-40 tylfter tømmer i døgnet, og det ble utskipet omtrent
100 ladninger med forskjellig last i året, hovedsakelig til Tyskland, Holland og
Danmark. Dessuten fikk omegnens bønder her skjære til husbruk. De betalte 18
skilling tylften. Skjæringen gikk så hurtig at når den siste stokken var lesset av, var
bordene ferdige til å lesses på.
Noen år etter Huitfeldts død ble dampsaga solgt ved konkurs. Ny drift kom
i gang med trelasthandler/ skogfullmektig Ole Jensen Raanaas. I følge folketelling
en i 1900 var 36 personer bosatt i Son tilknyttet dampsaga. Dampsaga ble nedlagt i
1904. Etter noen års stillstand overtok Petter Kjærstad driften i 1915. (Kilder: Sider
fra Son, og artikkel av O .P. Nyquist i Moss Avis 1918)
Son kommune kjøpte bygningen i 1940-årene som utleiebygg for industri,
blant annet til Heede Plastic AS, som kjøpte bygningen i 1952. Etter å ha huset
mange ulike virksomheter som seilbåtbyggeri, butikker, seilmakerloft, brant
hovedbygningen i 1984. Brannen var påsatt. På stedet ligger nå Atlanticgården.
Se også: Atlanticgården I Heede Plastic AS I Huitfeldt I Julibrev fra Son I Kjærstad,
Petter.
Damåsveien

Vei i et bolig- og hytteområde på Søndre Brevik. Navn etter tjernet i området «Damåstjernet». Se: Veier og veinavn.
Dekke, Ragnar

(1951 -) Tannlege. Født i Oslo. Han startet tannlegepraksis i Victoriagården i juli
1981. BP
Den glade enke i Trangvik

Film innspilt i Son i 1926. Se; Filminnspillinger I Trangvik og Trangvikposten.
Fra filminspillingen i Korenhagen 1926.

Den store parkdugnaden

Mange i Son hadde sett seg lei på kommunens manglende vedlikehold av Glenne
parken. Soningene tok 11. mai 2001 saken bokstavelig talt i egne hender. Parken ble
rammet inn med et lavt gjerde mot Storgata, det ble anlagt blomsterbed, plantet
trær og busker, satt ut benker m.m. ca. 20 frivillige fra Soon og Omegns Vel og Soon
Water Kystlag utførte arbeidet, som fikk økonomisk og praktisk støtte av flere fir
maer i Son, Vestby og Moss. Se også: Glenneparken I Prosjekt Son.
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Hans Jacob Hansen og lensmannsbetjent
Rolf Siljeholt med emaljeskiltene etter at
de var kommet til rette.
(Foto: Moss Avis).

Det store skilttyveriet
Thornegården er kjent blant annet for de blå emaljeskiltene med hvit tekst på vind
uslemmene mot Son Torg. Skiltene ble satt opp i 1898 og reklamerer for de varene
som Aimar Hansen førte på den tiden: Skipskjeks, boiled beef, saltkjøtt, tauverk,
utstyr for sjøfolk, kull og koks og mye annet. Skiltene har i 100 år vært en viktig del
av Sons identitet.
Natta til 26. januar 1987 ble skiltene stjålet, idet vinduslemmene var blitt hek
tet av. Det ble stort oppstyr i Son. Fortidsminneforeningen, Vestby Historielag,
Soon 2000, Hans Jacob Hansen og andre lovet ut en dusør på inntil kr. 20.000 til den
som kunne gi opplysninger om skiltene. Advokat Jens Jacob Sander stod også for
en god del «research». Etter en stund meldte en person fra om at vedkommende
hadde kjennskap til saken. Skiltene ble funnet - uten lemmer. Personen som hadde
gitt opplysningene fikk imidlertid ingen dusør, da etterforskningen viste at ved
kommende seiv stod bak tyveriet. Skiltene hadde vist seg ikke å være mulig å seige
videre, og hvem skulle i grunnen ha nytte av skilt som var så kjente?
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BØER BARNEHAGE

Dusøren ble isteden brukt til å lage nye lemmer til skiltene, som først kom på
plass i 1989, med bedre sikring enn tidligere. Se: Aimar Hansen & Søn 1
Thornegården.
Deør barnehage
Kommunal barnehage bygd på Deør skog ca. 1980. Den brant ned i 1995. Ny bar
nehage ble åpnet 11. januar 1999 nær Solhøy skole, ved Deør vei. Barnehagen er
prosjektert av Barnebygg A/S. Den har 4 avdelinger med i alt 72 barn, i alderen 1 6 år. Det er dessuten «åpen barnehage» 2 dager å 3 timer i uka, da barn som ikke
har ordinær barnehageplass, kan komme sammen med sine foreldre. Første styrer
var Siw L. Karlsen og fra august 2002 Elisabeth Hauge. IG Se også: Øståsen
Barnehage.
Deør skog
Stort boligområde øst for Son, med vel 200 boliger. Utbygd av firmaet Sagahus som
startet utbyggingen med eneboliger og rekkehus i 1972. Navnet er konstruert ved
at «Røed skog» er skrevet baklengs. Navn etter tidligere eier Arnold Røed. Veiene i
området har hovedsakelig navn etter treslag, slik som Orelia og Hasselveien.
Boliger gå Deør skog 1986. (Foto: IG).

Deør Skog Grannelag - Deør Skog og Vollehagen Vel
Deør Skog Grannelag ble stiftet 4. juni 1975. Nytt navn fikk foreningen i 1993.
Foreningen har følgende formål: «Deør Skog og Vollehagen vel er en upolitisk for
ening for husstander innenfor lagets grenser. Vellets formål er å ivareta medlem
menes felles interesser.» Leder i 2001: Sissel M. Dahle. ER
Deør vei
Hovedadkomstvei til Deør skog. Den tar av fra riksvei 151, Sonsveien, rett øst for
tunet på Husjordet. Se: Deør skog I Veier og veinavn.
Dialekt
Se: Sonsdialekt.
Didriksen, Hans
(1886 - 1965) Malermester og kunstmaler. Født i Son. Hans farfar var los Didrik
Pedersen som eide det som nå kalles Dørnbergerhuset. Hans far, Peter Oluf
Didriksen, var skipper på egen skute, til skuta forliste. Skuta var ikke forsikret.
Peter Oluf måtte seige huset. Han flyttet til Moss og ble arbeider på Moss Værft.
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Fra Sonskalenderen 1993.
Maleri av Hans Didriksen.

Hans Didriksens morfar var Andreas Johansen. Hans mor var Mathilde Andresen,
som ble gift med Peter O. Didriksen.
Malermester Hans Didriksen hodde og virket i Moss. I tillegg til sin hånd
verkerutdannelse hadde han utdannelse fra kunst- og håndverksskolen - og såkal
te vandreår i Italia, Tyskland og Danmark. Seiv om malerforretningen gav ham
levebrødet, hadde han stor glede av å tegne og male. Seiv om han flyttet til Moss
da han var 4 år, følte han seg sterkt knyttet til Son og ikke minst til Jostushuset, der
hans tante Julie Andresen hodde. Han har malt mange hilder med motiver fra Son,
særlig av Jostushuset, og bildene forteller mye om det gamle Son. Noen av
Didriksens hilder ble brukt som tema i Sonskalenderen for 1993. IG Se også:
Dørnbergerhuset I Jostushuset I Jostus, Julie.
Dietrichson, Oluf Chr.

(1856 -1942) Offiser, bosatt på Stavnes på 1920- og 1930-tallet. Han var deltager på
Fridtjof Nansens ekspedisjon over Grønland 1888 - 89.
Diversør

Uoffisiell yrkestittel. Sigurd Stene stod en tid oppført i telefonkatalogen med titte
len diversør, da denne stemte godt med hans diverse yrker. Dessverre ombestemte
Televerket seg siden, da diversør ikke var noen godkjent tittel, men han fikk god
kjent tittelen friherre. Se; Stene, Sigurd.
Doktorgården

Det samme som Lakseløkka eller Murgården. Navnet skriver seg fra at legen Oluf
Peter Nyquist hodde der da han var lege i Son i 1860-årene Se; Murgården I Nyquist,
Oluf Peter.
Doffen barnepark

Stiftet i slutten av 1980-årene. Det er en foreldredrevet barnepark. Styret velges blant
foreldrene for ett år om gangen. Barneparken lå opprinnelig øst for Deør vei, nær
Vollehagen. 11999 flyttet den over til lokalene til tidligere Strømbråten Barnehage.
Drag, Thorolf

(1902 - 1975) var i en 10-årsperiode fram til 1945 ansatt i Son kommune som kem
ner, ligningssjef, forretningsfører for trygdekassa m.v. Han utførte også politi69
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tjeneste underlagt lensmannen i Vestby. Under krigen var han medlem av hjemme
fronten, og Ingeborg Thorvaldsen styrte kontoret mens han var på «skauen». Under
deler av krigen ble han avløst av NS-medlem og politibetjent Erling Ottersen fra
Moss. Dette passet Drag godt, da det gav ham bedre tid til å drive med illegal virk
somhet mot tyskerne. Drag ble i 1945 lensmann i Oppegård. I Son bodde han i
Kleiva 10, i Lundquistgården, som etter ham er blitt kalt «Draghuset». Se: Bylterud,
Hilmar I Son kommune 1837 - 1964.

Fra «Jul ved forden» 1929.

OLE Kl N DE
BILSKYSS.
Tlf. nr. 100.
Skotøi er kostbart og- tiden den iler
derfor med Kinde saa ofte jeg-biler
Han kjører hurtig- nok —
dog- saa forsigtig
Tiden er kostbar, men
livet mer vigtig.
Bruk KINDES bil!

Drosjerforan Torvgården. (Foto: ØFN).
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Dragkistskuffen
Ei trang vik sør for gården Brevik, ved grensen mot Moss. Mindre båter kan komme
inn i vika og få ly for vær og vind. (Kilde: Stadnamn fraa Oslofjorden)
Dritærtangen
Uhøytidelig navn på nordspissen av Jeløya, ved Bevøysundet. Lett å komme i land
fra småbåter. Når fiskerne dro hjem til Son etter lang tid på sjøen, lå tangen gunstig
til for trengende, som ikke kunne vente til de var hjemme.
IG
Drosjer
Ole Kinde begynte som sjåfør i 1920. Han startet som drosje-eier i 1923 med
nyinnkjøpt Buick. Denne bilen kjørte han med i flere år, inntil den ble erstattet
med en Nash. Det var flere som drev drosjekjøring i Son på slutten av tyve- og
trettitallet. Foruten Ole Kinde kan nevnes Johan Brevik, Konrad Hansen, Oskar
Hansen, Oskar Onsaker, Karsten Thrane og Ola (Ole) Hansen. Johs. Stubberud
begynte som sjåfør hos Ola Hansen i 1936. Etter noen år etablerte han seg som
egen drosje-eier og overtok bensinpumpe, vaskeplass og garasjer etter Ola
Hansen. Mange eldre soninger husker Stubberuds nye lyseblå DeSoto 1948modell med forniklet grill. Folkevognbussen «Bussungen» med vinduer i taket

CARL JOHANNES ADREAS ADAM DØRNBERGER

Spar dine sko, gjør bruk av min

BIL
Den kan dig føre saa langt som
du vil
23 0 0 mit bilnummer er
Ring nr. 100! Du treffer mig der

Ole Kinde

og gardiner vakte oppsikt. Stubbemd hadde egen drosjesentral i Rodegården,
Storgata 11. Her drev han helt fram til sin død St. Hansaften 1979. Drosje
virksomheten i Son er nå overtatt av Folio Taxi, som har en lokal drosjesentral i
Torvgården.
KT
I Juleheftet «Jul ved fjorden» for 1929 står følgende annonse for Ole Kinde (utfor
met av Lars Kjørsvik):
Spar dine sko, gjør bruk av min BIL.
Den kan dig føre saa langt som du vil.
2300 mit bilnummer er.
Ring nr. 100! Du treffer mig der.
Duborgh, Randi Elisabeth

Fm «Jul vedforden» 1929.

(1933 -) Keramiker. Søster av Tone Duborgh. Opprinnelig utdannet som møbelta
petserer. Hun overtok sommerverkstedet på Norsk Folkemuseum etter sin søster.
Nå bosatt på Brevik.
SS
Duborgh, Richard Sverre

(1932 - ) Keramiker, pottemaker. Utdannet på Statens Håndverks- og Kunst
industriskole 1949 - 54. Han hadde i flere år verksted på Lillehammer og drev som
merverksted på Maihaugen og Norsk Folkemuseum. I 1960-årene var han tilknyt
tet brukskunstorganisasjonen FLUS i Fredrikstad og var kunstnerisk leder for
glasshytta. Han har arbeidet for plastindustrien og blant annet tegnet modeller for
barneski og akebrett. Han har også arbeidet i tre, ben, metall og emalje. Duborghs
arbeider er funksjonelle og preget av solid håndverk med gode proporsjoner. Han
har deltatt i en rekke utstillinger her i landet og i utlandet. Han har også utført en
rekke offentlige arbeider og er innkjøpt av en rekke kunstsamlinger. Han har verk
sted i Strømbråtenveien i Son.
Duborgh, Tone

(1929 - 1981) Keramiker. Søster av Randi Duborgh. Var gift med Richard Duborgh.
Hun hadde om sommeren verksted på Norsk Folkemuseum. Senere hadde hun
verksted i Fredrikstad, i brukskunstorganisasjonen PLUS, før hun flyttet til Son.
Dueveien

Plakat for Richard Duborgh, 1982.

Boligvei på Store Brevik. Den munner ut i Måkeveien. Veiene i området har fugle
navn. Se: Veier og veinavn.
Dunderdalen

Tilnavn på boligområde i Erikstadbygda, rett nord for krysset Erikstadveien/
Kjøvangveien. Hva navnet kommer av, kan man bare gjette seg til.
Dørnberger, Carl Johannes Andreas Adam

Dørnberger. Selvportrett.

(1864 -1940) Kunstmaler. Født på Nøtterøy, sønn av Johan Christof Dørnberger og
Augusta Monch, begge fra Tyskland. Gift med Gro, født Berg. Han studerte tegning
hos David Arnesen og Bennetter. Han reiste til Paris i 1882 og hadde en noe turbu
lent ungdomstid, sammen med andre kunstnere. Han bosatte seg i Son fra 1896.
Der bygde han sitt atelier i det særpregede svarte huset med hvite dekorasjoner i
Strandgata 15. Han har en betydelig produksjon av skisser, tegninger og målerier.
Særlig er hans vinterbilder kjent. Dørnberger er Maleren i Son. Han dannet kjernen
i kunstnermiljøet i Son.
Hans kunst er likevel kanskje kommet litt i skyggen av hans eksentriske opp
treden, som det går mange historier om. Han var en av kjendisene i Son i nærmere
et halvt århundre, med sin ruvende skikkelse, sin bredbremmede hatt og sitt treben.
Trebenet var nyttig da han en gang tok toget. Det var varmt i kupeen, som var full
av passasjeren Det begynte å bli ubehagelig, men Dørnberger visste råd. Han trakk
fram kniven og stakk den i benet. Kupeen ble da raskt tom for medpassasjeren
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De to pistolene «Kitty» og «Kittys Broder» brukte han blant annet til å skyte
halene av nabokattene. 11921 brukte han dem da han skjøt og såret alvorlig sin dat
ter Bulles kjæreste Campbell Hurum. Etter en nærmest farseaktig rettssak ble han
frikjent, idet retten kom til at han hadde beskyttet sin datters ære.
Man skulle i det hele tatt ikke komme Dørnberger for nær. Utenfor sin bolig
hadde han hengt opp følgende skilt:
Advarsel!
Jeg advarer erihver, som uden lovligt Erinde betræder mit Hjem. Vedkommende tager da
de Følger han seiv paadrager sig.
Dørnberger
Soon den 1 - mai 1922
Men Dørnberger hadde også andre sider. Han hadde stor respekt for andre kunst
nere og viste f.eks. den unge malerinnen Synnøve Jansen stor velvilje. Hans datter
datter husker ham dessuten som en snill og god bestefar.
Dørnberger er nok - blant annet på grunn av sin eksentriske opptreden - blitt
noe nedvurdert som kunstner. Som med de fleste kunstnere har hans produksjon vært
ujevn. Enkelte verk kan bære prege av hastverksarbeid eller rutinearbeid, mens andre
står fram som kunstverk. De fleste blir vurdert ut fra sine beste verk, mens Dørnberger
i stor grad er blitt vurdert ut fra den mindre gode del av sin produksjon.
Dømbergers kunstnerkollega Karl Johan Holter var en av dem som erkjente
Dømbergers kvaliteter som kunstner. I et intervju i 1929 fikk Holter følgende spørsmål:
«Og nu hr. Holter, hvad mener De tilslut er de nærmeste fremtidsopgaver for
Soon kommune?» «Sikre sig Dørnberger! Ikke hans person naturligvis, men hans
produksjon, hans samlinger og hans hus - altså et Dørnbergermuseum. Det vilde
bli en glimrende attraksjon og et interessant minde om en tid som svinder.»
11911 kom Mina Riegel fra Rothenburg og ble husholderske for far og datter.
Hun ble trofast i huset resten av hans liv.
Til slutt: Dørnberger var republikaner. Da han en gang deltok med målerier
på høstutstillingen, fikk han vite at kong Haakon ville kjøpe et par av hans bilder.
Dørnberger gikk resolutt inn og tok måleriene ned av veggen. Ikke skulle noen
konge ha hans bilder!
Se også: Dørnbergerhuset I Holter, Karl Johan 1 Kunstnere I Sommer i Son.
Litteratur: Finnestad: Dørnberger I Hvem er hvem 1934 I Jul ved fjorden 1929.
Interiør fra Dørnbergerhuset.
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Dørnbergerhuset 1968. (Foto: IG).

Dørnbergerhuset
Karakteristisk hus i Strandgata 15 i Son sentrum. Gnr. 160, bnr 7. Svartmalt og med
rike hvitmalte tredekorasjoner. Det har navn etter maleren Carl Dørnberger som
hodde der fra slutten av 1800-tallet til 1940, og som gav huset dets nåværende utse
ende. Huset har hatt store samlinger av våpen og Dørnbergers målerier.
Opprinnelig var det et lite, enkelt hus i en etasje. De eldste delene av huset skriver
seg antagelig fra 1600-tallet.
IG

THORNEGÅRDEN, 1898. MALERI AV DØRNBERGER
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Eckhoff, Ada
(1943 -) Bibliotekar i Son. Født i Kristiansand. Hun ble ansatt som bibliotekar i Son
i 1980, da lokalene i Victoriagården ble tatt i bruk og flyttet med inn i Torvgården i
1988. Hun er etter hvert blitt en institusjon i Son og ble tildelt Sooningprisen for
1993 for sin innsats. Se: Son Bibliotek.
Eggen, Siri Hov
(1969 -) Datter av Thove Hov Eggen. Utdannet som sosiolog. Er daglig leder for
bibliotekaksjonen som skal skaffe penger til folkebibliotekene. Bak aksjonen står
forfatterforeningen, lærerorganisasjonene og bibliotekorganisasjonen. Hun har
vært medlem av Akershus Fylkesting for Arbeiderpartiet fra 1999, er medlem av
hovedutvalget for utdanning og styremedlem i Akershus Kraft. Hun stod på
Arbeiderpartiets liste til Stortingsvalget 2001. 1G
Eggen, Thove Hov
(1945 - ) Født i Son. Utdannet som formingslærer og har hovedfag i veving. Hun
arbeider som konsulent/rådgiver ved Høyskolen i Oslo, i avdeling for estetiske
fag. Hun er ellers en markert lokalpolitiker for Arbeiderpartiet. Hun har vært med
lem av kommunestyret fra 1987 og har sittet i formannskapet fra 1995. Siden 1979
har hun også sittet i kulturstyret, der hun fra 1999 er leder. Hun har også vært med
lem av flere andre kommunale råd og utvalg. Hun har ellers vært leder i arbeids
gruppen for videreutvikling av Son kystkultursenter og i gruppen for utvikling av
Son sentrum - «Prosjekt Son». IG
Eie, Karin
(1940 -) Keramiker. Utdannelse SKIS 1957 - 59. SHKS 1959 - 63. Praksis hos L. Hjort
på Bornholm og hos Jens og Margrete von der Lippe i Oslo. Hun har hatt mange
separatutstillinger og fellesutstillinger. Hun har hatt utsmykningsoppdrag i flere
kirker og offentlige bygg. Hun har bolig og verksted i Klosterveien.
Eikeliveien
Vei i hytte- og boligområde på Søndre Brevik. Grener seg ut fra Gartnerveien. Se;
Veier og veinavn.
Einerveien
Boligvei på Deør Skog. Munner ut i Deør vei. De fleste veiene på Deør Skog har tre
navn. Se: Veier og veinavn.
Ek, Bertha
(1912 - 2000) Datter av Klaus Ek og Maja Mørk. Hun eide og bodde på Liabråten.
Hun var utdannet som lektor og underviste i mange år på den videregående sko
len i Moss.
Ek, Klaus
(1884 -1961) Født på slektsgården nordre Ek i Såner. Han kjøpte gården Liabråten
i 1915. Han var banksjef i Soon Sparebank 1939 - 1961.
Elektrisitetsverket
Vestby Elektrisitetsverk. I 1914 samarbeidet Son og Vestby kommune om å etablere
et elektrisitetsverk. 31. juli 1915 ble det søkt om konsesjon på bygging av et høyspent
fordelingsnett. 13. august vedtok komitéen, bestående av Jon Sundby, Johs. Hvidsten,
Hans Hauge, Sigvart Berntsen Løes, Jacob Sooner og Karl Presterud å igangsette høy
spentlinjen fra a/s Glommen Træsliberis linje ved Østerud i Såner til Son og videre
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Elektrisitetsverkets første kontor i
Kapellveien 4 a. (Foto: ØFN).

til Vestby. Ole Ingvald Heie kom til Vestby i 1915 som sjef for det nye e-verket som
skulle bygges. Det ble en hektisk periode. En del av befolkningen var imot det nye
tiltaket, og det var vanskelig å få solgt så mye strøm at driften kunne bli forsvarlig.
Det første elektrisitetsverket ble drevet fra familien Heies privatbolig i Son.
De første lampene glødet i mai 1916 i Son og Såner, og høsten 1919 var den
første vedtatte utbyggingen ferdig. Forbruket av elektrisk kraft var ikke stort. I Son
var det alminnelige abonnement i den første tiden 50-75 watt. Abonnenttallet i 1916
var ca. 500. De fleste husstander hadde i begynnelsen bare strøm til belysning. Etter
hvert kom først strykejernet, kokeplaten og senere magasinkomfyren.
E-verket forble i Son i en årrekke. Det flyttet med Heie inn i hans nye hus i
Kapellveien i 1923. Der hadde det 18 m2 kontorplass helt fram til 1954. Da ble det
nye lokaler i huset til Marie Blix, i Sonsveien 4.
I driftsåret 1923/24 hadde verket 750 abonnenter, 60 km høyspentledning og
120 km lavspente linjer. Antall transformatorer var 47. Fram til 1945 var det en jevn,
men relativ liten vekst for e-verket. Etter verdenskrigen steg forbruket så mye at det
ble problemer med å få levert nok strøm, slik at det til tider ble nødvendig med
utkobling av strømmen. Knut Schilvold overtok etter Heie i 1956. Han kom til
Vestby etter 10 år som leder av Midt-Helgeland Kraftlag. Han overtok i en tid da
utviklingen skjedde raskt, og han og medarbeiderne fikk store oppgåver å arbeide
med. 1 1958 stod det nye rådhuset i Vestby ferdig, og e-verket flyttet dit.
Utdrag av pristariffen for 1915:
Tarif A:
For strøm til lys, strykning, kokning etc. for salg efter maximalmaaler eller vippe. Ved salg
efter vippemaaler stilles der kun en bestemt strømmængde til disposition tilsvarende det
abonnerte konsum. Strømmen betales efter kr. 240,00 pr. kw. pr. aar. Efter denne tarif vil
prisen pr. metaltraadlampe med ca. 1 watts forbruk pr. normallys blifølgende:
10
16
25
32
50

nl.
nl.
nl.
nl.
nl.

lampe
lampe
lampe
lampe
lampe

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

2.50
4.00
6.25
8.00
12.00
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ELIMPARKEN

Efter denne tarifleveres strøm kun i sprang paa 25 watt. Vippemaalerne opsættes og
justeres av elektricitetsverket efter det bestilte konsum. Det kan efter denne tarif tilknyttes
høist 1 kw. pr. fase.
(Kilde: Vestby Energiverk 75 år)
Se: Heie, Ole Ingvald I Schilvold, Knut.
Elgveien
Vei i hytte- og boligområde på Strømbråten. Har forbindelse til Rådyrveien og
Gamle Sonsvei. Se; Veier og veinavn.
Elim
Tidligere bedehus og søndagsskole for Metodistkirken. Fra 1938 til 1987 var det
søndagsskole, som ble flittig brukt av barna i Son, uansett konfesjon. Harry

Søndagsskolebarn utenfor Elim i 1940årene. Vi kan gjenkjenne blant annet
Harry Hammer bakerst til høyre.

Hammer var en nidkjær søndagsskolelærer i en stor del av denne perioden. 11987
ble eiendommen solgt, og huset ble brukt til ulike typer næringsvirksombet og fra
1999 til bolig. Huset var også opprinnelig bolig. I år 1900 bodde fisker Arent
Arnesen (født 1860) med kone Betzy Halvorsdatter og fosterdatter der. Alle var
metodisten Adresse: Storgata 33, gnr. 160, bnr. 99. Se også: Hammer, Harry I
Trossamfunn.
Elimparken
Liten park ved siden av Elim, der Storgata og Strandgata møtes. Tidligere også kalt
Aspargesparken. Se: Aspargesparken.
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Elveslippen i år 2002. (Foto: ØFN).

Elveslippen
Slipp ved Hølenselva. Hans Emil Svendsen (født 1894) drev slippen som attåt
næring fra 1933. Det var plass til ca. 10 båter i vinteropplag, og båtene ble svei
vet opp med håndkraft. Det var fra først av bare opplag og noen bryggeplasser,
men fra 1949 begynte sønnen Martin å reparere motorer. Martin Svendsen over
tok i 1980 og drev da både elveslippen og motorverkstedet på den kommunale
båthavna. Han bygde også en del motorbåter, der skroget er limt sammen av
smale lekter. BP
Elveveien
Privat vei langs vestsiden av Hølenselva, med tilknytning til Kolåsveien. Langs den
nordre del av veien ligger sommerhytter. Gangforbindelse til Hølen. Se: Veier og vei
navn.
Engheim, Harald
(1947 -) Adjunkt. Flyttet til Son/Brevik i 1996. Han har bygd et par seilbåter, er kyst
skipper av 2. klasse og har holdt kurs for båtførerprøven både i Son andre steder. I
2000 utgav han boka «Stø kurs!», en grunnbok for båtførerprøven og lærebok i båt
kunnskap for den videregående skole. I 2001 utgis «På leid kjøl i fremmede far
vann», som baserer seg på hans mange reiser med seilskuter og seilbåter under
flere himmelstrøk. IG
Epleveien
Boligvei ved Deør skog i Vollehagen, tidligere Vollebråtan. Tilknytning til Deør vei
via Syrinveien.
Se: Veier og veinavn.
Erichsen, Thorvald
(1868 - 1939) Kunstmaler. Erichsen var Oluf Wold-Tornes nære venn og medarbei
der gjennom alle år. Vennskapet brakte Erichsen til mange Sonsopphold, og i 1901
malte han vennen Oluf lesende i stua på Steinløkka, det senere Korens Pensjonat. I
1905 malte Erichsen «Landskap nær Moss». Vi drar kjensel på stranda ved
Skutebaugen.
(Kilde: Finnestad: Vestby - sett med kunstnerøyne)
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BJARNE OG SIGURD ERIKSEN

Fra «Vestby sett med kunstnerøyne».
Maleri av Bjarne Eriksen.

Eriksen, Anna
(1838 - 1902) Født i Christiania. Datter av tollbetjent Amund Eriksen (født 1802). I
folketellingen for 1865 er hun forøvrig oppført med navnet Anne Amundsdatter.
Hun var ugift og var en av de driftige kvinnelige forretningsdrivende i Son på 1800tallet. Hun drev manufaktur- og galanteriforretning i hus nr. 19, nåværende
Storgata 36, som hun utvidet og bygde på i 1874. Det var den gang steintrapp på
husets nordside ut i Storgata, og store butikkvinduer mot gata. Hun var i tillegg
partsreder i seilskuta «Arne», sammen med O.J. Andersen. I følge brevkort fra O.J.
Johansen fra Son 22.09.1891 er «Arne» ankommet Drøbak dagen før og er da
sluttet for en tur på London med is. Barken «Arne» gikk ut av Veritas-registeret i
1895.
Hun drev også privatskole. Karl Johan Holter forteller i et intervju i «Jul ved
fjorden 1929 følgende: «Saken er at der var flere som drev private skoler i Son deng
ang: Den første jeg kan erindre av dem var frk. Eriksen, datter av den gamle Soons
original, tolder Eriksen. Hun hadde lokale i bryggerhuset til sin far. Det var en slags
abc-skole. Det var en meget streng dame som kontrollerte barnas liv ogsaa utenom
skolen gjennem sit «sladrespeil» som hun sa.»
KAS - IG
Eriksen, Bjarne og Sigurd
Kunstmalere. Brødrene Eriksen: Bjarne (1882 - 1970) og Sigurd (1884 - 1976) het
«trekkfuglene» i Son. Hver sommer kom de til stedet med malersaker og Lydia.
Folk trodde hun var felles kone for de to, men slik var det ikke. Hun var gift med
Bjarne, men puslet om dem begge. Eriksen-brødrene var særlig opptatt av selve
Sonsbebyggelsen som motiv. Derfor satt de i alle år med sine staffelier i de trange
gatene og smugene og utgjorde et kjært trekk i bybildet. Sigurd så ut som «Maler'n
til Bjercke», og det hevdes også at han var modellen. Med sitt lange hår og fipp
skjegg var han en dekorasjon i seg seiv. Brødrene holdt hovedsakelig til i huset som
senere ble kjøpt av maleren Alf Løvberg. (Kilde: Linnestad: Vestby - sett med kunstnerøyne)

Mot torget.
Maleri av Sigurd Eriksen.
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Erikstadbygda

Landbruksbygd nord for Son. Den har fått navn etter Erikstad gård, gnr. 69.
Opprinnelig Eiriksstaøir. Gården er ryddet i vikingtiden eller noe før. Eldre skrift
former; Erickstadt (1578, 1593), Erichstadt (1600). Lokal uttale er «Ærstabøgda».
Etter tradisjonen skal Erikstad ha vært et gammelt høvdingsete, men det historiske
grunnlaget for dette er svært usikkert.
Erikstadveien

Fylkesvei (2.01) mellom Son og Vestby, gjennom Erikstadbygda. Den starter i sør i
krysset mellom Kolåsveien og Kjøvangveien. Se: Veier og veinavn.
Erikstadbygdens Ungdomsforening

Ungdomsforening stiftet i 1895. Den skiftet i 1899 navn til Soon og Omegns Kristelige
Ungdomsforening. (s.d.)
Ermesjø, Randi Grøvle

(1907 - 1989) Hjemmesykepleier med Soon og Omegn private sykepleieforening
som arbeidsgiven Fra 1959 ble hun bestyrerinne på Son Aldershjem, da hun etter
fulgte Laura Mageli. AH Se: Kaja Hansens Minne.
Espenak, Asbjørn
(1930 -) Sjøkaptein, født i Ålesund, bosatt i Son. Han har ført skoleskipene
«Statsraad Lemkuhl» og «Christian Radich». 11988 etablerte han i Birkelandgården
privatskolen Soon Sjøskole som har kurs for ungdomsskoleelever som er lei av den
vanlige skolen. Se: Soon Sjøskole.
Eva's Ide og Design

Gaveproduksjonsbedrift opprettet i 1996 av keramiker Eva Johnsen (1945 -). Hun
produserer gaveartikler og firmagaver m.m. for næringsliv og foreninger. Det pro
duseres i hovedsak bruksgjenstander som krus o.a. som lages i støpe- og fast leire.
Evensen, Odd Erik

(1956 -) Banksjef. Født i Son, som sønn av Ragnar Evensen. Han startet sin karrie
re i Soon Sparebank i 1978 og har gjennom årene også vært tilknyttet avdelingene i
Rygge-Vaaler Sparebank, blant annet i Moss. Han ble ansatt som banksjef i Soon
Sparebank (Sparebank 1 Son) i 1997, da han etterfulgte banksjef Ivar Christoffersen.
10. desember 2001 ble han banksjef i den nyåpnede Sparebank 1 Vestby. Se:
Evensen, Ragnar I Soon Sparebank.
Evensen, Ragnar

(1924 -1988) Kalt «Pajas». Skipper på frakteskuta «Astri I», som fraktet sand, skrap
jern, kraftfor og andre varer i 1940 - 70 årene. Evensen var en tid styremedlem i
Fraktefartøyenes Forening. Etter at han sluttet på sjøen, jobbet han en tid på bryg
ga i Oslo, der han var tillitsmann. Han ble deretter ansatt som havnebetjent på små
båthavna i Son, der han ble kjent som en dyktig og hjelpsom person. Se: «Astri I».

F
Fagerheim
Fjellstadbakken 16, gnr.133, bnr. 6. Eiendom øverst i Fjellstadbakken, bebygd med
et stort verneverdig sveitserhus og et anneks. Sveitserhuset er bygd ca. 1870, med
et tilbygg med peisestue mot sør fra 1929, visstnok et hus som er flyttet fra Pjåken.
Eiendommen ble delt i 2000, slik at «annekset» ble fradelt som egen boligeiendom.
På begynnelsen av 1900-tallet var Fagerheim sommereiendom for direktør og kom
ponist Halfdan Nobel Roede. Siden ble eiendommen etter tur solgt til familien
Karlsson, til Arthur Olsen, og i 2002 ble den solgt til familien Borge. Se: Roede,
Halfdan Nobel.
Falkeveien
Vei boligområdet Karitoppen på Store Brevik. Veiene i området har fuglenavn. Se:
Karitoppen I Veier og veinavn.
Falsen, Christian Magnus
(1782 - 1830) Sorenskriver på Vollebekk i Ås. En av «fedrene på Eidsvold» i 1814.
Etter tradisjonen utarbeidet han i Huitfeldtgården i Son, hos kjøpmann Gregers
Stoltenberg, utkastet til grunnloven i 1814, i samarbeid med lektor Adler. Denne
historien betviles av legen O.P.Nyquist. I en artikkel i Moss Avis 1918 skriver han
følgende om Woldegården/Stoltenberggården:
Ifølge Traditionen skal Falsen i Begyndelsen av 1814 i denne Gaard ha udarbeidet sit første
udkast til Grundloven, og hans Sekretær eller Skriverkarl skulde være den da 18 Aar gamle
Rasmus Wold. Rigtigheden av denne Tradition har dog altid været betvilet. Udkastet er sik
kert skrevet paa Falsens Gaard Wollebæk i Aas sammen med Udkastets Medforfatter,
Skolebestyrer Adler i Fredrikshald. Det synes jo ogsaa urimelig, at Falsen skidde ha valgt
Soon, det mer urolige Sted, end sin egen Bolig paa Wollebæk til dette Arbeides Udførelse.
Traditionen taler forøvrig i denne Forbindelse ogsaa om Huitfeldt-Gaarden, men dette er
ihvertfald en Forveksling med Woldegaarden.
Birger Hekkelstrand uttaler seg i en artikkel i Vestby Avis 12. desember 1985 også
kritisk til tradisjonen om Ealsens Son-opphold vinteren 1814. Hans mange andre
dokumenterte reiser og opphold flere andre steder omkring dette tidspunktet gjør
i hvert fall at han må ha hatt en meget travel periode. Han finner heller ikke at hans
giftermål med en tidligere svigerinne av kjøpmann Gregers Stoltenberg i Son skul
le tilsi et spesielt nært vennskap, ikke minst fordi hans arbeid med ny jordmatrik
kei og jordbeskatningsspørsmålene i denne forbindelse hadde brakt ham på kant
med kjøpmannsstanden.
Odd Toralf Holter i Hølen kommenterer disse ting i en artikkel i Vestby Avis
9. januar 1986:
«Hvis utkastet ble til i februar - altså midt på vinteren - så skulle vel Son være
det mest stille og fredelige sted en kunne finne!» Han viser for sin del til en artik
kel som sogneprest Kjørsvik skrev i menighetsbladet;
Det opprinnelige Adler-Falsenske grunnlovsutkast ble tidlig på året 1814 forfattet i
Huitfeldtgården i Son hos kjøpmann Gregers Stoltenberg. Hans bror, kjøpmann Brede
Stoltenberg, Drøbak, var død, og C. M. Falsen hadde giftet seg 2. gang med enken Elisabeth
Severine. Dette kjennskap og ønsket om åfå arbeide i stillhet og uten å vekke oppmerksom
het, foranlediget at Chistian Magnus Falsen på Vollebekk i Ås og sorenskriver i Folio, valg
te Son til møtested med lektor J. G. Adler, bestyrer av Fredrikhalds borgerskole, for å utar
beide «Udkast til Konstitutionfor Kongeriget Norge.» Dette utkast skal være renskrevet av
Rasmus Wold. Det ble deretter opplest og gjennomgått i et 2 dagers møte på Vollebekk. Til
stede var forfatterne av utkastet og flere av deres parti... Dersom soningene ikke var så
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beskjedne, ville de forlengst ha satt over inngangsdøren til hus nr. 51 (Huitfeldtgården): 1
dette hus ble utkastet til Norges grunnlov skrevet i 1814.».
Bygdehistorikeren, lektor Trygve Vik i Ås derimot, nevner ikke engang Son som en
mulighet i sin artikkel «Falsen og Vollebekk»:
12. etasje på Vollebekk gård lå Falsens tre kontorværelser på rad. Det var her oppe i soren
skriverens kontorer at utkastet til Norges grunnlov ble skrevet av Falsen og hans skoleka
merat Johan Gunder Adler, skolebestyrer i Fredrikshald. (Det skjedde selvsagt ikke nede i
drengestua, som det av og til blir fortalt!) Dette utkastet var ferdig før 14. februar...»
Holters kommentar til dette er: «Så vidt jeg vet, er det heller ikke noe sikkert bevis
for at det første utkastet ble skrevet på Vollebekk. Dette blir da kanskje et spørsmål
som ingen riktig kan svare på? Iallfall kan det ikke settes opp noen plakett på
Vollebekk-skrivegården, for den er forlengst borte.»
En grunn til at Falsen likevel skulle ha skrevet grunnlovsutkastet i Son, er
etter sigende at sorenskrivergården på Vollebekk på denne tiden var under oppus
sing (!?) Se: Huitfeldtgården I Stoltenberggården i Woldegården.
Fangen, Ronald
(1895 - 1946) Forfatter. Han bodde i Son i flere sommere fra 1914. Han bodde i
«Murgården» eller Laxeløkka, Storgata 16.
Murgården 2002.
(Foto: ØFN.)

Fartsbestemmelser
Gatene og veiene i Son oppfordrer ikke til stor fart, smale, krokete og uoversiktlige
som de er. Likevel er nok ikke alle oppmerksomme på at man ikke bør kjøre fort.
Det ble i 1950-årene satt opp skilt med 25 km/t i Son. Senere er det blitt satt opp
«Soneskilt» med fartsgrense 30 km/t ved de tre innfartsveiene: I Sonsveien ved
krysset med Kapellveien, i Kolåsveien rett nord for Kaja Hansens Minne og i
Storgata ved Minneparken. Det er delte meninger om skiltingen har tilstrekkelig
effekt, og fartshumper har vært diskutert i mange år.
Feamley Cup
Seilas i regi av KNS. Den avsluttes med stor fest hos Soon Seilforening.
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FEIERBAKKEN

Medlemmene av Feedback i 1983: Fra
venstre: Anne-Line Bøe (Dahl), Roar
Nygaard, Olav Kyrre Fjeld, Knut
Abrahamsen, Thomas Såheim, Dag
Johnsen (Foto: Østlandets Blad)

Feedback
Popband i Son. Det ble stiftet i 1981 og bestod av følgende ungdommen Anne-Line
Bøe, Roar Nygaard, Olav Kyrre Fjeld, Knut Peder Abrahamsen, Thomas Såheim og
Dag Johnsen. Bandet var aktivt og populært i 1980-åra og komponerte en rekke
«låter». Se også: Society Defects.
Feierbakken
Bratt bakke fra Storgata i retning Brevik. Veien går over i Gamle Brevikvei og var
tidligere hovedvei mellom Son og Moss. Navn etter feieren som bodde i Feierstua.
Se: Brannvesenet I Feierstua I Feieråsen I Veier og veinavn.
«Feierbakken.»
Maleri av Fredrik Kolstø.

FEIERSTUA

Feierstua
Gnr. 160, bnr. 98, Feierbakken 7. Lite, rødmalt hus ved toppen av Feierbakken. Her
bodde tidligere feieren i Son - «Klaus Feier». Han var faktisk den første offentlig
ansatte i Son kommune. I 1922 flyttet Gunnar Scott-Ruud og kona Marie inn i
Feierstua, der de bodde og ferierte i mange år. Huset eies nå av deres datter Gro
Maurstad. Huset har beholdt sitt opprinnelige utseende som en typisk akershusisk
hustype. Se også; Brannvesenet I Scott-Ruud.
Feiervesenet
Utkastet til brannforskrifter i Son og Hølen i 1920 hadde bestemmelser om renhold
og feiing av ildsteder og skorsteinen Huseieren skulle ha plikt til å etterkomme
dette hver 6. uke. Siden det aldri kom noe ut av forslagene, ble det ikke da noen
lokale forskrifter om feiing. Det ble bare formaninger fra Brannkassens side om at
huseieren skulle sørge for feiing så ofte som det måtte anses som nødvendig.
Dersom det etter en brann ble avdekket slurv med feiingen, kunne spørsmålet om
erstatning bli nøye vurdert.
I loven av 1854 går det fram at skorsteinfeieren skulle være til stede ved de
halvårlige visitasjonene og ellers føre protokoll med feiingen i vinterhalvåret.
Feiingen var en kommunal sak, da ansvaret for å skaffe og lønne arbeidskraft lå hos
kommunen. Dette innebar som regel også bolig for feieren. «Klaus Feier» fikk eget
hus ved Feieråsen. Se: Feieråsen.
Kommuneregnskapet for 1925 - 26 gir et bilde av prisnivået;
Feierskatt pr. pipe kr. 3,25.
Soon Samvirkelag
6 piper kr. 19,50
Thornegården
6 piper kr. 19,50
Strøms Pensionat
5 piper kr. 16,25
Woldegården, fru Borgersen 4 piper kr. 13,00
Soon Hotel
piper kr.
kr. 9,25
9,25
33 piper
I 1939 får feiermester Gregersen fra Moss jobb som feier i Son. Han bemerker at
maskinpiper, fabrikker o.l. bør feies 3 ganger i året. Bakerier bør feies 6 ganger, mot
5 ganger tidligere.
Kilde: Jan E. Johansen: «Den røde hane». Se: Brannvesenet.
Feieråsdammene
Små dammer på Feieråsen, like ved Feierstua. Yndet sted for barn å leke med båter.
Rikt dyreliv i dammene, blant annet salamandere, når dammene ikke tørker inn om
sommeren.
Utsikt fra Feieråsen mot Kolåsskjæret med
gælje og sjøhus, høsten 2001. (Foto: IG)
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Feieråsen

Lav naken ås rett øst for Son. Feieråsen fungerer som en praktisk snarvei mellom
Fjellstadbakken og Feierbakken. Flott utsikt over Sonskilen og Oslofjorden. Åsen er
beholdt ubebygd, idet tidligere eier - Wedel Jarlsberg - ønsket å beholde utsikten fra
sin bolig på Wedelsbråten/Alicenborg. Åsen er fremdeles i samme families eier
(Gjersøe), men er regulert som friområde. IG
Fergeveien
Vei som går fra Sundstad/Sundstedet ved Hølenselva, nordover mot Kolåstjernet.
Ved Sundstad var det fergested før brua over Hølenselva ble bygd. Hovedveien
nordover fra Son gikk da over Mølleråsen, med ferge over elva og videre nordover
forbi Kolås til Erikstadbygda. Se; Veier og veinavn.
Filminnspillinger
Det er innspilt følgende filmer der Sonsmiljøet har vært ramme:
Filmselskapet «Cinema» spilte i 1926 inn «Den glade enke i Trangvik».
Temaet var naturligvis basert på «Trangvikposten». Harry Ivarson var regissør,
Reidar Lund filmfotograf, og tidens fremste skuespillere var med: Erling
Drangsholt spilte «helten» ing. Wang, Signe Svenningsen spilte enken Helene
Dybvig, Thorleif Claussen var redaktør Syvertsen, Lalla Carlsen hadde rollen som
Bergthora og ellers hadde Harald Steen og Joachim Holst-Jensen viktige roller.
Filmen fikk noe blandet kritikk. Filmen ble laget i 5 kopier. Disse er forsvunnet,
men det kan være en mulighet for at en kopi finnes bortgjemt i nasjonalbiblioteket
i Mo i Rana. Den som lever, får se.
11963 var Son rammen rundt filmen «Elskere», med Wenche Myhre, Ingerid
Vardund, Gisle Straume og Arvid Nilsen i noen av rollene.
11977 ble noen scener fra «Karjolsteinen» tatt opp i Son.
Våren 1995 ble et par scener av Hamsun-filmen spilt inn i Son, med Bille
August som regissør og Max von Sydow og Gitta Nørby i hovedrollene som Knut
og Marie Hamsun.
I tillegg til disse filmene har Birkeland og Bakken brukt Sonsmiljøet som
rammen rundt sine mange kortfilmer, som først og fremst er blitt viktige kulturhis
toriske dokumenter om Son. Se: Birkeland, Odd Th. I Sonsfilmer.
Fiske
Ved en kongelig forespørsel av 1743 om fiskerienes betydning i Vestby og hvilke fis
kesorter som forefantes, kunne sogneprest Wessel gi følgende svar: «- Torsk, Fløndre;
Kuljer, Vittinger og andre smaae Fisk som dog ikke folder i mængde uden aleene Makrell
som om Høsten af Strandsidderne i Sogn undertiden fanges i nogen Mængde. Dog er folk
Fiskebåter på Sonskilen i 1938.
Båtene varfra Son og fra Sør-Vestlandet.
(Foto: W. Trautmann).
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Vestlandsfiskere i Son i 1969 (Foto: IG)

her ikke synderlig driftige i at betiene sig af Fiskeri.» Wessel hadde sikkert rett.
Soningene på den tiden hadde vel stort sett sitt utkomme på annen måte. Selvsagt
ble det fisket og brukt fisk i det vanlige kosthold. Spesielt i ufreds- og barkebrøds
tider var nok fisken et godt tilskudd, men fisket som hovednæringsvei spilte min
dre rolle, da det ikke fantes markeder.
Det var først i siste halvdel av 1800-tallet at fisket fikk spesiell betydning som
næringsvei. Arsaken var økningen i byenes folketall og et større og kjøpevillig mar
ked, særlig Kristiania. I følge folketellingen av 1865 drev bare 6 personer i Son med
fiske. 11900 var det 28 personer som fisket, noen på deltid. På begynnelsen av 1900«Soningen» trekker nota.
(Foto: Sveinung Dammen)
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William Karlsen på reketråling 1970
(Foto: IG)

m
w

M

Norbom Fredriksen på fiskebrygga.
(Foto: Jørn Fredriksen).

tallet var det ikke mindre enn tre personer med tittel fiskehandler i Son, men det
var bare Edvard Jacobsen som drev det litt stort. Han mottok store mengder ansjos
og tilberedte den for en svensk oppkjøper. Etter første verdenskrig kom Soon
Hermetikfabrik i gang. Denne gav fiskerne nye avsetningsmuligheter. (Kilde: Sider
fra Son)
Det ble fra denne tid drevet et utstrakt fiske i Son. Oslofjorden var en av lan
dets rikeste fiskefjorder. 11940-åra var det registrert over 40 fiskere i Son og omegn.
Det ble drevet fiske både fra skøyter og mindre båter, etter sild og brisling, torsk og
sei, makrell, hummer, reker m.m. Det ble fisket med vad og landnot, drivgarn og
snurpenot, trål (reketrål), pilk og dorg, line (bakke) og hekle, ruser og teiner. På før
ste halvdel av 1900-tallet var det dessuten årvisst besøk av fiskebåter fra Vestlandet
i brislingsesongen. Så sent som ca. 1970 kom fiskere fra Vestlandet for å delta i fiske
i Oslofjorden. De senere år er antall fiskere i Son gått sterkt tilbake. IG
Fiskerne i Oslofjorden var allerede før 1940 organisert i 14 lokale fiskerlag.
Samleorganisasjonen for disse var Oslofjordens Fiskerlag. Fiskerne arbeidet for å få
bestemme mer over omsetningen av fisk. Soon og Omegns Fiskerforening, stiftet i
1912, dannet sammen med 4 andre fiskerlag innerst i fjorden et distriktslag som
leverte overskuddet av fisken til Fiskernes Salgslag i Oslo. Salgslaget stod for den
videre omsetning. Man hadde planer om videre utviklingen av salgsorganisasjonen
, men krigen i 1940 satte en stopper for det.
Oslofjordens Fiskerlag opprettet i 1947 et salgslag som skulle omfatte hele
Oslofjorden - Fjordfisk S/L. Dette fikk rett til all førstehåndsomsetning av fisk.
Fjordfisk S/L kjøpte i 1950 eiendommen i Son hvor fiskemottaket i dag lig
ger. Johan Johansen ble ansatt som leder for Fjordfisk S/L's anlegg i Son. Fjordfisk
S/L leide Thornesjøboden til lagerplass i den første tiden. Fiskebrygga ble bygd av
fiskerne seiv: Johan Sand, Karsten Gulliksen, Alfred Gudmundsen og Trygve
Olsen. Det ble også bygd mottakshus og ishus med plass hl 240 isblokker. Isen ble
brukt til å kjøle ned fisken. Blokkene ble skåret på Stavnestjemet og lagret i ishuset,
isolert med sagflis. KAS
Fiskebåtene i Son/Vestby har registreringsmerke som består av bokstaven A,
et tall og bokstaven V, f.eks. A-2-V, der A står for Akershus, 2 er selve nummeret og
V står for Vestby. Da Son var egen kommune, hadde båtene i Son bokstaven S istedenfor V.
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«Fisker».
Maleri av Arne Samuelsen.

Register over merkepliktige norske fiskefarkoster 1960
gir et godt inntrykk av omfanget av båter og yrkesfiskere dette året.
M=Motorbåt, kr=kutter, s=snekke/ å=åpen båt. Sleip=Sleipner, HK=hestekrefter, Lengde/
bredde/dybde målt i fot. Alle båtene var trebåter.
For Son kommune er det oppgitt følgende:
Tilsynsmann: Oddvar Brevik, Son
Nr
A-l-S
A-3-S
A-4-S.
A-5-S
A-7-S
A-8-S
A-9-S
A-10-S
A-ll-S
A-12-S
A-18-S
A-20-S

Type, navn
Må Barb 2
Mkr Bevø
Ms Flink
Mkr Solrunn
Ms Ternen
Må Guri
Må Lyr
Ms Rolf 2
Ms Ruggen
Må Albertine
Må Snipa
Må Buster

Lengde/Bredde/Dybde
26.0
40.0
26.0
41;6
32.0
22,2
30.0
34.0
32.5
20.0
22.0
29.5

9,0
14,3
10,0
15,4
11,5
6,0
11,0
13,5
11,7
5,7
7,0
9,5

2,5
6,0
4,3
6,2
5,1
2,5
7,0
7,5
5,5
3,3
5,0
4,5

Vestby kommune:
Tilsynsmann: Asbjørn Svendsen, Kjøvangen:
Nr
Type, navn
Lengde/Bredde/Dybde
A-2-V
A-3-V
7A-4-V
A-5-V
A-6-V
A-7-V
A-8-V
A-13-V
A-14-V

Ms Gerd
Må Snipa
Ms Harda
Må Ruggen
Ms Mira
Ms Rap
Ms Svea
Må Morild
Må Nusse

32,2
18,0
34,4
25,0
33,0
30,0
36,8
26,0
22,3

12,2
5,4
13,0
8,0
11,5
9,0
13,8
7,0
6,0

6,5
3,5
6,5
5,0
5,5
6,2
5,4
3,0
2,5

Tonn, brutto

Tonn, netto.

Byggeår
1929
1945

18

4

19

6

1941
1938
1947
1938
1893
1914
1940

Tonn, brutto

Tonn, netto.

Byggeår
1926
1920
1927
1930
1912
1907

1931

Motor
Sleip
Rapp
Sleip
Rapp
Rapp
Sleip
Rapp
Rapp
Rapp
Sleip
Sleip
Rapp

Byggeår
1952
1945
1946
1941
1940
1927
1944
1912
1923
1923
1937
1943

HK
7
35
7
29
17
4
14
17
10
4
5
10

Eier
Karl Ludvig Olsen m.fl
Josef Brevik m.fl.
Andreas Jacobsen
Thomas Fredriksen
Johan Sand
Sigv. Karlsen
Leif Gudmundsen
Adolf Andersen
Eilert Arnesen
Johan Jakobsen
Trygve Olsen
John Olsen

Motor
Grei
Sleip
Rapp
Sleip
Rapp
Rapp
Bolin
Sleip
Sleip

Byggeår
1926
?
1927
1938
1936
1929
1937
1934

HK
16
4
17
6
14
10
10
6
4

Eier
Odd Svendsen
Karl Persen
Harald Olsen
Aage Thorvaldsen
Asbjørn Svendsen
Even Hansen
Karsten Gulliksen
John Gudmundsen
Alfred Gudmundsen

Se også: Barkekar I «Bilø» I Brevikene I Fiskebrygga I Fiskeplasser I Gælje I Johan på
brygga I Johansen, Tom I Pjåkerane I Sauholmen I «Soningen» I Son Kystkultursenter
I Soon Hermetikfabrik.
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Fiskebrygga
Fiskemottak nord for Son Torg. Eneste fiskemottak i fjorden mellom Engelsviken
og Oslo. Soon og Omegns Fiskerforening dannet sammen med andre fiskerlag
innerst i Oslofjorden et distriktslag som leverte overskuddet av fisken til
Fiskernes Salgslag i Oslo. 11947 dannet man et salgslag for hele Oslofjorden. Det
fikk navnet Fjordfisk S/L. 1 1950 kjøpte Fjordfisk S/L eiendommen i Son, der fis
kemottaket er i dag.
Johan Johansen hadde hos firmaet Aimar Hansen & Søn ansvar for fiske
pakking og salg av fisk. Han ble ansatt som leder for Fjordfisk's anlegg i Son. Det
ble bygd brygge og mottakshus. 11951 tok fiskerne og Fiskernes Salgslag opp med
Østlandske Petroleumscompagnie, dvs Esso, spørsmål om salg av bensin. Esso
satte opp anlegg med bensinpumpe og bensintanken Det ble også satt opp ishus på
brygga. Isblokker ble skåret på Stavnestjernet og brukt til å kjøle ned fisken, helt til
moderne fryseteknikk gjorde ishuset overflødig. I tillegg til fiskemottak er det
detaljsalg av fisk og båtutstyr. (3. mai 2001 begynte Esso å fjerne bensinanlegget.)
KAS
Se også: Fiske i Johan på brygga I Johansen, Tom I «Soningen»
Fiskebåter ved fiskebrygga i 1968.
Brødrene Fredriksens skøyte «Hutholm»
til venstre. I midten -. Til høyre John
Gudmundsens snekke «Morild».
(Foto: IG).

Fiskeplasser
Det er mange viktige fiskeplasser nær Son i Oslofjorden og Mossesundet. Kjente
navn er: Marihølet, Kjæla, Pjåkerrenna, Munkesteinen, Neskrakken, Bilekrakken.
Fjellet
Tidligere husmannsplass ved Hølenselva, første gang nevnt under Kolås i 1809.
Senere ble den utskilt som egen eiendom, gnr 152 bnr 16. Hovedbygningen brant
ned i slutten av 1960-årene. Se også: Garpefjellet.
Fjeldstad, Linda
(1908 - 1995) Linda Fjeldstad var en kjent og kjær skikkelse i Son. Hun var i siste
halvdel av 1940- og 50-årene en flittig bidragsyter til Sonsrevyene. Dessuten var
hun en markant deltager i kostymetoget under Soon Weekend. Gamle soninger
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Linda Fjellstad som «Den flyvende hollen
der» under Soon Weekend i 1969.
(Foto: IG).

husker henne ennå godt som «Den flyvende Hollender» i 1969. Hun var medlem
av Son Damekor, og hun skrev dikt.
Fjellstadbakken
Bratt bakke fra Storgata/Wittustoppen. Navn etter skipsreder Fjellstad i
Fjellstadgården. Adkomst til blant annet tidligere Korens pensjonat, nå privat
bolig, samt gangadkomst til Solås og Steinløkka Bo- og Servicesenter. Se: Veier og
veinavn.
Fjellstadbakken vinteren 1988.
(Foto: IG).

Fjellveien
Boligvei som munner ut i Gamle Brevikvei øst for Son. Opparbeidet i 1960-årene.
Se: Veier og veinavn.
Folketall, folketellinger
Son har aldri hatt noe imponerende folketall, noe det heller ikke var plass til innen
for de trange grensene i det tidligere ladestedet.
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Folketellinger:
1665: 210 innbyggere (manntall - beregnet tall ut fra forholdet i 1801)
1769: 304 innbyggere (beregnet ut fra forholdet i 1801)
1801: 377 innbyggere
1815: 269 innbyggere
1825: 417 innbyggere
1835: 392 innbyggere
1845: 396 innbyggere
1855; 457 innbyggere
1865: 677 innbyggere
1875; 744 innbyggere
1890: 774 innbyggere
1900: 749 innbyggere
1910: 604 innbyggere
1920: 586 innbyggere
1930; 595 innbyggere
1946: 549 innbyggere
1950; 561 innbyggere
1960: 507 innbyggere (siste folketelling før kommunesammenslutningen)
1970:
Tellekrets 08 - tettbebyggelsen Son:
410 innbyggere (tilsvarer Son kommune)
533 innbyggere (tilsvarer omegnen)
Tellekrets 09 - tettbebyggelsen Solhøy
1980:
Grunnkrets 0504 - tettbebyggelsen Store Brevik; 265 innbyggere
Grunnkrets 0505 - tettbebyggelsen Son;
835 innbyggere (tilsvarer Son og Solhøy)

Det største folketallet hadde altså Son i 1890, med 774 innbyggere. Dette henger
tydeligvis sammen med seilskutetiden i slutten av 1800-tallet, med gode tider både
for sjøfolk og skipsbyggere. Dersom man studerer befolkningen fordelt på yrker,
finner man opplysninger også om de økonomiske og sosiale forhold.
11801 er følgende yrkesgrupper registrert:
Artillerist: 1
Muremester: 1
Billedhugger: 1
National Soldat: 3
Dragon: 1
Reserve Lods: 1
Fisker: 12
Residerende Kapellan: 1
Forligeses Comissær: 2
Røyert (tollrorskar): 2
Fragtmand: 2
Sadelmaker: 1
Gaar i Dagleye: 38
Skipper: 4
Kjøbmand: 3
Skips Tømmermand: 1
Krambo Dreng: 1
Skoleholder: 1
Krambo Karl: 1
Skomager: 4
Lods: 5
Skrædder: 1
Matros: 25
Smed: 2

Snædker: 1
Styrmand: 4
Tjenestedreng: 1
Tjenestefolk: 17
Tjenestekar: 1
Tjenestepige: 10
Tobakspinder: 1
Trælastopkjøber: 1
Tømmermand: 2
Underjeger: 1
Vertshusholder: 2
Wisetur (toller?): 1

1 1835 er det oppgitt følgende fordeling:
Embedsmænd: Geistlige:! - Civile: 1
Pensionister: 2
Borgere, der have Borgerskab som:
Grosserere eller Kjøbmænd: 3 - Høkere, Marketentere, Værtshusholdere o.dl.: 4 - Skippere: 2
Haandværkere uden Borgerskab: 10
Søfarende og Fiskere: 39
Daglønnere: 35
Tjenestefolk: 28
Fattige: 14
Ved folketellingen i 1960, den siste før kommunesammenslutningen, er fordelingen følgen
de:
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Skogbruk og jakt: 1
Fiske m.v.: 11
Hvalfangst: 1
Industri: 79
Bygge- og anleggsvirksomhet. 23
Kraft- og vannforsyning: 3
Varehandel: 19
Finansinstitusjoner: 3
Eiendomsdrift: 1
Sjøtransport: 13

Annen samferdsel: 10
Offentlig administrasjon og forsvar: 3
Offentlig og privat tjenesteyting: 15
Personlig tjenesteyting: 16
liten yrke: 212
Husmødre: 113
Andre familiemedlemmer med husarbeid: 5
Rentenister, pensjonister m.v.: 75
Forsørgede: 19

Inndelingen i yrke og næring er noe forskjellig i disse folketellingene, men de gir
likevel et bilde av endringene i samfunnet i løpet av 160 år.
(Kilde: Statistisk Sentralbyrå) Se: Ladested.
Forbudstiden
Se; Smuglertiden.
Foreningsliv
Son har i årevis hatt, og har stadig, et omfattende foreningsliv. Det dreier seg om
idrettsforeninger, velforeninger, sang- og musikkforeninger, misjonsforeninger,
husmorlag, ungdomsforeninger, pensjonistforening, teaterlag, politiske foreninger,
m.m. De fleste i Son og omegn er medlemmer av en eller flere foreninger. Noen for
eninger er blitt borte, mens andre er kommet til. De fleste foreninger har «Son» eller
«Soon» i navnet og kan finnes under disse oppslagsordene. I tillegg til de rene
«Sons-foreningene» deltar mange i foreninger som dekker hele Vestby kommune.
Noen av disse er nevnt i den etterfølgende liste over tidligere og nåværende fore
ninger i Son og omegn:
Styret i Soon Kristelige Ungdomsforening
ca. år 1900.

Foreninger i år 2000:
Politiske foren inger:
Son AUF, Son Arbeiderlag
Speidergrupper:
1. Son Sjø Speidergmppe
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fl

Soon Sjømannsmisjon ved 75-årsjubileet i
2
1. rekke fra venstre:
Petra Kristiansen, Sørine Gabrielsen
(æresmedlem), Signe Larsen
(varabestyrerinne), Borghild Heie
(bestyrerinne), Asta Koldernp (kasserer),
KLara Gudmundsen (æresmedlem).
2. rekke:
Olga Wittusen, Karen Carlson,
Olga Svendsen, Ingeborg Jensen,
Anne Repvik, Henriette Ottersen,
Helmine Hansen, Ingeborg Skjelfoss.
3. rekke:
Hilda Jacobsen, Marie Sekkebekk,
Margrete Gidliksen, Alma Kjønnerud,
Emilie Furuheim, Aagot Lautin,
Esther Solvang, Randi Owen.

4. rekke:
Bertha Strand-Jacobsen, Gudrun Sand,
Ingeborg Helle, Helga Homme,
Ingebjørg Olsen, Magda Johansen,
Thora Trondsen, Aagot Gidliksen.

IdTsttsklubbcr/friluftsoTguitisusjoficT:

Aerobic'n i Son, Barneaktiviteten i Son, Fjellgeita Klatreklubb, Folio Svømme- og
Livredningsklubb, Soon Idrettsforening, Soon Seilforening, Soon Innebandyklubb,
Soon Water Kystlag, Son Båtforening, Son Golfklubb, Son Petanqueklubb, Son
Rideklubb, Son Slalomklubb, Son Småruselag, Son Sportsdykkerklubb, Soon
Tennisklubb

Kristelige foreninger:

Brevik Barnegospel, Brevik Søndagsskole, Eldretreff Son, Solåsen Barnearbeid, Son
Barnegospel, Son Indremisjon, Soon Sjømannsmisjon, Soon Water
Sang- og musikkorganisasjoner:

Corona-Ensemblet, Son Barnekor, Son Blandede Kor, Såner Skolekorps
Spesielle grupper:

Deør og Omegns Foreldreforening, Sallys Venner, Son Kirkeforening, Soon
Pensjonistforening, Vestby Handikaplag
Tradisjonelle kulturorganisasjoner:

Antirasistisk Lag i Vestby, Son Bridgeklubb, Son Husmorlag, Son Poesidager, Son
Teaterlag, Soon Theaterlag - Barnegruppe, Vestby Historielag, Vestby Kunstforening
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Velforeninger:

Brevikjordet Vel, Brevikmyra Grendelag, Brevikåsen Vel, Deør Skog og Vollehagen
Vel, Laksa Velforening, Nordre Brevik Vel, Soon og Omegns Vel, Strømbråten Vel,
Store Brevik Vel, Søndre Brevik Vel.
En del foreninger i år 1955:

Foreningslivet på midten av 1900-tallet var litt annerledes enn nå. Det var et større
innslag av misjonsforeninger og andre kristelige foreninger. I en oversikt i Vestby
Menighetsblad i 1955 står følgende:
Son misjonsforening

Stiftet 1876. Formann; Fm pastor Larsen. Kasserer: Søster Randi.
Son bedehusforening

Stiftet 1877. Formann: res. kap. Larsen. Kasserer; Fru Gabrielle Kristoffersen.
Son sjømannsmisjonsforening

Stiftet 1877. Bestyrerinne: Fru Homme. Kasserer: Fru Kolderup.
Son og Omegns Ungdomsforening

Stiftet 1898. Formann: Knut Rammer. Kasserer: Asmund Haugtun.
Son og Omegns Kvinneforening

Stiftet 1902. Formann og kasserer: Gulborg Fosser.
Son og Omegns Sykepleieforening

Stiftet 1909. Formann: Res. kap. Larsen. Kasserer: Asmund Haugtun.
Son Gamlehjemsforening

Stiftet 1914. Bestyrerinne: Frk. Marie Gundersen. Kasserer: Fru Kjærstad.
Son Santalmisjonsforening
Stiftet 1929. Formann; Fru Magnhild Larsen. Kasserer: Frk. Sofie Larsen.
Sjømannsmisjonsforeningen «Fjordgløtt», Son

Stiftet 1932. Formann: Fru Thora Johansen. Kasserer: Fru Mathilde Knudsen.
Son Blindeforening

Stiftet 1935. Formann: Frk. Edel Johansen. Kasserer: Fru Anna Hermansen.
Den indre sjømannsmisjonsforening «Zoon Water»

Stiftet 1950. Formann: Res. kap. Larsen. Kasserer: Frk. Sandra Lervik.
Son sykepleies hjelpeforening

Stiftet 1953. Formann: Søster Randi. Kasserer: Fru Liv Kolderup.
Syforening (Kapellforeningen)

Stiftet 1905 som en hjelpeforening til den kristelige ungdomsforening. Har samlet
inn flere tusen kroner til inventar og utstyr i Strømbråten kapell. Intet styre.
Kasserer; Fru Borghild Heie. Medlemstall: 14. Møte hver 3. uke.
Son skoles kvinneforening

Formann: Fru Borghild Frostad.
Son Damekor

Stiftet 1950. Dirigent: Fru Signe Lindemann. Formann: Fru Edith Brevik. Kasserer:
Frk. Bjørg Olsen. Medlemstall; 35.
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Son Mannskor
Stiftet 1946. Dirigent: Alf Lie. Formann; Henrik Eck. Kasserer: Bestyrer Johan
Johansen. Medlemstall ca. 30.
Søndre Breviks søndagsskole
Stiftet 1947 av Marian Eliassen. Medlemstall ca. 30. Ledere: Lærerinnene Ingeborg
Sørensen og Olaug Holmstad.
Søndre Breviks Dameforening
Formann: Fru Lillian Simensen. Kasserer: Fru Mary Pedersen. Årsinntekt ca.
kr. 1500.00. Medlemstall: 22. Har skaffet lekeplass for barna med nødvendig utstyr.
Son Fiskerforenings kvinneforening
Stiftet 1952. 18 medlemmer. Formann: Fru Edith Brevik. Kasserer: Fru Borghild
Svendsen. Arbeider for innsamling av midler til å hjelpe fiskere som kommer i
ulykke og nød.
De fleste av disse foreningene er lagt ned eller inngår i andre foreninger.
Fornminnet
Se; Oldsaksfunn.
Fortøyningsbolter
Seilskutene som fortøyde i Son, ble blant annet fortøyd i fortøyningsbolter av jern,
som det ennå finnes flere av i Son. En finnes i hagen til Birkelandgården, mens de
ellers finnes på Kolåsskj ærene, på Laksa, Sauholmen og langs strendene. Boltene er
enten spesiallaget til formålet, eller man har brukt deler av f.eks. gamle skipsankere
som er blitt boret eller støpt fast i fjellet.
Seilskutefortøyning på Sauholmen.
(Foto: IG).

Foss & Co
Eiendomsmeglerfirma som høsten 2001 kjøpte Thornegården. Firmaet som ellers
har filialer flere steder på Østlandet, åpnet kontor i Thornegården våren 2002. Se:
Thornegården.
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Thome-gården med Grønheck-skfulet til
venstre.

Fredede hus
Son har 3 fredede hus. Disse ble fredet i 1923, etter at landet fikk sin første fred
ningslov. Husene er Thornegården, Spinnerigården, Stoltenberggården. Se disse
oppslagsordene.
Fredheim
Bolighus i Sonsveien 5. Gnr. 134, bnr. 15. Huset hadde en karakteristisk utskåret tre
kam langs mønet. Tidligere også kalt Addesalen. På begynnelsen av 1900-tallet
trakterte skredder Adde der sin fele til den danseglade ungdoms fornøyelse. Huset
brant ca.1990, og en ny bolig ble reist på den gamle grunnmuren.
Fredriksen, Randi
(1919 - 2000) Født Ludvigsen. Gift med Nordbom Fredriksen i Pjåken. Hun var
ellers en aktiv kvinne som i 1960-årene drev en liten kolonialforretning i kjelleren i
Sonsveien 11, hos Aagot og Karsten Gulliksen, i huset som senere ble kjent som
«Pitens pensjonat». Se; Pitens Pensjonat 1 Pjåkerane.
Fredriksen, Turid
(1942 -) Turid Fredriksen Arvidsson. Hun arbeidet energisk for å få reist en kopi
kirke på Såner etter at Såner kirke brant i 1995. Som medlem av «Såner kirkes
venner» har hun kjempet mot menighetsrådets og Vestby kirkelige fellesråds ønske
om å nedprioritere Såner kirke. Hun er også en av stifterne av kommunens lokal
lag av Norges Naturvernforbund. IG
Fritidsklubber
Se; Ungdomsklubber.
Frøiseth Kolonial
Butikk i Storgata, ved Glennetomta. Forretningen ble opprettet i 1923 av Einar
Hagen og omfattet fargehandel, isenkram og kjøkkenutstyr. Forretningen ble
senere overtatt av Erika Frøiseth, som drev kolonial- og fedevareforretning, med
bakervarer, foruten at det var fargehandel, isenkram og kortevarer. Telefon nr. 16.
Bygningen brant ned under den store brannen på eiendommen i 1934. Se: Branner.
Furuflaket
Bratt svaberg sør for Skutebaugen.
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FÆRDERSEILASEN

Klart til start. Færderseilasen 8. juni 1990.

Furulia

Boligvei på Deør skog. Den tar av vestover fra Deør vei. De fleste veiene i området
har trenavn. Se: Veier og veinavn.
Furustubben

Vei i bolig- og hytteområde øst for Brevikbukta. Veien munner ut i Brevikveien. Se:
Veier og veinavn.
Fyr, fyrlykt

Den eneste fyrlykta i Sonområdet befinner seg på vestsiden av Storholmen og
markerer innløpet til Mossesundet. Den ble satt opp i 1887. I tillegg er det fyr på
Kippenes i Mossesundet.
Færderseilasen

Årlig seilas i Oslofjorden for seilbåter av mange klasser. Færder er rundingssted for
båtene. Ett av startstedene er i fjorden utenfor Son, og tradisjonelt er Sonskilen full
av seilbåter som ligger over fra fredag kveld til lørdag morgen når seilasen starter.
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Gade, Herman R.

Redaktør i avisa «Søndre Akershus», senere «Søndre Folio» som utkom i Son i peri
oden 1917-1926. Gade kalte seg seiv «Candidat», men skal visstnok ikke ha hatt
noen eksamen. Han var ellers meget interessert i samfunnsspørsmål, hadde reist
mye i utlandet og var kunnskapsrik. Gade brukte «Søndre Akershus» til å agitere
for en ny jernbanelinje fra Spydeberg til Son, med endestasjon ved Stavnes. Han
«utvidet» etter hvert planene til å omfatte et ferjeleie i Sonskilen slik at Son kunne
bli hovedknutepunkt for jernbanetrafikken mellom Øst-Norge og Europa.
Gjennom utrettelig virksomhet medvirket han til at jernbaneplanen kom med i inn
stillingen til fylkets jernbanekomite i 1923. Ved avstemningen i Stortinget 17.
november 1923 ble imidlertid disse planene nedstemt.
Gade bodde i Strandgata 9 (Næruphuset) og hadde redaksjonslokaler i Gott
waldthuset. Strandgata 11. Han var ordfører i Son i 1920-1922. (Kilde: Foredrag og
artikkel av Per Hedum: «Da toget ikke kom til Son».) Se også; Søndre Akershus.
Galleri Bakgård'n

Keramikkfigurer av
Dagny og Finn Hald.
(Foto: Roar Høyland).

Kunstgalleri i bakgården i Storgata 18, i tilknytning til butikken Krims og Krams.
Det ble åpnet under navnet Galleri Gussi i 1988. Det er hovedsakelig utstilling og
salg av lokal kunst: Maleri, grafikk, keramikk. Galleriet drives av Inger Brich. Se;
Brich, Inger.
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Gallerier
Son har tre faste kunstgallerier, Galleri BakgårcTn, Galleri Soon og Galleri X. Fra
1988 drev Laila Oddhaug i et par år Galleri Thornegården i de tidligere butikklo
kalene. I tillegg har det vært arrangert sommemtstillinger i Birkelandgården,
Menighetshuset, Kølabua - «Galleri sakte fart» - og i den tidligere låven på Øra Galleri Øra.
Galleri Soon
Kunstgalleri i kjelleren i Spinnerigården, åpnet 31.03.2001. Galleriet drives av
Marianne Helle.
Galleri X
Kunstgalleri, opprinnelig i Stoltenberggården, Storgata 26. Galleriet hadde somme
ren 1999 lokaler på Gjølstad gård ved Hølen. Vinteren 1999/2000 ble galleriet flyt
tet til lagerbyggene til det tidligere Soon Meieri og nyåpnet på forsommeren 2000.
Galleriet drives av Gerson Sousa. Se: Sousa, Gerson Ferreira.

Lærere og elever ved «Gamleskolen» i
Løkkeveien 1925.
1. rekke fra venstre:
Harry Karterud, — Jørgensen,
Torolf Jacobsen, William Fredriksen,
Karl Thorvaldsen, Kenneth —,
f
'f
'
Eugenr Larsen,
Rgnar Owen,
John Olsen,
,
.
n
Finn Furuheim, Oddvar Brevik,
QuUlksen
2. rekke:
William Karlsen, Peggy Birkeland,
Ruth Johansen,
, Fila Karlsen,
Astrid Hansen, Solveig Hansen,
John Sand.
3. rekke:
, Elsa Hansen, Jenny Hansen,
Aase KJokkerud, — ——Isaksen (?),
Ivar Hermansen, Helge(?) Johansen,
Camilla Hansen (?), Thordis Andersen
(Hov), Ragnhild Olsen (Grue),
Ingeborg Hansen (Torp).

Gamle Brevikvei
Vei i fortsettelsen av Feierbakken i retning Nordre Brevik. Veien utgjorde tidligere
en del av hovedveien mellom Son og Moss. Veien gikk da gjennom gårdstunet på
Nordre Brevik. Deler av det gamle veifaret mellom Son og Moss er fremdeles syn
lig. Se: Veier og veinavn.
Gamle Kolåsvei
Liten veistump som gar ien bue fra krysset mellom Enkstadveien og Kjøvangveien
-i a. j
u•
, . , °.d.
opp mot Kolastiernet
og videre ut, pa„fEnkstadveien.
tidligere
en deln
J
. Veien utgiorde
’
°
av hovedveien nordover fra Son. Se: Fergeveien I Veier og veinavn.
Gamlehjemmet
Se: Ka]a Hansens Minne.
Gamlesaga
ge: Dampsaga.
Gamleskolen
Tidligere barneskole, i Løkkeveien 4, gnr. 160, bnr. 68. Den første faste skole i Folio,
fra 1806, samme året som selve huset ble bygd. Gamleskolen var den eneste skole
bygningen i Son, fram til 1892, da Bedehuset midlertidig ble tatt i bruk til storskole.

«
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GARPEFJELLET

Gamleskolen ble da småskole. Denne ordningen varte helt til 1932, da Son skole
stod ferdig, og Gamleskolen ble nedlagt som skole. Huset har siden vært bolig.
(Kilde: Sider fm Son) Se også: Bystyremøte 1932
Henriette Andresen forteller i «Jul ved fjorden» for 1930 om sin skoletid i
1840-årene:
«Det var sannelig ikke dårlig skoleutdannelse de fikk. Det var hverdagsskole, og tiden var
fra kl. 8 om morgen til kl. 12 og fra kl. 2-5. Om vinteren begynte de kl. 9. Barna gikk på
skole fra fylte 7de år - i de samme lokaler hvor nu småskolen holder til. Hun hadde først
Grøner og senere Dahl som lærer. De hadde ingen pedell da, og barna måtte seiv legge i
ovnen og gjøre rent. Barna lærte å skrive ved et sandbord, idet de skrev bokstavene med en
«jernpjæs» under ledelse av en «bihjælper» {en viderekommet elev). Senere fikk de bruke
tavle og griffel og tilsist fjærpenn. I hvert hjørne av salen var en halvcirkelformet forhøining
som barna måtte komme frem til å lære å lese av en bihjelper som stod innenfor førhøining
en. De måtte stå med hendene på ryggen og lese i abc-boken som lå på forhøiningen.
«Forstyrret dere ikke hverandre?» spør vi. «Å nei. Vi var jo heller ikke vant til noget annet.»
Se: Skoler I Solhøy skole I Son skole.
Gamle Sonsvei
Vei mellom Strømbråtenveien og Deør vei. Den utgjorde tidligere en del av hoved
veien mellom Son og Såner stasjon. Den er delvis kjørbar. Se: Veier og veinavn.
Garder, Johannes
(1878 - 1961) Bodde i Løkkeveien og drev vognmannsforretning, foruten at han
påtok seg forefallende arbeid for folk.
Garder, Karl
(1862 - 1941) Karl Ingebret Nilsen Garder Strømbråten. Han overtok bruket
Strømbråten etter sin mor i år 1900. Han var en av stifterne av Soon og Omegns Vel
i 1929. Se: Strømbråten.
Garntørke
Innretning for å henge opp og tørke fiskegarn. Se: Gælje.
Garpefjellet
Markert fjellknaus vest for Hølenselva, et stykke ovenfor brua Sonsbrua. Navnet
skal skyldes «garp», et tidligere oppnavn på tyskere eller hollendere, egentlig en
Hølenselva med Garpefjellet i 2002.
(Foto: ØFN).
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stortalende, hensynsløs person. Det er også hevdet at ordet «garp», i gammelnorsk
«garpr», kan bety «strupe», en betegnelse som kan passe på stedet, idet elva her
stmpes inn til sitt trangeste løp. IG Se: Fjellet I Hollendertiden.
Garpe-ila
Ile, oppkomme under Garpefjellet ved Hølenselva. Sjøfarende hentet ferskvann
der. I tørkesommere hendte det også at folk i Son måtte ro til Garpe-ila både for å
vaske og dekke matvannsbehovet. Dette varte helt til 1912 da Son fikk sitt første
vannverk med vann fra Kolåstjernet.
Gartneriet
Gartneriet i Kapellveien ble startet i 1929. Gartneriets historie er samtidig en histo
rie om familien Johansen:
Johan Fredrik Johansen (1879 - 1972) var født og oppvokst i Horten. Han
utdannet seg først til skredder. Han giftet seg med Ingeborg Eliassen (1882 - 1961)
fra Filtvedt. De fikk 5 barn:
Edel (1909), Emery (1910), Ruth (1913), Solveig (1916), Inger (1924). De kjøpte
i 1912 eiendommen Børrebråten nord for Hvitsten. Der drev de gartneri fram til 1929,
da de flyttet til Son og fortsatte gartneridriften der sammen med sønnen Emery.
11946 overtok Emery gartneriet fra sine foreldre. Han drev sammen med sin
hustru Maggie som døde i 1967. Siden drev han gartneriet alene i nesten 20 år. Da
begynte heisen å svikte, og han måtte redusere driften mer og mer. Emery Johansen
døde i 1996.
Søsteren Edel Johansen kom til Son allerede i 1926 og begynte blomsterfor
retning. Hun var da bare 17 år gammel. For å hjelpe til på økonomien drev hun med
søm ved siden av butikkdriften. Etter hvert som årene gikk, greide hun å oppar
beide seg en stor og trofast kundekrets, og butikken blomstret opp. Med hardt
arbeid og stort pågangsmot holdt hun det gående i over 50 år, først i Petershuset
(som ble revet i 1964) og deretter i Storgata 18, i nåværende «Krims & Krams». Edel
Johansen døde i 1997, 88 år gammel, og dermed er historien om gartneri og
blomsterforretning ute. (Kilde: Ingeborg Uthuslien)
På gartnerieiendommen er det nå bygd 4 eneboliger, det siste huset oppført
i 2001, etter at det opprinnelige bolighuset og restene av drivhuset var revet.
Gartnerveien
Vei i bolig- og hytteområde på Søndre Brevik. Veien munner ut i Brevikveien. Navn
etter tidligere gartneri på eiendommen. Se: Veier og veinavn.
Gater
Gatene i Son har stort sett vært grusveier. Bare gata langs Verftet var brulagt med
runde natursteiner og fikk navnet Steingata. Bruleggingen var stort sett dekket av
et tykt lag med søle og hesteekskrementer. Særlig i regn og vårløsning måtte man
vasse over store søledammer, da vannet ikke hadde naturlig avløp noe sted. Gatene
var forøvrig smale og krokete. Mange problemer oppstod, særlig når en lang tre
lasttransport til Verftet måtte passere utstikkende hushjørner eller andre heste
kjøretøyer. Flere til dels kloakkførende bekker under smale trebruer rant ut i Son.
Den mest kjente var Laksebekken/Svensebekken som renner ut ved Son
Kystkultursenter. Nå er bekkene lagt i rør. (Kilde: Sider fra Son)
Karl Johan Holter gir i et intervju i 1929 følgende beskrivelse av gatene og
veiene fra sin barndom i siste halvdel av 1800-tallet;
Veiene ble meget dårlig vedlikeholdt dengang. Gamle toller Eriksen som var veiinspektør,
pleiet om våren å lede vannet bort fra gatene med sin spaserstokk. Noe mer ble det visst ikke
gjort. Når det i bystyret ble tale om noen bevilgning, spurte alltid toller Eriksen: Håkken
skal betale? - og dermed fait gjerne saken bort.
Gatene fikk etter hvert bedre standard. Hovedveien til Moss opp Feierbakken ble
avløst av ny vei omtrent fra Wittustoppen til Moss grense i 1920. Noen vei104
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Steingata i Son.
(Foto: Wilse).
strekninger ble også etter hvert utvidet, blant annet Storgata fra Wittustoppen til
Balstadtranga omkring 1950. Ellers ble den nye innfartsveien fra Oslo bygd ferdig
i 1954 og avløste den gamle bratte Kleiva. Storgata i Son ble asfaltert i 1958, og de
andre gatene og veiene ble asfaltert etter hvert. Dette innebar en stor forbedring.
Ellers er gatene og veiene i Son fremdeles i hovedsak smale og krokete, og regule
ringsplanen som ble vedtatt i 1986, satte bom for drastiske veiutbedringer eller
utvidelser. IG Se: Brevikveien I Prestegården I Reguleringsplaner I Steingata I Storgata
I Strandgata I Veier og veinavn.
Gaudernack, Christian
(1945 -) Gullsmed. Født i Sandvika. Utdannelse: Oslo Yrkesskole 1963. Han hadde
læretid som gullsmed hos David Andersen i Oslo 1964 -1966. Han tok svenneprøve
1966. Kunst und Werkschule, Pforzheim, Tyskland 1966 - 69. Studiereiser i USA og
Mexico. Han flyttet til Son 1969, til Spinnerigården. Senere fikk han egen
bolig/eiendom i Storgata 4, der han også har verksted. Han har vært lærer ved
SHKS, gjesteprofessor ved Nova Scotia College of Art & Design i Canada og har
deltatt i en rekke utstillinger i Europa og USA. Prisbelønt flere ganger. Representert
i Kunstindustrimuseet i Oslo. Gift med Inger Lise.
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Pola Gauguin 1914:
«Ved solnedgang». I bakgrunnen ser vi
blant annet Saltbua og fabrikkpipa på
dampsaga.

Gaudernack, Inger Lise
(1949 -) Keramiker. Datter av John og Dina Olsen. Gift med Christian. Uteksaminert
ved Nova Scotia College of Art & Design, Halifax i Canada i 1984. Fra 1984 eget
verksted i Son. Har deltatt på en rekke utstillinger i Canada og Norge, blant annet
på Galleri F 15, Galleri Brandstrup og Kunstnerforbundet. Innkjøpt av Norden
fjeldske Kunstindustrimuseum, Norsk Kulturråd og Oslo Kunstindustrimuseum.
Gauguin, Pola
(1883-1961) Kunstmaler. Sønn av Paul Gauguin. Sommeren 1914 tilbrakte Pola
Gauguin i Son. At Pola Gauguin kom til Norge og etter hvert ble norsk statsborger,
skyldes vennskapet med maleren Henrik Lund. Gauguins Sons-bilde fra 1914 har tit
telen «Ved solnedgang», seiv om skyggene forteller om tidlig ettermiddag. Det er far
gene som er bildets budskap. Pola Gauguin har stått og malt på en knaus like nord
ost for Son skole, og bildet viser utsikt over Son og den innerste delen av Sonskilen,
med Saltbua i bakgrunnen. (Kilde: Bjørn Linnestad: Vestby - sett med kunstnerøyne)
Geitestien
Boligvei i Midtskogen, mellom Gamle Brevikvei og Grevlingen. Munner ut i
Hestestien. Se: Veier og veinavn.
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Geologi
Berggrunnen i Sonområdet består i hovedsak av grunnfjell - gneis - og ligger der
med rett utenfor det mer kjente Oslofeltet. Et spesielt tilfelle er Gjøva, som består
av vulkanske bergarter, fra den tid det var vulkansk aktivitet i Oslofjordområdet.
Gjeldsbråtan
Klengenavn på boligområdet som ble utbygd på Bråtan, øst for Son skole, i 1950årene. Det var den slagferdige Johanne Saxebøl som «døpte» området, fordi de som
bygde seg hus der, måtte sette seg i gjeld for å finansiere husene.
Gjendem, Kari Camilla
(1954 -) Utdannet som kunsthistoriker. Konservator NMF. Hun er datter av Camilla
Gjendem og niese til Hans Jacob Hansen. Sammen med sine tre søsken overtok hun
Thornegården i 1987 etter sin mor og onkel og ble dermed 4. generasjon eier i
samme familie. Hun har hatt hovedansvaret for restaurering av Thornegården i
slutten av 1980-årene. 11990 utarbeidet hun forprosjektet for Son Kystkultursenter.
Senere har hun jobbet hos Riksantikvaren, ved Norsk Arkitekturmuseum og
arbeider nå ved Moss by- og industrimuseum. KCG Se: Thornegården.
Gjertstua
(Gjertstova, Gjertstauo).Vestlandshus med torvtak, beliggende sør på Laksa. Huset
er oppført i 1860-65 på Gjertgarden, Nordre Fjørtoft i Haram kommune av Gjert
Johansen Fjørtoft. Bygningen ble i 1946 solgt av Knut A. J. Fjørtoft til generalkonsul
Ingolf Stadheim for riving og flytting til Laksa. Dette arbeidet ble utført av bygg
mester Krogseter og to brødre Myklebust fra Haram. Huset er ennå i familien
Stadheims eie og benyttes som sommerhus. Bygningen har i hovedsak beholdt sitt
opprinnelige utseende. RF
Gjertstua 1984.
(Foto: R. Fjørtoft).

Gj ertsen, Ivar
(1883 - 1979) Lærer, eksamen ved Notodden lærerskole i 1908. Bestyrer ved Son
skole i årene 1930 - 1948. Han var medlem av en rekke kommunale utvalg, foruten
at han var en kirkens mann og aktivt med i menighetsrådet og i foreningslivet. AH
Gjestehavn
Son har gjestehavn ved Glenneparken og utenfor den tidligere hagen til Alf Lie,
fram til Son småbåthavn, samt ved Son Torg. Son havnekontor krever inn havne
leie.
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Gjøva - Roald Amundsens profil.
(Foto: ØFN).

Gjøva
Liten holme i Mossesundet, skilt fra Jeløya med et smalt sund, Gjøvasundet.
Holmen er bratt. Den består av vulkanske bergarter og utgjør en del av Oslofeltet.
I sundet mot Jeløya er det en fjellprofil som gir assosiasjoner til Roald Amundsen.
Gjøva kan se utilnærmelig ut fra sjøsiden, men når man kommer i land, møtes man
av rikt plante- og fugleliv. Holmen, på ca. 30 dekar, leies av Vestby kommune som
friområde. Det er toalettanlegg på holmen.
Betydningen av navnet Gjøva er usikker. Ordet kan ha sammenheng med
gammelnorsk «Gjof» - gave. I så fall kan det bety den gavmilde, dvs et sted med
godt fiske. Det kan også ha opprinnelse i ordet «Gjæv», som i enkelte dialekter har
vært brukt om sammenballede knipper av høy og halm. Gjøva kan ut fra dette bety
108

GOLFBANE

«Vesleholmen», dvs en holme som ikke er større en halmdott. Dette kan passe i for
hold til naboen, den mye større Jeløya. Rett sør for Gjøva ligger Gjøvabåen, der
mange småbåtførere har fått en overraskelse ved grunnstøting. I en takst fra 1810
på eiendommen Bjerkebukta nevnes Gjøva som «beqvem til at føde Smaakreaturer
om Sommeren». Gjøva har tydeligvis vært i bruk til sauebeite, i likhet med
Sauholmen. IG
(Kilde: Stadnamn fraa Oslofjorden og Vestby bygdebok - gardshistorie)
Glasskjeller'n
Butikk i kjelleren i Spinnerigården fra midten av 1990-årene fram til sommeren
2000. Butikken førte et rikt utvalg i gaveartikler og kunstgjenstander i blant annet
glass. Innehaver var Nina M. Skottun, som også eide og bodde i Spinnerigården. I
lokalene åpnet 31.03.2001 Galleri Soon. Se: Galleri Soon I Spinnerigården.
Glenne, John
(1899 - 1989) Brannsjef i Son fra 1933. Ved en skjebnens ironi ble hans første store
utfordring brannen på hans egen eiendom Glennetomta i 1934, en brann som la
hele det tidligere «Soon Baadbyggeri» i aske. Se: Branner i Brannvesen I
Glennetomta I Lystbåtbygging I Son Kystkultursenter.
Glenneparken
Navn som ble gitt til del av Glennetomta etter at Vestby kommune kjøpte området
i 1968 og opparbeidet park med gjestebrygge der i 1969. Se: Den store parkdugnaden
Glennetomta.
Glennetomta
Tomt sentralt i Son, der det tidligere var seilskutebyggeri, lystbåtbyggeri og
båtopplag. Navn etter John Glenne som overtok eiendommen etter at Jac. M.
Iversens båtbyggeri ble nedlagt. Den store brannen på Glennetomta i 1934 la båt
byggeriet i aske, og eiendommen ble deretter hovedsakelig brukt til båtopplag. I
dag ligger Glenneparken og Son Kystkultursenter på eiendommen.
Se: Lystbåtbygging I Son Kystkidtursenter.
Glimmerveien
Boligvei i Øståsen. Veien har tilknytning til Bokfinkveien på Store Brevik. Flere av
veiene på Øståsen har geologiske navn. Se: Veier og veinavn.
Gneisveien
Boligvei i Øståsen. Veien har tilknytning til Bokfinkveien. Flere av veiene i området
har geologiske navn. Se: Veier og veinavn.
Golfbane
Golfsporten i Norge er i rivende vekst, og det planlegges nye golfbaner over hele
landet. Planlegging av golfbane i Son startet i 1997/1998, i regi av A/S Stavnes
Byggeselskap, som er et Fred Olsen-relatert selskap, i samarbeid med flere grunn
eiere. Det planlegges en 18-hulls golfbane på et 700 - 800 dekar stort område på
Stavnes, fra innerst i Sonskilen, på begge sider av Stavnesbekken og et stykke opp
over i Erikstadbygda. Det planlegges klubbhus på det tidligere gårdstunet på
Stavnes. Utredningene har avdekket en rekke kulturminner fra stein-, bronse- og
jernalder, foruten at en golfbane vil berøre et verdifullt kulturlandskap, der det
også er betydelige naturverninteresser knyttet til blant annet bekkeløpet med dets
flora og fauna. Som i mange andre utbyggingssaker står meningene i Sonsområdet
også her til dels steilt mot hverandre, idet motstanderne mener at en golfbane vil
medføre mer trafikk, foruten at den er ledd i en videre utbygging/fortetting i
Sonsområdet, mens tilhengerne ikke nærer samme bekymring, men tvert imot
mener at golfbanen vil bevare kulturlandskapet og hindre utbygging. Ved behand
lingen av reguleringsplanen i kommunestyret 10. desember 2001 ble planen vedtatt
med 26 mot 9 stemmer. IG Se: Son Golfklubb I Stavnes.
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Gottwaldt-huset til høyre i bildet.
Nærup-huset til venstre.

Gottwaldt, Birger Lund
(1880 -1968) Sørm av fogd Alfred Nærup og Petra Alvilde Lund. Navnet Gottwaldt
er etter hans farmor. Han hadde en omfattende militær karriere; Han ble sjøoffiser
i 1901, premierløytnant 1904, kaptein 1912, sjef for Oscarsborgs torpedobatteri 1932.
Han studerte ved den tekniske høyskolen i Charlottenburg i 1904 - 06 og i
Newcastle 1906. Han tjenestegjorde ved Marinens radiotelegrafiske avdeling 1907 19, var teknisk direktør ved Norsk Marconikompani 1919 - 25, og var sjef for opp
synsskipet «Heimdal» i Finnmark vinteren 1929 -30. Han deltok 1926 i Roald
Amundsens polflukt med luftskipet «Norge». Han har skrevet diverse lærebøker
og brosjyrer om radiotelegrafi. Kilde: Hvem er hvem 1934. Se: Gottwaldthuset I Nærup,
Alfred.

« Utsikt, Son».
Maleri av Severin Grande.

Gottwaldthuset
Verneverdig hus i Strandgata 6, gnr 160, bnr 10. Bygd før 1775, med tilbygg fra ca.
1970. Det har navn etter tidligere eier, sjøkaptein/kommandør Birger Lund
Gottwaldt. Det har også navnet Karens hus. Se: Gottwaldt, Birger Lund.
Grande, Severin
(1869-1934) Kunstmaler. Han hodde i Strandgata i noen år fra 1912 og var nabo til
maleren Carl Dørnberger. Han var livlig i gemytt og geberder. Han malte med
begge hender og begge tomler. Marit Werenskiold beskriver Grandes «frodige
hagebilder fra Son med et lett dekorativt tilsnitt og frisk penselføring». (Kilde: Bjørn
Linnestad: Vestby - sett med kunstnerøyne.)
Granlia
Boligvei på Deør skog. Veien munner ut i Deør vei. De fleste veiene i området har
trenavn. Se: Veier og veinavn.
Grensemerker
Da Son ble egen kommune som følge av formannskapsloven av 1837, ble den
nye kommunens grenser hogd inn i fjell i form av kors med 4 like armer. Korsene
har en lengde på ca. 30 cm, armene er ca. 5 cm brede, og de er hogd ca. 5 cm ned
i fjellet. Flere av grensemerkene kan sees fremdeles. Det som er mest synlig, er
hogd inn i fjellveggen under Mølleråsen nord for Kaja Hansens Minne. Det kan
være mulig at grensemerkene er enda eldre, dvs fra den tid Son ble eget ladested. IG
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Grensekors markerte Sons ytterkanter.

Grevlingen

Område øst for Son, med skog og jorder. Området ligger delvis på Nordre Breviks
og delvis på Husjordets grunn. I alle år et mye brukt friområde/rekreasjonsområ
de, spesielt om vinteren. Det finnes lysløype, hoppbakke og slalåmbakke i området,
i tillegg til tennisbaneanlegg. Grevlingen er nå noe beskåret av nye veier, og det
planlegges ungdomsskole og idrettsanlegg i utkanten av området. Se: Grevlingveien
I Ungdomsskole.
Grevlingen i 1971 - før omkjøringsveien.
Solhøy skole i bakgrunnen. Hoppbakken
til høyre.
(Foto: IG).

Grevlingstien

Boligvei mellom Gamle Brevikvei og Grevlingveien. Turveiforbindelse til
Grevlingen. Se: Veier og veinavn.
Grevlingveien

Omkjøringsvei rundt Son. Veien avlaster Son sentrum for gjennomgangstrafikk.
Veien starter i sør ved Brevikveien, rett nord for Brevikbukta og ender i nord i
Sonsveien rett øst for Son sentrum. Veien som er en fylkesvei, ble åpnet 17. novem
ber 1988 og har en lengde på 1240 meter. Byggekostnadene var 15 millioner kroner.
Se: Veier og veinavn.
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Grimsrud
Gnr 136, bnr 1. Gård vest for Sonsveien stoppested. Gårdstunet har en høy og
dominerende beliggenhet. Den praktfulle hovedbygningen fra 1848 er lett synlig
fra jernbanen. Eiendommen har i 1990-årene måttet avgi betydelige jordbruksarea
ler ved anlegg av ny 4-felts Europavei, nytt veikryss og ny jernbane med stoppe
sted. Gården drives av Sverre Grimsrud.
Gropa
Tidligere brukt navn på eldre boligområde i Son sentrum, rett øst for Kolåsveien.
Gjennom området går Løkkeveien. Navnet er naturgitt, da området utgjør ei grop
mellom bratte åssider.
Grue-eiendommen
Solåsen på Brevik, gnr 132, bnr 120. Navn etter direktøren på Den Norske
Automobilfabrikk som i 1930-årene bygde sommerhus på toppen av åsen, med
«panoramautsikt» (eiendomsmegleruttrykk) over Oslofjorden. Innenfor eiendom
mens grenser ligger også «Tørrtjernet», tidligere et oppdemmet tjern for produk
sjon av is. Eiendommen benyttes nå av Peterstiftelsen. Se: Peterstiftelsen.
Grunnloven
Se: Falsen, Christian Magnus I Huitfeldtgården.
Grunnstaker
Rett utenfor Sonskilen finnes i alt 4 grunnstaker: En jernstake står rett nord for
Sauholmen og markerer Bentsebåen. Dybden er her ca. 1,5 meter. 3 andre flytende
staker ligger lenger mot sørvest og danner en trekant - som markerer sjøområdet
Skatet. Se: Bentsebåen I Skatet.
Grønbeck, Helge og Vera
(1907 - 1982 og 1910 - 1982) De overtok driften av «Klubben» etter Helma Belgen i
1957. Om sommeren var det dans 3 ganger i uka. De hadde også middagsservering.
Om vinteren ble Klubben leid ut til diverse foreninger og lag. Grethe Midttun drev
danselokale der i flere år. Grønbeck drev Klubben fram til 1969. Helge Grønbeck
var ellers poståpner i Son fra 1937 til 1945. BP
Se også: Klubben.
Grønbeckgården
Det samme som Spinnerigården. Navn etter Isak Grønbeck/Grønbæk (født 1870),
som hadde bakeri og kolonialforretning der fra slutten av 1800-tallet. Grønbeck var
forøvrig ordfører i Son 1907 - 1908. Se: Spinnerigården.
Grønbeckskjulet
Uthus som lå sør for Son Torg, i bakken ned mot torget. Det dannet dermed en del
av porten til torget fra sør. Huset fungerte som uthus til Spinnerigården eller
Grønbeckgården og inneheldt blant annet ved og koks. Soon og Omegns vel hadde
oppslagstavle på veggen. Skjulet ble revet på slutten av 1960-tallet. IG
Grønnsletta
Eiendom med et eldre bolighus nær Saltbua. Gnr 152, bnr 32. Eiendommen er over
tatt og innebygd av Sonskilen Båthavn.
Grøntveien
Vei i bolig- og hytteområde på Søndre Brevik. Munner ut i Gartnerveien, og navnet
har sammenheng med tidligere gartneri på eiendommen. Se: Veier og veinavn.
Gråtrostveien
Boligvei mellom Store Brevik og Brevikmyra. Veiene i området har fuglenavn. Se:
Veier og veinavn.
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Gude, Nils
(1859 -1908) Portrettmaler, sønn av Hans Gude. Han bodde i et hus ved Hølenselva
- «Gudehuset». Fru Gude drev klesbutikk i huset og førte blant annet siste mote i
badedrakter.
Gudmundsen, Ivar
(1945 -) Sivilarkitekt. Eksamen fra Arkitekthøgskolen i Oslo 1972. Bygnings- og
reguleringssjef i As kommune. Han har i en årrekke arbeidet for bevaring av
Sonsmiljøet. Han har dessuten hatt en rekke oppdrag med rehabilitering og restau
rering av eldre hus i Son. Han var i flere år leder i Soon og Omegns Vel. Han mot
tok Sooningprisen i 1983 og Vestby kommunes kulturpris i 1985. Gjennom vellet og
Vestby Historielag har han vært med på å utarbeide planene for Son
Kystkultursenter. 1 1999 fikk han sammen med Kari-Anne Slettjord Jeløy Kystlags
og Soon Water Kystlags hederspris for arbeid med kystkultur. Gudmundsen er
ellers opphavet til uttrykket: «Son er det sted i landet som har flest konflikter per
kvadratmeter.» Se; Bevaring I Soon og Omegns Vel.
Gullikgården
Storgata 15, gnr. 160, bnr. 33. Også kalt Rudegården etter kolonialhandler Søren
Andreassen Ruud (født 1857). Eiendommen består av et helt gårdsanlegg med side
og bakbygning rundt en liten gårdsplass. Gården har inneholdt flere forretninger:
Blant annet Ruuds Kolonial, Reidar Tveters Kolonial og Soon 2000. Nå driver Son
Handelskammer forretning i gården.
Navnet Gullikgården skriver seg fra Gullik Larsen/Gullich Larssen (1751 1811) som antagelig bygde huset på slutten av 1700-tallet. Han var gift med Berthe
Pedersdatter. Da han døde, solgte hun huset til svigersønnen Fredrik Clausen. I
1816 solgte så styrmann Fredrik Clausen gården til Niels Olsen Kinde for 401
Gullikgården ca 1900.
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Riksbankdaler, og han eide huset inntil Michael (Mechal) Wittusen (1796 -1869)
overtok i 1847. Wittusen fikk i 1850 borgerbrev som handelsborger av Son. Sønnen
Hans Thorn Michaelsen (Mechalsen) (1834 -1876) løste også borgerbrev og ble han
delsborger i Son. Da han døde, flyttet familien opp i Doktorgården (Murgården).
Sønnen Frants Michaelsen har opplyst at gårdsplassen i Gullikgården ble brolagt
av onkelen Martin i 1870-åra. Steinen ble hentet med snekke på Bevøya. (Kilder:
Bilderfra Son, jfr. brev av 15.01.1954 fra Frants Michaelsen, Filtvet, til kjøpmann Tveter
1 Folketellingene 1801 og 1865)
Gulliksen, Berit
(1912 - 1999) Mangeårig bestyrer ved Son Telefonsentral. Hun var aktiv i det kris
telige foreningsarbeidet, blant annet i søndagsskolen. Hun var fra 1959 til 1980 for
mann i misjonsforeningen «Zoon Water», tilknyttet den Indre Sjømannsmisjon. AH
Se: Zoon Water.
Gulliksen, Henry
(1900 -1972) Han var en sentral aktør i det kommunale liv. I mange år var han med
lem av Son bystyre og formannskap for Arbeiderpartiet. Han var ordfører i Son
1950 - 1955. Han gikk helhjertet inn for Son som egen kommune. Sentrale saker
ellers for ham var: Fullføring av nytt vannverk, boligbygging, industri og havne
området. Gulliksen var ordføreren med den «store stemme». Hans ruvende bass
kom til stor nytte i Son Mannskor. AH
Gullåsveien
Vei i hytteområde på vestsiden av Laksahalvøya, sør for Kjøvangen. Den grener av
sørover fra Vardåsbakken. Se: Veier og veinavn.
Gundersby, Trond
(1949 -) Selvlært kunstner. Han er et kjent trekk i bybildet, der han kommer slentren
de med sin tegneblokk. Han lager for det meste tusjtegninger, hovedsakelig med
Sonsmotiver. Mange hjem i Son har et verk av Trond Gundersby på sine vegger.
Son torg.
Tegning av Trond Gundersby.

Gundersen, Anna og Marie
De ugifte søstrene Anna (1896 - 1974) og Marie (1890 - 1969) var kjente personer i
bybildet på midten av 1900-tallet. De bodde i Storgata 50 («Gundersbo») tvers over
for Minneparken. De markerte seg blant annet som ivrige tilskuere ved hopprennet
i Holmenkollen under de Olympiske leker i 1952 i følge olympiafilmen fra samme
året.
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Gælja i motlys.
Akvarell av Karsten Thrane.

Gundersen, Tor
(1951 - ) Ingeniør. Medeier i Sonskilen Båthavn og derved en av de drivende
kreftene for videre utvikling av båthavna.
Gundersen, Wenche
(1948 -) Innehaver av «Soon Blomster», blomsterforretning i Storgata 13, åpnet i
desember 1991. Før dette drev hun blomsterforretning i Storgata 24, fra 1977, der
«La Riviera» nå holder til. Se: Soon Blomster.
Gælje
Dialektform av ordet galge. Brukt som betegnelse på fiskemes garntørker, notheng.

Gælja i Pjåken 1968. (Foto: IG).
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Da fiskerne benyttet bomullsgarn, var det nødvendig at de ble hengt opp til tørk
etter bruk. Det var tidligere 3 gæljer på Sauholmen og en i Pjåken. Den eneste gjen
værende gælja er på Kolåsskjæret. Dette er den nyeste, bygd i slutten av 1950-årene.
Arbeidet ble utført av firmaet Knudsen og Birkeland, for en kostnad på kr. 56 000.
Dette skjedde rett før fiskerne gikk over til nylongarn, og garntørker/gæljer ble
mindre nødvendige. Gælja på skjæret skal bevares. IG

H
Haaje, Olav Wilhelm
(1904 - 1985) Født i Rakkestad. Sogneprest i Vestby 1960 -1972. Han var også med
lem av komiteen for Vestby bygdebok. Han fikk Kongens fortjenstmedalje i gull i
1979 for sin mangesidige virksomhet innenfor kultur og ungdomsarbeid.
Hagen, Ellen Listerud
(1949 -) Rektor på Brevik skole fra 1993, en skole der hun har vært lærer helt siden
den åpnet i 1982. Tidligere har hun vært lærer i både Sandefjord og Oslo. Hun er en
av de drivende kreftene bak Brevik skole og grendesenter. Se: Brevik skole og gren
desenter.
Hald, Dagny Johanne
(1936 - 2001) Keramiker, skulptør og grafiker. Datter av Axel Revold og Irmelin
Nansen. Utdannelse fra SHKS 1952 - 56, Accademia delle Belle Arti, Roma 1956.
Praksis ved Marianne og Lars Thiirslunds verksted i København 1952 - 53. Da hun
giftet seg med Finn Hald i 1956, flyttet de til Son og fikk sitt hjem og atelier ved
Kolåstjernet. Ekteparet er representert ved Nasjonalgalleriet og flere gallerier og
museer i Norge og i Victoria & Albert Museum i London. Dagny har illustrert flere
bøker, blant annet Tor Åge Bringsværds bok «En kjempe så stor som hele verden»
- om vår gamle gudelære. Dagny og Finn har sammen med Frans Widerberg laget
store keramikkrelieffer på Haukeland sykehus og på Universitetet i Oslo. Sammen
med Finn har Dagny Hald utsmykket den nye Såner kirke; Hun har utformet alte
ret og designet alterduken, og Finn har laget døpefont, krusifiks og blomstervaser.
Se: Hald, Finn Mauritz I Såner kirke.
Skulpturer av Dagny Hald.

Hald, Finn Mauritz
(1929 -) Keramiker, skulptør (i keramikk), grafiker, maler og forfatter. Sønn av Finn
Hald og Cecilie Marie Mauritz Hansen. Utdannelse fra «Istituto statale d'arte per la
ceramica» i Faenza i 1954. Hospitant på SHKS 1954 - 55. Ekteparet som i begynnel
sen skapte krukker ved dreieskiva, forlot skiva for flere år siden og har laget fanta
sifulle keramikkskulpturer - dyre- og menneskefigurer - og keramikkrelieffer. Han
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Keramikkskulptur av Finn Hald:
«På tokt».

har sammen med Dagny utsmykket Såner kirke. Finn og Dagny har fått Jacob
prisen. Se: Hald, Dagny Johanne I Såner kirke.
Halvorsen, Kjersti
(1955 -) Journalist, født i Ås. Hun har utdannelse i musikk og har vært ansatt i Ski
kommunale musikkskole og i notebiblioteket i NRK. Hun tok videreutdannelse i
journalistikk og har arbeidet i Akershus Amtstidende, og hun var med på å starte
og drive lokalavisa Ås Avis. I 1989 - 91 jobbet hun i Arbeiderbladet, inntil hun ble
ansatt som journalist i Moss Avis i 1991. Hun flyttet til Son i 1987, og hun dekker
det meste av det som skjer i hele kommunen, ikke minst i Son og omegn. IG
Hammer, Harry
(1898 - 1977) Søndagsskolelærer i Metodistkirkens søndagsskole på Elim i Son i en
årrekke. De fleste som var barn i Son fra slutten av 1930-åra til ut i 1960-åra, stiftet
bekjentskap med ham. For denne innsatsen ble han tildelt kongens fortjenst
medalje. Dag Larsen gir i et dikt følgende karakteristikk av ham:
Denne mannen
rakrygget med beina i forsiktige steg
på bakken sådde han liten tvil
blant barn: Vårherre - et mildt ultimatum
Stjernene ble tatt ned fra himmelen
klistret inn i oppmøteboka
når du hørte Ham ofte
Se; Elim I Trossamfunn.
Hansen, Aimar
(1847 - 1920) Forretningsmann, født i Hølen, som sønn av Hans Johannessen og
Ragnhild Johannesdatter. Gift med Anna Paulsen. Han overtok i 1878
Thornegården etter at han i 1870 hadde startet kolonialforretningen Aimar Hansen,
senere Aimar Hansen & Søn. Hansen var ordfører i Son i 1886 og 1901. Se: Aimar
Hansen & Søn I Hansen, Hans Jacob I Hansen, Johannes.
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Hansen, Christian
Født 1832 i Skiptvet. Lærer i Son 1862 - 89(?). Ordfører i Son 1896 - 97. Far til Kaja
Hansen. Han engasjerte seg sterkt i Sons gamle historie. En tid drev han også bibli
otek på privat basis. Se: Hansen, Kaja Amalie I Ordførere i Son kommune I Son
Bibliotek.

Hansen, Hans Jacob
(1912 - 1994) Tredje og siste generasjon i firmaet Aimar Hansen & Søn, sammen
med sin kone Karin, født Brevik. Dag Larsen gir i sin diktsamling «Fra en hvitmalt
by» en varm og treffende karakteristikk av Hans Jacob Hansen i diktet «Hansens
Efterfølgere»:
Blant alle landets hansener
finnes bare én Hansen
som hans far uttrykte engang
Hansen og hans kolonial
med jerntallet 1761
smidd over inngangen
et kjøpested for livet
til deg og dine
Utenom regningen ofte en vennlig vits
fritt på en strevsam dag
Hansen ser an sine kunder
Hans Jacob Hansen med hunden Klang.
(Foto: Sturla Strand).

Det store blanke hodet rommer
saker og ting mer sammensatt
enn antall varer formoder jeg
fra trostekvitring med hyttefolket
til et fjernt glimt i de rare ørneøynene
når du får ham på nært hold
som fastboende
Jeg trur nødvendigheten
plantet Hansen i dette redet
blant egg og hermetikk
for å se menneskene som pussige insekter
travelt opptatt
med sine kuber og bol
Ung og lovende
tjente jeg som Hansens løpegutt
etter skoletid det var mitt første møte
med filosofien (det eneste du veit om livet,
er at du ikke overlever det, Dag)
og mitt andre med folkeeventyrene
virkeliggjort ved de to varebilene
Varevogna Den lille bukken Bruse
Lastebilen Den store bukken Bruse
Vi var alle Efterfølgere
som fikk være med og bruse
rundt til folk med varer
og åpne dørene
for et lite lokalt kjøpmannseventyr
Se også: Aimar Hansen & Søn I Hansen, Aimar I Hansen, Johannes
Anne.

Hansen, Karen
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Hansen, Johannes
(1885 -1947) Fullt navn: Trygve Johannes Hansen. Eldste sønn av Almar Hansen og
Anna, født Paulsen, og andre generasjon i bedriften Almar Hansen & Søn, som han
drev sammen med sin kone Karen Anne, født Dahl. Han hadde handelsutdannelse
fra Kristiania. Han var først ute med lastebil i distriktet, en bil med kompakte hjul
og kjedetrekk. Han drev også med drosjer og hadde i tillegg gårdsbruk med pels
dyravl. Hansen var ordfører i Son i 1926-1931 og 1936-1937. En omtale av Johannes
Hansen finnes under oppslagsordet Prestegården. Lars Kjørsvik gir der en beskri
velse av sitt første møte med Son - og Johannes Hansen. Se: Aimar Hansen & Søn I
Hansen, Aimar I Hansen, Hans Jacob 1 Hansen, Karen Anne I Prestegården.

Kaja Hansen.

Møllergården, senere Kaja Hansens
Minne.
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Hansen, Kaja Amalie
(1873 - 1935) Kaja Amalie Hansen var datter av skolelærer Christian Hansen og
Karen Larsdatter. Hun var levende engasjert i alt som foregikk i Son. Da hun kom
tilbake til Son etter å ha vært i Amerika en tid, begynte hun sitt filantropiske arbeid.
I 1914 stiftet hun en liten kvinneforening. Den vokste etter hvert og ble kalt fore
ning for gamlehjem. Blant deltagerne i foreningen var Marie Blix og Karen Hansen.
På den tiden var aldershjem eller gamlehjem litt av en nyskapning, og de eldre var
litt skeptiske til å «komme på hjem».
Foreningen jobbet iherdig med basarer og tilstelninger. Kaja Hansen var litt
av en ekspert til å skaffe penger. Hun unnlot aldri å gjøre oppmerksom på at giver
ne støttet en god sak. «Det går til en god sak» ble etter hvert et slagord i Son. Hver
lønningsdag tok hun oppstilling utenfor «Saga» og passet på sagbruksarbeiderne
når de skulle hjem med lønningsposene. Der fikk hun samlet en god del. I løpet av
10 år hadde foreningen samlet sammen 27 000 kroner.
Foreningen kjøpte allerede i 1921 byggetomt på Wedel Jarlsbergs eiendom,
den såkalte Wedelsbråtan, for 4000 kroner. Senere ble imidlertid Møllergården til
salgs for et konkursbo. Denne gården lå sentralt, men det måtte skaffes mer peng
er. Dermed oppsøkte Kaja Hansen skipsreder Fred. Olsen i Hvitsten. Han donerte
11 000 kroner under forutsetning av at aldershjemmet også skulle være et hjem for
tidligere sjøfolk. Dermed var kjøpesummen sikret, og gamlehjemsforeningen
betalte 27 000 kroner for den ærverdige Møllergården. Tomta på Wedelsbråten ble
solgt.

OLE E. HANSEN

I oktober 1924 ble det dannet en kombinert styre- og byggekomité. Nå enga
sjerte også menn seg i Gamlehjemsforeningen, og pengeinnsamlingen fortsatte.
Hele Son og omegn var med. Samlede kostnader ble på 58 000 kroner da alders
hjemmet ble tatt i bruk.
«Soon Sjømanns- og Gamlehjem», ble innviet 27. juni 1925. Det fantes knapt
et tørt øye da skolestyrer Hatlehol berømmet gamlehjemsforeningen og spesielt
Kaja Hansens innsats. Hun ble berømmet som Hjemmets mor. Dypt beveget takket
Kaja i få ord. Hun var kjent for å være fåmælt når noe gjaldt henne seiv.
(Kilde: Vestby Avis/lvar Hermansen 14.07.1983) IG Se også: Kaja Hansens
Minne.
Hansen, Karen Anne

(1886 - 1971) Født Karen Anne Dahl, på gården Dal i Erikstadbygda. Hun var gift
med Johannes Hansen i Thornegården. Hun var en stillferdig og driftig kvinne som
drev forretningsvirksomheten Aimar Hansen & Søn sammen med sin mann og
senere sammen med sønnen Hans Jacob og svigerdatteren Karin, født Brevik.
Karen Anne var en av pådriverne for å etablere Gamlehjemmet i Son (Kaja Hansens
Minne) og for oppføring av Strømbråten Kapell. KCG Se: Aimar Hansen & Søn I
Hansen, Johannes.
Hansen, Karsten

(1896 - 1977) Opprinnelig matros på «Oscarsborg». Siden drev han vognmannsfor
retning og kjørte blant annet ved for folk.
Hansen, Olav

(1914 - 1995) «Olaf Kleppær». Han drev Son Fiskebasar i underetasjen i
Woldegården i 1950- og 60-åra. Han var også krigsseiler.
Hansen, Ole E.

(1884 - 1949) Kjøpmann. Han drev kolonialforretning i Kolåsveien 2: «L.
Thorvaldsens efterf.», som reklamerte med følgende: «Assortert kolonial- og kjøt
handel. Kul, koks og ved. Bensin og oljer. Bilskyds. Telefon Soon nr. 5.1 Son ble for
retningen kalt «Ola Hansen». I «Jul ved fjorden» står følgende:
E. Hansen har stort utvalg
Han har da ogsaa et stort salg
av smør og ost og kaffe med mer.
Her førsteklasses alting maa være.
Ole E. Hansens forretning i Kolåsveien
1929. Fra venstre: Borgersen,
Helga Ruud Hansen, Helma Belgen,
Fridtjof Thorvaldsen, Rolf Thorvaldsen,
Ole E. Hansen, Randi Torp Hansen
(Karlsen). (Foto: Kolbjørn Sundby, Oslo.
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Det ene rummet er proppendefuldt
av kjøtt og pølser, samt flesk og smult.
Kul og koks han sælger mot «trekken».
Hurtig betjening - alt bringes paa flekken.
Hansen, Tor Werner

(1951 -) Forretningsmann. Startet sin forretningskarriere i den tidligere kiosken på
Son Torg i begynnelsen av 1970-åra, da han overtok den etter Hildegard Johansen,
Sammen med Vestby kommune stod han som byggherre for den nye Torvgården,
som ble tatt i bruk i 1988. Ca. 1995 trakk han seg ut av eierskapet. Han har vært
innom flere forretningsforetagender, og fra 1983 har han drevet Son Marina. På
grunn av sin mangeartede virksomhet er han også kjent under navnet «Sonassis» Sons Onassis. IG Se: Son Marina I Torvgården.
Harr, Karl Erik

(1940 -) Maler og tegner, først og fremst kjent for å skildre nordlandsk natur. Fra
1997 har han leid Feierstua i Son og malt en rekke motiver av Sonskilen og
Oslofjorden med øyer , høy himmel - og skyer. Bildene fra 1997 ble utstilt i
Kunstnerforbundet i Oslo, en utstilling med tittelen «Den store sommer». Han skri
ver for leksikonet (i 1999) blant annet om Son:
Det er morsomt å male på et sted der så mange har fanget landskapet før. Det kan
alltid gjøres på nye måter. Sommeren 1997 og 1999 tilbragte jeg noen uker i Son. Det var
Karl Erik Harr: Skyene over Bevøya.
Maleri 1997.
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en fin avveksling fra det voldsomme nordnorske landskapet som jeg vanligvis beskjeftiger
meg med. Stille aftener med høye skyer utover mot Vestfold og Holmestrand.
Dette diktet ble skrevet sommeren 1999:
Skyene i Son
Ja, nu har skyene seilt inn en sommer
med milde farver over lille Son og himlen er en slager der den kommer,
som var den sveivet opp på grammofon.
Si, er vår sommer som en gammel plate
som om og om igjen blir spillet av,
og stiften bærer frem vårt livs kantate
fra rillene i minnets sorte hav.
Men skyene som seiler langt demte
tar med seg alle somrene som var.
Rundt nesset seiler minnets sorte skute
imot en aften, glødende og klar.
To svaler flyr i buer mot det høye
og jakter på en sommer uten navn.
For slikt må bare drømmene seg bøye
og håpe at de engang når en havn.
Haslebakke
Opprinnelig husmannsplass under søndre del av Store Brevik. Plassen er første
gang nevnt i 1784. Det er nå en del av Søndre Brevik gård, gnr 132, bnr 4. Se: Brevik
Kro og Pizza.
Haslebakke Brevhus
«Posthus» etablert i 1948 på Søndre Brevik, med Kristine Olsen som poståpner. I
1951 ble brevhuset overført til Maily Kolonial. (Kilde: Søndre Brevik Vel:
Jubileumsberetning) Se: Maily Kolonial.
Hasselveien
Boligvei på Deør skog. Den tar av vestover fra Deør vei. Fra Hasselveien grener
Rogneveien seg ut. De fleste veier i området har trenavn. Se: Veier og veinavn.
Hatlehol, Hallvard
(1874 -1929) Født i Skodje. Tidligere skolestyrer i Son. Han var dessuten ordfører i
Son 1923 - 1925.
Hauge, Johanne Dønnestad
(1948 -) Født i Tvedestrand. Flyttet til Son 8. mars 1973. Hun er en av Høyres
markerte politikere og har vært - og er - medlem av et utall av styrer og råd. Hun
har hatt sete i kommunestyret fra 1983 og satt i formannskapet i perioden 1991 1999. Dessuten har hun vært medlem av skolestyret 1983 - 1987, leder av under
visningsstyret 1987 - 1991, medlem av teknisk styre 1995 - 1999 og er fra 1999
medlem av helse- og sosialstyret. Hun er også medlem av Vestby ligningsnemnd
og styret i Son Kystkultursenter. Ellers har hun vært med i styret for Folio folke
høyskole, Rygge-Vaaler Sparebanks forstanderskap, styret i Soon Sparebank og
Vestby overligningsnemnd. Dessuten har hun vært aktiv i Soon Idrettsforening,
der hun var styremedlem/sekretær 1980 - 1988. Hun har vært formann i styret i
Son 6-årsklubb, i foreldrerådet på Son skole og i samarbeidsutvalget på Solhøy
skole, foruten i 17. mai-komiteen. Fra 1996 til 2002 var hun leder av Vestby
Kunstforening. IG
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Hauge, Thorbjørn
(1935 -) Skipskaptein. Gift med Johanne Dønnestad Hauge. Han har vært ansatt i
Den norske Amerikalinje og i Wilhelm Wilhelmsens rederi. Mest kjent i Son ble han
da han som kaptein manøvrerte kjempeskipet «SS Norway» nesten inn på
Sonskilen i 1980, på skipets nye jomfrutur. Nå ansatt på rederikontoret til
«Northern Navigation». IG.
Haugtun, Asmund
(1926 -) Før kommunesammenslåingen i 1964 var han ansatt i Son kommune, der
han først arbeidet som assistent for Erling Wittusen, før han i 1958 overtok
Wittusens stilling som kemner, ligningssjef, forretningsfører for trygdekassa, for
mannskapssekretær, kommunekasserer m.m. I 1964 ble han ansatt som nestleder
ved Vestby ligningskontor og som ligningssjef fra 1972, fram til pensjonsalder i
1991. Han var også i årtier organist i Son og Såner. Han fikk kongens fortjenstme
dalje i 1991 og Rotarymedaljen i 1998. Medlem av redaksjonskomiteen for Son
leksikon. Se: Son kommune.
Haveråen, Guri
(1955 -) Lærer. Hun var i årene 1988 - 1993/94 dirigent for Son Blandede Kor. Hun
arrangerte fra slutten av 1970-tallet og i 8 -10 år sammen med Såner Skolekorps og
elever ved Solhøy skole årlige musikaler. I tillegg til dette har hun undervist i
piano. For sin innsats for musikklivet har hun fått Sooningprisen i 1986, og i 1993
fikk hun Vestby kommunes kulturpris. Hun er ansatt i den videregående skolen i
Moss som rådgiver, spesialpedagog og faglærer. Hun underviser blant annet i tek
nisk engelsk for tømrere og er etter eget utsagn «innmari god i tekniske faguttrykk,
men kan ikke skru inn en skrue eller slå inn en spiker».

Asmund Haugtun holder tale ved Son
skoles 70-årsjubileum 8. september 2002.
(Foto: IG).

Havnestyre
Son har i årevis hatt eget havnestyre. Havnestyrets første bevarte protokollerte
møte er fra 29.08.1777: Soon Havnecommissions Forhandlingsprotocol. Son og Hølen
hadde dessuten i årevis felles havnestyre, noe som ikke var unaturlig for «tvilling
byen» som ble bundet sammen av Hølenselva. Se; Wikstrand, Bjørn.
Havrevold, Ingvil
(1942 - 1996) Keramiker. Utdannet på SHKS 1963 - 67. Var gift med Erik Pløen og
hadde verksted i Son fra 1973. Hennes arbeider består av dreid og modellert stein
gods. Produksjonen består dels av bruksgjenstander, dels av små skulpturer i et
ekspressivt formspråk. Hun har hatt flere separatutstillinger rundt i landet og
utstillinger i inn- og utland sammen med Erik Pløen. Se: Pløen, Erik.
Hedum, Arne
(1918 - 1975) Ingeniør. Gift med Thale Kristine Kjærstad, datter av Petter Kjærstad.
Var en av initiativtagerne for å blåse nytt liv i Soon Seilforening i 1960-årene.
Hedum, Per
(195- -) Lektor på Såner Ungdomskole. Sønn av Arne Hedum. Drev i en periode i
1980-årene firmaet PH Prosjekt AS og stod for bygging av en rekke bolighus i Son,
samt for ominnredning av Møllergården/Kaja Hansens Minne. Han har ellers dre
vet noe med lokalhistorisk arbeid.
Heede Plastic AS
Son kommune kjøpte i 1940-årene den gamle dampsaga som utleielokale for indus
tribedrifter. 11951 leide kommunen ut til firmaet Heede Plastic AS, og i 1952 kjøp
te firmaet hele bygningen. Avdelingen i Son var en filial av en bedrift i Oslo, som
igjen var et ledd i et verdensomspennende nett av fabrikken Firmaets grunnlegger
utvandret til USA, der også hovedkontoret er. Produksjonen i Son omfattet blant
annet persienner og tørkestativer, men bedriften påtok seg også oppgåver for for
svaret, som montering av feltkjøkkener. I slutten av 1950-årene beskjeftiget firmaet
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omtrent 25 mermesker og var stedets største arbeidsplass. (Kilde: Østlandets Blad
20.02.1959) Se også: Atlanticgården I Dampsaga.
Hegreveien
Boligvei på Store Brevik, nord for Breviktjernet. De fleste veier i området har fugle
navn. Se: Veier og veinavn.
Heibek, Kjell-Erik
(1939 -) Utdannet som flyger. Ordfører (H) i Vestby kommune i 1980 - 1983, i en tid
da det var stor strid om utbygging og utvikling i kommunen. Han er den hittil enes
te ordføreren fra Sonsområdet etter kommunesammenslutningen i 1964. Han har
også etter sin ordførerperiode vært en til tider markert politiker i kommunen. IG
Heie, Ole Ingvald
(1882 -1971). Første bestyrer av Vestby Elektrisitetsverk, mens det ennå hadde kon
torer i Son, først i Kapellveien 4, siden i Sonsveien 4. Se: Elektrisitetsverket.
Hekkelstrand, Birger
(1941 -) Født i Hammerfest. Bosatt i Son. Utdannelse ved Universitetet i Oslo,
Halden lærerskole og Norges kommunal- og sosialhøyskole. Han hadde bakgrunn
som ungdomsskolelærer, kulturpolitiker, kultursekretær og kinosjef i Svelvik før
han kom til Vestby som kultursekretær i 1983 og fra 1987 som en engasjert, markert
og idérik kultursjef. Han er også leder av kultursjefkollegiet i Folio og leder for fyl
kesstyret i Norsk Kulturforum.
Ingvil Havrevold: Keramikkvase.
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Hekkelstrand, Rune
(1973 -) Skuespiller, født i Svelvik. Sønn av Kari og Birger Hekkelstrand. Han har
opptrådt blant annet i fjernsynsteatret, foruten at han hadde en sentral rolle i fri
luftsskuespillet «Lilletrollet» i Hølen i 1999 og 2000. Vinteren 2001 - 2002 hadde han
en sentral rolle som «Polter» i fjernsynsserien «Uhu», og i 2002 fikk han sammen
med andre Spellemannsprisen for barneplaten med samme navn.
Helly-Hansen, Anne Karen
(1953 -) Født i Moss. Keramiker. Utdannelse; Århus Kunstakademi i 1974 og Statens
Håndverks- og Kunstindustriskole 1976 - 1980. Hun har verksted og bolig i
Sonsveien 16. Hun har hatt en rekke separatutstillinger, blant annet i Galleria
Universitaria, Såo Luis-Ma i Brasil, Galleri NK i Stavanger, Galleri Havstad i
Drøbak, Galleri X i Son. I tillegg har hun deltatt på mange kollektivutstillinger,
både i Norge og utlandet, deriblant Fletcher Challenge, Auckland på New Zealand.
Hun er innkjøpt av Riksgalleriet, Norsk Kulturråd, Akershus Fylkeskommune og
Vestby kommune. Hun har fått Norsk Kulturråds Utstillingsstipend i 1998 og
Statens Kunstnerstipend i 1999.
Anne Karen Helly-Hansen:
Keramikkfigurer: «Par».

Ivar Hermansen.

Helveteskløfta
Bratt fjellkløft på vestsiden av Laksahalvøya, mot Oslofjorden. Se også: Paradis.
Hermansen, Anders
(1894 -1966) Lastebileier. Drev vognmannsforretning.
Hermansen, Ivar
(1917 - 1991) Hermansen kan kalles den første lokalhistorikeren i Son. Med sine
store kunnskaper og med sin store interesse for historien har han bidratt til å beva
re og levendegjøre Sons historie. Flere har siden gått i hans fotspor. Han har vært
medlem av komiteen for Vestby bygdebok, medforfatter i bøkene «Sider fra Son»
og «Bilder fra Son.» Han var også revyforfatter og revyskuespiller i Sonsrevyer i
1940- og 1950-årene. Dessuten var han aktiv i Soon Idrettsforening, som formann i
skigruppa, og han var med på å bygge hoppbakken i Grevlingen. SS
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Hersleth Entreprenør AS
Entreprenørfirma, tidligere Brødrene Larsen AS. Firmaet har sitt kontor på Såner,
på den tidligere Statoilstasjonen ved Mosseveien. Firmaet har blant annet vært
hovedentreprenør for den nye Såner kirke.
Hestestang
Inntil 1960-årene var det i Son hestestenger, dvs innretninger for å tjore hesten, to
steder: på sørsiden av Son Torg, og på plassen sør for Soon Meieri, ved Petershuset
(ble revet i 1964). Hestestengene egnet seg også godt til turnoppvisning for barn og
ungdom.
Hestestien
Boligvei i Midtskogen. Den munner ut i Gamle Brevikvei. Se: Veier og veinavn.
Hestevik, Else
(1952 -) Tidligere forretningsdrivende i Son. Hun har sammen med Gunnar Hansen
(1946 -) drevet blant annet forretningen «Soon 2000». De samme to startet i 1985 Son
Næringsforening. Else Hestevik var foreningens første leder, fra 1985 til 1995, unn
tatt 1994 da Bengt Knoll var leder. Hun er nå aktivitetsleder på Cato-senteret. IG Se;
Son Næringsforening I Soon 2000.
Het water op te Soon
Hollendernes navn på Oslofjorden i «Hollendertiden», ved siden av Soen Water og
Soon Water. Se også: Hollendertiden I Soon Water.
Hilseplikt
I Son har alle hilseplikt. Enten man er venner eller uvenner, skal man hilse på kjen
te og vise vanlig høflighet. «Kravet» om hilseplikt er innført av Sigurd Stene.
Historie
De eldste tider
Son er oppstått som en havn - et ladested - ved Oslofjorden. Beliggenheten har vært
ideell for en tidlig bosetting, med store skoger i ryggen, ved utløpet av en liten elv.
Hollandsk sjøkart fm 1583.

127

HISTORIE

Såna eller Hølenselva som munner ut i Sonskilen. Sammen med halvøya Laksa,
øyer og holmer gir lokaliseringen en ypperlig havn.
Sonsnavnet hevdes første gang å være dokumentert på et verdenskart fra
1154, i formen «(Se)suna». Kartet er laget av den arabiske kartografen al-Idrisi i
Palermo på Sicilia ved hoffet til normannerkongen Roger den annen. De lærde stri
des riktignok om dette er en korrekt tolkning av stedsnavnet på kartet. PGN
Ellers er «Sonakaupang» nevnt i et skinnbrev fra 1342, «Diplomatarium
Islandicum».
Hollendertiden
Hanseatenes vidtgående handelsvirksomhet førte dem utvilsomt til Son på 1200 1300-tallet. Det var likevel med hollendernes skipsfart fra 1500- og 1600-tallet at ste
det ble en viktigere handelsplass - et ladested eller lasteplass. Son ble, sammen med
Hølen noen kilometer oppover Såna, en av de viktigste utskipningshavnene for tre
last ved Oslofjorden. I Hølen var det oppgangssager, og tømmer, plank og bord ble
Kart over Son og Omegn i 1799. Vi kan se
at Sauholmen var delt i tre, da sjøen stod
noe høyere enn nå. Ellers finner vi igjen
veifar og kjente gårdsnavn.
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skipet ned elva til Son og ut i verden, i det vesentlige til Nederland. Son ble på den
tiden et ladested under Christiania. Flere Christianiaborgere slo seg ned i Hølen og
drev med trelasteksport. Se også; Ladested.
Hollendeme satte i den grad sitt preg på Son gjennom 300 år, at perioden i Son
omtales som «Hollendertiden». Fra denne tiden stammer også skrivemåtene Soen,
Zoen, Zoon og Soon, hvorav den siste fremdeles benyttes av mange «Sooninger».
Skipsmannskap fotografert foran masten i
engelsk havn.
I midten stuert Johan Jørgensen.

Skipsfart, handel, fiske og annen næringsvirksomhet
Sons egen handelsflåte varierte gjennom tidene, med oppsving på slutten av 1600tallet som følge av den engelske navigasjonsakten, som gjorde at soningene over
tok hollendernes trelastfrakt til England. Under den store nordiske krig på begyn
nelsen av 1700-tallet fikk flåten en knekk. Noen handel av betydning på norsk kjøl
ble det ikke før i første halvdel av 1800-tallet. Mange redere var bosatt i Hølen,
Hvitsten og Son. Handelspatrisiatet med familiene Wold, Thorne, Stoltenberg og
Huitfeldt dominerte stedet. Rederne klarte imidlertid ikke overgangen fra seil til
damp. På slutten av 1800-tallet gikk flåten igjen tilbake. Den siste seilskuta forsvant
under første verdenskrig. I dag er bare fortøyningsboltene av jem langs strender og
holmer de synlige minner om denne epoken.
Som følge av skipsfarten på 1800-tallet fikk Son i 1860-årene treskipsbygge
rier og verft, blant andre «Soons Skibsværft» anlagt av Woxen & Danelius, der
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«Papa» av Son.
Maleri av E. Thompson.

Glenneparken og kystkultursenteret nå er. Wold & Huitfeldt etablerte samtidig
dampsag ved utløpet av Hølenselva. Fra slutten av 1800-tallet ble iseksporten en
viktig tilleggsnæring. Flere tjern ble demmet opp for isproduksjon.
Ved slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet var det stagnasjon i
Son, men etter 1905 kom det ny fart i næringslivet. Viktige bedrifter i Son fra 1907
og et par årtier framover var lystbåtbyggeriene. Det ene var «Soon Baadbyggeri» på
nåværende Glennetomta midt i Son, ledet av en av landets fremste båtkonstruktø
rer Jacob M. Iversen. Det andre var «Soon Verft, Slip og Baadbyggeri» på Kugrava,
nåværende Son Marina.
Helene og Asbjørn Johnsen drev etter 1945 båtbyggeri i bygningen til
«Gamlesaga» ved munningen av Hølenselva. De har blant annet bygd seilbåt for
kongefamilien. Også brødrene Lervik startet båtbyggeri, på Værket ved Hølens
elva. Båtbyggeriet ble i 2001 overtatt av yngre krefter.
Annet næringsliv vokste fram: «Soon Hermetik» var et begrep fra første ver
denskrig og fram til 1950-årene. Arbeidsfolk, mest kvinner, ble hentet fra Vest
landet, blant annet fra Kopervik. Andre småbedrifter dukket også opp. På Laksa
var det en tid et lite oljeanlegg, inntil det ble sprengt i en sabotasjeaksjon under kri
gen i 1944. «Løessaga» sør for Son avløste «Gamlesaga» eller dampsaga.
Det har i alle år vært drevet et utstrakt kystfiske i Son. Omkring 1940 var det
30-40 yrkesfiskere i Son. Senere er tallet gått sterkt tilbake, men ennå er noen få
yrkesfiskere bosatt i Son. I begynnelsen av århundret var det kontakt mellom Son
og Vestlandet ved at fiskerne for en stor del bestilte sine robåter der, spesielt fra
Omastrand i Hardanger. Disse båtene var tilpasset østnorske fiskeres krav.
Sonsidyllen - badebyen og kunstnerbyen

Ved slutten av 1800-tallet var Son en broket samling av småhus, innrammet av hvit
malte gjerder og velstelte hager. I tillegg hadde man de mer staselige husene:
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Flyfoto av Son torg.

Thornegården, Spinnerigården, Stoltenberggården, Woldegården, Huitfeldtgården
og Møllergården.
Sonsidyllen med trange, krokete gater og smug, med brygger og sjøbuer, ble
«oppdaget» som feriested av folk fra hovedstaden. Det var da vi fikk utviklingen
fra «ladested» til «badested». Badegjestene inntok soningenes boliger. De innfødte
flyttet på loft eller i kjeller og uthus og fikk en kjærkommen ekstrainntekt. «Korens
Pensjonat» var også i mange år et viktig sted for badegjestene. Dampbåten
«Ocarsborg» trafikkerte mellom Son og Oslo fram til 1950-årene, med stoppested
underveis i Drøbak, Hvitsten og Kjøvangen. «Pappabåtens» ankomst var hver dag
en viktig begivenhet.
Sammen med badegjestene kom kunstnerne. Nils Kjær bodde i flere år i Son,
og han kjøpte i 1920 «Pjåken», der han bodde til sin død i 1924. Likeledes var den
legendariske maler Carl Dørnberger et kjent innslag i bybildet. Hans svarte hus
med hvite utskjæringer er et markant minne ved strandkanten. Malerne Ludvig
Karsten, Othar Holmboe og Wilhelm Peters oppholdt seg i Son i perioder. Kjent er
Peters' maleri fra 1895: «Stormangrep på en fiskerlandsby», der Frelsesarméen takt
fast passerer tranga mellom Spinnerigården og Thornegården. Mange andre kunst
nere hadde gjesteopptredener i Son, som Edvard Munch og Herman Wildenvey.
Maleren Oluf Wold-Torne var født i Son, og som navnet viser - etterkommer av de
gamle handelsdynastiene. I dag bor det kanskje flere kunstnere i Son enn noensin
ne, både malere, keramikere og andre kunsthåndverkere, foruten diktere og musi
kere. Se; Kunstnere.
Stedet som utviklingen gikk forbi
Sonsidyllen er blitt bevart fordi jernbanen ikke kom til Son i forrige århundre, fordi
skipsrederne ikke greide seg i konkurransen da dampskipene avløste seilskipene,
og fordi Akers Mekaniske Verksted ikke bygde ut Laksa gård til et større verft i
begynnelsen av århundret. Dermed ble stedet liggende i en bakevje.
Bygningsmiljøet, som mange andre steder har måttet gi tapt for utviklingen, er der
med blitt beholdt. Aschehougs Konversasjonsleksikon utgitt i 1951 gir følgende
karakteristikk: «Son er et yndet sommeroppholdssted, men fører for øvrig en hen
syknende tilværelse.»
Son som egen kommune - og etterpå
Son ble egen kommune - ladested - i 1837. Kommunen var ikke stor, med et areal
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Het Soen Water.
Kart utgitt ca. 1750.

på 200 mål eller dekar, der grensene mot Vestby kommune var avmerket med
innhogde steinkors i fjellet, og med et innbyggertall på 300. Under seilskutetiden
på 1800-tallet vokste folketallet til 700-800 mennesker innenfor de trange gren
sene.
11964 ble Son sammensluttet med Vestby kommune, som et resultat at Schei
komiteens arbeid. 99 % av befolkningen stemte imot, uten at dette påvirket
Stortingspolitikerne. Stedet hadde i 1964 omkring 500 innbyggere. Siden har folke
tallet sunket til omkring 300 innenfor de gamle kommunegrensene, fordi families
tørrelsen har sunket, som følge av at små leiligheter er slått sammen til større, og
på grunn av at flere av de gamle husene er tatt i bruk til sommerhus. Til gjengjeld
har folketallet i den nære omegnen økt, slik at i dag har ca. 6000 mennesker posta
dresse 1555 SON.
(Kilde: Fortidsvern: Slettjord/Gudmundsen: Son - kystbyen i Akershus)
Se også: Bystyremøte 1932 I Bystyret 1963 I Fiske I Hollendertiden I Huitfeldt I
Hølenselva I Kolera I Kommunesammenslutning I Kommunestyrerepresentanter 1999 2003 I Ladested I Skipsbygging I Skutetidene i Son I Son I Soning I Soninger I
Stoltenberg 1 Thorne I Wold.
Hjertaas, Mathias

Født (1878 - 1936) på Lindås i Hordaland. Lærer på folkeskolen i Erikstadbygda
1915 -1923.11920 utgav han boka «Vestby Prestegjeld - Bidrag til en Østlandsbygds
historie». Boka er et viktig lokalhistorisk skrift.
Hollandveien

Vei som går fra Brevikveien til Son Marina. Navn etter den markerte, rødmalte byg
ningen Villa Holland rett sør for marinaen. Se: Veier og veinavn I Villa Holland.
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Hollenderkål
Tyskål, tyskerkål, skvallerkål. Latinsk navn; Aegopodium podagraria. «Kjært barn»
har mange navn. Skjermplante med hvite blomster. De unge bladskuddene har
vært brukt som grønnsak. Planten har vært dyrket til dette formålet, og innført til
Norge. Hollenderkålen er ett av de verste ugrasene i hagene i Son og er nesten
umulig å bli kvitt.. Planten er antagelig kommet fra Holland eller Tyskland, derav
navnet. Det hevdes også at det er en ballastplante fra disse landene.

Hollandsk koff.

Plakat for Pellerins Margarin.
Othar Holmboe, Son.

Hollenderhmden
Lund med almetrær rett sør for Saltbua, innenfor området som nå utgjør Sonskilen
Båthavn. Etter tradisjonen ble 5 hollendere, foreldre med 3 barn fra skuta
«Concordia», gravlagt her ca. 1850 da de alle døde av kolera. Skuta ble satt på land
ved Ørastranda, hvor den var synlig helt til ca. 1940. Det foreligger imidlertid ikke
skrevne kilder som bekrefter historien om hollandske sjøfolk. Tvert i mot, i følge
karantenekommisjonens protokoll var det på midten av 1800-tallet to tilfelle av
kolera, der norske sjøfolk døde. Se: Kolera.
Hollendertiden
Tiden fra ca. 1550 til 1800/1850 da hollandske sjøfolk fraktet tømmer fra Son til
hjemlandet. Son var en tid en av de viktigste utskipningshavnene for trelast ved
Oslofjorden, som hollenderne på sine sjøkart betegnet som Soen Water eller Soon
Water. Tiden har satt preg på byggeskikken i Son, spesielt Thornegården.
Karl Johan Holter gir i «Jul ved fjorden» 1929 følgende beskrivelse;
«Hollenderkoffene hadde en eiendommelig form. De var avrundet i for- og
akterende og lave på midten og temmelig flatbunnete. Denne båtform var nødvendig
på grunn av de mange kanaler i Holland, de hadde i alminnelighet to master . - De
hadde råseil - i alle fall på formasten. De var gode seilere i medvind og låstet meget. I
bidevind ville de gjeme drive av, men de hadde en innretning på siden, en slags fjæl
som ble senket ned i sjøen og til dels hindret avdriften. Hollenderne var gemyttlige
folk, kone og bam hadde de med seg ombord. Familien bodde bak i skipet hvor de
hadde innrettet seg ganske koselig med gardiner og tulipaner i vinduene blant annet.
Mannfolkene hadde vide bukser, storbremmede høye hatter og tresko.
Kvinnene bar stadig hodebekledning. Ved besøk i land var denne særlig festlig,
brodert og med pannebånd av gyllent stoff.»
De flatbunnete hollenderkoffene skal etter tradisjonen ha seilt eller blitt truk
ket opp Hølenselva til Hølen der de hentet tømmer. Det har i mange år vært stor
diskusjon om dette virkelig var tilfelle, eller om tømmeret ble fraktet ned elva på
flåter. Det er lite dokumentasjon om denne angivelige elvetrafikken, men rent
fysisk er det ikke noe til hinder for det, idet sjøen på denne tiden stod ca. en meter
høyere enn i dag, foruten at elva jevnlig ble mudret, helt fram til ca. 1850. Se også:
Historie I Hølenselva I Koff.
Holmboe, Othar
(1868 - 1928) Kunstmaler og tegner, blant annet karikaturtegner. Født i Vefsn. Elev
ved Den kongelige Tegneskole og Kristian Zahrtmanns malerskole i København.
Han debuterte på Høstutstillingen i 1898 med flere naturalistiske landskap. Han
flyttet til Son og utgjorde en del av kunstnerkretsen rundt Nils Kjær. Han har malt
altertavlen i den nå nedbrente Såner kirke. Han var dessuten utdannet som apote
ker og drev en tid apotek i Son. Han bodde i Labobakken. I folketellingen for 1900
står det at han bor i: «Et lidet firkantet to Etages Vaaningshus. Endel af Taget fladt.»
Huset brant i 1939. Holmboe var ordfører i Son 1911 -1916. (Kilde: Norsk knnstner
leksikon) Se også: Julibrev fra Son.

Plakat for Lilleborgs Sæbe.
Othar Holmboe, Son.

Holmenveien
Den sørligste boligveien i kommunen, på Søndre Brevik. Den tar av fra
Brevikveien, rett nord for grensen mot Moss, og den søndre svingen ender dessu
ten innenfor Moss kommunes grenser. Navn etter Kulpeholmen rett sør for kom
munegrensen. Se: Veier og veinavn.
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Holter, Johan
Handelsborger i Son. Født 1838. Han drev handel og bevertning i Holtergården «Holters Børs» - som huser nåværende Son Kro. Han var ordfører i Son 1874 -1875.
Se også: Holter, Karl Johan I Holters Børs.
Holter, Karl Johan
(1870 -1960) Kunstmaler. Bosatt i Hølen. Han var født i Son, der faren Johan Holter
drev handel og bevertning i huset som etter ham ble kalt Holtergården, nåværende
Son Kro. Moren Lina var av bondeslekt fra Store Brevik. Etter kunstutdannelse i
Kristiania debuterte Holter på høstutstillingen allerede som 21-åring. Ti år senere
slo han seg ned for godt i Hølen. Han arvet poståpnerstillingen etter sin mormor,
og ble etter hvert selve personifiseringen av Norges minste kommune. Holter
bekledte nær alle kommunale stillinger. «Holter i Hølen er et bevis på at det kan
lønne seg å sette kunstnere til å forvalte de offentlige finanser», sier Mentz
Schulerud.
Holter er først og fremst Hølens og Såners maler, men hans motiver strekker
seg også nedover Hølenselva og helt ut til Gjøva i Mossesundet. Hans bilde
«Gjøva» er et koloristisk mesterstykke. Da Holter hadde lagt de kommunale og
postale plikter bak seg, seilte han ut til øyene i sin seilsnekke. Det lyser pensjonist
lettelse av Gjøva-motivet. (Kilde: Linnestad: Vestby - sett med kunstnerøyne)
I juleheftene «Jul ved fjorden» er det flere intervjuer med Karl Johan Holter,
blant annet om hans barndomstid i Son.
«Gjøva»
Karl Johan Holter.

Holter, Rigmor
(1876 - 1938) Kunstmaler. Gift med legen Einar Holter og flyttet inn på Stenløkka,
det senere Korens Pensjonat, i 1903. Da maleren Ludvig Karsten fikk se ett av hen
nes målerier, utbrøt han: «Du må dra til Paris!» Hun brøt over tvert og reiste til
Paris i 1912. Det ble skilsmisse. Hun giftet seg siden igjen, og som etablert kunstner
kjenner vi henne som Rigmor Bech. (Kilde: Linnestad: Vestby - sett med kunstnerøyne)
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Holters Børs
Johan Holter drev fra midten av 1850-tallet serveringssted i «Holtergården», det
senere Soon Hotel/Soon Hospits/Son Kro. Stedet ble kalt «Holters Børs». Holter
drev brenneri med bevilling overtatt fra Store Brevik gård og ved siden av edlere
sorter ble det også servert egne produkter. Av simpleste sortering hørte brennevin
som delvis var satt av grisemose. Det var to adskilte skjenkestuer: Den såkalte
«Skipperstua» som var forbeholdt den såkalte finere krets, og Busserullen» hvor
folk av lavere rang ble servert. Se: Holter, Johan I Martinsen, Caroline I Son Kro I
Soon Hospits.
Holth, Gerd
(1948 -) Har drevet Son Kulturverksted i Thornegården og er sammen med bl.a.
Dag Larsen en av initiativtagerne til Son Poesidager. Se: Son Kulturverksted 1 Son
Poesidager.
Holthe, Vidar
(1946 -) Kommunepolitiker for Høyre fra 1992. Han har foruten å være medlem av
kommunestyret vært medlem av flere kommunale utvalg, leder av administra
sjonsutvalget og lønnsforhandlingsutvalget i flere perioder og leder av viltnemnda,
fram til 1999. Han har vært viltforvalter og utmarksrådgiver innen offentlig miljø
forvaltning og senere i Norges Skogeierforbund. Han ledet i en del år viltforvalt
ningen på Grønland. Han eier og driver Kinne gård. Se; Kinne.
Homme, Gunnar og Solveig
Gunnar (1921 - 1993) og Solveig (1925 -) overtok Soon Cigar og Fruktforretning i
1946 etter Willy Trautmann, som hadde flyttet forretningen tvers over gata fra Soon
Hospits i slutten av 1930-årene. Son Cigar på hjørnet mellom Storgata og Olla var
en av de første kommisjonærene for Norsk Tipping i Akershus og hadde nr. 001
Akershus. Butikken ble solgt i 1987. BP
Horn, Yngve
(1952 -) Koreograf. En av initiativtagerne til Kystkulturfestivalene i 1991 og 1992.
Innehaver av Vannet Café & Pub fra 2001. Se: Sonsfestivalen.
Hov, Thove
Se: Eggen, Tove Hov.
Hubrosvingen
Vei i boligområdet Karitoppen på Store Brevik, der boligbyggingen startet i 2001.
Veiene i området har fuglenavn. Se; Veier og veinavn.
Huitfeldt
Handelsfamilie i Son på 1800-tallet. Har gitt navn til Huitfeldtgården.
Lars Jørgensen Huitfeldt (1803 - 1874) var illegitim sønn av major Hans Jørgen
Huitfeldt (død 76 år gammel i 1832), som da bodde på Sundby i Vestby, og en bonde
datter fra Rygge. Lars Huitfeldt ble i 1810 lyst i kull og kjønn av sin far, det vil si
han ble anerkjent som sønn og arving. Han kom som 17 år gammel gutt til Son, til
Rasmus Wold, og nedsatte seg i 1830-årene som kjøpmann i Hølen. Der drev han
trelastforretning, etter at han var blitt skjenket 4000 daler av sin mors søster. De
4000 ble snart til 12000 og enda mer. Det oppstod mellom Huitfeldt og Wold en
skarp konkurranse om utskipningen over Son. Det var planer om kompaniskap
mellom Lars Huitfeldt og hans slektning konsul Arild Huitfeldt i Trondheim.
Løsningen ble imidlertid isteden svoger- og kompaniskap i firmaet Wold &
Huitfeldt.
Lars Huitfeldt var først hannoveransk konsul, men måtte på grunn av den
dansk-tyske krig i 1866 slutte med det. Han ble så etter svigerfar og svoger neder
landsk visekonsul. Etter Lars Huitfeldts død ble sønnen Henrik Huitfeldt (født 1848)
visekonsul inntil 1879, da konsulatet ble flyttet til Moss.
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Familien Huitfeldts gravsted på Såner
kirkegård.
(Foto: ØFN).

Lars Huitfeldt var gift med Elise, født Wold (1823 - 1887) Hun døde på Fron
gård hos datteren Ragna, gift med godseier Brandt.
Lars Huitfeldts øvrige barn var;
1. Emilie, født 1843, gift med løytnant Magnus, begge døde i Kristiania
2. Agnes, født 1845, død ugift i Kristiania
3. Ragna, født 1847
4. Gustav Dahlin (1850 - 1936), overrettssakfører i Moss, begravet i Såner.
5. Arild, født 1852, død i Australia
6. Lagertha, født 1855, gift med dr. Gustav Benneche i Moss
Ved sin død i 1874 etterlot Lars Huitfeldt seg en betydelig formue, men på grunn av
uheldige forhold ble boet i 1879 tatt under konkursbehandling. Son var i stor grad
avhengig av Huitfeldt og hans firma. Han tillegges ordene om «at Soon ville dø med
ham». IG (Kilde: Folketellingen 1865 I Et og andetfra Soon og Hølen i Ældre Tider)
Huitfeldtgården
Forretningsgård i Son. Adresse Kålåsveien 4. Gnr. 160, bnr. 51. Den har sitt navn
etter Lars Jørgensen Huitfeldt som sammen med Rasmus Wold i Thornegården
skapte Sons «storhetstid» på 1800-tallet. Gjennom et par generasjoner preget fir
maet Wold & Huitfeldt det meste av næringsvirksomheten - skipsfart, skipsbyg
geri, dampsag og handel. Rasmus Wold kom til Son som betjent hos kjøpmann
og agent Gregers Stoltenberg og ble gift med datteren. Gregers Stoltenberg
bodde i Huitfeldtgården. Da hans bror Bredo v. Plade Stoltenberg i Drøbak døde,
ble enken i 1811 gift med sorenskriveren i Folio, Christian Magnus Falsen på
Vollebekk i Ås. Dette forholdet og behovet for å arbeide i stillhet gjorde at Falsen
- ifølge tradisjonen - valgte Huitfeldtgården som møtested da han og lektor
Adler tidlig på våren 1814 utarbeidet utkastet til grunnloven. Se: Falsen, Christian
Magnus.
I Huitfeldtgården drev kandidat Jiirgensen på slutten av 1800-tallet privat
skole, og i andre lokaler i samme gård gikk barna som bodde like utenfor bygren
sen, på offentlig skole. Denne ordningen kom i stand for at de skulle slippe å gå helt
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Huitfeldtgården, 1930-årene.

til Såner skole. Det var også to skjenkesteder i Huitfeldtgården: Skipperbørsen
hadde inngang fra gatesiden. En annen dør fra baksiden førte inn til de simplere
lokaler. (Kilde: Sider fra Son)
Huitfeldtgården var opprinnelig en uanselig gård, som ble påbygd da Lars
Huitfeldt giftet seg i 1840. Eiendommen hadde et fullstendig innelukket firkanttun,
der hovedbygningen utgjorde hovedfasaden mot sørøst og sørvest og bakgårds-

bygningene med lager og stall utgjorde de to andre sidene. Bakgårdsbygningene er
nå revet og erstattet med tilbygg som gir plass til en større dagligvareforretning.
Ellers er også hovedbygningen vesentlig ombygd og modernisert, spesielt innven
dig. I annen etasje er det leiligheter. IG
Huitfeldthagen
Hageanlegg med store trær og murer. Den tilhørte tidligere Huitfeldtgården, men
var adskilt fra denne av Kålåsveien. Huitfeldthagen er nå en egen eiendom som på
den øvre del er bebygd med en enebolig.
Hus
Se: Byggeskikk.
Huset på prærien
Se; Brevik Kro og Pizza.
Husjordet
Gnr. 135, bnr l.Gård rett øst for Son, med verneverdig gårdstun, like ved Solhøy
skole. Deler av eiendommen utgjøres av jorder og skogområder i Grevlingen.
Vestby kommune kjøpte Husjordet i 2002, da det er vedtatt at det skal bygges ung
domsskole på eiendommen.
Hveding, Kari
(1951 -) Grafiker. Hun arbeidet i flere år i Stoltenberggården som hun eide på 1970og 1980-tallet. I sitt «Kart over Son» innvier hun publikum i mye av sin innsikt. Her
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er småbyens fysiognomi, naivistisk, men godt sett. (Kilde: Linnestad: Vestby - sett med
kunstnerøyne)
Hytter

Rundt Son er det helt siden begynnelsen av 1900-tallet bygd enkelte sommerhytter
eller landsteder, som et resultat av at Son og hele Oslofjordområdet ble et «som
merparadis». Større byggevirksomhet ble det i 1930-åra, og det er bygd mange
sommerhytter i funkisstil. Det store rushet av hyttebygging kom imidlertid fra
1950-årene, da hundrevis av hytter ble bygd og la beslag på det meste av kyst
strekningen og de kystnære områdene. På slutten av 1900-tallet har utviklingen tatt
en litt annen retning, ved at mange av hyttene er gått over til å bli helårshus, på lov
lig eller ulovlig vis. Dette har i sin tur ført til at kommunen har begynt å regulere
flere av hytteområdene til boligformål. Det blir sørget for å få bedre standard på
vei, vann og ikke minst kloakk, for å redusere fomrensningen av sjøen. Kommunen
har også i noen få tilfelle gått til oppkjøp av deler av hytteeiendommer for å sikre
adkomsten til sjøen for allmennheten. 1G Se: Bad, bading, badestrand 1 Badegjester.
Hælvete

Tidligere tilnavn til eiendommen Furulund i Feierbakken/Gamle Brevikvei. Det
eldre bolighuset på eiendommen er revet og erstattet med ei hytte.
Høgsetet

Odde på østsiden av Jeløya rett vest for Gjøva. Også kalt Høgsetodden. Rett vest
for Høgsetet ligger Høgsetbukta. Navnet kommer antagelig av at det betegner en
høy odde og er sammenlignet med et høysete. (Kilde: Stadnamn fraa Oslofjorden)
Hølen

Tidligere ladested, forbundet med Son via Hølenselva. Innlemmet i Vestby kom
munen av Quisling-regimet i 1943. Son og Hølen var ansett som et «tvillingsted»
under hollendertiden, da de til sammen fungerte som en by. Hølen hadde sagbru
kene og Son utskipningshavna for trelast. Se: Hollendertiden I Holter, Karl Johan I
Ladested.
Hølenselva

Elv som munner ut innerst i Sonskilen. Den lokale uttale er Hørnsælva, med tjukk 1.
Den kalles også i mer poetisk sammenheng Såna. Elva er 3 - 4 km lang mellom
Hølen og Son og er/har vært seilbar for mindre båter. Den har vært en viktig del
av utskipningsveien for trelast i hollendertiden, da flatbunnede hollandske koffer
skal ha seilt opp elva og hentet tømmer. Det er usikkert om dette er en myte, opp
stått på 1900-tallet, idet noen hevder at det neppe kan ha vært særlig praktisk å hale
forholdsvis store båter opp en grunn og trang elv, seiv om elva var dypere før, og
seiv om den jevnlig ble mudret. Det er derfor mulig at tømmer rett og slett ble flø
tet eller fraktet på prammer ned elva, og at de hollandske båtene lå ved utløpet i
Son og låstet tømmeret ombord. Muntlige overleveringer fra sonsfolk helt tilbake
til 1700-tallet går ut på at de aldri har hørt om skuter i elva. Denne oppfatningen
styrkes av beretningen fra 1846 i «Kongeriget Norges økonomiske Tilstand i Aarene
1840 -1845», der det står:
Overhovedet staae Hølen og Soon, som tilsammen udgjøre et særligt Formands
kabsdistrikt, ogsaa med Hensyn til Næringsdriften i et Slags Forbindelse med hinanden,
forsaavidt Trælasten, efter at være fra Hølen flødet ned ad Hølens Elv til det ved sammes
Udløb i Christianiafjorden liggende Soon, udskibesfra sidstnævntes Sted.
Det skal imidlertid være funnet rester etter peler langs elvas vestside, noe
som kan tyde på at elvebredden kan ha vært forsterket og at det har vært en sti der,
og at koffene har vært trukket opp elva ved hjelp av hester, noe som er kjent fra
elver og kanaler lenger sør i Europa.
Elva har flere tilløp; En gren, Hogstvetbekken, kommer fra Ås; Det samme
gjør Kroerbekken, som forener seg med bekken gjennom Garder og følger grensa
mot Hobøl. Bekken passerer blant annet gården Loska, som har gitt navn til denne
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Sjøveien til Hølen.
(Foto: Vårt Land/ØFN 2001).

bekken. Disse bekkene møtes ved Åmot («å-møte» eller elve-møte) rett øst for
Brannstad ved Hølen. Flere mindre bekker kommer fra sør og sørøst og passerer
Såner kirke og Såner gård. Dette er kanskje den egentlige Såna, som har gitt sognet
navn. Enda et bekketilløp renner forbi vest for Vestby sentrum via Kjennstjernet,
forbi Muggestad, og med navnet Muggestadbekken, forener den seg med hovedel
va nedenfor Hølen, rett nord for de nye jernbane- og veibruene.
Til tross for alle disse tilløpene har elva utenom flomperioder liten vannfø
ring, og vannstanden endrer seg stort sett med flo og fjære. Elva er kanskje rett og
slett en arm av fjorden eller Sonskilen? I flomperioder vår og høst fører likevel elva
med seg store mengder slam. Elvevannet legger seg da som et grågult teppe i hele
Sonskilen. Er det pålandsvind, dannes det en skarp grense mellom ferskvann og
saltvann i området mellom Sauholmen og Blåstua. Elva og omgivelsene utgjør et
særegent, verneverdig landskap. Nils Kjær gir i sin epistel «Julibrev fra Son» en
levende skildring av dette landskapet. IG Se; Historie I Hollendertiden I Julibrev fra
Son I Sonsbrua.

I
Idrisi-kartet
Verdenskart fra 1154, der navnet Son hevdes å være påført. Se: Historie.
Ingvaldsen, Anne Line
(1968 -) En av stifterne av Normar Adventure. Hun har også vært leder av Son
Næringsforening. Se: Normar I Son Næringsforening.
Innfløttere
Lokal betegnelse på dem som ikke opprinnelig er fra Son, dvs det motsatte av
soning. Det er stadig en kilde til debatt om det er mulig for en «innfløtter» noensin
ne å bli en soning, uansett hvor lenge han eller hun har bodd i Son eller nærmeste
omegn. Se: Soning 1 Soninger.
«Inverdmie»
En av de siste seilskutene fra Son. Skuta var en bark på 574 tonn, bygd i Kincardine
i Skottland i 1867. Båten var en skarpseiler.
The New Zealand Shipping Company chartret i 1870-årene «Inverdmie» og
andre seilskip som «Invereme», «Inverallan», «Inverness» og «Inverurie» på farten
mellom Storbritannia og New Zealand med passasjerer og last. De ble med et sam
lenavn kalt «The Invers». Avisa «Lyttelton Times» på New Zealand har 11. april
1875 følgende artikkel:
Barken Inverdmie. Malt av Andreas Lind
i London i 1880.

«Arrival of the Inverdmie»:
The barque Inverdmie, Captain Wootton in command, arrived in harbour yesterday after a
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passage of ninety-five days from Portland, håving encountered some very severe weather
during the run. She is a smart looking wooden barcjue, belonging to J an R Grant of London,
nine years old, and has been seen in the Madras trade up to the present time. She has the
reputation ofbeing a fast sailor, and has fine carrying capacities. She brings a full cargo.
The Captain reports leaving London on December 29, and Gravesend on January 2.
Had light east winds down the Channel; landed Pilot and took departure from Portland on
January 6, with easterly winds, and fine weather across the Bay (of Biscay). Sighted San
Antonio on January 15, and crossed the Ecjuator on January 23, eighteen days from
Portland. The meridian of the Cape was passed on Pebruary 19; was off the Leuwin on
March 23, the weather being westerly and moderate, which held for twenty-four hours only.
The Snares were made on April 5, with a strong NE breeze. Sighted Otago light on April 8;
made Banks Peninsula on Monday morning, after being hove-to all night, the weather being
dirty, and arrived at an anchorage at the Heads at 3 pm yesterday.
«Inverdruie» ble i 1879 kjøpt av reder og handelsborger Ole S. Hansen i Son.
Han solgte i 1882 skuta videre til Johan C.A. Johansen (Bygdø-Johansen). Skuta ble
ombygd i 1898. Skipsførere var J. E. Johansen 1879 - 1890, Jørgen A. Wittusen 1890
- 1904 og Aksel Orvald Andresen 1904 - 1915. Andresen ble legendarisk etter sine
turer på ruta England - Murmansk. På rekordtider gjennom ett av verdens mest
ugjestmilde strøk presterte han det kunststykke aldri å miste et seil. Båten ble sen
ket 11. august 1916 av en tysk ubåt. Skuta var da på reise fra Sandefjord til WestHartlepool med props.
Navnet «Inverdruie» er satt sammen av det skotsk-gæliske ordet «Inver»
som betyr «munning» og «Druie» som er navnet på en liten skotsk elv. Et stort skip
sanker har i årtier vært støpt inn i dampbåtbrygga. Ankeret antas å være fra
«Inverdruie». Vinteren 2002 sørget havnesjef Bjørn Wikstrand for å ta opp ankeret.
Det er blitt restaurert og har fått ny plass på brygga. Ankeret er 3,15 meter langt og
veier 1870 kg. (Kilder: Linnestad: Vestby og skutene I Sider fra Son I Lyttelton Times)
Se: Andresen, Aksel Orvald I Bygdø-Johansen I Sjømenn 1 Skipsbygging I Skutetidene i
Son I Wittusen, Jørgen.
Isaksen, Arthur
Drev Soon Hotel (senere Soon Hospits) fram til 1932. Han var aktiv i lokalsamfun
net og var en av stifterne av Soon og Omegns vel i 1929, der han også var formann
fra 1931 til 1932, da han flyttet fra Son.
Isdamveien
Boligvei innerst på boligområdet på Strømbråten. Navn etter en tidligere isdam på
Nordre Labo gård. Dammen ble anlagt av Karl Labo før 1919. Man kan fremdeles
se rester etter dammen, som ble brukt til isproduksjon. Se: Isproduksjon I Veier og
veinavn.
Ishusveien
Vei som går fra Brevikveien nesten ned til sjøen i Mossesundet. Navn etter ishuset
som i sin tid ble brukt til mellomlagring av isblokker fra Breviktjernet. Se:
Isproduksjon I Veier og veinavn.
Isproduksjon
I annen halvdel av 1800-tallet og i de første år av 1900-tallet var isproduksjon og
iseksport en viktig næringsvei ved Oslofjorden, deriblant ved Son. Stavnestjernet,
Kolåstjernet, Breviktjernet og Tørrtjernet er kunstig anlagte dammer for isproduk
sjon.
Kolås gård ble i 1884 kjøpt av Son Iscompagnie, med Christian Tofte som
eier. Kolåstjernet ble da demmet opp. Isen herfrå ble eksportert, spesielt til London.
Det ble anlagt en isrenne fra tjernet ned til et stort ishus ovenfor Saltbua. Derfrå
gikk det isrenne videre ut til Kolåsskjæret, der isen ble låstet ombord i skutene.
Iskompaniet solgte selve gården i 1886, men beholdt tjernet til 1890, da skipsreder
Anton Krogh overtok. Han gikk konkurs, og Son kommune kjøpte tjernet i 1912
som vannreservoar.
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Isskjæring på Kolåstjernet 1999.
Fra venstre: Pål Gudmundsen,
Ivar Gudmundsen, Einar Halvorsen,
Reidar Sørensen og en tilskuer.
(Foto: KAS).

Eieren av Labo søndre, Karl Labo, anla egen isdam på sin eiendom. Stavnes
var også med i istrafikken. 11902 hadde gården en årlig inntekt på kr. 500 av issalg.
Stavnestjernet ble demmet opp, og derfrå gikk isrenner ned til Kjøvangen, der isen
ble låstet ombord.
Konsul A. G. Samuelsen fra Drøbak inngikk avtaler med eierne av nordre og
søndre Brevik og fikk retten til å demme opp Breviktjernet, bygge ishus og bruke
stranda til innlasting. Denne isdriften ble i 1896 overtatt av Brevik Aktieisbruk. Ved
århundreskiftet ble virksomheten ledet av selskapet Brevik Isanlæg. Det finnes
ennå rester etter isanlegget nede ved sjøen, i form av store grunnmurer etter ishu
sene. (Kilde: Follominne 1995 - Else Mehren Olsen)
Iversen, Jacob M.

(1884 - 1974) M. for «Moldenhauer» - senere «Mikkelsen». Båtkonstruktør. Født i
Oslo og vokste opp i Observatoriegaten, dvs i strøket innenfor Akers Mekaniske
Verksted. Han var sønn av Henrik Moldenhauer Iversen, sjøkaptein (født 1846), og
Sylvia Lundgren. Sønnen fattet tidlig interesse for båter og sjøliv, og han ble leve
randør av modellbåter til venneflokken på Holmen i Asker, der familien tilbrakte
somrene. Familien flyttet i 1899 til Moss, der far og sønn etablerte Moss
Baadbyggeri: H. M. Iversen & Søn.
Den første seilbåt Jac. M. Iversen seiv konstruerte, var krysseren «Tamara»,
sjøsatt i 1904, og bygd for vennen Halfdan Hansen. Båten hevdet seg godt i regat
taer samme året. Lystbåtbyggingen var i disse årene i rivende utvikling. Iversen dro
i 1904 til sin onkel i USA. Onkelen drev med reparasjon og bygging av båter i
Maine. Spesialutdannelsen for bygging av seil- og motorbåter fikk han ved
Lawley's yachtbyggeri i Boston. Yrkets teoretiske sider lærte han seg gjennom ing
eniørstudier på kveldstid. 1 1907 kom han til Son som nybakt ingeniør.
Han kjøpte den nedlagte Schinrudværven i nåværende Glenneparken, «hvor
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der i tidligere tider byggedes saa mangen stolt skude», og startet Soon
Baadbyggeri. Den første seilbåten ble også nå levert til Halfdan Hansen, en 6-meter
av høy standard med navnet «Tamara II». Siden ble det levert en rekke fremragen
de seilbåter, bl.a. «Octava» og «Sally III», som nå har havneplass på Son
Kystkultursenter. Det gikk noe opp og ned med virksomheten, men Jac. M. Iversen
ble regnet som en av landets fremste båtkonstmktører, og mange av hans båter
gjorde det meget godt i konkurransen
I de gode tidene fikk han lagt seg opp så mye penger at han i 1917 kjøpte hus
nr. 73, nåværende Feierbakken 3. Han giftet seg med Signe Johansson. Båtbyggeriet
hadde på denne tiden 35 ansatte og var en av Sons hjørnesteinsbedrifter. Foruten
seilbåter ble det også bygd motorbåter på båtbyggeriet. Han bygde flere motor
kryssere, blant annet «Mimp», som ble en fryktet tollkrysser i Østfold. Dette var jo

Ungdomshilde av jac. M. Iversen.

Spissgatter klar for sjøsetting.
Bestilt av A.S. Meier i Kristiania.
Fra boken om Jac M. Iversen.

forbudstiden. Hvorvidt Iversen også bygde båter på bestilling fra smuglere, vites
ikke. I 1919 stod han for byggingen av selfangstskuta og forskningsskuta «VeslePer». Samme året var Jac. M. Iversen med og stiftet Soon Seilforening, og han ble
foreningens første formann. Båtbyggeriet ble nedlagt i 1926. Han hadde i alle disse
årene hatt en trofast stab med ansatte. De bidro til stabile forhold innad i bedriften
og gjorde sikkert sitt til at innehaveren hadde godt ord på seg. Da verftet feiret 10145
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årsjubileum, het det om Iversen at «hans elskværdighet og lune humor har gjort
ham avholdt av alle». Omgjengelighet og faglig dyktighet er ingen dårlig kombi
nasjon i yrkeslivet, så innen året var omme, var han ansatt som driftssjef på
Mobergs verft ved Gøteborg. I 1931 startet Iversen eget konstruksjonskontor i
Stockholm, og herfrå ble det levert båttegninger i 30 år. (Kilde: Anstein Spone: Jac. M.
Iversen I Follominne 1990: Fredrik Denneche: Lystbåtbygging i Son før 1940 I Henrik
Iversen, Axel Iversen og Olle Neckman: Jac M Iversen) Se også: Lystbåtbygging I Octava
I Sallylll I Vesle-Per.
Iversgården
Gården som har huset Soon Meieri. Adresse: Storgata 17, gnr. 160, bnr. 28. Navnet
Iversgården skyldes en storskipper, Henrik Iversen (1802 -1874), som eide huset fra
1847 til 1874, farfaren til båtkonstmktøren Jac. M. Iversen. Denne skipperfamilien
holdt husdyr, i 1865 to kuer og to sauer, og buskapen ble drevet gjennom hele Son
til sommerhavn i Brevikskogen. Det passet dermed at det senere ble meieri i net
topp denne gården. (Kilde: Folketellingen 1865 I Bilder fra Son)

Jacobsen, Kristiane
(1892 -1964) Hun drev restaurant på «Klubben» fra 1924.1. oktober 1932 kjøpte hun
Soon Hospits fra Arthur Isaksen for kr. 3423,80. Hun drev også Strøms Pensjonat i
årene 1941 -1953. Se: Soon Hospits I Strøms Pensjonat.
Jacobsen, Reidar
(1908 - 1968) Kjøpmann og politiker. Han var medlem av flere kommunale utvalg,
foruten medlem av bystyret og formannskapet, for Arbeiderpartiet. Han var ordfø
rer 1946 -1947. Sentrale saker for ham var å gjenopprette normalt styre og stell i Son
etter krigen. Han ivret også for utbygging av havneområdet. AH
Jahnsen, Synnøve
(1913 - 1998) Kunstmaler. Utdannelse fra Doro og Carl von Hannos malerskole i
1936 og Académie de la Grande Chaumiére i paris 1947 - 49. Hun malte landskap
med vekt på disige, tilslørte lysvirkninger. hun dyrket helst det spontane maleri
som søker å gripe tak i de flyktige maleriske stemninger. Fargebruken kan være
frisk og ekspressiv. Hun har hatt diverse separatutstillinger. (Kilde: Norsk
Kunstnerleksikon)
Synnøve Jahnsen med ett av sine
kunstverk. (Foto: Sturla Strand).

Jeløya
Øy i Moss kommune. Den gir sammen med Bevøya ly for sønnavinden og bidrar
til at Son har en god havn. Navnet lød i middelalderen «Jalund» og «Jolund». Dette
kan ha sammenheng med ordet «jala» - skråle, skrike, ule, og i så fall stedfestes til
Værlebukta der vinden står sterkt på. (Kilde: Stadnamn fraa Oslofjorden)
Johan på brygga
(1917 - 1997) Johan Johansen, som hadde hatt ansvar for fiskepakking og salg av
fisk hos Aimar Hansen i Thomegården, ble i 1950 ansatt av Fjordfisk S/L som leder
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Johan på Brygga i 1960.

ved Fjordfisks anlegg i Son - fiskebrygga. Han var fiskemottager på fiskebrygga i
Son gjennom en menneskealder - i nesten 40 år - og ble derfor en institusjon i Son «Johan på brygga». Han giftet seg med Hildegard Jacobsen og fikk 3 sønner. De to
eldste, Ole Johan og Stein Arne, ble fiskere og kjøpte fiskeskøyta «Soningen». Den
yngste. Tom, overtok driften av fiskemottaket for Fjordfisk S/L da Johan ble pen
sjonist i 1989. Johan fikk Sooningprisen i 1984. KAS Se: Fiske I Fiskebrygga I
Johansen, Tom.
Johannessen, Alex
(1954 -) Restauratør på Klubben fra nyttårsaften 1976-77. I 1987 kjøpte han eien
dommen. Han og kona Bjørg er dermed sentrale personer innenfor utelivet og
underholdningsbransjen i Son. Alex fikk Sooningprisen i 1997. Se: Klubben.
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Johannessen, Sigurd
(1898 - 1989) «Sigurd på Borgen». Mangeårig medlem av Soon Idrettsforening, der
han var nestformann i en mannsalder. Han var foreningens store skøyteess på 1920tallet, da han gikk 500-meteren på 44,6. Han ble æresmedlem av Soon
Idrettsforening. Sammen med Eivind Strand Jacobsen ble han i 1977 tildelt Vestby
kommunes kulturpris for sitt idrettsarbeid. Se: Soon Idrettsforening.
Johansen, Carl Hartvig
(1869 - 1949) «C. H. på brygga». Tidligere sjømann i utenriks fart. Han ble siden
dampskipsekspeditør på brygga i Son. Han var ordfører 1933 - 1935 og i 1938. I
Soon og Omegns julehefte «Jul ved fjorden» for 1929 står følgende annonse:
Skal De sende varer til Oslo eller Moss
så bring dem til bryggen og sifra til oss.
Skal De seiv en tur inn til Oslo en morgen
så kan De velge mellem «Alfa» og «Borgen».
Johansen, Edel
(1909 - 1997) Søster av Emery Johansen. Hun drev blomsterforretning i Son i mer
enn 50 år. Mangeårig medlem av bystyret. Hun stiftet Son Blindesaksforening i
1938 og var dens leder til foreningen opphørte i 1994. AH Se også: Gartneriet.
Johansen, Ellen
(1911 -) Født Klokkerud. Sydame. Hun har i mange år drevet med hjemmesøm, for
uten at hun til langt opp i 80-årsalderen har vært ansatt hos Sterud i Moss og sydd
om/tilpasset klær.
Johansen, Emery
(1910 - 1996) Bror av Edel Johansen. Gartner som overtok driften av gartneriet ved
Kapellveien etter sin far Johan Fredrik Johansen. Se: Gartneriet.
Johansen, Henry Nummestad
(1907 - 1988) Båtbygger. Han har arbeidet på båtbyggeriet til Anker & Jensen på
Vollen i Asker, foruten at han i flere år arbeidet på Kugrava i Son.
Skøyteløperen Sigurd Johannessen i 1925.
Sigurd gikk 500 meteren på 44,6. En
respektabel tid den gang.

Johansen, Jan Erik
(1944 -) Er født i Son og driver egen tannteknikerpraksis i Alicenborgveien. Han er
medlem av brannvesenet i Son og har skrevet boka «Den røde hane» - brannvernet
i Vestby gjennom 170 år, utgitt av Vestby Brannkorpsforening i 1990. I 1950- og
1960-årene var han kinomaskinist på Klubben. IG Se: Branner I Brannvesenet I Son
Kino.
Johansen, Johan
Se: Johan på brygga.
Johansen, Tom
(1949 -) «Tom på brygga», sønn av «Johan på brygga». Han har drevet fiskebrygga
i Son fra 1989, etter at faren sluttet. Tom og kona Sissel (1949 -) har fiskemottak og
fiskebutikk og salg av fiske- og båtutstyr. Se; Fiske I Fiskebrygga I Johan på brygga.
«John»
Fiskebåt, sjekte, vadbåt, bygd på Omastrand i Hardanger i 1927 av båtbyggeren
Torgeir Oma for fisker John Gudmundsen. Oma hadde rundt år 1900 vært ansatt på
Tronvik Båtbyggeri på Jeløya, der han fant ut hvordan fiskerne i Oslofjorden ønsket
sine båter. Da han dro tilbake til Hardanger, tilpasset han den vestlandske færing
en til østnorske forhold og solgte mange hundre båter til fiskerene ved Oslofjorden.
Vadbåten «John» er på 19 fot og hadde en løs vadlem akter, for ørretvadet eller
nota. Under fisket rodde man nota i en halvsirkel ut fra land og tilbake igjen. Det
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Sjekta John: Sjøsetting 1991. (Foto: KAS).

trengtes dermed minst to mann for å «dra vad». Da John Gudmundsen sluttet å
fiske, solgte han båten til Per Jørgen Wittusen som brukte den til hobbyfiske. Flere
år senere gav Wittusen den til Ivar Gudmundsen og Kari-Anne Slettjord, som i 1990
fraktet den over til Hardanger Fartøyvernsenter for restaurering. Båten har nå fast
plass ved Son Kystkultursenter. Se; Fiske I Son Kystkultursenter I Litteratur: Follo
minne 1990.

Helene Johnsen.
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Johnsen, Helene og Asbjørn
Ekteparet Helene, født Andersen (1905 -), og Asbjørn Johnsen (1891 -1979) startet i
1946 eget båtfirma på Gamlesaga i Son. I anledning av Helene Johnsens 90-årsdag
i 1995 hadde Soon Seilforenings medlemsblad «Zoen Water» følgende artikkel og
intervju med henne:
Mange i Son kan fortelle om båtbyggingen til Helene og Asbjørn Johnsen, og
alltid blir det referert til båten(e) som ble bygget for kongehuset. «Zoen Water» ban
ket på hos Helene Johnsen og ba om et fødselsdagsintervju for å få den korrekte his
torien. Her følger den i korte trekk:
Helene var født Andersen og vokste opp i Nord-Son, øverst i Gamle-Kleiva.
Faren seilte først som skipper på små kystbåter, men kjøpte senere sin egen skøyte,
ca. 1902, og startet med reketråling som han holdt på med fram til 1960-årene.
Skøyta var den første i Son med motor.
Asbjørn Johnsen var Oslogutt og begynte i lære på Akers Mek. Verksted der
faren var formann. Flyttet senere til Vollen i Asker og arbeidet som båtbygger hos
Anker og Jensen. Derfrå gikk veien til Son hvor han begynte som formann hos Faye
på Soon Slip og Baatbyggeri (Kugrava) i 1939.
I Son traff han Helene. Helene kan fortelle at de bygde en motortorpedobåt
for tyskerne på Kugrava. Denne skulle helst ikke bli ferdig. Så flyttet de et par år til
Skjeberg hvor Asbjørn arbeidet for Einar Iversen. Her ble det bygd Knarr-seilbåter.
Byggemetoden var spesiell. Skroget ble bygd over en jigg eller lest med bunnen i
været. Det ferdige skroget ble snudd og kjølen satt på som en egen enhet, derav
navnet lestbåt.
11946 begynte de så sin egen virksomhet på Saga i Son. Den første båten de
bygde var 19,5 kvadratmeteren «Heisan» til Georg Johannesen. Deretter ble det
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Kong Olav og Kronprins Harald etter
besøk hos båtbyggerene.

Kronprins Harald og Asbjørn Johnsen.

bygd 3 stk. 15,2 kvm og 3 stk. 5,5 m R-båter. En av 12,5 kvm'ne ble bygd for en fami
lie i Oslo. Sønnen i familien var venn av prins Harald som hadde sin egen 12,5 kvm.
Harald var med på inspeksjoner under byggingen i Son og uttalte blant annet at
kjølen var finere og glattere enn hans egen båt.
5,5 m R-båtene var en ny klasse som vekket stor interesse. Den første bygde
Helene og Asbjørn for et konsortium. Båten het Carina, og den vant mange premi
er, blant annet Øresundpokalen. Carina ble senere solgt til USA, til to gutter som
hadde funnet olje. De kostet på den aluminiumsmast, noe som den gang måtte ha
vært oppsiktsvekkende moderne. Carina ble seilt til Bermuda og havarerte der. 5,5
m nr. 2 ble solgt til USA. 5,5 m nr. 3 ble bygd som gave fra venner til kronprins
Harald på myndighetsdagen i 1958. Båten ble belagt med glassfiber og polyester.
Dette arbeidet ble utført av folk fra Asker-kanten.
Byggearbeidet ble fulgt med flere besøk både av kronprins Harald og kong
Olav. Når Harald var der uten at kongen var med, var han dus med Helene og
Asbjørn. Riggingen og innmålingen av båten ble gjort på Herbern. På grunn av
plastbeleggingen måtte flere justeringer gjøres, blant annet måtte dollbordene høv
les ned før båten målte inn til 5,5 m-regelen. Kongen inspiserte riggingen ofte, han
lo og spøkte og ropte ofte: Fru Johnsen, fru Johnsen, er det noe nytt i dag? Prinsesse
Astrid var også med en gang. Men det var egentlig den båten jeg var minst fornøyd
med, kommenterer Helene Johnsen.
Seks andunger ble også bygd. En ble bygd for Mattis på Børsholmen, to til
søster og bror av Erling Lorentzen.
Helene Johnsen husker videre en kombinert seil- og motorbåt som ble bygd
for Rolf Lehmann. Den var nydelig. Ryktet om kvaliteten på båtene til Asbjørn og
Helene trakk mange mennesker til Son, særlig i helgene. Å ta seg av skuelystne tok
mye tid. De bygde seg derfor skogshytte for å få helgefred.
Etter hvert gikk båtbyggingen over i reparasjoner og ombygging. Det var
mer penger å tjene på dette og alltid greie oppgjør. Virksomheten varte til ut i 1960årene da Asbjørn måtte gi opp på grunn av et ødelagt kne. «Det var Asbjørn som
var båtbygger, seiv var jeg bare hjelpemann,» avslutter Helene beskjedent.
Johnsrud, Frank

(1934 -) Formann i Soon Idrettsforening 1955-61. Han har vært og er uutslitelig fot151
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ballinteressert og har vært trener for fotballagene i årtier. Han ble i 1984 tildelt
Vestby kommunes kulturpris for idrettsarbeid, gjennom mangeårig innsats i
idrettsforeningen. Se: Soon Idrettsforening.
Johnsrud, Jorunn
(1937 -) Den første kvinnelige lederen i Soon Idrettsforening, i 1979-80 og 1984-85.
Hun er håndballinteressert, tilhenger av «idrett for alle» og husmorgymnastikk.
Hun startet Norgesmarsjene og idrettsmerkeprøver. Hun er æresmedlem i idretts
foreningen. Se: Soon Idrettsforening.

Julie Jostus (Andresen), nr. 3 fra venstre,
omgitt av slektningen Foto ca 1915.
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Jostus, Julie
(1844 - 1934) Julie Andresen var tredje generasjon av samme familie som eide
Jostushuset. Hun var ugift og overtok som handelsborger i Son etter faren Andreas
Johansen. Julie fikk handelsrettigheter fra byfogden i Drøbak i 1889. Hun foreviste
attest fra ordføreren, O.S. Hansen «—om dyktighed og hæderlighed. Da intet — til hinder for opfyldelsen af denne hendes begjæring meddeles der hende herved handelsret til
Soon, idet det betydes hende, under udøvelsen af denne handelsret har at holde sig efterret
telig de til enhver tid gjældende love og anordninger.» I attesten sies det videre at «Julie
har bestyret sin Fader Handelsborger Andreas Johannessens Handel i den senere tid under
hans sygdom, agter nu efter hans død atfortsætte denne Handelfor egen Regning og til den
Ende tage Handelsbevilling.» O. S. Hansen kan bevitne at hun er «en dyktig og hæderij

JOSTUSHUSET

Hun drev kolonialhandel i huset. Hun bakte i tillegg brød, vørterkake og
små kringler, samt knekk, som hun solgte. Hun var «berømt» i Son for sitt gode
brød, som hun bakte i egen bakerovn. Nordre kammers i Jostushuset var både
butikk og bolig for Julie og hennes søster Anne. I tillegg hadde de kjøkkenet. Stua
ble leid ut til skippere. Trangboddhet var vanlig i Son i eldre tider. En av historiene
om Julie er om en dag da hun våget seg ut til maleren Dørnberger for å se på «kon
sta» hans. Han sa pent til henne: «Jeg har tjent mange penger på å male stua di,
Julie, flere enn du tjener ved å bake brød og vørterkake, men mange liker bedre ditt
bakverk enn mine bilder.»
Julie har til lensmann Hansen 18. mars 1891 betalt til statskassa for
«Anmeldelse til Handelsregisteret Kr. 5.00» + diverse andre utgifter i den forbin
delse, til sammen kr. 11.12.
11891 ble hun ilignet byskatt på kr. 3.96 og feierskatt på kr. 1.80, til sammen
kr. 5.76. Dette beløpet betalte hun i to avdrag i april og november.
1 1879 betalte Julie 1. termin av sin «Ølret» for året 1880 med kr. 10.00.11878
betalte Andreas Johansen 1. termin av ølskatten med 20 kroner. Julie hadde altså før
farens død overtatt noen av farens rettigheter. KAS (Kilder: Etterlatte papirer og
Follominne 1997: Jostushuset) Se: Jostushuset.
Jostushuset, gardsplass, sommeren 1941.
Maleri av Hans Didriksen.

Jostushuset
Tidligere fiskerhus som stammer fra 1600-tallet eller begynnelsen av 1700-tallet.
Navnet skriver seg fra Just eller Jost Tallachsen som kjøpte huset i 1799. Ordet
«Jostus» antas å være en sammentrekning av «Jost's hus». Huset med uthus/sjøbu
lå der Soon Seilforening nå har sin eiendom sør for Son Torg. Huset er et tømmer
hus, kledd med grovt tømmermannspanel. Det er en typisk akershusisk stue, opp
rinnelig med to rom og med inngang fra langsiden. Siden ble den påbygd med et
ekstra rom i tømmer mot nord, og et todelt bislag i bindingsverk mot vest.
Fra 1864 var Andreas Johansen eier av Jostushuset. Han hadde handelsbrev
fra magistraten i Drøbak fra 1850. Han var også skipper. 11889 ble hans datter Julie
Andresen eier.
Uthuset ble revet i 1950-åra, og i 1964 ble Jostushuset revet og deretter satt
opp på Folio museum i Drøbak. Der stod det til 1991, da det atter ble revet ned og
flyttet, denne gang tilbake til Son. Huset ble satt opp i Glenneparken, som en del av
Son Kystkultursenter. Det utgjør nå en viktig del av dette sentret. Huset er delvis
innredet og brukes ellers til utstillinger. I en av Sons siste bakerovner er det siden
huset stod gjenoppført blitt bakt brød på gammelt vis. Nåtidens bakstedamer med
Kari-Anne Slettjord i spissen har tatt opp arven etter Julie Jostus.
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Bakstekoner utenfor Jostushuset:
Else Mehren Olsen, Kari-Anne Slettjord,
Magnhild Brevik (Foto: Trine Gjøsund).

Kystkultursenteret med Jostushuset,
Olsok 2000. (Foto: KAS).

Jostushuset har hatt en enestående skjebne ved at det er blitt revet og bygd
opp igjen to ganger. (Follominne 1997: KAS: Jostushuset)
Se: Jostus, Julie I Son Kystkultursenter.

JULIBREV FRA SON

Jugerbenken
Sittebenk ved Son Torg, der Sons eldre garde i årevis har sittet og løst verdens pro
blemer. Benken stod opprinnelig på selve brygga, men en ny benk er nå plassert
utenfor sjøbua. Den har følgende inskripsjon: «Jugerbenk. Skjenket av byggmester
firma Br. Larsen A/S. Produsert i Dunderdalen.» IG
Sigurd Stene og Hans Jacob Hansen på
den gamle jugerbenken i 1989.
(Foto: IG).

Jul ved fjorden
Julehefter utgitt av Soon og Omegns Vel i 1929, 1930 og 1931, med kapellan Lars
Kjørsvik som redaktør. Juleheftene gir et interessant og rikt bilde av Son på denne
tiden, med alle mulige lokale nyheter, lokalpolitikk, historie, og ikke minst en hel
rekke humørfylte annonser som Kjørsvik hadde utarbeidet. Flere av disse annon
sene er gjengitt i leksikonet. Heftene kan brukes som kildeskrift. Soon og Omegns
Vel v/Karsten Thrane utgav heftene på nytt, innbundet samlet i ett bind i 1983.
Julibrev fra Son
Epistelen «Julibrev fra Son», skrevet av Nils Kjær i 1911, er blant de mest kjente his
toriene og betraktningene om Son. Epistelen skildrer Nils Kjærs rotur fra Son opp
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Julibrevfra Son.
Utgitt av Vestby kommune.

Hølenselva til Hølen til kildene i Hølens samlag. I motsetning til Son hadde Hølen
på den tiden utsalg av vin og brennevin. Epistelen følger her i Nils Kjærs egen
språkdrakt:
Man er uenig om, hvordan Son egentlig skal staves. Lige siden gamle dage,
da trælasthandelen florerede og hollænderne kaldte Kristianiafj orden «het water
op te Soon» har det dobbelte o siddet i byens navn. Kofferne er forsvundne, glan
sen er tabt, og nu holder ogsaa det sidste minde om den, det ene o paa at forsvin
de. Worm Miiller, som var en konservativ mand, om nogen, modsatte sig rigtignok
med energi og forbitrelse den økonomiske stavemaade af navnet med enkelt o. Han
kaldte den en vandalisme og bmgte endog stærkere ord. Men fremskridtet lader sig
ikke stanse hertillands, og kan Son ikke gjøre nogen positiv indsats, saa hindrer dog
ingen os fra at tone vor liberalisme med en liden afkapning paa bokstavbudgettet.
Vi skriver altsaa Son.
Om byens historie ved jeg forøvrig lidet af vigtighed at meddele og nødes til
at forbigaa den i taushed. Det fortælles at sorenskriver Falsen skrev sit første
grundlovsudkast i Huitfeldtgaarden, men Son har aldrig hovmodet sig af at være
grundlovens egentlige vugge, og byen har ogsaa savnet familier som kunde opret
holde en tradition. Uden paa nogen maade at kunde kaldes letsindige, lever vi for
dagen og har ingen trang til at stikke os frem og udmærke os. Fra det 18. aarhun
dre staar der igjen en gammel vakker kjøbmandsgaard, som Dørnbergers pensel
har gjort kjendt. Andre monumentale bygværker findes ikke. Vi har verken kirke
eller raadhus eller skole eller fængsel. Børnene undervises paa bedehuset. Vor
øvrighed residerer i Drøbak, vort politi bor i Hølen, og skulde nogen føle behov for
at arresteres, bør han endelig ikke lade sig afskrække af den lange og daarlige vei.
Om nogen art af industriel bedrift er der i Son ikke tale. Længst nord i byen
rager en ensom skorstenspibe tilveirs i minaretagtig ubrugelighed fra et nedlagt
sagbrug. Paa tomten omkring den ruster skinnelægningen over henraadnede svil
ler. Og lidt søndenfor byen ligger Sons værft eller «Værven», bestemt til bygning af
lystkuttere og motorbaade. Det er moderne og tidsmæssig udstyret i alle maader.
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og det er nedlagt. Mellem disse to industrielle uvirksomheder indfattes Son som en
liden juvel, venlig og hvitmalet, med blomster og ledige øine bag de blanke ruder,
med sønnerne tilsjøs og sommergjæster i de bedste stuer og børn, børn, børn, som
overalt og allevegne straaler af protest mod den ledige dag og fylder den med
legens skjønne rastløse alvor.
Alt dette maa ikke forstaaes som om vi i Son slet intet bestiller. Tvertimod vi handler og vandler, vi fisker og tilbringer undertiden dage og nætter tilvands, vi
har smede og bakere, skræddere og skomakere i vor midte, og vor artistiske sans er
saa udviklet, at vi endog har valgt en kunstner til ordfører. Men vi gjør ingen blæst
med vor flid. Vi hvirvler ikke støv i veiret med vore stormskridt. Vi virker i det hel
etaget beroligende paa anstrengte nerver. Men dessuden har Son den fordel, at ver
dens larmende trafik ikke berører den. Vi læser morgenaviserne først samme dags
aften, og de brave mænd, som har forestaaet samfærdselsvæsenet i dette strøg af
landet, har heldigvis virket bagvendt og mod sin bestemmelse. De har faaet hen
lagt Saaner jernbanestation saa vel isolert fra menneskelig bebyggelse som mulig,
og medens vor naboby Hølen ialfald har banelegemet hængende som et luftsyn
over sine tage er adkomsten fra Son til stationen besværliggjort ved hjælp af en
sindrig og vidløftig omvei.
I Son er Hølen berømt ikke alene for sin mølle og sin jernbanebro og sit apo
tek, men især for sit samlag. Det ville kunne hænde sig, at de to søsterbyer rent
glemte hverandre, om ikke denne institution hindrede samkvæmmets tynde traad
fra at briste. Det fullkommen alkoholsvage Son har sit nødvendige korrektiv i
Hølen, som stadig leger med ildvandet. Son kan berolige sine tørste sommergjæs
ter med, at det har Hølen i baghaanden, og berolige sin egen samvittighed med at
det dog ikke er som hint Hølen. Paa sin side kan Hølen nyde godt af det pust mon
dænt liv, som tilføres fra Son. En viss moralsk fordel er utvilsomt paa Sons side, en
utvilsom materiel paa Hølens.
Samlaget i Hølen er som man ser en saare viktig indretning, og dog hænger
dens bestaaen i et haar. Ved forrige afstemning gjorde en eneste stemme udslaget.
Skulde vedkommende borger eller borgerinde af Hølen inden næste plebiscit være
død eller have ombestemt sig, eller skulde et fremmed forbudsivrig individ imid
lertid være indvandret, - ja saa stod vi der. *
(* Og nu staar vi der! Senere bemærkning.)
Da jeg agter at nyde denne verdens goder, medens de endnu findes, tager jeg
min baad og ror til Hølen.

Der er ingen livlig færdsel paa Saana. Man skulde ikke tro, at den danner den
naturlige forbindelse mellem de to vigtigste stæder i Vestby herred. Belemret som
dens løb er af kampestein og raadne tømmerstokker, er den kun navigabel for min
dre farkosten Og alligevel møder jeg lige ovenfor Sonsbroen en enkelt fisker fra det
indre. Han agter sig efter grundig overveielse tilfjords. Han har tænkt som saa, at
siden hvittingen bevisligen ikke gaar op i landet, kunde det være snodig at se, om
den muligvis opholdt sig i sit element. Til den ende har han rustet sig ud med en
mægtig svart kaffekjedel. Han vil tage det grundig. Han skal ligge ude til natten
paa en strand, rent for sig sjøl. Han skal sanke ved og gjøre op varme og koge kaffe
og faa sig en evindelig røik og være i fuldkommen fred og behagelighed. Vi fælder
en aare hver og glider tyst forbi hverandre med et kjendt nik. Vi er ude paa rent
tidsfordriv. Bag os slumrer vore pligter. Verden ligger os aaben. Allah er stor.
Nei, der er slet ingen trængsel paa Saana. Og alligevel møder jeg straks efter
atter en baad, en munter lystsnekke med unge mennesker. som tilskyndet af sin
naturs foretagsomhed allerede har været oppe og udforsket kilderne.
Saana er en besynderlig elv. Dens kilder må søges helt oppe ved Hølens sam
lag, men da disse ingenlunde monner, maa den hente vand fra fjorden. Den har
egentlig ingen betingelser for at subsistere som elv, men elv vil den være, og saa
løser den problemet paa den humoristiske maade, at den flyder baglængs og mod
sin bestemmelse. Blant floderne er den altsaa en slags kjærringen mod strømmen.
Men strid er den ikke. Sagtmodig glider den tilbage i sig seiv som et grublende sind
og speiler himmel og bredder i blank og blid uvidenhed om sin originalitet.
Jeg skaater min baad i Saanas egen retning indover mod kilderne. Nu og da
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Sonfra skjæret.
Akvarell av Karsten Thrane.
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passerer jeg gopler, som har faaet smag for indlandsklima og paa en egen livstræt
maade slæber sin gelé gjennem det brakke vand. Sivet knipser mod aaren og gnis
ser engstelig, naar jeg kommer for nær bredden, og en sjelden gang plasker en vild
farende ørret i farvandet. Bredderne er lodne af orekrat, og rødderne tufser sig frit
i luften, hvor isskuringen har skaaret ud lerbunden. Andre steder skubber grund
fjeldet glatte næs ud i elven, og bjærkene hælder udover med alt sit fine frynseværk
sidt ned mod vandskorpen, som er belagt med en mat binde: det er skimmel af alt
det blomsterstøv, som gyver udover elvefladen. Henover den er luften tung af vel
luktbølger . . . det er kløveremmen fra voldene og den dovne aande fra valeriana,
som vugges af en svag bris fra de blomstrende linde oppe i lierne.
Man kunde gjerne som et barn give sig til at regne op alt det man ser, alle
de sommerlige undre, et øie kan overkomme, blad for blad og urt for urt. Det
blomstrer. Der er drysset ned fra solen millioner spraglede stænk af dens spek
trum. Det er som om en regnbue var sprengt og splinterne af den i en byge var
slaaet ned over engene. Det blomstrer. Juli blomstrer som januar sner. Men fra
begge elvesider hører jeg slaamaskinen rasle ufortrøden. Nu meier den ned uden
persons anseelse græs og ugræs. Hele kolonier af præstekrager falder for den
kneppende guillotine; ranke ensomme kongslys hugges lige respektløst ned som
de hverdagsligste straa. Det er bare i råndene af teigene, i veiter og i røiser, at de
prangende og værdiløse vækster faar blivende fred. Her mellem bringebærkjærr
og vilde rosenbuske skinner i overstadig mangfoldighed de gulhvide koste paa
mjødurten mellem perikum og tyrhjelm, her ulmer dunkelviolet natlysenes blom-
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sterstande paa høie stager, her opretholder den svulmende sommer et uforknyt
vildnis i det smaa . . .
Jeg naar endelig baadstøen ved Saanas nedre katarakter, som nu høistsom
mers er ganske tørre, og begiver mig opover den støvete landevei til Hølens hjær
te. Under jernbanebroen, hvor togene til og fra verden larmer, ligger posthuset, som
bestyres af maleren Karl Johan Holter, hvis billeder skildrer landskabet om Saana
helst i høstpragt, med tændte løvlier under høi og kjølig himmel. Ogsaa mennes
kenes løb kan arte sig som Saanas . . . mod bestemmelsen.
Samlagets lille skjænkestue er møbleret med spyttebakker, som markerer alle
de punkter paa gulvet, hvorhen bønderne endnu ikke er naadd frem med sit spyt.
Her er saa mange fluer, at stamgjæster undertiden ikke tror sine egne øine, men
disse smaa ulemper tiltrods har stedet sin nødtørftige hygge og sin berettigelse. Ved
en forfriskning i disse enkle omgivelser kan en passiar trives. Det er et venligt lidet
tilflugtssted for den maadeholdne Dionysos, en beskeden oase, hvis kilder ingen
lunde er giftigere end alle de kvalme flomme af hykleri og nid, som udtømmer sig
i forbudsfanatismens mudder.
Jeg sidder en stund og følger bøndernes samtale. Den dreier sig udelukken
de om klokker og ender med et klokkebytte og en kjøbskaal. Jeg forstaar ikke, men
bøier mig for bønders passion for klokkebytteri. Selve tiden synes dem mindre vær
difuld end dens maalestok; den iler ialdfald, medens de bytter. Og dessuden maa
der være svindel i trafiken, siden enhver er hemmelig utilfreds med sin egen næpe.
Saa bryder vi omsider op, og jeg beser egnen, og da jeg endelig ror hjemover, lyser
fuldmaanen mig nedover Saanas bugter, og åkerriksen skraber i livsglæde paa sit
lille fattige instrument.
Se; Badegjester II 1 Kjær, Nils I Hølenselva.

Thomas Jørgensen, Soon Weekend 1968.
(Foto: IG).
r

Jørgensen, Rolf
(1918 -) «Skreddehn». Sønn av skredder Sven Jørgensen, som hadde skredderverk
sted i Huitfeldtgården. Rolf gikk i lære hos skreddermester Knutsen i Moss og var
ferdig utdannet i 1942. Så gikk han på Tilskj ærerakademiet og jobbet som kontrol
lør ved Ilni Damekonfeksjon i Drøbak. Siden bosatte han seg på Hamar, der han ble
avdelingsleder. Han ble verksmester ved Kullberg Fabrikker og siden ved Vorm
Konfeksjon i Halden. I ti år drev han for seg seiv i Son, i Huitfeldtgården og i
annekset til Spinnerigården. Han bosatte seg for godt i Son, på Saltbua, sammen
med kona Else. Før han ble pensjonist, var han i fem år ambulerende vaktmester i
Vestby kommunes eldreomsorg. Han har også vært sosialstyrets brukerrepresen
tant for beboeme på eldresenteret, medlem av tilsynsutvalget for aldershjemmet og
en av pådriverne for å utvide eldresenteret i Son. Under krigen var han med i mot
standsarbeidet som ordonnans for Milorg i Sonsområdet. Han ble hedret av
Carnegies Heltefond da han i 1970 reddet en trailersjåfør fra å drukne i en foss ved
Halden. I Sonsrevyene i 1950-årene var han et sprudlende oppkomme på Klubbens
scene, noe han har fortsatt med i festlig lag senere. (Kilde: Vestby-Kuréren 14.10.1988)
Se også: Løkke, Ole.
Jørgensen, Thomas
(1916 -) Elektriker, født på Krossern på Jeløya. 11930-årene var han med i danse- og
underholdningskvartetten «Mossegutta». De spilte inn plater med blant annet
egenkomponerte låter. I krigsårene var han en periode med i «gutta på skauen».
Han var også med i annet foreningsliv i Moss, inntil han giftet seg med Wenche
Ottersen og flyttet til Son i 1950. Han ble formann i Soon og Omegns Vel da vellet
ble reorganisert i 1969 etter noen års dvale. Han stod i spissen for vellet blant annet
da man tok opp kampen mot atomkraftverk i Sonområdet. Han var også formann
i Soon Seilforening i brytningstiden etter at foreningen igjen startet med seiling(!).
Se: Soon og Omegns Vel I Soon Seilforening.

K
Kafé Neptun
Tidligere kafe i Stoltenberggården. Eugenie og Petter Martinsen drev kafeen i tiden
1935 -1953. Gården var da eiet av Johannes Foss i Hobøl. Middagen kostet i mange
år én krone, var god og rikelig og sammen med ølet høyt verdsatt blant stedets ung
karen Omkring 1960 ble kafeen drevet av Petter Pettersen. Han fikk ved en tilstel
ning under «Soon Weekend» Son Skjønnhetsråds pris for «positivt tiltak til byens
forskjønnelse», idet han hadde istandsatt hagen i bakgården på en forbilledlig
måte. Etter ham drev Tom Jonassen (1937 -1996) kafeen. Kafe Neptun opphørte ca.
1970.1 lokalene er nå Café Oliven. BP Se: Café Oliven.
Kaja Hansen
Se: Hansen, Kaja Amalie.
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(Foto.-IG).
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Kaja Hansens Minne
Adresse: Labobakken 2, gnr. 160, bnr. 65. Aldershjem, i det som tidligere ble kalt
Møllergården. Navnet skriver seg fra Kaja Hansen som utrettelig i flere år samlet
inn penger for å skape dette stedet. Møllergården ble etter hvert utvidet med arker
på mansardtaket og forlenget med en ny fløy mot sjøen. Gamlehjemsforeningen
hadde opprinnelig kjøpt ei tomt på Alicenborg til formålet, men man kom til at det
var bedre å legge et aldershjem nede i Son. «Soon Sjømanns- og Gamlehjem» som
det ble kalt, ble innviet 27.06.1925, med Laura Mageli som bestyrerinne. Kaja Hansens
Minne ble nedlagt som gamlehjem i 1981, da Son Eldresenter på Steinløkka ble inn
viet

r.
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Vestby kommunestyre vedtok 22.02.1986 å seige bygningen. Den ble kjøpt av
Jørn Risbråthe, Per Hedum, Bård Frostad og Tor Werner Hansen. Per Hedum i PHProsjekt AS stod for ominnredning av bygningen, som fikk i alt 11 leiligheter fra 50
til 125 m2. Leilighetene ble tatt i bruk før jul 1987.
(Kilde: Bilder fra Son) IG Se også: Hansen, Kaja I Møllergården I Mageli, Laura
I Ermesjø, Randi.
Kallenavn/Klengenavn
Se: Tilnavn.
Kambo
Navn på et gårdsbruk, samtidig som det er den nordligste bydelen i Moss kom
mune. Navnet kommer av «Kambhorn» som betegnelse på et hom, en odde som
stikker ut i Mossesundet. Ved siden av Kambo ligger Kambobukta. Son-Leksikon
«slutter» ved Kambo.
Kambo Renseanlegg
Interkommunalt renseanlegg for Vestby og Moss kommuner, beliggende ved
Kambo i Mossesundet. Renseanlegget har bidratt til å bedre vannkvaliteten i
Mossesundet og Sonskilen. Urenset kloakk som tidligere gikk rett ut Sonskilen, blir
nå overført til og renset på Kambo Renseanlegg.
Kapellveien
Vei fra Sonsveien til Strømbråten Kapell som har gitt veien navn. Veien ble utbedret
i 1924 i forbindelse med at Strømbåten kapell og kirkegård ble tatt i bruk. Se:
Strømbåten kapell 1 Veier og veinavn.
Karitoppen
Boligområde med 24 tomter på Store Brevik mellom Breviktjernet og Brevikveien.
Utbyggingen i regi av BONOR A/S påbegynt i 2001.
Karsten, Ludvig
(1876 - 1926) Kunstmaler. Utdannet ved Den kgl. Tegneskole 1891-95, kunstakade
miet i Miinchen i 1896. Karsten kom til Sonstraktene første gang i 1907, da han
losjerte hos Anton Svendsen i Kjøvangen, der han malte et portrett av Nils Kjærs
datter Ebba. Siden bodde han i huset til Halfdan Nobel Roede, i Rødskjærgården
og i «Tusculum» i Strandgata. Han malte en hel del portretter og bilder med moti
ver fra Son. Han ble regnet som en av sin tids fremste kolorister. (Kilde: Bjørn
Linnestad: Vestby - sett med kunstnerøyne)
Katthølet
Uthus i tilknytning til Stoltenberggården. Det har også vært brukt til bolig/hybel
Killengreen, Christian
(1954 -) Cand. philol, fra Universitetet i Oslo med musikk som hovedfag.
Komposisjons- og direksjonsstudier ved Norges Musikkhøyskole. Han ble ansatt
ved Folio Folkehøyskole i 1993, hvor han startet en vokallinje i 1995, som han nå
leder. Killengreen har utgitt korkomposisjoner, han har skrevet orkestermusikk,
kammermusikk og sanger; Gons sanger, tekst Sigmund Mjelve, bestilt av og skre
vet for Son Poesidager i 1996 og Kyndelsmesse, skrevet til åpningen av den nye ku
ken i Såner. Killengreen har dirigert en rekke kor og er for tiden leder av Son
Blandede Kor og Ås Korforening. Corona-ensemblet, en vokalgruppe med med
lemmer fra distriktet, tok han initiativet til i 1993. Av større verk kan nevnes:
Messias av Handel, Lobgesang av Mendelsohn, Requiem av Mozart. Killengreen
fikk i 2001 Vestby kommunes kulturpris. AH Se: Soon Blandede Kor.
Kinde, Nils Hermann
(1922 -) Ansatt i Son kommune, uteseksjonen, fra 1955. Han overtok ledelsen av
161

KINNE

Ludvig Karsten: «Tæring». 1907.
Modell er Tilla Gulbrandsen, Son.

uteseksjonen etter Johan Solvang i 1956. Arbeidsområdet var vei, vann og avløp,
brannvern m.m. Han fortsatte i felleskommunen Vestby/Son fra 1964, inntil han
gikk av med pensjon i 1992. AH Se: Son kommune 1837 - 1964.
Kinne
Gnr 153 bnr 1. Gårdsbmk i Erikstadbygda, på begge sider av Erikstadveien. Den
grenser i vest til Stavnesbekken, i sør og sørøst til Kolåsgårdene og i nord til Søndre
Mørk. Navnet kommer av «kinn» - bratt helling. Eldre navneformer (i dativ) er: i
Kinnu (1349, 1370), Kinno (1390), Kinnæ nedre (1409) og Kinde (1375, 1578, 1600).
Det usammensatte naturnavnet kan tyde på at gården kan være ryddet i romersk
jernalder. Gården drives av Vidar Holthe. Se: Holthe, Vidar.
162

PETTER KJÆRSTAD

Kiosk & Spill AS
Storkiosk i Sagaveien 8 med video-utleie, tipping og toto. Den ble overtatt av
Karsten Thrane 15. mai 1987 etter Heddy og Tom Lindseth (HeTo kiosk).
Kirkesamfunn
Se: Trossamfunn.
Kjellandsvik

Bukt i Mossesundet på østsiden av Jeløya. Navnet har en usikker opprinnelse. Det
har vært skrevet blant annet Kiellandtzwigh (1557) og Kiellandviig. Den gammel
norske formen kan ha vært «Kyllisvik» etter ordet «kyllir» - pose, sekk. Den ble tid
ligere brukt til låssetting og landnotkast, samt til torskeruser, men har mistet mye
av sin betydning på grunn av forurensning. (Kilder: Stadnamn fraa Oslofjorden I
Dannevig og van der Eynden: Fiskeplasser i ytre og indre Oslofjord.)
Kjellerveien

Vei i hytte- og boligområde på Søndre Brevik. Sidevei til Gartnerveien. Se: Veier og
veinavn.
Kj ernekraftverk

Se: Atomkraftverk.
Kjerringa

Eller Bevøkjerringa. En markert stein på nordspissen av Bevøya. Den kan ligne på
en menneskeskikkelse.
Kjæla

Torskerenne, fiskeplass - 21 favner dyp - sørvest for Bile. Pilking etter torsk og hek
ling etter sild. Med: Bevøysundet åpent til Sonsodden og Skiphellodden til stanga
på Bevøykollen. Ordet «Kjæle», «Kjæla» finnes flere steder i fjorden og betegner alle
dyprenner i sjøen. Ordet kan henge sammen med gammelnorsk «kala» - gjøre kald,
dvs det betegner ei kald renne. (Kilde: Stadnamn fraa Oslofjorden)
Kjær, Nils

(1870 -1924) Forfatter. Han eide i begynnelsen av 1920-årene eiendommen Pjåken,
men hadde før det oppholdt seg i Son i en årrekke. Han ble i sin tid kalt
«Gullpennen». Han skrev blant annet komedien «Det lykkelige valg». I
Sonssammenheng er han mest kjent for sin epistel «Julibrev fra Son», en fortelling
om hans rotur fra Pjåken opp Hølenselva til Hølen for å kjøpe sprit på Hølens sam
lag, den tids vinmonopol.
Vestby Historielag planlegger et monument over Nils Kjær, for plassering i
Son, med Erik Thome som skulptør. IG Se også: Hølenselva I Julibrev fra Son 1
Thome, Erik I Vestby Historielag.
Kjærstad, Petter

(1883 - 1961) Bmkseier og forretningsmann. Født Johannessen. Han vokste opp i
Oslo, hvor hans far drev vognmannsforretning. 21 år gammel kjøpte han gården
Øvre Kjærstad i Garder. Dette var også begynnelsen på en omfattende skogbruks- og
trelasthandel. Han beholdt gården til 1915. Samme år kjøpte han av trelasthandler
O.J. Raanaas sagbruket i Son («Raanaas-saga» eller «Dampsaga») og villa Birkelund,
nå Sonsveien 19, like utenfor Son. Kjærstad bodde i Birkelund hl sin død i 1961.
I tillegg til sagbruksdriften engasjerte Kjærstad seg etter hvert i en rekke for
retninger. Han var stor eier i Lillehammer Dampsag og Høvleri, Opplandske Bruk
på Hamar, Ulleren Torvstrøfabrikk m.m. Fra Son drev Kjærstad handel med plank,
ved og tømmer. I tillegg hadde han sølvrevfarm på Klokkerud i Erikstadbygda.
Petter Kjærstad var i en rekke år styreformann for «Soon og Omegns
Sjømanns- og Gamlehjem». Han var også med på å stifte så vel Vestby Høyre som
Folio Høyre der han også var styremedlem.
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Kjærstadsaga i Son ca. 1930.

Sigurd Johansen foran trelasten.

Som travsportsmann vant han et stort navn. I yngre år var han aktiv kjører
blant annet med den kjente traver «Trøndergutten». Han hadde også «traverdron
ningen» «Tango Senator». Denne berømte hoppen fra begynnelsen av 1950-tallet og
«Leif Protector» skaffet ham mange laurbær. Ti ganger var han representert med
hestene i Skandinavisk mesterskap. Kjærstad oppnådde seks Norgesmesterskap
med hestene sine.
Han var også gmnneier for mange av boligeiendommene i Son og omegn.
PH
Kjørsvik, Lars

(1890 -1962) Født i Fræna i Møre og Romsdal. Residerende kapellan i Son 1925 - 46.
Sogneprest i Vestby 1946 - 1960. Han var en ivrig Sonspatriot og ble den første for
mann i Soon og Omegns vel i 1929. Han var hovedredaktøren til juleheftene «Jul
ved fjorden» i 1929-30-31, og var forfatter av de mange dikt og humoristiske annon
ser i heftene. Han er også ellers mester for en hel rekke dikt med lokalt tilsnitt, blant
annet «Hyldest til Son». (Tone: Det er min sjel en frydfull trang) Teksten finnes i et
par varianten Her er den ene:
Ved Oslofjordens skjønne strand
og hint bak øyers dekke,
der ligger Soon kjent vidt om strand,
skjønt kun en liten flekke.
Det er vor egen kjære by
med fortidsminner, gammelt ry.
Vi fedres dådskraft skal på ny
i unges tro oppvekke.
Nu tråkker ingen hollandsk gast
i tresko byens gater,
og ingen koff med tømmerlast
står ut i fra Zoon Water.
Vi savner verftets hammerslag
og Kilens muntre arbeidsjag,
før våre skip stod ut en dag
for fjerne havn og stater.
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Men enn som før bak øyers ly,
medfjordens smil der inne,
vil hilse deg vår lille by
så skjønn som noensinne.
Og så du Son i stille fred
med solstreif over fjord og led,
da ble for deg nok dette sted
ditt beste sommerminne.

Lars Kjørsvik med konfirmanter i
prestegården, Olsok 1925.
1. rekke fra venstre:
Sigurd Johansen, Bjarne Kristoffersen,
Helge Svendsen, Edvin Johansen,
Ludvik Borgerud, Ole Bertelsen, Magnus
Hansen, Birger Olsen, Erling Stensrud,
Kristian Klepper, Kristian Simonsen,
Oskar Gjølstad.
2. rekke:
Synøve Andresen, Margot Johansen,
Ruth Svendsen, Randi Bruer,
Hildegard Jakobsen, Lars Kjørsvik,
Alfhild Berg, Ingebjørg Jansen,
Ellen Andersen, Ruth Mørk, Else Berg,
Thordis Mørk.
3. rekke:
Reidar Finstad, Eugen Johansen,
Edgard Iversen, Erling Tveter,
Ragnhild Stubberud, Irma Østerud,
Liv Jakobsen, Karla Johnstad,
Ingeborg Johansen, Marry Olsen,
Solveig Eriksen, Gudrun Berg.
4. rekke:
Elias Alfsen, Hans Nordby, Lars Skøien,
Harry Olsen, Hans Mørk,
Sigurd Jacobsen.
(Foto: Thorleif Kristiansen, Oslo).
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En sommerkveld på Langestrand
når du har vært i vannet,
og solen skinner som i brann
på fjord og Hurumlandet,
når tusenfarvet blir hver sky,
da vil ditt hjerte si på ny:
Du er og blir min egen by så skjønn som intet annet.
Du kjære Son hvor vi fikk rot,
hvor det var godt å leve;
deg gir vi glad vårt friske mot
og sterke arbeidsneve.
Vi hyller deg ifestlig lag,
men aller hest i arheids dag,
og for din rett vi slår vårt slag,
for Son skal alltid leve.

v.

•
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En annen side ved Kjørsvik finner vi i hans religiøse dikt «Som en drøm», som ble
trykket i Moss Avis i 1941. Diktet hadde en slik tendens at tyskerne innkalte ham til
forhør. Han slapp med nød og neppe straff. Han forsvarte seg blant annet med at
han hvert år skrev et dikt til konfirmantene. I 1939 utgav han diktsamlingen
«Klokkene kaller».
Kjørsvik hadde to store hobbier: Hagearbeid og fiske. Det sies - halvveis i
spøk - at Kjørsvik var en så dyktig fisker at han gikk yrkesfiskerne i næringen.
Se også: Pande, John Unger I Prestegården I Lokalpatriotisme.
Kjørsvik, Margit
(1902 -1987) Lærer. Pikenavn Undelstveit. Født i Ullensaker. Hun tok examen arti
um i 1922 og lærerprøve 1924. Tilsatt ved Son skole, senere ved Vestby skole. Gift
1929 med sogneprest Lars Kjørsvik. (Kilde: Norske skolefolk.)
Kjøttmeisveien
Boligvei mellom Store Brevik og Brevikmyra. De fleste veier i området har fugle
navn. Se: Veier og veinavn.
Kjøvangen
Fiskerhavn og sommersted nord for Son. Stedet ligger delvis på grunnen til gårde
ne Arnestad, med fradelt bruk Nordre Kjøvangen (gnr 65/2), Roverstad/Roastad
(gnr 157) og Stavnes (gnr 158). Kjøvangen er første gang nevnt i 1664 som «En
strandplass med husmenn og strandsittere». Tidligere stoppested for dampbåtfor
bindelsen mellom Son og Oslo. Navnet muligens etter ordet «kjøe» - ørret. Mer
sannsynlig er det likevel at navnet er en sammensetning av ordet «kjøve» og
«angr». Kjøve er da i betydningen kvele eller stenge og angr i betydningen fjord.
Kjøvangen skulle da bety «fjorden der man stenger fisk». Dette kan passe bra på
dette stedet, som er/har vært låssettingsplass for sild og brisling. (Litteratur:
Kjøvangen velforening: Kjøvangens nyere historie - 1998) Se også: Fiske I Isproduksjon I
Kullebunn I Vabakken.

Kjøvangen i gamle dager.
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Kjøvangen brygge
Dampbåtbrygga i Kjøvangen ble tatt i bruk i 1934. Det var Fred. Olsen-selskapet
som bekostet brygga for bruk av dampbåtene som trafikkerte ruta Oslo-Son, blant
andre «Oscarsborg». Før den tid var robåten kommunikasjonsmuligheten med
båten, når den la bi på reden for lossing og lasting. Brygga er senere overtatt av
Vestby kommune som holder den i orden for sommerturister og lystbåten Se også:
Pappabåter.

KLEPPERBYEN

Kjøvangveien
Vei fra Erikstadveien til Kjøvangen. Veien krysser Stavnesbekken, og på strekning
en opp til det tidligere tunet på Stavnes gård er det en karakteristisk allé. Alléen ble
plantet i 1923 av Johan Hansen Tveter som da forpaktet gården av AS Akers
Skipsbyggeri. Se; Veier og veinavn.

Kleiva nedre del, ca. 1910.

Klaus Feier
Klaus Johannes Hermansen, født 1891. Feieren i Son. Han var den første offentlig
ansatte i Son kommune. I følge folketellingen for 1900 var imidlertid hans far
Herman Hansen, født 1855, «Feier for Soon. Er ogsaa med Vadfiskere». Se:
Brannvesenet.
Kleggebåtene
Betegnelse på båtene i kystrute mellom Oslo og Telemark. De tilhørte rederiet Tinn
Dampskibsselskab fra Porsgrunn, men skippere (bl.a. Jørgen Wittusen) og mann
skap var fra Son. Båtene het «Tinnsjø», «Kleggen», «Siljord» og Siljord II». De to før
ste gikk helt til Dalen i Telemark, mens de to siste gikk til Notodden. Mange soning
er var mannskap på båtene. Rederiet hadde kullager i «Kølabua». Se; Kølabua.

Kleiva.
Til høyrefamilien Oddhaugs hus, Kleiva 1.
1 bakgrunnen familien Aasens hus, Kleiva 20.
(Foto: ØFN).

Kleiva
Bratt bakke mellom Kolåsveien og Storgata. Kleiva var tidligere hovedadkomst
veien til Son fra øst, fra Tegneby og Oslo. Nedklassifisert som lokalvei da den nye
veien som starter i krysset mellom Storgata og Kolåsveien, ble åpnet i 1954. IG Se:
Veier og veinavn.

Klepperbyen
Tilnavn på boligeiendom ved Sonsveien, i krysset med Kapellveien, bebygd med to
eldre, verneverdige bolighus, bygd ca. år 1800. Nå delt i to eiendommer, Sonsveien
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4 og 4b - gnr 135, bnr 6 og 530. Et annet navn på eiendommen(e) er Fjellby. Se også;
Klepperelva I Klepperveien.
Klepperelva

Ei lita myr vest for Gamle Brevikvei, like sør for Klepperveien. Dette var det første
stedet der isen la seg i Sonsområdet, slik at her kunne man gå på skøyter. Myra er
nå gjengrodd. Den er regulert som lekeplass, men ikke opparbeidet.
Klepperveien

Bratt boligvei på Midtskogen. Den tar av fra Gamle Brevikvei. Navnet etter «klepp»
- fjellknaus. Se: Veier og veinavn.
Klosterveien

Boligvei i Strømbråten boligområde, som ble utbygd i 1960-åra. Navn etter det
angivelige kloster som i middelalderen skal ha ligget i nærheten. Se: Munkenes
kapell I Veier og veinavn.
Klubben

Restaurant og festlokale sør for Son, nær Son Badestrand. Klubben er antagelig
Sons mest brukte og mest kjente selskapslokale, spesielt for ungdom. På Klubben
ble det i sin tid vist kino, og det har vært oppført flere revyer og teaterstykker i
lokalet. Huset ble innviet 22. september 1923 som klubbhus for den nystiftede Soon
Seilforening. Huset var bygd etter tegninger av formann Gottfred Christensen som
også var disponent på A/S Soon Slip & Baatbyggeri. Anbudet lød på 4950 kroner,
men siden seilforeningen måtte underskrive en pantobligasjon på 7000 kroner med
Frydenlunds Bryggeri, tyder mye på at budsjettet ble vesentlig overskredet.
Gunnar Scott-Ruud og Arvid Balstad dekorerte veggene i 1925. Restauranten på
Klubben har vært drevet av Kristiane Jakobsen fra 1924, deretter Aagot Gulliksen,
Helma Belgen (1945 -1957), Helge og Vera Grønbeck og Tom Jonassen. 11970-årene
overtok Alex Johannessen driften av restauranten, og han kjøpte eiendommen i
1987 for 2,7 millioner kroner, da seilforeningen vedtok å bygge sitt nye klubbhus
sør for Son torg. (Kilde: Zoen Water - Soon Seilforening 75 år) Se: Neptun I Soon
Seilforening.
Klubben og Sonsstranda i 1927.
(Foto: Carl Normann).
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Son Kro i julestemning.

Knoll, Bengt og Elin
Bengt (1947 -) og Elin Knoll (1949 -) har siden 1971 drevet Son Kro, med restaurant,
festlokaler og møtelokaler. De fikk Sooningprisen i 1994 for virksomheten som
utgjør en viktig del av det sosiale livet i Son. Se: Son Kro.
Knudsen, Alf Monrad
(1923 -) Snekker. Sønnesønn av Ernestus Knudsen og bror av Einar K. E. Knudsen.
Han prøvde i 1941 - delvis av eventyrlyst - sammen med et par kamerater å flykte
til Sverige for å kunne slutte seg til de norske styrkene. Han ble imidlertid tatt av
tyskerne før han kom så langt og satt i tysk fangenskap, først i Møllergata 19 og på
Grini - inntil han ble sendt til Tyskland og Polen. Han satt i konsentrasjonsleirene
Sachsenhausen, Auschwitz, Birkenau, Buchenwald og Majdanek resten av krigen,
under forferdelige forhold. Han ble reddet av grev Folke Bernadottes «hvite bus
ser». De senere årene har han vært reiseleder - tidsvitne for Stiftelsen Hvite Busser
- for norske skoleelever som reiser til konsentrasjonsleirene i Polen og Tyskland. I
1999 ble han tildelt hederspris av Vestby kommune «for fortjenstfull innsats for fre
dens sak». «Hans selvpålagte plikt til å fortelle om og vise ungdom eksempler på
nazismens uhyrlige handlinger under siste krig, og hans sterke innsats for å vide
reformidle verdier som demokrati og menneskeverd, er svært prisverdig». Se;
Krigen 1940-45.
Knudsen, Einar
(1887 -1972) Sjømann, sønn av Ernestus Knudsen. Han seilte ute under begge ver
denskrigene. Han seilte som styrmann, og som kaptein under 2.verdenskrig på
skuta «Brønnøy». Han gikk blant annet på Middelhavet og i konvoi over
Atlanteren. Se: Knudsen, Einar Knut Ernestus.
Knudsen, Einar Knut Ernestus
(1921 -) Krigsseiler. Maler. Sønn av Einar Knudsen og bror av Alf Knudsen. Han dro
til sjøs første gang i 1936 som 15-åring, da han mønstret på som messegutt på skuta
«Beaufort», skipsreder Biøm Biørnstad, som gikk mellom USA og Cuba. Han kom
hjem igjen i 1938 og tok hyre på Fred. Olsen-båten «Segovia», som fraktet stykk169
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gods mellom Norge og Middelhavet. Han kom hjem igjen sommeren 1939, og møn
stret av, fordi - som han har fortalt - han gjerne ville treffe jentene på «Campingen»
den sommeren. Heldigvis, for «Segovia» forsvant samme året, gikk ned i desember
1939. Einar Knudsens historie er et eksempel på de norske sjøfolkenes innsats gjen
nom mange krigsår:
Han dro til sjøs igjen allerede i juli 1939, da han mønstret på som lettmatros
på en annen Biørnstad-båt: «Washington Express», en hurtiggående fruktbåt. Båten
gikk på øst- og vestkysten av USA, og i ruta New York - Liverpool, da krigen brøt
ut høsten 1939. Da båten var så hurtiggående, gikk den ikke i konvoi. Han mønstret
av i New York i 1942 og tok hyre på «Molda», Mowinckels Rederi. Denne ble med
i konvoi-farten over Atlanteren, med ammunisjon i lasten og fly og lastebiler på
dekk. Den verste perioden var vinteren 1942 - 43, da torpederingene var mange. På
en av turene var hans båt opprinnelig midt i konvoien, men da de nærmet seg
England, lå båten helt ytterst, da de andre var blitt torpedert. Ca. 1/3 av båtene i
konvoien gikk ned.
«Molda» klarte seg imidlertid, og i 1943 mønstret han på enda en båt i New
York: Tankbåten «Brasil», Texaco. Båten gikk med bunkersolje og ble forsynings
skip for den engelske marine i Middelhavet. De var i Nord-Afrika, på Malta og
Sicilia, etter som krigen gikk sin gang. Einar Knudsen husker spesielt en gang på
Malta, da de forsynte slagskipet «Valiant» med drivstoff. Da stilte mannskapet på
slagskipet seg opp og spilte «Ja, vi elsker» for å gjøre ære på nordmennenes innsats.
Et lite intermesso i New York i 1943; Også faren til Einar Knudsen seilte ute
under krigen. Han lå i New York samtidig med at «Brasil» med sønnen forlot byen
med kurs for Europa. Hadde en av dem sett riktig vei, hadde de kunnet få øye på
hverandre—
Etter operasjonen i Middelhavet gikk båten høsten 1943 gjennom
Suezkanalen til Abadan i Den persiske gulf og hentet olje til Australia. De unngikk
japanerne - de hadde flaks - og nådde Fremantle rett før jul. Der mønstret nesten
alle av, da de ville unngå å reise tilbake til Middelhavet. Det viste seg imidlertid at
«Brasil» skulle til USA. Båten som Einar Knudsen mønstret på - «Marie Bakke» Rederiet Knudsen i Haugesund - dro derimot tilbake til Middelhavet med krigs
materiell fra Australia. Fra Middelhavet gikk turen tilbake gjennom Suez og til
Cape Town. Der ventet tyskerne med sine «raidere», kaprede skip, blant annet nor
ske, som var påmontert kanoner. Men «Marie Bakke» kom helskinnet gjennom og
dro rundt hele Afrika til England, seiv om båten var saktegående og hadde vansker
med å følge konvoien. «Bestefar Knudsen holdt kanskje hånden over meg», sa
Einar.
Det ble to turer over Atlanteren med «Marie Bakke». Han mønstret av i
New York før jul 1944 og feiret julen hos onkelen Erling Knudsen i New Jersey.
Deretter ble det ny hyre på «Tanafjord», Den Norske Amerikalinje. Det ble ytter
ligere et par turer over Atlanteren vinteren og våren 1945. Konvoiene var nå
bedre beskyttet, med væpnede eskortefartøy og fly. Deretter gikk turen til India
rundt Afrika. Det ble turer til Bombay, Calcutta og Ceylon (Sri Lanka) og han var
der da Tyskland kapitulerte. De fikk nyheter hjemmefra i juni/juli: «Norge har
Konvoifart under krigen.
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erklært Japan krig». Fra mannskapet var kommentaren tørr: «Hva tror de at vi har
drevet med i flere år?» Krigen varte for sjøfolkene i Østen til august 1945, da
Japan kapitulerte.
Men arbeidet var ikke slutt. Det bar til Madagaskar, der de låstet og dro vide
re til Bordeaux. Til Oslo kom de først i mars 1946. Hjem til Son kom Einar Knudsen
med dampbåten «Oscarsborg».
Hvordan var det å seile under krigen, under så livsfarlige forhold?
«Utryggheten ble en vane, vi var unge, og trodde det ikke skulle bite på oss.»
Likevel, det var tydelig at det bet på ham likevel. De siste månedene begynte nok
nervene å bli tynnslitte. Han var amper og nektet å adlyde en del av ordrene, eller
de ble utført med stor uvilje. Men da de kom til Oslo og 2.-styrmannen kom og gav
melding om at de skulle mønstre av, spratt han opp med en gang. «Jøss, skal du
begynne å lystre ordre nå?» spurte styrmannen.
«Det var nok en fordel å komme til en plass som Son. Der brydde folk seg om
hverandre. Hvordan det ellers hadde gått, er ikke godt å vite.»
Likevel, det tok mange år før han orket å snakke om krigsopplevelsene. Han
og faren snakket aldri om det, heller ikke hans fetter Erling Knudsen
(Bernhoffløkka), som også var krigsseiler. I flere år hadde han mareritt om nettene.
Kanskje han og de andre burde ha forsøkt å snakke ut. Først i 1980-årene greide han
å fortelle om krigen. Hans arbeidskamerater i Moss, der han fikk jobb i malerfir
maet Toralf Rønning, visste ingen ting, heller ikke visste han at en av hans arbeids
kamerater også hadde vært krigsseiler.
Siden har han vært med på å starte krigsseilerforeningen, og omkring 1990
fikk han ved en tilfeldighet greie på at han hadde krav på krigspensjon, noe en
annen krigsseiler. Erling Trondsen, opplyste ham om og ordnet for ham. I flere år
har han følt at krigsseilemes innsats ikke ble verdsatt slik som fortjent. IG
Se: Knudsen, Alf Monrad I Knudsen, Einar I Knudsen, Ernestus I Krigen 1940 45 I Krigsseilere I Minnestøtta I Olsen Arthur.
Knudsen, Ernestus

(1847 - 1920) Født i Dverberg på Andøya. Lærer i Erikstadbygda. Han kjøpte går
den Nordre Erikstad i 1899, solgte den i 1907 og flyttet til Erikstad skole da denne
stod ferdig. Siden ble han lærer på Jeløya. Han var en av stifterne av Erikstad
bygdens Ungdomsforening, den senere Soon og Omegns Kristelige Ungdoms
forening, og var foreningens første formann. Det sies at han var en mild mann, som
ikke alltid holdt tilstrekkelig disiplin i klassen. Men han hadde kona i «bakhånd».
Når elevene ble for urolige i klasserommet, kunne han si: «Nå er dere rolige, ellers
går jeg og henter ho mor!» Se: Soon og Omegns Kristelige Ungdomsforening.
Koff

Hollandsk koff.

Det var for en stor del hollandske koffer som hentet tømmer i Son i «Hollender
tiden». En koff er et gammelt østfrisisk-hollandsk flatbunnet kystfartøy med sterk
spring, meget rund på sidene og loddrett akterstavn. Det vanligste var rigg med en
større og en mindre mast, men på 1800-tallet fantes det også koffbark, koffbrigg og
skonnertkoff. Hekktjalken - også kalt kofftjalk - lignet på koffen, men var utstyrt
med «sverd», dvs en svingbar bidevindskjøl eller lebord på hver side midtskips, og
hadde en annen form på hekken. Ordet «koff» kommer av «kopfardi» - neder
landsk «koopvardi» - handelsskip, jfr «koffardi» - fart med handelsfartøy: koffardi
fartøy. Noen mener imidlertid at ordet stammer fra det gammelfranske ordet
«coffe» for trau, noe som også kan passe ut fra skutenes form. (Kilder:
Sjøfartsleksikon- Teknologisk Forlag 1 Gyldendals store konversasjonsleksikon) Se:
Hollendertiden I Skutetidene i Son.
Kolderup, Abraham Pharo

(1870 -1961) Skipsfører. Født i Drammen. Han førte sin første seilskute før han var
30 år. Deretter var han skipsfører på dampbåt, til han igjen førte seilskuter, den siste
var fullriggeren «Marita» i 1913 - 1914, skipsreder Karl Bruusgaard. Han flyttet til
Son i 1914. IG
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Kolderup, Edward (Ted)
(1922 -) Sønn av A. Ph. Kolderup. Formann i Soon Idrettsforening 1946-48. I 1970
var han med og stiftet Son Tennisklubb og ble klubbens første leder. For sitt arbeid
for idretten i Son ble han i 1999 tildelt Vestby kommunes kulturpris. IG
Kolderup, Reidar
(1919 -) Sønn av A. Ph. Kolderup. Skipskaptein. Han dro til sjøs første gang i 1935.
Da han dro til sjøs i 1937, ble han borte i hele 8 år, til august 1945. Han seilte som
matros under krigen på Australia, Midtøsten, Burma og India, og de siste krigsåre
ne i konvoitjenesten i Nord-Atlanteren. Siden tok han styrmannskole, radioskole og
skipperskole og ble i 1956 kaptein på sitt første skip «Trubadur», rederi Wilhelm
Wilhelmsen, et rederi som han holdt seg til i hele sin sjømannskarriere. Det siste
skipet han førte, var «Tricolor», et Ro-Ro-skip. Ellers hadde han vært på linjeskip.
Han gikk av i 1979, men var tilknyttet rederiet i enda 10 år, på sjø og land. IG Se:
Krigsseilere.
Kolera
Kolera var den store epidemiske sykdommen i Europa på 1800-tallet. Den kom fra
Asia og slo først til i Øst-Europa i 1830. Til Norge kom den første gang i 1832, og
senere kom den igjen og igjen inntil ca. 1870.
Kolera var en fryktet sykdom, og dette førte til et utall av teorier om hvor
den kom fra, hva den skyldtes, og hvordan man kunne beskytte seg mot den. Å
kurere var det trolig ingen som forsøkte seg på; dertil var sykdomsforløpet altfor
dramatisk og kortvarig. Det er beskrevet tilfelle der pasienten våknet tilsynelaten
de frisk om morgenen og var død før middag. Vi vet nå at sykdommen skyldes en
bakterie, «Vibrio Comma» eller «Vibrio Cholerae». Det visste ingen i «koleraens
tid». Men man visste at den kom til Norge med skip fra utlandet.
Også til Son kom koleraen. Det er ikke så underlig; det var livlig handels
samkvem mellom Son og flere land i Europa på denne tiden, først og fremst med
Nordsjølandene. For å begrense sykdommen til de som allerede var syke eller smit
tet, ble det gitt karantenelover og opprettet karantenekommisjoner. Kommisjonene
skulle undersøke alle skip som førte karanteneflagg, eller der det var mistenkelige
sykdomstilfelle. I protokollen som ble ført av karantenekommisjonen for Son og
Hvitsten fra april 1849, finner vi 2 tilfelle av kolera i Son.
Det første inntraff 14. september 1849, da Sons-skuta «Emilie» kom hjem fra
Frankrike. Det var en syk ombord, nemlig kokken. Han døde kort etter ankomsten
og ble ifølge protokollen begravd på «et Stykke Jord på Øren i Nærheden av
Skibet». Skipets eier, konsul Wold, eide også gården Øra under Kolås, og avstod
grunn til gravplassen. «Kl. 7 om Aftenen blev Liget begravet», står det protokollen.
Utsikt mot Son.
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Det er ingen opplysninger som kan tyde på at sykdommen har smittet over på noen
av dem som hadde med den døde å gjøre.
Siste gang det kom kolera til Son, var høsten 1853. Tidlig på morgenen den
8. september kom fraktmann Hans Torgersen hjem til Tangen under gården
Stavnes. Han kom fra Christiania. Han ble hjemme bare en halv time og dro så
videre til Kråkstad i Råde (Østfold). I løpet av formiddagen ble han syk. Han ble
undersøkt av lege i Råde. Grytidlig neste dag ble skuta seilt hjem til Tangen i Son
med den syke ombord, men pasienten døde underveis. Karantenekommisjonen ble
underrettet og kom til stedet 2 dager etter. Legen erklærte overfor kommisjonen at
det dreide seg om Cholera morbut. Kommisjonen vedtok enstemmig at «—den tid
der var medgaaet og den tilstand altsaa Liget nu maa geraadet i og endelig den
store Angst der var opstaaet hos Folket for Sygdommen og hvor Stedet og
Omegnen hidtil maa befries—« gjorde at man snarest måtte foreta begravelse «—i
en 10 alens avstand fra Fartøiet, hvortil Jord var avstaaet af Stamnæs' Opsidder.»
Heller ikke i dette tilfelle later det til at andre ble syke. Dersom det kan påvises hvor
brygga til plassen Tangen lå, vil det også med ganske stor nøyaktighet kunne fast
slås hvor gravplassen ligger.
I perioden 1849 - 1893 har karantenekommisjonen foretatt til sammen 39
undersøkelser i Son og Hvitsten, men alvor var det bare i de to tilfellene som er
Fredrik Kolstø: Utsikt fra Nobel Roedes
hus. Fjellstua midt på bildet.
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beskrevet her. En gjennomgang av kirkebøkene fra Vestby med Såner prestegjeld
fra 1830 til ca. 1870 viser også bare disse to tilfellene. EMO
Tradisjonen om hollendere som er begravd i «Hollenderlunden» ved Øra
bekreftes altså ikke av karantenekommisjonens protokollen Bemerkelsesverdig er
det derfor at Karl Johan Holter som var født i Son i 1870, forteller at han som barn
fikk høre om hollenderne som var døde av kolera og gravlagt på Øra. Se:
Hollenderlunden.

Fredrik Kolstø. «Vinterlandskap».
Solstua sees midt i bildet.

Kolstø, Fredrik
(1860 - 1945) Kunstmaler. Han bodde i Fjellstadgården fra 1910 til 1924. Han har
malt mange bilder med motiver fra Son, som «Feierbakken», der maleren har stått
på Feieråsen og malt bebyggelsen langs bakken, og «Utsikt fra Nobel Roedes hus».
Bildet er altså malt på Fagerheim øverst i Fjellstadbakken og viser i forgrunnen
eiendommen Fjellstua. (Kilde: Linnestad: Vestby - sett med kunstnerøyne)

Kolås
Ås og gårdsbruk nord for Son. Navnet kommer av «kol» - kull. Navnet skrives også
Kålås. Navnet kan komme av at man drev med kullbrenning, eller fordi det skulle
finnes mørkt fjell på eiendommen. Eiendommen har gårdsnummer 152. Eldre
skriftformer er: Kallas (1491), Kollaasz (1578), Kolaas (1600), Kaalaas (1723). Gården
kan være meget gammel, ryddet i romersk jernalder eller senere. Gården er delt i
flere bruk: Vestre Kolås, Østre Kolås, Kolåsøra, Øra. (Kilde: Vestby Bygdebok) Se også:
Øra.
Kolåsskjæret
Også kalt Store Skjæret. Skjæret innerst i Sonskilen. Det tilhører Kolåseiendommen
og er siden 1970-årene blitt bygd sammen med Sonskilen båthavn. Skjæret ble
bebygd med «gælje» (garntørke) i slutten av 1950-årene. Skjæret har en rekke for
tøyningsbolter for seilskuter. Se: Gælje I Sonskilen båthavn.
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Østre Kolås.

Kolåstjernet
Kunstig laget isdam på Kolås. Tjernet var fra 1913 også en del av vannforsyningen
i Son, inntil Son fikk vann fra Vansjø i Moss. Skogområdet nord for Kolåstjernet er
fredet som naturvernområde. Se: Isproduksjon.

Kolåsveien
Hovedvei fra Storgata i Son sentrum til Kolås, til krysset med Kjøvangveien. Se:
Kolås I Veier og veinavn.

Kommunebudsjett for 1963
Det siste budsjettet i Son kommunes historie ble enstemmig vedtatt i bystyret
28. september 1962. Vedtaket lød slik:
1. Det foreliggende budsjettforslagfor Son kommune for året 1963 vedtas.
2. Følgende skattesatser og reduksjonstabell benyttes ved ligningenfor inntektsåret 1962 og
ved forskuddsutskrivningen for inntektsåret 1963:
a. Skatt på fast eiendom 4 %o
b. Skatt på formue 4 %o
c. Skatt på inntekt 16 %
d. Reduksjonstabell nr. III ved ligningen inntektsåret 1962
e. Reduksjonstabell nr. I ved forskuddsutskrivingen inntektsåret 1963
(Det foreligger nye reduksjonstabeller som tas i bruk fra 1963)
Hovedkapitlet i budsjettet er som følger:
Hovedkapitlets nummer og navn
I.
Underskudd - overskudd.

Bto. utg.
892

Bto. innt
892

Net. utg.

49.800
2.450
14.000
153.800

9.350
0
0
40.340

40.450
2.450
14.000
13.460

VI. Forsorgsvesen
VII. Sosialtrygd og barnevern m.v.
VITT. Helsevern

27.200
216.700
35.500

4.700
136.550
7.400

22.500
80.150
28.100

IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.

10.550
105.300
8.000
9.900
16.200
21.750

1.050
33.700
2.000
3.100
960
0
432.000

9.500
71.600
6.000
6.800
15.240
21.750

672.042

432.000

II.
III.
IV.
V.

Kommunens sentraladministrasjon
Politi og rettspleie
Kirke
Skole

Næringsveier og kulturformål
Offentlige arbeider
Pensjoner
Inntektsgivende bedrifter
Renter og avdrag m.v.
Ymse
Skatter

Overskudd - underskudd på regnskapet
Til sammen
f672.042

Net.innt.

432.000
432.000
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Under de forskjellige hovedkapitler kan man finne blant annet følgende poster:
Kapittel II - Kommunens sentraladministrasjon:
Kommunestyre og formannskap:

Lønn til ordfører: kr. 2000.
Lønn til sekretær: kr. 5000.
Kontorutgifter og inventar: kr. 2000.
Kasse og bokholderikontor: Lønn og ekstraarbeid: kr. 21.000.
Skatteligning: Lønn og ekstraarbeid: kr, 7000.
Kommunal bevertning: kr. 500.
Kontingent Norges Byforbund; kr. 500.
Kapittel III - Politi og rettspleie:

Tilskudd til Staten for politiutgifter: kr. 2000.
Kapittel IV - Kirke:

Andel til Såner - Son, felles kirkebudsjett: kr. 14.000.
Kapittel V - Skole:

Lærerlønn, kontantlønn: kr. 73.000.
Vaktmester; lønn; kr. 4.800, fri bolig: kr. 600
Brensel, lys og renhold; kr. 8.000
Vedlikehold, trygding, påkosting skolebygningen; kr. 11.000
Inventar og læremidler: kr. 9.000
Andel Folio Yrkesskole: kr. 5.000
Andel Moss interkommunale høgre almenskole: kr. 17.000
Avsetning til linjedelt ungdomsskole i Såner: kr. 10.000
Reisetilskudd til elever ved høyere skoler: kr. 7.000
Kapittel VI - Forsorg:
Alminnelig forsorg:

Utsatte personer: kr. 16.000
Fast hjelp: Pengetilskudd, klær, brensel: kr. 6.000.
Kapittel VII - Sosialtrygd og barnevern m.v.:

Syketrygd; Det kommunale tilskudd til syketrygden: kr. 17.000.
Alderstrygd og krigspensjonering: kr. 37.000.
Arbeidsledighetstrygd; kr. 1.500.
Barnetrygd og forsørgertrygd for barn: kr. 100.
Gamlehjem: kr. 156.400.
Husmorvikar og hjemmehjelp: kr. 4.000.
Kapittel VIII - Helsevern:

Alminnelig helsevern: Lege, helsesøster, hjemmesykepleie m.m.: kr. 7.000.
Sykehus:
Andel underskudd Akershus fylkessykehus, Drøbak sykestue/fødehjem:
kr. 11.000.
Sinnslidende: kr. 15.000.
Edruelighetsnemnda; kr. 500.
Kommunale bad: kr. 1.000.
Tilskudd til Soon Idrettsforening; kr. 1.000.
Kapittel IX - Næringsveier, forskjellige kulturformål:
Fiskerinemnda: kr. 100.

Boligforsorg: Bustadnemnda, stønadslån, fritak for eiendomsskatt, husleietilskudd
kr. 6.800.
Bibliotek og boksamlinger; kr. 2.150.
Forskjellige kulturformål; kr. 1.500.
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Kapittel X - Offentlige arbeider:
Teknisk bistand, kr. 1.500.
Veier og gater: kr. 48.200.
Vei og gatelys: kr. 4.500.
Vannverk og kloakker. kr. 28.300.
Brannvesen, kr. 9.300.
Feiervesen; kr. 1.700.
Renhold og renovasjon: kr. 10.200.
Oppmåling og regulering; kr. 800.
Parker: Minneparken kr. 500, lekeplassen: kr. 300.
Kapittel XI - Pensjoner:
Vaktmester folkeskolen: kr. 600, brannmesters etterlatte: kr. 2.400
Landspensjonskassen: Pensjonsinnskudd; kr. 5.000.
Kapittel XII - Inntektsgivende bedrifter:
Lærerbolig; kr. 9.800, tomter og gmnnstykker (diverse grunnleier): kr. 100.
Leieinntekter lærerboligen: kr. 3.000
Inntekter av tomter og gmnnstykker: kr. 100.
Kapittel XIII - renter og avdrag:
Lån til Son badestrand 1931: Renter kr. 300, avdrag kr. 1.000.
Son menighetshus; Renter kr. 900, avdrag kr. 7.000
Tilbakebetaling til kontantbeholdninger og fond; kr. 7.000.
Andeler Tokkekraft: renter kr. 960.
Kapittel XIV - Forskjellige utgifter:
Etter formannskapets bestemmelser. kr. 15.000
Reservert tilleggsbevilgninger og nye bevilgninger: kr. 3.000
Prisnemnda: kr. 400
Kommunalbankens garantifond: kr. 350
Leie av friarealer; kr. 1.000
Kapittel XV - Skatter:
Avgifter: kr. 1.000
Skatter: Fast eiendom, rederiselskaper, formue og inntekt, sjømannsskatt: kr.
431.000
Tallene og postene viser minst to ting: Son kommune var en liten kommune og
pengene var drøye. Prisnivået i 1963 var på ca. 1/15 av nivået i år 2000. Innenfor
det beskjedne budsjettet var det rom for en nokså omfattende kommunal virksom
het og tjenesteyting. Hva brukes f.eks årlig på vedlikehold av Minneparken ved
dette århundreskifte? Står det i forhold til kr. 500 på 1963-budsjettet?
Se; Kommunesammenslutning i Ladested I Ordførere I Son kommune 1837 -1964
Kommunesammenslutning
Formannskapsloven
Den kommunale inndelingen i Norge ble i hovedsak fastlagt ved innføringen av
det kommunale selvstyret i Norge i 1837, gjennom formannskapsloven.
Kommuneinndelingen ble basert på den kirkelige inndelingen, der hvert preste
gjeld skulle utgjøre en kommune eller formannskapsdistrikt. Tallet på herreder
eller landkommuner steg etter hvert fra 355 til 680 gjennom delinger, og antall
bykommuner steg fra 37 til 64.
Ladesteder
Vestby prestegjeld ble delt i landkommunen Vestby og bykommunene/ladestede
ne Hølen og Son. Det var historiske årsaker til at Hølen og Son ble egne kommu177
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ner. Hølen og Son hadde i et par hundre år vært ladesteder. Et ladested var opp
rinnelig en havn ved kysten, der skip ladet/lastet, som oftest trelast. Ladestedet
skulle i prinsippet bare drive med utførsel, mens en kjøpstad hadde fulle rettighe
ter til eksport/import. De som skulle drive handel i et ladested, måtte være borge
re av en kjøpstad. For Sons og Hølens vedkommende var de som drev handel, bor
gere av Christiania.
Sons gode havn var viktig, mens Hølen lå sentralt ved den Fredrikhaldske
Kongevei, foruten at elva med dens fosser gav mulighet for å etablere sagbruk, med
oppgangssager. Stedene var bundet sammen med Hølenselva. Stedene utfylte
hverandre, og man kan snakke om «tvillingstedet» Son/Hølen, idet de fleste han
delsborgerne fra slutten av 1600-tallet hodde i Hølen, mens skippere og sjøfolk
hodde i Son.
Son ble som kjent en viktig utskipningshavn for trelast som først og fremst
ble eksportert til Holland. Hollendertiden er ennå et begrep i Son. Råstoffet - tøm
meret - ble naturligvis skaffet i omlandet, dvs innenfor Vestby Prestegjeld. Utover
dette var og ble Vestby et rent landbruksdistrikt, mens Hølen og Son drev handel
og sjøfart.
Små og store kommuner
Son og Hølen ble aldri store, verken i areal eller i antall innbyggere. Son hadde et
areal på ca. 200 dekar, med en største lengde på omtrent 900 meter og en bredde
varierende mellom 100 og 300 meter. Folketallet steg i løpet av 1800-tallet fra et par
hundre til 774 i 1874. Fra da av sank folketallet jevnt til ca. 500 i 1964. Hølen var
enda mer beskjedent i areal og folketall. Vestby kommune var i sammenligning en
kjempe, med et areal på vel 132 km2, og et folketall som hadde steget sakte, men
sikkert til vel 5000 i 1964. Med Son kommunes beskjedne størrelse, var administra
sjonen tilsvarende beskjeden, med en kontorsjef og en kemner, som sammen med
et par kontordamer på deltid, var en slags Tordenskiolds soldaten I tillegg var 1-2
personer ansatt i «uteseksjonen». Kommunekontoret holdt til på Son skole. Vestby
kommune var naturlig nok bedre bemannet, og nytt herredshus stod ferdig i 1958,
vel med tanke på kommende tider....
Hølen innlemmes i Vestby
Symbiosen mellom Son og Hølen tok slutt i siste halvdel av 1800-tallet, både fordi
Son i 1861 fikk egen dampsag som utkonkurrerte oppgangssagene i Hølen, og fordi
seilskipsfarten forsvant i begynnelsen av 1900-tallet. Det viktigste som bandt ste
dene sammen, var kanskje samlaget i Hølen, utsalgsstedet for brennevin, som Nils
Kjær beskriver i sitt «Julibrev fra Son» i 1913. Hølen opphørte som egen kommune
i 1943, da Quisling-regjeringen vedtok å innlemme Hølen i Vestby kommune. Dette
skal visstnok være regjeringens eneste vedtak som ikke ble opphevet etter krigen.
Son trenger mer plass
I Son kommune hadde man allerede før 1920 drøftet spørsmålet om nye kommu
negrenser. Kommunen trengte mer plass. Med et areal på 200 mål (dekar) var det
ikke store ekspansjonsmuligheter for kommunen. I «Jul ved Fjorden» for 1931 skri
ver Herman Gade i artikkelen «Soons grenser må utvides» blant annet:
Det er ikke Såners skattydere Soon vil ha tak i, det er plass for innflyttere. Som
Soons grense nu går og har gått siden Soon hlev egen kommune, er det helt meningsløst.
Den går, kort skissert, op mellem øvre og nedre Pjokken, dreier straks østover, skjærer
maler Gudmundsens hus ito - han, stakkar, sover i Såner og spiser i Soon! -, tar med
maler Ruuds hus, går så tvers igjennem fru Gudmundsens eiendom - hun til en
forandring sover visstnok i Soon, men spiser i Såner - , derefter går den ned til lande
veien utenfor Gulliksens nye hus, svinger så skarpt nordover til Labobakken, hvor de
øverste hus er utenfor Soon, hvorefter den endelig stikker ned på Kilen et stykke søn
nenfor broen.
Herman Gade foreslo at det ble innledet forhandlinger med Vestby kommu
ne. Førte ikke det fram, måtte man sende krav til fylke, departement og Storting om
å innlemme en del av Såner sogn i Son kommune.
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Samarbeid mellom kommunene

Noen grenseutvidelse ble det ikke noe av. Tettbebyggelsen i Son spiste seg etter
hvert ut i omegnen, dvs nabokommunen. Det ble dermed ikke noen klar grense
mellom Son og Vestby, noe også Herman Gade gav uttrykk for i 1931. Son og Vestby
kommuner hadde imidlertid i alle år et godt samarbeid. Foruten at de begge var
samlet i Vestby Prestegjeld, hadde de felles e-verk, og de samarbeidet blant annet
om framhaldsskole, og om båthavn og vannverk i Sonområdet. Lensmannen for
Son og Vestby hadde sete i Hølen. I tillegg til dette var begge kommuner engasjert
i et omfattende interkommunalt samarbeid, slik som sykestua i Drøbak, realskole
og gymnas i Moss og yrkesskole i As.
Scheikomiteen

Son under Vestbyåket.
Soon Weekend 1968.
(Foto: IG).

Dette samarbeidet syntes imidlertid ikke å være en tilfredsstillende løsning for de
sentrale myndigheter:
For å skape større, mer hensiktsmessige og bærekraftige kommuner som
også skulle bringe kommunene i bedre overensstemmelse med endringer i boset
ning og kommunikasjoner, ble spørsmålet om ny kommuneinndeling tatt opp etter
2. verdenskrig. I 1946 nedsatte Stortinget kommuneinndelingskomitéen, med fyl
kesmann Nikolai Schei (1901-1985) som formann. Komitéens mandat var å vurde
re om daværende kommunegrenser og -antall var hensiktsmessig og komme med
forslag om sammenslåing av kommuner til større enheter.
Den oppnevnte kommuneinndelingskomitéen eller Scheikomitéen la fram
sin hovedinnstilling i desember 1951, og i 1956 gav Stortinget samtykke til revisjon
av kommuneinndelingen. Det ble samtidig vedtatt en midlertidig lov om at beslut
ning om deling og sammenslutning av kommuner kunne besluttes av Kongen i
statsråd, uten Stortingets samtykke, seiv om kommunestyret eller fylkesutvalget
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var imot, dersom beslutningen var i overensstemmelse med innstillingen fra kom
muneinndelingskomiteen, og ikke mer enn to av dens faste medlemmer hadde dis
sentert. På dette grunnlag ble det i årene 1960 - 1965 gjennomført en revisjon som
reduserte antallet kommuner til 460, hvorav 413 herredskommuner og 47 bykom
munen
Forslag om sammenslutning

Scheikomitéen foreslo i 1960 med 7 mot 1 stemme overfor Akershus fylke at Son og
Vestby skulle sluttes sammen til en herredskommune. Komitéen begrunnet sitt
standpunkt med å henvise til Sons lave folketall og geografiske sammenheng med
Vestby og de korte avstanden Videre ble det pekt på at en sammenslutning ville
muliggjøre en koordinert utbygging av Son og det omliggende byggebelte, og at
det ville kunne skje en innsparing ved å opprette en felles forvaltning. Komitéen
regnet også med at på lengre sikt kunne man oppnå en rasjonaliseringsgevinst når
det gjaldt skoleordningen.
Uttalelse fra Son kommune

Denne innstillingen ble i eksp. av 10. september 1960 oversendt fra Fylkesmannen
i Oslo og Akershus til uttalelse i kommunene. Son kommune, som anså at den
hadde mest å tape ved en sammenslutning, avgav en fyldig uttalelse, der det blant
annet het:
«Son kommune mener atflertallets vurdering stort sett hviler på et sviktende grunn
lag, og at der foreligger andre betydningsfulle momenter ved denne sak som ikke er tatt opp
og vurdert, såvidt man kan se av tilrådningen.
Hensikten med de revisjoner av kommuneinndelingen som for tidenforetas over hele
landet, er at det skal skapes kommunale enheter av en slik størrelse at det «setter kommune
ne istand til å holde et effektivt sentralt forvaltningsapparat og utnytte dettes kapasitet». De
fleste vil sikkert være enig i at dette er et vesentlig hensyn og et godt utgangspunkt når kom
muneinndelingen skal revideres. Men like sikkert må det på den annen side være at forvalt
ningsapparatet ikke er noe mål i seg seiv. Det er bare det middel som vanligvis har vist seg
egnet til å sikre en kommunes videre utbygging ogfremgang. Derav må man imidlertid trek
ke den slutning at i de tilfeller hvor en sammenslåing av to kommuner vil skade den videre
utbygging i denne eller begge kommuner, der kan ikke hensynet til forvaltningsapparatets
størrelse, styrke og rasjonalitet tillegges avgjørende vekt. Som det nærmere skal bli påvist
nedenfor vil en sammenslutning av Son og Vestby kommuner komme til å bety fullstendig
stagnasjon gjennom en årrekke i Son. Sett på den bakgrunn mener vi at det som er anførtfra
flertallets side om innsparinger ved felles administrasjon, må bli et moment av rent under
ordnet betydning seiv om det skulle være riktig. Det siste kan imidlertid være tvilsomt nok,
idet felleskommunen som kommer til å ha sitt forvaltningssentrum ved Vestby stasjon, vil
måtte regne med å holde avdelingskontor i Son, jfr. uttalelse av Vestby kommunestyre av 4.
desember 1954. Den formodede innsparing vil derfor komme til å vise seg å bli illusorisk.
Forøvrig er forholdet det at Vestby og Son når det gjelder såvel de kommunale opp
gåver som forvaltning, har funnet frem til et samarbeid så langt det er praktisk mulig. Den
rasjonaliseringsgevinst som kan oppnås på dettefelt, er således som flertallet forsåvidt peker
på, allerede antesipert av de to kommuner. Flertallet ser i dette et behovforfullstendig sam
menslutning. Etter vår mening må dette være å stille saken på hodet. Når man allerede sam
arbeider på de felter hvor det er naturlig og praktisk å samarbeide, må det være et moment
som gjør sammenslutningen mindre påkrevet enn det ville ha vært om de to kommuner ikke
hadde vært i stand til å finne frem til fornuftige fellesløsninger. Noe særlig å vinne på dette
felt foreligger altså ikke, og sammenslutning under henvisning til disse forhold nærmer seg
da i betenkelig grad prinsipprytteri.
Når en liten kommune foreslås sammenslått med en større kommune, er det vanlig
vis også fordi den lille kommune da formodes å kunne nyte godt av den større kommunes
ressurser og på den måten hurtigere kunne utvikle de latente muligheter som er tilstede i
den lille kommune. Den store kommune på sin side vil på litt lengere sikt dra den fordel at
den får et større område som grunnlag for sin utvikling.
Ingen slikefordeler vil oppstå i sammenslutningen av Son og Vestby. Son har ingen
uutnyttede muligheter som vil bli utnyttet bedre i felleskommunens regi. Vestbys eneste
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Valg av ordfører i det nye Vestby i
oktober 1963. Fra venstre: ordfører i
Vestby Hans Chr. Brevig, fylkeskontorsjef
Inge Flugstad, konstituert fylkesmann
Olav Grove, kontorsjef Erling Wittusen,
ordfører i Son Birger Baltzersen.
Vestby kommune med Son.

interesse av Son måtte i tilfelle være som havn. Men her erforholdet som bekjent at Hvitsten
ligger nærmere Vestbys sentrale områder, og at det derfor er naturlig for Vestby i første
rekke å utnytte havnemulighetene der. På den annen side er Son når det gjelder utbygging
av sin kommune, kommet vesentlig lenger enn Vestby. Dette er i og for seg naturlig, fordi
Son er en bykommune med en befolkning konsentrert på et meget begrenset areal, mens
Vestby er en landkommune. Son kan derfor ikke regne med noen hjelp fra Vestby til ytterli
gere utvikling og utbygging. Ihvertfall ikke før de sentrale deler av Vestby har nådd samme
grad av utbygging som Son har idag, og det må påregnes å ta mange år.
Dette forhold blir så meget mer innlysende om man betrakter de to kommuners øko
nomiske bæreevne. Man vil der finne at den er relativt meget sterkere i Son enn i Vestby.
Son hadde pr. 30/6 1958 fondsmidler pr. innbygger med kr. 212,00 mot kr. 83,00 i Vestby.
Samtidig var gjelden pr. innbygger i Son kr. 123,00 mot kr. 240,00 i Vestby. Mens Son altså
hadde netto fondsmidler til disposisjon pr. innbygger med kr. 89,00, hadde Vestby netto
gjeld med kr. 157,00. Inntekten pr. innbygger var på samme tid i Son kr. 5.043,00 mot kr.
4231,00 i Vestby.
Ennu mer vekt må disse tall tillegges når man betrakter utviklingstendensen. To år
tidligere var nemlig forholdet følgende: Son hadde en inntekt pr. innbygger på kr. 3.541,00
mot kr. 3.376 i Vestby. Når det gjaldt fondsmidler, hadde Vestby kr. 290,00 pr. innbygger,
og gjelden var kr. 65,00, altså netto fondsmidler med kr. 225,00 pr. innbygger. Son på sin
side hadde fondsmidler pr. innbygger med kr. 169,00 og lån kr. 72,00.
Av dette ser vi altså at Son har maktet den store utbygging som har funnet sted i
kommunen de siste år uten netto kapitaltilførsel utenfra - ja uten i vesentlig grad å angripe
sine egne kapitalreserver. Vestby på sin side har kun maktet sin utbygging ved hjelp av kapi
taltilførsel utenfra.
Når man da vet at utbyggingen av de sentrale områder innen Vestby ikke er kommet
så langt som utbyggingen i Son, vil den naturlige konsekvens for Sons vedkommende av en
sammenslutning bli at den videre utbygging der vil stoppe helt opp, inntil de sentrale områ
der i Vestby har nådd samme utbyggingsgrad som Son. På den annen side er de økede øko
nomiske ressurser som Son ville kunne tilføre Vestby sett i relasjon til felleskommunens
behov, uten vesentlig betydning for denne utbygging. Disse ressurser er derimot fullt tilstrekkelig til å sikre en videre planmessig utbygging av Son. Det bemerkes også at skatteprosent og reduksjonstabell ide to kommuner begge er ens.
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Av befolkningutsviklingen i Son kan det se ut som stedet er i tilbakegang. Folketallet
var 561 i 1950 mot 506 i 1958. Dette skyldes imidlertid ikke noen nedgang i den befolkning
som er knyttet til byen, men derimot den omstendighet at folkflytter til byggebeltet utenfor
bygrensen. Der bor nu ca. 500 mennesker. For disses vedkommende er Son handelssentrum
og også i mange tilfeller arbeidsplass. Tar man hensyn til veksten av befolkningen i
byggebeltet, vil man se at Son og omland har øket sitt befolkningstall ikke uvesentlig de
senere år.
Vi tillater oss ellers å påpeke det faktum som mindretallet i komiteen særskilt har
understreket, nemlig at Son ikke kommer til å bli sentrum i de nye felleskommunen.
I Innstilling Ufra kommuneinndelingskomiteen hvor de prinsipielle retningslinjer
for kommuneinndelingen er trukket opp, er detforutsatt at sammenslutning av en bykom
mune med herredskommune vanligvis kun bør skje når bykommunen da kommer til å bli
sentrum i den nye felleskommune. Dette vil som sagt ikke bli tilfelle for Sons vedkom
mende. Felleskommunens sentrum vil utvilsamt bli området ved Vestby stasjon, og Son
by kommer geografisk til å ligge i en utkant av den kommune den blir tilknyttet.
Konsekvensene forøvrig vil som påpekt ovenfor, bli ganske katastrofale for Sons vedkom
mende.
Sett på den bakgrunn synes vi det ville være rimelig at spørsmålet om sammenslå
ing av Son og Vestby blir avgjort av Stortinget. I samtlige av de prøvesaker som for 2 år
siden var oppe i Stortinget til avgjørelse, var forholdet det at de byer som ble utslettet som
selvstendige kommuner, ville danne sentrum i den kommune den ble tilsluttet. Man kan
derfor ikke si at Stortinget i prinsippet har tatt standpunkt til en sak av lignende karakter
som den man her står overfor. I den forbindelse bør det også telle som et argument at Son
og Vestby kommunestyrer enstemmig har uttalt seg mot sammenslutningen. For Sons ved
kommende har dessuten også befolkningen seiv 100 % tatt avstandfra denne. Idet vi forøv
rig viser til hva vi tidligere har uttalt, vil vi tilslutt oppsummere vårt syn om hva som tel
ler mot sammenslutning av Son og Vestby.
1. På grunn av de økonomiske forhold og utbyggingsgraden i de to kommuner, vil sam
menslutning føre til årelang stagnasjon når det gjelder Sons videre utbygging og utvik
ling.
2. Sammenslutningen har ingen betydning for den videre utvikling i Vestby.
3. Ingen administrative fordeler kan oppnås.
4. De to kommuner samarbeider allerede på de områder hvor betingelsene for det foreligger.
5. Son har lange bytradisjoner og er knyttet til sjøen. Vestby er en typisk jordbrukskommune. Av den grunn må man regne med psykologiske vanskeligheter om man tvinges til å
samarbeide i en kommune.
6. En tradisjonsrik bykommune vil bli utslettet.
7. Man tilsidesetter en enstemmig folkevilje i begge kommuner.»
Sammenslutning vedtas likevel
Til tross for denne massive motstanden og uviljen i begge kommuner ble det i stats
råd i februar 1961 vedtatt at Son og Vestby skulle slås sammen til en kommune.
I et intervju med Dagbladet 11.02.1961 uttalte ordføreren i Son, Birger
Baltzersen, blant annet følgende: «Vi har klart oss godt i Son. I alle år har vi hatt
interkommunalt samarbeid med Vestby. Vi har vært gode granner.»
Asmund Haugtun, kemner, formannskapssekretær og altmuligmann i Sons
kommuneforvaltning uttalte til samme avis: «Vi har kjempet forgjeves. Vår mening
er at inndelingskomiteens vurdering ikke holder. At en sammenslutning skulle
koordinere utbyggingen av byen og nærmeste omegn som tilhører Vestby. Det er et
sviktende grunnlag etter soningens mening. Tvert om, det vil skade Son, det vil
bety en stagnasjon i år framover. Sparingen og rasjonaliseringen vil, etter hva jeg
kan forstå, bli illusorisk. Vi er kommet vesentlig lenger i utbyggingen. Nå vil utbyg
gingen av Son stoppe av seg seiv inntil Vestby har tatt oss igjen. Men jeg preker til
ingen nytte. Son har tapt. Og Vestby har tapt.»
Ordfører Hans Christian Brevig i Vestby sa; «Jeg ser ingen fordel i sammen
slutningen. Vårt kommunestyre har vært det tredje i rekken som har gått imot.
Kommunalpolitisk tror jeg ikke det blir noen forandring. Det sammenlagte stem182
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metall vil antagelig resultere i half and half.» «Må det etableres et nytt avdelings
kontor i Son»? «Vi har ikke tenkt så langt. I det lengste håpet vi at det ikke ble noen
sammenslutning. Men Vestby vil bli det naturlige sentrum. Der ligger herredshu
set. som nevnt, dessuten jernbanestasjonen og riksveien.»
Den formelle sammenslutningen skjedde 1. januar 1964, til tross for at begge
kommuner hadde stemt imot. Den siste ordføreren i Son kommune var Birger
Baltzersen fra Arbeiderpartiet, i Vestby kommune Hans Christian Brevig fra
Senterpartiet. Den første ordføreren i den nye Vestby kommune ble Thorstein
Ludvigsen fra Arbeiderpartiet. .
Da det så ut til å bære mot en sammenslutning mellom Son og Vestby kom
muner, blir det hevdet at Son sørget for å tre inn i fellesskapet mest mulig tom
hendt, ved å bruke opp det man hadde av økonomiske midler. Men dette er kan
skje bare en myte?
I forbindelse med sammenslutningen var det debatt om hva den nye kom
munen skulle hete. I Son bystyre ble det foreslått Såner kommune, idet man da også
ville få med seg befolkningen i Hølen. Et annet forslag var Son og Vestby kommune.
Fra Garder kom forslaget «Gardarike». Men som kjent ble navnet Vestby.
Hvordan er det gått siden?
Det var nok først og fremst Son som følte at man tapte på sammenslutningen. Son
mistet sin bystatus, administrasjonssentret ble liggende i Vestby stasjonsområde, og
den nye kommunen ble hetende Vestby. Innbyggerne i Son har etter hvert akseptert
situasjonen. Nye slekter vokser til, mange nye flytter til Son og omegn, og det er for
det meste folk som ikke har samme holdning til Son som selvstendig kommune
som urinnvånerne har hatt.
Noen murring har det naturlig nok vært. Det har i blant vært klaget over at
Sonområdet ikke får tilført sin andel av kommunale midler, men at «alt brukes
rundt herredshuset i Vestby». Son hadde gjennom en 20-årsperiode et årlig som
merarrangement - Soon Weekend - med kostymeopptog og løyer i Sons gater. I
1968 hadde opptoget en snev av opprør mot kommunesammenslutningen, med
plakater som: «Soon under Vestbyåket», «Soon vil ikke være utkant», «Vekk med
regjeringen på steppen» og «Vi vil ikke bli styrt av bønder».
Dette viste noen av holdningene som ennå rådde for omtrent 30 år siden, at
det var en viss kulturforskjell mellom Son og Vestby og dermed visse psykologiske
sperrer. Den opprinnelige pessimistiske holdningen i Son har neppe vært beretti
get. Sammenslutningen har ikke betydd noen stagnasjon for Son, langt mindre
noen katastrofe. Tvert imot har Son og omegn hatt en rivende utvikling siden 1964,
kanskje for rivende utvikling etter manges mening. Av Vestbys befolkning på vel
12000 innbyggere, har i dag ca. 6000 adresse i Son.
I dag er det knapt tenkelig at en kommune med så trange grenser, og som er
så sammenvevet med nabokommunen, kunne ha bestått som egen kommune.
Skulle Son og Vestby ha vært to adskilte kommuner, måtte nok Sons grenser ha
vært utvidet betydelig, enda mer enn Herman Gade ønsket i 1931.
Veien videre.
Det går ingen vei tilbake til småkommuner. Tvert imot diskuteres det nå i politiske
kretser videre sammenslutninger, større enheter. Ideen om en «Folio kommune»
har vært lansert, dvs en sammenslåing av 6 eller 7 Follokommuner. En annen vari
ant har vært at Moss utvides gjennom sammenslåing med flere nabokommuner, og
at søndre del av Vestby, det vil i praksis si Son og omegn, blir en del av Moss kom
mune. Her er det valgmuligheter. Argumentene har vært de samme som for 50 år
siden, å skape større og sterkere økonomiske enheter for å løse fellesskapets store
oppgåver. Hva befolkningen vil mene om dette, om man vil kunne få en tilhørighet
til så store nye enheter, hvordan forholdet mellom de styrende og de styrte blir, og
ikke minst hvor kommunesenteret i en eventuell Folio kommune skal ligge, er en
annen historie. IG
Se også: Bystyremøte 1932 I Kommunebudsjett 1963 I Kommunestyrerepresen
tanter 1999 - 2003 I Ladested I Ordførere I Son kommune 1837 -1964.
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Kommunestyrerepresentanter 1999 - 2003

Vestby kommunestyre består av i alt 35 folkevalgte representanten Fra Son og
omegn er følgende valgt for perioden 1999 - 2003:
Arbeiderpartiet:

Rolf Bjørlo, Karin Signy Weber, Thove Hov Eggen, Gunn-Iren Sirirud
Fremskrittspartiet:
Ruth Brochmann
Høyre:

Karin J. Adolfsen, lan Burman, Robert Burman, Johanne Dønnestad Hauge, Vidar
Holthe
Sosialistisk Venstreparti:
Grethe Lill Grytan
Venstre:

Per Arnold Schjervheim
Noen av «Kopervikjentene» på Soon
Hermetik: Fra venstre: Sigrid Worre,født
Hansen, Bertha Olsen, født Eilertsen,
Caroline Olsen, født Kristoffersen,
Gudrun Engedal, Anni Helgevoll,
Amanda Haga, Martha Røed, født Vedø.
(Foto: Odd Birkeland).
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Dette gir 12 representanter fra Sonomradet. Den politiske sammensetnmgen er ikke
helt sammenlignbar med det siste bystyret i Son kommune, da bostedet for alle
representantene med adresse 1555 Son, nå er utenfor Sons gamle grenser. Se:
Bystyret 1963.

KORENS PENSJONAT

Kongshavn
Bukt på østsiden av Jeløya i Mossesundet, rett sør for Gjøva. Etter tradisjonen skal
navnet komme av at Kristian II lå her da han for til Danmark. (Kilde: Stadnamn fraa
Oslofjorden.)
Kopervikj entene
Hermetikkindustrien i Son staret i 1916. Fabrikkbygning ble bygd rett sør for Soon
torg. Etter en del problemer i starten kom Soon Hermetikfabrik AS skikkelig i gang
i 1923, med ny disponent, Thomas Idsøe fra Kopervik. Fra 1923 og utover kom også
en god del av arbeidsstokken fra Kopervik/Karmøy. Arsaken var at dette var kvin
ner som hadde kunnskap og erfaring fra hermetikkindustrien. Den første av disse
jentene var Berta Eilertsen. Hun kom egentlig som husholderske for Idsøe i 1923,
men gikk over til å arbeide i fabrikken. Etter hvert kom også fire av hennes søstre
til fabrikken i Son. Til å begynne med var de sesongarbeidere og var i Son bare om
sommeren. De bodde i et hus, kalt «Hønevillaen», sør for Son Torg. Senere begyn
te Kopervikjentene som de etter hvert ble kalt, å overvintre og ble kjærester med
Sonsgutter. Alle de fem Eilertsen-søstrene ble etter hvert gift med sonsgutter.
Følgende ble gift i Son:

Johanne Koren i 1935,
med nevøen Kristian Koren.
(Foto: Koren).

Berta Eilertsen, gift Olsen
Solveig Eilertsen, gift Thorvaldsen
Ella Eilertsen, gift Jacobsen
Signe Eilertsen (- 2000), gift Klokkerud
Olaug Eilertsen, gift Larsen
Caroline (Caro) Kristoffersen (1898 - 1993), gift Olsen
Gunnhild Olsen, gift Johansen
Agnes Johnsen, gift Eriksen
Martha Vedø, gift Røed
Sigrid Vorre, gift Hansen
Asta Dahm (1912 -), gift Karlsen
(Kilde: Follominne 1996. EMO: Fiskehermetikkindustrien i Son) Se også: Soon Hermetik
fabrik A/S
Koren, Johanne Louise
(1873 - 1956) Født i Selje. Hun tok middelskoleeksamen i Bergen 1891. Hun fikk
ellers utdannelse i sang og gjennomgikk frøken Schønbergs husholdningsskole.
Hun var en tid guvernante, og hun ble kontordame, senere bestyrerinne av Elisa
Korens Pensjonat 1898 - 1907. Fra 1907 til 1956 var hun bestyrerinne av eget pen
sjonat i Bogstadveien i Oslo, og fra 1914 drev hun også sommerpensjonat i Son,
Korens Pensjonat på Steinløkka, som i 1956 ble solgt til Vestby kommune. «Frøken»
Koren var i hele sitt liv et aktivt menneske, og i sin ungdom var hun med i kampen
for stemmerett for kvinner. (Kilde: Familien Koren) Se: Korens Pensjonat.
Korenhagen, Kor'nhagan
Stor hage i tilknytning til Korens Pensjonat, med mange frukttrær og bærbusker.
Etter at Vestby kommune overtok eiendommen i 1956, ble frukttræme etter hvert
borte. Hagen fungerte i flere år som lekeplass for barna i nabolaget, inntil hagen og
Thorneåsen rundt 1980 ble bebygd med trygdeboliger. IG
Korens Pensjonat
Sommerpensjonat på Steinløkka i Fjellstadbakken, drevet av frøken Johanne Koren
fra 1914 til 1956 da Vestby kommune overtok eiendommen. Korens Pensjonat huset
badegjester i det staselige hovedhuset i sveitserstil og i tallrike små og store byg
ninger på eiendommen. Av bygninger kan nevnes: Låven/uthuset med «Pittiko»,
ishuset, «Solstrålevillaen», portnerboligen og hønsehuset. I tillegg var det utedo,
overbygd brønn og etter hvert egen vannpumpe. Av disse bygningene er bare
hovedbygningen bevart. Vestby kommune ønsket å rive huset i 1987. Pensjonatet
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Korens Pensjonat i 1930-årene.

ble bevart blant annet på grunn av en aksjon for å bevare bygningen. Bygningen ble
solgt i 1992 til Aruna Kurssenter. Bygningen ble da fullstendig renovert. Ny eier
overtok bygningen som bolig i 1998. IG Se: Aruna I Smørstein, Reidar og Solveig I
Steinløkka.

Krapfoss Hornorkester
Krapfoss Hornorkester var et fast innslag i 17.-maitoget i Son gjennom 20 år, fra
1940-årene til 1960-årene. Bakgrunnen for dette var at man i Son før krigen hadde
et eget hornorkester, Soon Musikkorps, stiftet 1922. Etter 1945 gikk orkesteret inn.
Krapfoss Hornorkester ble i mars 1946 kontaktet av daværende ordfører Henry
Gulliksen og skolestyreren i Son om de ville overta instrumentene fra Son. Til gjen
gjeld skulle de påta seg spilling ved arrangementene i Son. De spilte første gang 17.
mai 1946 og holdt på til slutten av 1960-årene. Krapfoss Hornorkester deltok også i
andre arrangementer i Son, blant annet under Soon Weekend. BP Se: Soon
Musikkorps I Såner Skolekorps.

Krigen 1940-45
9. april 1940
Son slapp forholdsvis lett unna krigshandlingene. Den første dramatiske hendelsen
var 9. april 1940, da tyske tropper ble satt i land på dampbåtbrygga i Son etter at
Bliicher var blitt senket ved festningen Oscarsborg. Eivind Strand Jacobsen fortel
ler:
Den 9. april var det svær kanonade ute på fjorden. Jeg var dengang styrmann på
«Oscarsborg» eller «Borgen» som den ble kalt, og som trafikkerte ifjorden Son-Oslo daglig.
Det var tåkedis om morgenen da jeg gikk ned til bryggen, og der på veien møtte jeg
tyskere i fullt krigsutstyr. Hva som hadde hendt, visste vi ikke da.
Kl. 6.50 la vi ut ifra bryggen i Son, men halvveis til Kjøvangen ble vi stanset av var
selskudd for baugen. Det lå et stort slagskip ute på fjorden som skjøt disse skuddene, og
snart kom en hurtiggående vedettbåt og beordret oss opp langs siden på dette skipet.
Det var lommeslagskipet «Liitzow» som lå der, og den hadde vært ifølge med lom
meslagskipet «Bliicher» til Norge. «Bliicher» ble som kjent senket ved Drøbak etterfulltref
ferefra kanonene på Oscarsborg festning og torpedobatteriet på Nordholmen.
«Liitzow» hadde også fått en del fulltreffere i skroget, men de var over vannet. Men
den måtte snu og gå sørover igjen og lå nå nord for Bevøy. De hadde mange drepte ombord
som ble båret opp på dekket like ved der vi lå, og som de bare la en presenning over.
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Tyskerne går i land på Son torg 9. april
1940.
(Foto: Scanpix).

«Borgen» ble fylt med landgangstropper som skidle landsettes i Son. Tåken lå tykk
nordover i fjorden, så her ute følte de seg trygge forfestningen i Drøbak.
Vi gikk inn til Son og landsatte ca. 300 mann og offiserer. I alt kom det i land over
1000 tyskere i Son denne morgenen. Da vi hadde lite bunkers på «Borgen», ble den liggen
de i Son. Den kom først i gang igjen i juli måned.
Bombetokter

Dramatikk var det også «bombenatta» 28. april 1940, da engelskmennene bombet
tankanlegget på Laksa med fosforbomber. Ett engelsk fly forsøkte seg, men bom
met på anlegget. Soningene rømte likevel ut fra sentrum, til skogs eller til boliger i
utkanten av Son. Det forekom også bombing i Mossesundet.
Sabotasje mot tanklageret på Laksa

Fart i sakene ble det da tanklageret til Norsk Brændselolje på Laksa ble sprengt av
norske sabotører 18. august 1944. «Kua har grønne strømper», sikkert en latterlig
påstand, var kodeordet fra London til «Pi-Ola» og de andre i Milorg og klarsigna
let for sabotasjen. Operasjonen ble gjennomført med et lag på 5 sabotører fra Ski.
Aksjonens leder Nils Otterness gjorde rede for plan, deltakere og gjennomføring i
en rapport datert 28.august 1945:
Plan
Planen for aksjonens utførelse gikk i korte trekk ut på å sprenge de to hovedtankene med 2
rammeladninger 40 x 45 cm, hver inneholdende 5 kg plastic (sabotørsprengstoff).
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Oljetankene på Laksa brenner i august
1944.
(Foto: Rolf Sørensen).

Deltakere
Frank Brenna
Odd Mjønner
Kåre Karterud
Oscar Mamen
Nils Otterness
+ 3fra Son som

Ski
Ski
Ski
Ski
Ski
opererte som kjentmenn

Utføring
To dagerfør sprengningen besiktiget Frank Brenna og jeg anlegget og planla sammen med
de øvrigefra Ski til minste detalj, likesom karene ble nøye instruert og tildelt hver sin jobb.
Alt materiell som skulle benyttes ble laget i stand og de to hovedsprengladninger gjort fer
dige i brødrene Karteruds «våpensmie».
Sjåføren Odd Mjønner kjørte gjennom «løypa» på forhånd for å bli kjent, og de tre
fra Son fikk ordre om å passe på om de tre norske vaktene ved anlegget ble forsterket.
Den 17. august ved 24-tiden reiste vifem fra Ski i privatbil og kom velfrem til Laxa
hvor de tre kjentmenn fra Son hadde møtt opp.
De siste instruksjoner ble gitt, og jobben kunne ta sin begynnelse. Brenna kuttet de
8 telefonledningene som gikk til Laxa, og så klatret vi over gjerdet og inn på selve området,
hvor de tre vaktene ble sikret hurtig og greit og tatt i forvaring av Oscar Mamen som hadde
fått tildelt den del av oppgaven. Frank Brenna og Odd Mjønner arbeidet med plasseringen
og befestigelsen av ladningen på den ene tanken, mens Kåre Karterud og jeg konsentrerte
oss om den andre. Etter at ladningen var forbundet med detonerende lunte og en ti-minut
ters tidsblyant (tidsforsinker), ble en del magnetladninger med forskjellige innstillinger
plassert på tankenefor å holde eventuelle redningsmannskaper unna.
Sonsguttenefikk så ordre om å vente noen minutter med å klemme inn tidsblyantene,
mens vi Skigutter tok med oss fangene og bandt dem oppe i skogen et stykke unna. Denne
affæren tok lenger tid enn beregnet, og bilen var ikke kommet langt avgårdefør eksplosjonen
fant sted. Men vi rakk å komme inn på en sideveifør tyskernes kjøring satte inn.
Resultat
Resultatet av aksjonen var meget vellykket i det praktisk talt all olje gikk opp i flammer,
likeldes all bensinen. Utenom anlegget ble ingen skade påført verken liv eller eiendom, bort
sett fra et par ruter som sprang i en nærliggende bondegård.
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Aksjonen på Laksa var den største og mest vellykkede i sitt slag i Norge
under krigen. 7000 tonn ubåtolje - tyskernes siste hovedlager - og 400 tonn solarol
je gikk opp i flammer. Det brant i 10 dager. Tykk, svart røyk la seg over Son. Heten
var så intens at tankene smeltet. Brannen tmet en tid bebyggelsen i Son. (Kilde:
Erling Rønneberg: Fra krigens år)
De tre kjentmenn fra Son var forøvrig John Johansen («John i banken»), Odd
Svendsen og Harald Strømnes fra hjemmefronten. Vaktene ved tankanlegget var
Karl Kristiansen og Kristian Halvorsen.
Tankfundamentene står den dag i dag på Tankodden.
Krigens hverdag
Utenom disse dramatiske hendelsene var krigens hverdag i Son nokså rolig.
Tyskerne hadde forlegninger i Son, i 2 brakker på Wernertomta eller Presteløkka
ved Kolåsveien. Den ene av disse ble senere flyttet til en tomt ved Hollandveien,
rett ovenfor Kugrava/Son Marina og brukes nå til bolig. Tyskerne hadde også et
«flak»-batteri på søndre Brevik, mot Mossesundet. Der var det luftvernkanoner og
radaranlegg. Det kom stundom tyske båter inn til dampbåtbrygga i Son, og da ble
området avsperret.
På båtbyggeriet på «Kugrava» var det stor virksomhet under hele krigen.
Der var ca. 60 mann, til dels hentet fra andre deler av landet, i arbeid med å bygge
livbåter og en del annet utstyr for tyskerne. Johan Faye var sjef på Kugrava. Han
ble etter krigen anklaget for samarbeid med tyskerne, men ble frikjent.
I Son gikk livet sin «vante gang». Livet ble litt gråere, og alle måtte ha blen
dingsgardiner, av hensyn til risikoen for å bli bombemål. For befolkningen gjaldt
det å skaffe seg det daglige brød. Foruten at man drev med fiske hadde mange
kjøkkenhager, og Labo stadion ble pløyd opp og utnyttet til grønnsakparseller.
Også ville bær og sopp var et tilskudd til maten. Seiv om det var mangel på en del
matvarer, led de fleste ingen nød. Tvert imot sier eldre Soninger at de vel aldri har
vært i bedre fysisk form enn rett etter krigen. Noe av det man også minnes, er sam
holdet mellom folk i krigsårene. Litt tungvint kunne det være å reise. Foruten pass
måtte man ha «grensesonebevis» for å kunne reise til f.eks. Moss.
Rasjonering av matvarer og nytelsesmidler var uunngåelig i en periode med
knapphet på det meste. Ikke minst var tobakk en ettertraktet vare, noe som fram
kommer av følgende søknad;
Soon Gamlehjem 18-9-42
Til Folio Rassioneringskontor
Samtlige på Soons Gamlehjem søker herigjennem om bistand angående en
uretferdig behandling av kjøbman Sinding hvor hjemmet er største kunde; vi
får nemlig ikke mer en 60 gr tobak en gang i månten, vilket ikke er mer en tre
diepart av vad andre får, og da vi er gamleforbrukere av tobak er de jo en stor
uretferdighet mot os; håber vi på atfå deres bistand til atfå Sinding til at leve
re os de vi har ret og krav på, vi får nemlig 1 liten rull til 1 kr og en 20 øres
bite 1 gang i månten.
Ærbødigst for samtlige på Soons Gamlehjem
Hartzuik Olsen
Soons Gamlehjem
Hvorvidt Sinding måtte gi fra seg retten til å seige tobakk, er noe usikkert, men sik
kert er det at Willy Trautmann fikk en fast kundekrets på ca. 130 tobakkskjøpere fra
Son og omegn.
Hjemmefronten m.m.
Sonsområdet hadde sin egen avdeling av hjemmefronten - «gutta på skauen». Det
ble foretatt flyslipp i skogene. Våpentrening foregikk i skogen. Noen konfrontasjo189
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«Nød lærer nøgen Kvinde at spinde».
Deltagere på spinnekurs på Erikstadbygda
skole i 1942, i regi av Vestby Bondekvinnelag:
1. rekke fra venstre: Gunvor Svendsen,

Martha Greåker, Elise Sekkebekk,
Valborg
yieng.lærerinnefrk.Aamli
(?),
Mane
Bhx,
Ingeborg Helle,
rr ,
hntrh n iy q nTP7nk -r*Knviti. Hnu&ruu
Martha Johnstad
'
2. rekke: Jøran Mikkelsen,

ner under krigen ble det imidlertid ikke, bortsett fra sabotasjen mot tankanlegget
på Laksa, utført av sabotører fra Ski. Blant lederne i hjemmefronten var Alf Lie og
Ole Ingvald Heie.
I Son var det et fåtall NS-medlemmer. Andre ble ansett som «stripete», dvs
folk som «gode nordmenn» ikke kunne stole på, da man mistenkte dem for å samarbeide mgd okkupasjonsmakten.
.r f
.
,
• 1 1 • r
..1 c
ri
Varen 1945 kom en stor mengde
o russiske kngsfanger
o
o til Son,' som en følge
o av
evakueringen av Troms og Finnmark høsten 1944. De ble innkvartert i brakker ved
båthavna. SS

Marie Sekkebekk, Ebba Strand,

Annie Strand g. Larsen, Karin Jakobsen,
Sigrid Strand, Tutten Helle,
Karin Hansen f. Brevik, Inger Johnstad,
Dagmar Søbye g. Mørk,
Astrid Johansen g. Eriksen, Thordis Mørk,
Marit JJohansen.
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Falne
Fem av Sons innbyggere fait under krigen. Fire av disse var sjøfolk. Alle fem er
hedret på Minnestøtta som ble reist i Minneparken i Son i 1947. De fem var; Arne
Jacobsen, Øistein Jacobsen, Ivar G. Gustavsen, Yngvar Jansen, Holger Georg Hansen.
\,an, Ptny+rxl
r r , rrolcpy
,
Jødeforfølgelser
Som kjent ble de fleste norske jøder arrestert i 1942 og sendt til konsentrasjonsleire.
Arthur Rosenberg, født 1899, kom til Son som flyktning i 1938. Det ser ut som han
ble arrestert i mars 1942 og deportert til Lublin i Polen der han døde i oktober
samme år. Hans kone Gretchen Sara Rosenberg var innlagt på Platous Klinikk i Oslo
23. november 1942. En legeattest fra dr. Platou, som politikonstabel Ottersen i Son
hadde fått, ble sendt Statspolitiet via politimesteren i Drøbak. Konstabel Ottersen
forseglet etter ordre hennes leilighet og beslagla eiendelene 26. november 1942,
mens noen møbler som var lagret hos pastor Kjørsvik, ble unntatt i registreringsforretningen. (Kilde: Lilleslåtten og Simastuen: Politiet i Folio gjennom 100 år.)
Se: Knudsen, Alf Monrad i Minneparken I Krigsseilere.

KRIGSSEILERE

Milorggutta i 1945. Nederstfra venstre:
Sigvard Karlsen, Ole Heie, Kristoffer

Strøm, Rolf Rav, Eugen Samuelsen.
Øverste rekke fra venstre: Arvid Balstad,
Johan Solvang, Henry; Gulliksen,
John Glenne, Tor Karlsen, Ellef Stene.

Krigsseilere
Sjøfolkene gjorde en stor innsats under krigen. Flere fra Son var krigsseilere, blant
annet Erling Trondsen, Taulow Trondsen, Einar Knudsen (både senior og junior).
Erling Knudsen, Reidar Kolderup, Arthur Olsen og Neuberth Wie. Vi lar skipsfører
Arthur Olsen (1902 -1976) gi sin beskrivelse av sjøkrigen:
Jegførte tilsyn med M/T «Gallia» da den ble bygd i 1939 og gikk ut med sammefart
øy den 22. juni samme år. Da krigen begynte i september 1939, var jeg på vei til Sverige.
Jeg gjorde i løpet av høsten 1939 2 turer til Sverige og en tur til Holland. 11940, januar,
februar og mars, gjorde jeg 2 turer til Holland.
Den 11. februar 1940 ble jeg minesprengt med M/T «Gallia». Ulykken hendte 00.10
om natten; en drivmine traff skipet i baugen, mens vi lå til ankers utenfor Deal i Den eng
elske kanal, hvor vi var blitt beordret for kontrabande-kontroll. Minen traff skipet i kjet
tingkassa, og dette gjorde vel sitt til at hullet ikke ble så stort. Hidlet var ca. 36 x 20 fot.
Rystelsen av skipet var imidlertid såvidt stor at det måtte skiftes 200 nagler i aktre koffer
dam pluss hele babord side av bakken.
Da eksplosjonene inntraff, var jeg på vei inn til min lugar for å legge meg, men kom
meg opp på broen i en fart og ga ordre om å stå klar ved livbåtenefor nærmere ordre. Skipet
tok ikke fyr (vi var låstet med 13 600 tonn flybensin). Førstestyrmann og jeg gikk forut for
å undersøke skaden. Vi så da at vannetfosset inn i tørrlastrommet som fylte seg etter hvert.
Rommet var på 36 000 kubikkfot. Kofferdamlukene ble så åpnet, og vi fant ut at dette var
tett. Jeg ga så ordre til besetningen om å stoppe om bord inntil videre, da det blåste stiv
kiding til liten storm. Mastelysene og ankerlanterner ble satt på. Ca. kl. 00.30 kom det to
drivminer langs skutesidene, i ca. en meters avstand fra skipet. Dette ga meg nærmest et
sjokk. Heldigvis gikk de klar, men jeg ble redd for at disse skulle gå inn under akterenden og
treffe maskinrommet.
Om morgenen samme dag da sjøen ble roligere, fikk vi nærmere oversikt over det
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hele. Skipet var oversprøytet med kruttslam. Dyptgående var 3 fot forut og 24 fot akter.
Etter en ukes diskusjon med de engelske autoriteter fikk jeg til slutt tillatelse til ågå med
egen hjelp til bestemmelsesstedet Amsterdam for sakte fart. Dette var en hard jobb, og vi
måtte bruke maskinen til hjelp med styringen.
Vi kom fram den 18. februar med mannskap, skip og last i behold. Vi losset lasten og
tok til med reparasjonene, var ferdig med dette 18. mars og gikk ned i Amsterdam-kanalen
for å avvente rute, instruksjon for å gå inn i Den engelske kanal. På grunn av at seks hol
landske skip var forsvunnet på kort tid, måtte vi vente.
Jeg gikk så på det engelske konsidatet ogfikk utvirket til å seile nordenom Skottland,
men de kunne ikke gi meg noen rute. Vi måtte seile på eget ansvar. Vi kom oss til slutt av
gårde, og alt gikk bra. Vi ankom Port Arthur, Texas, 4. april 1940. Vi låstet her igjen fly
bensin for Sverige. Avgang den 6. april 1940. Den 9. april passerte vi Key West, Florida. Vi
forsøkte åfå kontakt med Bergen Radio, men fikk intet svar. Fikk senere på dagen på de ame
rikanske nyhetene rede på invasjonen av Norge.
Jeg satte meg i forbindelse med våre chartere og fikk ordre om å gå til New York. Vi
ankom dit 13. april. Skuta ble krigsmalt og gikk videre til Halifax for konvoi til England. Jeg
hadde en masse vanskeligheter i Melfordhaven før jegfikk et par geværer ombord, da vi skulle
til Southampton med lasten, og det ble stadig trejfangrep på skip i Den engelske kanal.
Jeg fortsatte så i fart på USA og England til februar i 1941. Da nektet mannskapet
å seile lenger før vi fikk kanon ombord. Denne fikk vi til slutt etter mange besværligheter,
og vi gjorde ytterligere et par turer på USA og England. Det var jo atskillige skip som ble
torpedert i disse konvoiene, så nervene var nokså frynsete etter at vi hadde krysset
Atlanteren 28 ganger de første 21 månedene.
Den 31. mai ble jeg skiftet overfra M/T «Gallia» til søsterskipet M/T «Scandinavia»
i Galveston for åfå en rolig tur til Syd-Amerika. Det ble kun denne ene turen. Jeg kom til
bake og begynte å seile USA - England med «Scandinavia» i 1941, samt en tur til Algerie
i Middelhavet, til sammen 30 krysninger av Atlanteren til mars 1944.
11942, i februar måned på vei til England tror jeg det var 15 -16 båter som ble tor
pedert i konvoien, etter hva jeg hørte. Da konvoien kom fram, var den splittet. Det var en
påkjenning å høre på alle som ropte om hjelp. Det som ble gjort, var å stoppe maskinene så
folk ikke skulle bli dratt med inn i propellene.
På vei tilbake til USA i mars måned samme år hadde vi samme leven igjen. Det ble tor
pedert 22 skip i konvoien; det gikk med 3-4 båter hver natt i 5 - 6 dager og netter. Eskorten vi
hadde, var det liten eller ingen kontakt med, så det var rart at det gikk som det gikk.
I mars 1943 tror jeg det gikk med 26 skip av 53 somforlot Liverpool. 1 denne kon
voien ble vi seiv angrepet. Vi hadde satt ned farten og begynte å sakke litt av. Jeg beordret
så å økefarten med noen knop; det var 10 minutterfør angrepet av torpedoen som var bereg
net midtskips. Så strøk en torpedo forbi oss like under hekken - skuta var på vei opp i de
tunge dønningene da. En av dem som så dette, var vakthavende akterut. Han ble sinnsyk
av skrekk. Vi måtte få ham på sykehus da vi kom til land.
Den siste torpedering jeg var oppe i, var en amerikansk båt som lå et par hundre
meter fra oss i Eong Island-sundet. Det var 7. mai 1945. Seks mann fra skipet ble reddet.
Dette var sannsynligvis den siste torpedering på Atlanterhavskysten, med freden i Europa
den 8. mai.
Se også: Knudsen, Einar I Knudsen, Einar Knut Ernestus I Kolderup, Reidar I
Krigen 1940-45 I Minneparken I Olsen, Arthur I Trondsen, Erling I Trondsen, Taulow
Wie, Karl Johan Neuberth.

Krims & Krams
Forretning i Storgata 18. Som navnet sier, selger man krims og krams, dvs mange
småting, gaveartikler, klær o.a. Forretningen åpnet i september 1977 og drives av
Inger Brich, som også driver Galleri Bakgård'n. Storgata 18 ble sterkt skadet av
brann 14. februar 2002. Forretningen flyttet midlertidig tvers over gata mens huset
ble istandsatt. Se: Brich, Inger I Galleri Bakgård'n.

Kringle Street
Tidligere humoristisk betegnelse på tranga mellom Spinnerigården og Thorne
gården. Nygaards Bakeri hadde en stor kringle hengende ut i tranga.
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«Kringle Street»
- Spinnerigårdtranga ca 1950.

Krohn, Sonja
(1941 -) Måler, grafiker. Bosatt på Laksa. Utdannelse fra Statens Håndverks- og
Kunstindustriskole og Kunstakademiet i 1973 - 76. Hun er i sin kunst opptatt av
hverdagsmennesket. Hun har hatt flere separatutstillinger og kollektivutstillinger
og har utført en rekke offentlige arbeider. Hun er aktiv innen Naturvernforbundet,
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og hun har gjennom «Vardevokterne» tatt initiativ til å etablere en natursti fra
Stavnes til Vardåsen.
Kugrava
Eiendom sør for Son Badestrand. Fram til 1940 holdt A/S Soon Slip & Baatbyggeri
til der. Nå drives Son Marina på eiendommen. Navnet kommer etter sigende av at
ei ku skal være begravd på eiendommen. Se: Lystbåtbygging 1 Son Marina.
Kullebunn
Gnr 158, bnr 19. Tidligere husmannsplass i Kjøvangen, under Stavnes gård. Navnet
kommer av at man her i tidligere tider drev kullbrenning. Lokal uttale: Kølabånn. Se
også: Kølabånn I Lautin, Aagot Mathilde.
Kullebunnveien
Vei i hytteområde ved Kjøvangen. Den tar av fra Kjøvangveien rett nord for
Stavnestjernet. Se: Veier og veinavn.
Kulpeholmen
Holme i Mossesundet rett sør for kommunegrensen, ved gården Kulpe. Navnet
kommer av «kulp» - dypt sted i ei elv, i dette tilfelle helst et dypt sted i sjøen.
Utenfor Kulpeholmen er Mossesundet 100 meter dypt. (Kilde: Stadnamn fraa
Oslofjorden.)
Kunstgallerier
Se; Galleri Bakgård'n I Gallerier I Galleri Soon I Galleri X.
Kunstnere
Son har siden slutten av 1800-årene vært et viktig sted for kunstnere, både fastbo
ende og mer eller mindre tilfeldige gjester. Hva kunstnerne har betydd og betyr for
Son, er det mange meninger om, men de benyttes flittig i lanseringen av Son som
«Kunstnerbyen». Av kunstnere med bosted eller annen tilknytning til Son kan nev
nes (rene livskunstnere er av plasshensyn ikke medtatt);
Kunstmalere, grafikere, billedkunstnere:
Oluf Wold-Torne, Thorvald Erichsen, Wilhelm Peters, Rigmor Holter, Pola
Gauguin, Thorvald Torgersen, Wilhelm Wangensten, Carl Dørnberger, Severin
Grande, Fredrik Kolstø, Ludvig Karsten, Othar Holmboe, Olaf Krohn, Søren
Onsager, Gunnar Scott-Ruud, Rolf Rav, brødrene Sigurd og Bjarne Eriksen, Arvid
Balstad, Alv Løvberg, Synnøve Jahnsen, Sonja Krohn, Arne Samuelsen, Kari
Hveding, Dagny Hald, Finn Hald, Bodil Cappelen, Bente Bøyesen, Poul Asger
Olsen, Kjersti Næss.
Keramikere:
Dagny Hald, Finn Hald, Erik Pløen, Ingvil Havrevold, Richard og Tone Duborgh,
Randi Duborgh, Lise Gaudernack, Turid Mjelve, Hanne Lunder, Anne Karen HellyHansen, Karin Eie, Knut Natvik.
Gullsmed:
Christian Gaudernack
Skidptører/billedhoggere:
Erik Thome, Steinar Christensen.
Tekstilkunstnere:
Dorothea Volkart Nordahl, Bodil Cappelen, Grethe Larsen.
Forfattere:
Herman Wildenvey, Sigmund Mjelve, Ragnar Otgard, Finn Hald, Halvor Roll, Arne
Ruste, Dag Larsen, Annie Riis.
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Pokal fra Nøstetangen.
Kjøpmann Ole Meyers gård i Son.
(Tornegården).
Gravert av Kohler mellom 1766 og 1770.

Musikere:
Per Olav Øien, Christian Killengreen, Henryk Lysiak. Det vises ellers til de enkelte
kunstneme under egne oppslagsord.
Kvartsveien
Vei i Øståsen. De fleste veiene i området har geologiske navn.
Se: Veier og veinavn.
Kohler, Heinrich Gottlieb
Tysk glassgravør. Han kom til København i 1746 og ble der hoffgravør under
Frederik 5. Han ble siden tilknyttet Nøstetangen glassverk. Han er mester for gra
veringen på glasspokalen fra ca. 1770, Sonspokalen, med Thornegården som motiv.
Se: Thornegården.
Kølabua
Stor sjøbu på Sauholmen. Den var bygd i 1894(?) som lager for skipskull for
«Kleggebåtene». Innkjøpt av fiskeme i 1945 til felles sjøbu for deres fiskeredskap.
Sjøbua ble påtent og brant ned i 1991. En kopi ble bygd opp igjen i regi av Son
Kystkultursenter og Son og Rygge Fiskerforening. (Arkitekt Jan Lindblom.)
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KØLABÅNN

Kølabua i 2002, sett fra sør, med Son i
bakgrunnen.
(Foto: ØFN).

Bygningen er todelt innvendig, og fiskerne og kystkultursentret disponerer hver
sin del. Det er bygd kai langs bua, slik at det blir lettere å legge til for fiskebåter og
andre mindre båter. IG Se: Sjøbuer.
Kølabånn
Gård på nordøstsiden av Jeløya. «Kullebunden», «Kolbotn». Navn antagelig på
grunn av tidligere tiders kullbrenning. Se også: Kullébunn.
Kålås
Se; Kolås.

L
Nordre Labo. (Foto. ØFN).

r'

Labo, nordre og søndre

To gårder nord for Son, øst for Hølenselva. Gnr 134 og 135. Navnet lød opprinne
lig «Lagarbuø», dvs bua ved sjøen. «Lagar» er gammelnorsk genitiv av «logr» - sjø,
vann. Eldre skriftformer; Laghabud (1316), Labo (1578), Lauboe (1593). Det har
vært diskutert om opprinnelsen til stedet Son egentlig er på Labo, ved at man ved
utløpet av Hølenselva etablerte denne handelsbua og dermed gav opphavet til en
liten handelsplass. I tidligere tider stod sjøen høyere, slik at det ville være naturlig
at det første handelsstedet eller utskipningsstedet lå her.
Mange tomter i og rundt Son er gjennom årene blitt utskilt fra Labo, i tillegg til
Labo stadion. (Kilder: Vestby bygdebok I Sider fra Son)
Søndre Labo. (Foto: ØFN).
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LABOBAKKEN

Fra Labobakken. (Foto: IG).

Labobakken
Bratt bakke fra Kolåsveien til Labogårdene og Labo stadion. Se: Labo I Veier og vei
navn.
Laboskauen
Navn på skogen tilhørende Labo. Den grenser til boligområdet Deør skog. Se: Deør
skog I Labo, nordre og søndre.
Labo stadion
Fotballbane anlagt av Soon Idrettsforening på Søndre Labo gårds grunn, mellom
Hølenselva og gårdstunet. Området ble kjøpt i 1938, men på grunn av krigen ble
ikke banen åpnet før i 1952 - etter iherdig dugnadsinnsats. Idrettsforeningen har et
klubbhus/garderobehus ved banen. (Kilde: Bilder fra Son) Se også: Soon Idretts
forening.
Spillerne fra SIF marsjerer inn på Labo
stadion til åpningskampen i 1952.
Fra teten og bakover: Ivar Jacobsen
(kaptein), Oddvar Hansen, Alf Knudsen,
Osvald Guvåg, Erik Olsen, Sigurd Stene,
Karl Svendsen, Odd Strand, Aksel Olsen,
Einar Knudsen, Einar Gulliksen.
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LADESTED

Ladeløkka
Tidligere småbruk sørøst for Son, med adresse Feierbakken. Lokal uttale «Laløkka».
Hovedbygningen er bevart. Også navn på Strømbråten. Se: Strømbråten.

f“

Son sett fra Vardeåsen.
(Foto: ØFN).

Ladested
Ladested ble opprinnelig brukt om et sted, en havn ved kysten, der skip ladet/lås
tet. Det var oftest trelast man låstet. I prinsippet skulle man på disse stedene bare
drive med utførsel. Begrepet oppstod antagelig på slutten av 1300-tallet. Oftest var
det lite eller ingen bebyggelse ved disse havnene. Brukerne av ladestedene var bøn
der og fremmede skippere.
Flere ladesteder har også fungert som et marked, blant annet Son. Sons mar
ked er nevnt første gang i et brev i 1548, da Osloborgerne klaget over Sonsmarkedet
som var til skade for handelen i Oslo.
Sons gode havn var viktig, og blant annet biskop Jens Nilssøn brukte Son
som havn under sine visitasreiser på slutten av 1500-tallet. Det er ikke bevis for
bebyggelse på 1500-tallet. På 1600-tallet var det noen få titalls innbyggere, for det
meste handelsmenn og gjestgivere, og en beskjeden bebyggelse.
Det var opprinnelig svært mange ladesteder/utskipningshavner for trelast
langs hele kysten i Sør-Norge. Antallet ble imidlertid redusert på 1700-tallet etter
som kystskogene ble uthogd. Man måtte da hente tømmer lenger inne i landet, og
da ble eksporten konsentrert til færre og gunstigere havner med stort oppland.
Dette betydde at Son - og Hølen - vokste fra slutten av 1600-tallet til begynnelsen
av 1700-tallet, men veksten stagnerte i løpet av århundret. Moss derimot vokste
videre, etter at det hadde fått status som kjøpstad i 1720.
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LANGESAND

triktet, ved sorenskriveren i Folio. Det var likevel behov for offentlige tjenester.
Magistraten i Christiania henvendte seg derfor flere ganger til stedenes ledende
kjøpmenn. Siden flere forskjellige kjøpmenn fikk henvendelser, var kanskje svare
ne dårlige. Man tenkte vel som så at det var best å ha minst mulig å gjøre med
magistraten i Christiania. Man ville greie seg seiv, uten innblanding. Son fikk også
egen toller og havnefogd.
Allerede fra slutten av 1700-tallet hadde ladestedene omtrent samme rettig
heter som kjøpstedene, idet alle tollsteder fikk rett til utenrikshandel, og Son var jo
tollsted.
Med formannskapslovene av 1837 ble Hølen og Son egne bykommuner, med
status som ladesteder. De første ti årene hadde Son-Hølen felles formannskap. Det
var ofte bare størrelsen som skilte mellom kjøpsteder og ladesteder.
Innenriksminister Anton Martin Schweigaard kalte ladestedet en «kandidatby».
Andre kalte ladestedet en «annenrangs» by. Hølens periode som ladested opphør
te i 1943, da Hølen ble innlemmet i Vestby kommune, og Son fulgte etter i 1964.
(Kilde: Foredrag holdt av Finn-Einar Eliassen 20.10.98)
Ikke alle var imponerte over ladestedene. Sogneprest til Eidsberg, Jacob
Nicolaj Wilse, skriver fra en reise i 1764 blant annet:
—Ja i Drøbach og de mindre Eadestede Hølen, Sogn og Hviidsteen ere kun 26
Kiøbmænd, som alle sortere under Christiania. Deriblandt ere nogle meget formuende. Man
kunde spørge sig, hvorfor saadanne Mænd af Formue ogfiin Levemaade opslaa deres Bopele
i saadanne Afkroge. —
1G Se også: Historie I Son kommune 1837 - 1964 1 Folketall, folketellinger.
Ladeveien
Boligvei i Son. Munner ut i Skoleveien. Navn etter Ladeløkka. Se: Veier og veinavn.

Langerudhuset.
Maleri av Olga Wesenberg.

Laksa
Gårdsbruk og halvøy vest for Son. Gårdsnummer 158. Navnet skriver seg antage
lig fra at det ble drevet laksefiske fra eiendommen. På eiendommen ligger det høy
este punktet i Sonsområdet: Vardåsen 116 meter over havet. Fra eiendommen ble
det i 1919 fraskilt Tankodden og solgt til Norsk-Engelsk Mineralolje AS. Se også:
Krigen 1940-45 1 Stamnes/Stamnes I Tankodden,
Laksaveien
Vei fra Kjøvangveien til Laksa. Se:
Veier og veinavn.
Lakseløkka, Laxeløkka
Se: Murgården.
Langerudhuset
Storgata 37. Det samme som Bonan
løkka. Navnet har det fått etter
Anna Langerud (1874 - 1954) eller
«Mor Langerud» som bodde der ca.
1925 - 1954. Hun var mor til
Synnøve Thrane. Se også; Bonan
løkka.
Langesand
Badestrand rett sør for Son, også
kalt Torskeberget. Det er den viktig
ste badeplassen ved Son og er inn
kjøpt av Vestby kommune som fri
område.
Se: Bad, bading, badestrand I Badegjester.
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LA RIVIERA

La Riviera

Restaurant i underetasjen i Woldegården i Storgata 24. Restauranten reklamerer
med «Fransk-italiensk mat for genuin matglede. Bon appetit.» Åpnet hosten 1997.
Fra 1999 drevet av Sonja og Gabriele Cipolla. Karin og Dag Ruud overtok driften i
februar 2001.
Larsen, Albert

(1938 -) Tidligere havnesjef i Son. Han er ellers medeier i Normar Adventure. Han
var initiativtaker til og har vært leder av «Oslofjord Info», et serviceorgan for båt
turister. Se; Normar i Oslofjord Info.
Larsen, Asbjørn
Konfirmanter 1952:
1. rekke fra venstre:
Liv Juliebø, Anne Lise Johansen,
Inger Marie Hansen, Asbjørn Larsen,
Olaug Borgen, Jorunn Andersen,
Liv Hesstvedt.
2. rekke:
Liv Nyland, Solveig Pettersen,
Tore Pedersen, Karin Gudmundsen,
Tore Kristoffersen, Turid Karlsen,
Kåre Solbrekke, Anders Pedersen,
Svein Arvid Balstad, — Edvardsen,
Torbjørn Johansen, Steinar Brevik,
Svein Ødegaard, Tor Pettersen.
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(1906 - 1961) Residerende kapellan i Vestby med bopel i Son 1947 - 1959. Etter den
tid sogneprest i Vålerenga menighet i Oslo. Larsen kom fra Vesterålen. Han var
stiftskapellan i Hålogaland bispedømme og var vant til den storslagne nordnorske
kystnatur. Da han i mai måned 1947 kom til Son med hustru og tre barn og opp
levde det lille, trange Son, ble han fullstendig mismodig. Han satte seg ned og skrev
til sin tidligere biskop Krohn Hansen i Tromsø: «Du Nordland, min Krohn, min
Krohn, kan du hjelpe meg tilbake?» Han fikk straks svar: «Du Asbjørn, min Son,
min Son, nå må du ta deg sammen!»
Det tok ikke lang tid før familien Larsen fant seg til rette i Son. Signe og
Asbjørn Larsen ble et meget avholdt prestepar med stor innflytelse i menigheten.
Den gamle presteboligen ble et tilholdssted for foreninger og andre sammenkom
ster. Ikke minst fikk prestefruen Signe med mye strev vist hjertelag og glødende
interesse for den kristelige virksomheten. AH

AAGOT MATHILDE LAUTIN

Larsen, Dag

r'

(1952 -) Forfatter. Født, oppvokst og bosatt i Strandgata. Blant initiativtakerne til og
leder av «Son Poesidager», som har vært arrangert hvert annet år fra 1994. I 1977
utgav han diktsamlingen Fra en hvitmalt hy (1977), med motiver og episoder fra
Sons fortid og samtid. Siden har han gitt ut følgende: Atlas. Dikt (1981) - Svevninger.
Dikt (1983) - Tjukkemann og Skagerrak. Barnebok (1984) - Den tenksomme Vraslosken.
Barnebok sammen med Sigmund Mjelve (1985) - Gutten som ville eie snøen.
Billedbok sammen med Arne Samuelsen (1986) - Vaktmesteren i Spania. Dikt (1987)
- Jan Jensens Bluesgitar. Barnebok (1989) - Norske gutter. Dikt for yngre mennesker
(1992) - Picaros eventyr. Roman (1993) - Lykkens prøve. Roman (1994) - Men jeg drøm
te det, jo! Billedbok sammen med Marek Woloszyn (1994) - Josefine og spnrven.
Barnebok (1995) - Kall. Roman (2000). Han er formann i fagforeningen Norske
Barne- og Ungdomsforfattere. Han er også idrettsinteressert og har nedlagt et stort
arbeid i Soon Idrettsforening, blant annet som leder i årene 1985 - 89. IG
Larsen, Even

(1965 -) En av stifterne av Normar Adventure. Se; Normar.
Larsen, Grethe

Født på Kongsberg i 1964. Klesdesigner, med utdannelse fra Statens håndverks- og
Kunstindustriskole i Oslo og Statens Høgskole for Kunsthåndverk og Design i
Bergen. Hun har verksted og forretning i Oscars gate i Oslo og er en av «Pikene bak
slottet.» Hun har deltatt på en rekke utstillinger i Norge og England og er innkjøpt
av Norsk Kulturråd, Akershus Kunstnersenter, Kunstindustrimuseet, Fondet for
innkjøp av norsk samtidskunst, Innkjøpsfondet for Norsk Kunsthåndverk og
Permanenten i Vestlandske Kunstindustrimuseum i Bergen. Hun har ellers blant
annet designet kostymer til danseinnslag under fakkel- og seierseremoniene på OL
på Lillehammer i 1994 og til filmen «Jakten på nyresteinen i 1994». Hun kjøpte sam
men med Eirik Selmer-Olsen, Knut Natvik og Bente Bøyesen Prestegården/
Menighetshuset i 1999. Se; Prestegården I Selmer-Olsen, Eirik.
Larsen, Hans-Kjell

Aagot Lautin med papegøyen Lora.

(1931 -) Sivilarkitekt. Eksamen ved Statens Arkitektkurs 1955. I Son har han blant
annet tegnet 3. byggetrinn på Solås og Steinløkka Bo- og Servicesenter, med tryg
deboliger. 11994 - 98 var han sterkt engasjert i restaurering av Hvalfangerkirken på
Syd-Georgia. 1 1999 var han initiativtager til to ekspedisjoner til øya, der hans far
far C.A. Larsen i sin tid var med på å grunnlegge hvalfangststasjonen Grytviken.
Larsen, Trygve

(1898 - 1972) Byggmester. Han var
også aktiv sanger og tenor i Son
Mannskor og Såner Kirkekor. Han
var meget benyttet som solist, særlig
i kirkesammenheng. AH
Laudal, Morten

(1953 -) Kommunelege i Vestby. Han
har dessuten privat praksis på
Brevik Helsesenter, på Cato Zahl
Pedersen-Senteret. Se: Cato Zahl
Pedersen-Senteret I Leger, legesenter I
Brevik Helsesenter.
Lautin, Aagot Mathilde

(1885 - 1957) Yngste datter av
Olianna Løken og lærer Edvard
Eriksen fra en husmannsplass under
gården Lautin i Ullensaker. Faren
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GYDA OG HENRY LEERE

gikk av som lærer i 1899, og familien slo seg ned på plassen Kullebunn i Kjøvangen
under Stavnes gård. Hun stelte for foreldrene så lenge de levde og flyttet siden til
Fjellstua, Fjellstadbakken 14, som hun kjøpte sammen med sin bror Thomas (1873 1939). Hun drev med hjemmestrikking og strikket ullstrømper og ullbukser til
barna i Son, og ble derfor også kalt «Frøken Strømpe». Kjent for eldre soninger er
også hennes store grønne papegøye «Lora». Hun var ellers aktiv i en rekke fore
ninger og var dessuten journalist og korrespondent i Son for Østlandets Blad, der
hennes bror Thomas var redaktør. De ligger begge begravet på Strømbråten. IG Se
også: Kullebunn I Wie, Karl Johan Neuberth.
Leere, Gyda og Henry
Gyda (1922 - 2001) og Henry (1919 - 1982) drev en periode Son Fiskebasar og der
etter kolonialforretning i Woldegården, som de også en tid eide, før eiendommen
ble overdratt til Harald O. Osvold. Se også: Hansen, Olav I Nyland, Sonja.
Leger, legesenter
Son hadde på 1800-tallet egen lege bosatt på stedet:
• Christian Fredrik Gjerdrum (1815 -1885). Lege i Son 1843 - 55, den første på stedet.
Han var meget avholdt, og ved hans avreise i 1855 ble det holdt et festmåltid, der
borgere av Son og Hølen deltok.
• Jens William Holmboe (født 1826). Lege i Son 1855 - 59.
• Herman Gabriel Jebe (født 1817). Lege i Son 1859 - 62.
• Oluf Peter Nyquist, født 1833 i Moss, død 1928. Lege i Son 1864 - 73. Han gikk på
«Heltbergs Studentfabrikk» i Kristiania, sammen med Bjørnson, Ibsen, Vinje og
Lie. Han hadde utstrakt praksis, foruten i Son også i resten av Vestby, samt Hobøl,
Tomter, Spydeberg og Våler. Han bodde i «Murgården». Han var meget interes
sert i lokalhistorie. Han skrev i 1918 en artikkelserie i Moss Avis: «Et og andet om
Soon og Hølen i ældre tider». Artiklene gir verdifulle lokalhistoriske opplysning
en
• Herman Fredrik Scharffenberg, født 1848 i Skjeberg. Han virket bare sommeren 1873
i Son.
• Karl Rodian. Lege 1873 -1875. Han kom fra Danmark, hvor han hadde vært skips
lege i den danske fiskerflåten. I hans tid var det en skarlagens- og difteriepidemi
i Son.
• Nils Olaf Karelius Holstad, født 1853 i Grimstad. Han var i Son bare fra 1877 til
1878, da han døde av lungetuberkulose.
• Niels Asbjørn Speilberg, født 1851 i Tvedestrand. Han var lege i Son 1879 - 1882.
• Oscar Emil Tybring, født 1847 i Selbu, død 1895. Det er uklart når han var lege i
Son, men det var antagelig i slutten av 1880-årene og begynnelsen av 1890-årene.
Han fikk visstnok ideen til «Norsk Selskab til Skibbrudnes Redning» i Son, stiftet
1891. Han var også virksom som forfatter, journalist og oversetter.
(«Buferdsdagen», «Fattig-Per Eriksen»)
Einar Holter, født 1876 i Oslo. Han var i Son 1904 - 1911. Han bodde på
«Steinløkka». Han drev også med skipsrederi og andre forretninger. OTH (Kilde:
Mathias Hjertaas, lærer i Erikstadbygda)
Halvdelen av 1900-tallet måtte Son greie seg uten fastboende lege, men det var fast
legedag en dag i uka i Son, med rom på Neptun, Soon Hospits eller andre steder.
Doktor Elstad i Hølen hadde således i 1930 følgende annonse i Soon og Omegns Vels
Julehefte «Jul ved fjorden»:
Dr. Elstad
Hølen: 9 -11
Soon: Torsdag 1-2
Har du ondt i hodet, maven eller brøst,
gå til dr. ELSTAD og så får du trøst.
Alle vil han motta med et venlig smil Han vil alles beste, er grei og liketil.
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Doktor John Elias Krøvel (1897 - 1965), også bosatt i Hølen, var i mange år fast lege
for soningene.
Legetjenesten kom i mer ordnede former da Son fikk eget legesenter, først i
Victoriagården, og fra 1994 i Rodegården, Storgata 11, med Jon Sundby og Jon Petter
Dahli som faste leger, og senere Brevik legesenter med Morten Laudal og Eivind
Myhre. Se: Cato Zahl Pedersen-Senteret I Brevik legesenter 1 Son legekontor.
Lerkeveien

Boligvei på Store Brevik, nord for Breviktjernet. De fleste veiene i området har
fuglenavn. Se: Veier og veinavn.
Lervik
Brødrene Knut (1912 -), Tallak (1912 - 2000) og Anfin Lervik (1920 - 1998) som drev
båtbyggeri og båtopplag på Værket. Se: Brødrene Lerviks Båtbyggeri.
Lervik, Olga
(1933 - ) Født i Os i Østerdalen. Hjemmesykepleier i Soon og Omegns Private
Sykepleierforening fra 1960. Helsesøster i Son/Vestby fra 1963 - 1965. Hun har
ellers vært aktiv i kommunepolitikken og har vært medlem av kommunestyret for
Kristelig Folkeparti. Hun har også vært søndagsskolelærer på Elim. AH
Liabråten
Gårdsbruk øst for Son, gnr 137, bnr 2. Kan dateres som egen gård fra 1811, ved
utskilling av deler av Grimsrud og Nordre Skøien. Se: Ek, Bertha 1 Ek, Klaus.
Liaveien
Vei i hytte- og boligområde på Søndre Brevik. Munner ut i Gartnerveien. Se: Veier
og veinavn.
Lie, Alf Birger
(1909 - 1999) Sønn av Bertinius A. Lie og Anna R. Lie. Han var en sentral deltager
innen næringsliv, kultur og politikk. Han drev Soon Meieri med forretning og var i
mange år leder av Soon Sparebank, senere Rygge - Vaaler Sparebank. I flere år var
han medlem av Son bystyre og formannskap, valgt av Høyre. Hans ferdighet som
underholdningspianist og mangeårig dirigent for Son Mannskor satte sitt preg på
stedets kulturliv. AH Se: Soon Meieri.
Lie, Bertinius A.
(1874 - 1951) Meierieier. Startet Soon Meieri 1890(7). Han var ordfører i Son i 1910.
Se: Soon Meieri.
Lie, Christian Nielsen
Født 1868 i Sem ved Tønsberg. Lærer i Son fra 1894. Han var ordfører i Son 1898 1899. Han har dessuten æren av å ha funnet Osebergskipet. Se: Ordførere i Son kom
mune.

Alf Birger Lie.

Lille Skaugum
Tilnavn på bolighus i Storgata 41. Bygd 1930 i jugendstil av familien Thrane.
Navnet har huset fått etter Gamle Skaugum, kronprinsparets hjem i samme stil. Se:
Thrane, Karsten.
Lille skjæret
Lite skjær i Sonskilen, ved siden av Store Skjæret eller Kolåsskjæret. Skjæret har
flere fortøyningsfester for seilskuter. Nå delvis tildekket av molo for Sonskilen
Båthavn.
Lindblom, Jan
(1941-) Sivilarkitekt. Egen praksis i Son. Han har gjennomført flere byggeprosjek205
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Lille Skaugum, Storgata 41.
(Foto: ØFN).

ter, vesentlig boliger, i Son. Han har også vært arkitekt for Gjølstad bruk og gjen
oppbyggingen av Kølabua på Sauholmen etter brannen. Se: Kølabua.
Lindeman, Signe
(1895 - 1974) Musiker, utdannet ved musikkonservatoriet i Leipzig, organist i
Gamlebyen kirke i Oslo og lærer ved Musikkonservatoriet. Hun gav ut komposi
sjonar for sang, orgel og piano. Hun bodde flere år i Laksa, drev musikkundervis
ning i Son og var i flere år dirigent for Son Damekor. AH
Lindeveien
Boligvei på Deør skog. De fleste veiene i området har trenavn. Se; Veier og veinavn.
Lindholmgrunnen
Fiskegrunne vest for Bevøya, nord for Bilekrakken. Dybde 7,5 meter. Markert med
grunnstake.
Lindseth, Heddy
(1942 -) Født i Oslo og flyttet til Son i 1976. Hun har vært turninstmktør og styre
medlem i Soon Idrettsforening, og leder av foreningen 1989 -1996.1 hennes tid som
leder ble det nye garderobe- og klubbhuset tatt i bruk på Labo Stadion, i 1992. I
tiden 1986 - 1997 drev hun dessuten kiosken HETO i Atlanticgården. Se: Soon
Idrettsforening.
Linerleveien
Boligvei på Store Brevik, øst for Breviktjernet. De fleste veiene i området har fugle
navn. Se: Veier og veinavn.
Linnestad, Bjørn
(1937 -) Lege, bosatt på Linnestad gård. Lokalhistoriker og den første leder i Vestby
Historielag. Foruten at han har holdt talløse foredrag om lokalhistoriske emner,
samt vært guide på rundturer i Vestby og Son, har han vært redaktør for flere av
bøkene med lokalhistoriske emner: Vestby som var, Vestby sett med kunstnerøyne (I og
II), Vestby og skutene, Dørnberger, Vesen gjennom vidd og vers (Johan Herman Wessel),
delvis i samarbeid med sin kone Marit. Han har dessuten bidratt med artikler til
Son-Leksikon. Han fikk Vestby kommunes kulturpris i 1983 og Akershus fylkes
kulturpris i 1996 for sitt arbeid. IG Se: Linnestad, Marit.
206

LOSER

Linnestad, Marit
(1938 -) Datter av residerende kapellan Asbjørn Larsen. Hun er gift med Bjørn
Linnestad og har vært en nær medarbeider i arbeidet med lokalhistoriske bøker. IG
Se: Linnestad, Bjørn.
Lokalpatriotisme
Tilhørighet til et sted og tendens til å framheve sitt eget lokalsamfunn og kanskje
tillegge det en større betydning enn det egentlig har. Patriotisme er avledet av latin
«patria» - fedreland. Mange soninger må sies å være rammet av lokalpatriotisme,
som stundom tenderer til sjåvinisme. Diskusjonen om hva som skal til for å kunne
kalle seg soning, er et utslag av det samme. Dette leksikonet kan gjerne sies å repre
sentere en form for lokalpatriotisme. Se også: Kjørsvik, Lars I Soning I Stene, Sigurd.
Loser
Losvesenet var i seilskutetiden en viktig institusjon, og Son hadde gjennom hele
1800-tallet flere loser. Dette kan illustreres med folketellingene i henholdsvis 1801,
1865 og 1900, som viser følgende:
Loser i 1801:
• Christen Bentsen, 61 år
• Jost Tallachsen, 58 år
• Knudt Johannessen, 51 år
• Fridrich Christian Hanssen, 54 år - «Reserve Lods»
• Halvor Hanssen, 65 år
• Anders Pedersen, 52 år
Loser i 1865:
• Peter Gulliksen, 50 år
• Didrik Pedersen, 65 år
• Vilhelm Johannessen, 43 år
• Johannes Andreassen, 60 år (Johannes Andreassen Bonan 1806 - 1884)
• Johannes Thorersen, 76 år - «pensjonere! Lods»

Skuter på Sonskilen.

Loser i 1900:
• Lars Petter Petersen, født 1817 i Soon - «Forhenværende Lods»
• Henrik Behn, født 1857 i Moss
• Jens Jansen, født 1868 på Bygdø Ladegaardsøen - «Lods for Jelølinien»
• Karl Andresen, født 1834 i Soon - «Havnelods. Fisker med Haandsnøre»
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«Havnen i Son» 1912.
Maleri av Otto Johansen.

Los Jansen
Arne Karlsen gir følgende beskrivelse fra sin barndom og ungdom om en av lose
ne i Son - Gamlelosen eller Jens Jansen (1868 - 1940):
Like sikkert som de første trekkfuglene kom tilbake fra sitt vinteropphold i
syden, kom et annet vårtegn til syne i Storgata. Det var los Jansen og hans kone som
kom med stiger, skraper, stålbørster og vaskebøtter. Etter denne operasjonen skul
le huset flekkes eller få hel overhaling med maling. For huset skulle være skinnen
de hvitt, som overbygningen på seilskutene eller dampskipene han hadde fart med.
Dette var en av hans fritidsaktiviteten Ellers loset han Nordsjøbåtene til Fred. Olsen
når de gikk på kysten og losset og låstet. Dette foregikk til steder innenfor et områ
de fra Halden i øst til Skien i vest. Roprammen ble behandlet på samme måte som
huset. Deretter var det sommerstedet i Saltboden som stod for tur. Når varmen kom
i luften, rodde han og hans kone over til sommerhuset. Her kunne vi se dem stelle
med rosebedene, og deretter kaffekosen inntil solveggen.
Jeg kan ennå se for meg gamlelosens ruvende skikkelse, litt lutende rygg og
vuggende sjømannsgange, når han gikk bortover Storgata til posten, eller med den
lille kofferten i hånden, når han skulle reise med bussen, for å ta båten ut fra Oslo.
For meg var losen noe spesielt, fordi hans yrke satte krav til ham. Han måtte
møte alle værtyper, sommer med bra vær for det meste, men høst og vinterstormer
med tåke og snøtykke. Dengang var det bare kompasset og klokka de hadde som
hjelpemiddel. Først etter 1936 kom de automatiske peileapparatene og ekkolodd.
Radar og sonar ble utviklet under krigen 1939 - 45.
Årene gikk fra den tiden jeg har beskrevet ham, fra den gang jeg var gutt. Jeg
møtte ham igjen som voksen; han hadde gått av med pensjon, men på grunn av
sykdom blant de andre rederilosene ble han kalt ut som vikar. Jeg seilte da med
«Biarritz», Fred. Olsens rederi. Jeg kom opp på broen for å løse av den faste ror
mann som hadde sin tørn med å ta båten ut, inn i havn og trange farvann. Vi pas
serte Drøbak da jeg løste av. Da sa kaptein Løveid: «Du kjenner vel ham fra Son, du
Jansen.» Det var mørk desemberkveld 1934, sydost kuling og snøtykke, - ikke godt
å dra kjensel på en mann i det været. Jeg fortalte ham hvem jeg var da han kom bort
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til meg. Han sa til kapteinen; «Han er av en familie av fiskere, som har prøvd det
meste, både sommer og vinter, for å overleve.» Jeg la merke til at han strakte seg
over vindskjermen i forkant av den åpne broen, stirrende ut i det piskende været,
og lyttet for å suge inn hver lyd eller tegn på landkjenning. Han kom over til meg
der jeg stod ved rattet, for å se på klokken i det svake lyset fra natthuslampen nede
på kompasskiven. Det som brøt vindens hyl, var vårt støt i dampfløyta annet hvert
minutt, eller signaler fra andre båter i området, - eller lyden fra skipsklokka fram
på bakken når utkikken slo ett, to eller tre slag for å varsle om andre båter på styr
bord eller babord side eller rett forut.
Jeg ble avløst etter en time og tyve minutter, mens losen hadde en tøff natt
foran seg på turen mot Skien. Turen tar vanligvis 9 timer fra Oslo. Det var en opp
levelse for meg å møte ham under de rådende forhold den kvelden. Han hadde
også hatt godvær og sol i sitt lange liv som seilskutemann og los. Han hadde lagt
mye av dette bak seg. Jeg var på vei inn i Nordsjøfarten, med alt det en hadde i
vente, når elementene slo seg vrange. Han var født i 1868 og døde i 1940. Hans kone
Thora var født i 1869 og døde i 1931. — Se: Loser
Lunder, Hanne
(1956 -) Keramiker, født i Oslo. Utdannelse fra Statens Håndverks- og
Kunstindustriskole 1975 - 79. Hun har eget verksted i Fjellstadbakken 18. Hun har
hatt en hel rekke separatutstillinger og deltatt på flere kollektivutstillinger over
store deler av landet. Hun er innkjøpt av Fondet for innkjøp av norsk kunsthåndHanne Lunder: Keramikkrus.

verk, Akershus Fylkeskommune, Statens Konstråd Sverige og Norsk Kulturråd.
Hun har foretatt mange studiereiser til Guatemala, Mexico og Peru, og hennes
keramikk har motiver inspirert av Latin-Amerika, spesielt Guatemala. I 2002 dro
hun med familien til Guatemala for å bo der ett år. I den forbindelse har hun også
en keramikkutstilling i Palacio Nacional. Av mer hjemlige ting har hun laget natt
verdsutstyret til Strømbråten kapell. 1G
Lysiak, Henryk Arkadiusz
(1950 -) Født i Polen. Han kom til Norge i 1968 og flyttet til Son (Store Brevik) i 1978.
Lysiak har utdannelse fra musikkonservatoriet i Polen i 1967, med piano som
hovedinstrument. Han har en lang og variert musikerkarriere: I Polen har han del
tatt på jazzfestivaler, han har vært medlem av Frode Thingnæs' kvintett og ble
sendt av NRK for å representere Norge i utlandet i 1970-årene. Kvintetten fikk
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Spellemannsprisen i 1980, og Lysiak fikk Rolf Gammelengs musikkpris i 1983 for
«aktivt engasjement og kunstnerisk uttrykk av høy kvalitet.» Han har vært med i
«Radiostorbandet» og spilt sammen med mange andre kjente jazzmusikere. Han
komponerte musikken til «Sonsspillet» i 1991 - 92. Den siste tiden har han vært tea
termusiker på «Dizzieteatret», med Øyvind Blunck. IG

Lystbåtbygging
Lystbåtseiling utviklet seg raskt i 1870- og 80-årene. Båttypene ble forbedret, basert
på seilernes eksperimenter. Loser og fiskere hadde bare råd til å holde seg til vel
prøvde prinsipper. Derfor ble regattaene av mange sett på som testløp for bruks
båt-folket. Lystseilernes erfaringer kom deretter også loser og fiskere til gode. Colin
Archers los- og redningsskøyter var mye basert på erfaringer med de lystfartøyer
han bygde. Lenge var ikke lystbåtene mer avanserte enn at de fleste båtbyggerier
kunne bygge dem. Men i 1890-årene ble det klart at spesialisering måtte til.
Lettbygde og nøyaktig utførte skrog, med uvante former basert på innviklede
måleregler, gjorde at den jevne båtbygger ikke lenger var kvalifisert nok.
De største lystbåtverftene etablerte seg nær hovedstaden. Ledende allerede
fra etableringen i 1899 var Christian Jensens båtbyggeri i Vollen i Asker, senere kjent
som Anker & Jensen A/S. Produksjonen av lystbåter oppsto på minene av tre
skipsbyggingen, som f.eks. i Son.
De store treskipsbyggeriene Wold & Huitfeldt og Woxen & Danelius hadde
sammen med sagbruket dominert strandområdene i flere år. Da skipsbyggingen
ebbet ut rundt 1880, drev Wilhelm Schinrud Soon Værft videre som reparasjons
verksted, spedd ut med litt småbåtbygging. I 1883 bygde han kutteren «Frigg»,
rettstevnet og med utoverhengende hekk, svartmalt i pakt med sine engelske for
bilder. Konstruktør var Gustav Adolf Sinding, en av samtidens mest framgangsri
ke lystbåt-konstruktører. Da virksomheten til Schinrud opphørte, var det dårlige
tider, så det var ingen som tok opp tråden etter ham. Etter 1905 ble det igjen fart på
Norge, noe som kom soningene til gode i 1907. Da etablerte Jacob M. Iversen båt
byggeri på den gamle verftstomta til Schinrud - Soon Baadbyggeri.
Jac. M. Iversen som han kalte seg, behersket yrkets teoretiske sider like godt
som de praktiske. . Spesialutdannelsen hadde han fått ved Lawley's yacht-byggeri
i Boston. Med to års båtbyggerpraksis og ingeniørutdannelse fra USA gikk han i
gang med å innrette seg på verftet. Her ville han ha et moderne båtbyggeri med
slipp og plass for båter i vinteropplag.
Byggenummer én på båtbyggeriet var en 35 fots fiskebåt for fisker Sjøvold i
Son, levert i 1907.
Soon Slip & Baatbyggeri på Kugrava i
1934. Sjøsetting av en motorkrysser.
(Foto: W. Trautmann).
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Motorkrysser, Soon Baadbyggeri ca 1920.
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Omtrent samtidig fikk Iversen et oppdrag av Halfdan Hansen, som hadde en
framskutt posisjon i hovedstadens seilermiljø. Som markedsføring var ikke det
noen dårlig start. Båten, «Tamara 2», var en såkalt 6-meter og konstruert av Iversen
seiv, etter den nye internasjonale regel for kappseilingsbåter. Den var 9 meter lang
og hadde et seilareal på ca. 40 m2. Det var et kvalitetsbygg med mahogny bordleg
ning og blykjøl. Den var bygd på amerikansk vis «-opspantingen saaledes udeluk
kende paa bøiede ribber». Av andre oppdrag i 1908 hadde Iversen «en større brugs
baad samt 3 motorbaade».
Mens Iversen var i ferd med å innrette seg i Son, gjorde generalkonsul
Stangebye fra Kristiania forberedelser til nok et båtbyggeri. På vegne av et aksje
selskap kjøpte han et større tomteareal sør for Son, på «Kugrava». Krumtappen i
det nye verftet skulle være båtbyggeren Aslak Hansen fra Arendal. Høsten 1907 til
bød det nye aksjeselskapet «Soons Verft, Slip og Baadbyggeri» følgende tjenester:
«Konstruktion og bygning af all salgs lyst- og brugsbaade. Specielt moderne seil
fartøier og motorbaade. Reparation og oplag». Det ble et anlegg av format, med
stor byggehall og overbygd avdeling for vinteropplag. Den første vinteren hadde
bedriften 20 mann på lønningslisten. Ordretilgangen syntes god, idet fire 7-metere,
to 6-metere og en del motorbåter var under bygging.
Etter leveringen av vinterens produksjon fortsatte utbyggingen av verftets
anlegg i 1908, med utvidelse av smie og tegnekontor. Som ny teknisk leder ble
ansatt motorbåt-pioneren ingeniør Barth. Ca. 15 båter lå i opplag vinteren 1908 - 09.
Motorbåter for lager hadde vært bygd sommeren igjennom. Noen var solgt, og det
var mottatt forespørsler og bestillinger på motorbåter fra flere land.
Også på Soon Baadbyggeri hadde Jac. M. Iversen og hans stab nok å gjøre.
Motorbåten var på full fart inn i både yrkes- og fritidsmarkedet. Båtene ble levert
med alle bekvemmeligheter. Mahognykrysseren bygd for Salve Bech i Kristiansand
hadde en lengde på 33 fot og en 4-sylindret Regal-motor på 20 hk som framdrifts
middel. «Møbelet» var utstyrt med fire gode køyer, buffet, vanntank og elektrisk
lys.
Den store omsetningen var likevel ikke nok. Allerede våren 1909 la Iversen
ned sitt båtbyggeri og ble medarbeider i nabobedriften. Tross dette gikk A/S Soons
Verft, Slip og Baatoplag konkurs samme året. Disponent Marthiniussen fikk tilsla
get da verftet gikk under hammeren og fikk firmaet registrert under sitt gamle
navn. Driften kom ikke ordentlig på glid. Sommeren 1911 ble derfor verftet solgt til
en fabrikkbestyrer Mehl m.fl. De la om driften. Fortsatt skulle det drives vinte
ropplag og reparasjonsarbeid der, men båtbyggeriet ble omgjort til trevarefabrikk.
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Motstående side:
«Octava» for fulle seil.

På høsten var bedriften klar til ny innsats for båtfolket under navnet «Soons Verfts
Baatoplag».
Som følge av konkursen på A/S Soons Verft, Slip og Baatoplag i 1909 gjen
opptok Jac. M. Iversen sin egen virksomhet. Den økonomiske framgangen i landet
førte til stor sysselsetting for båtbyggerne. Iversens verft var nå i noen år
Oslofjordområdets største lystbåtverft, nest etter Anker & Jensen. Iversen satset på
motorbåter, 75 kvadratmeter kryssere og ikke minst et stort antall innen spissgat
ter-klassene. Før utviklingen løp løpsk under krigskonjunkturene, ble han regnet
som en av våre fremste leverandører av motorbåter.
11914 skulle seilerne markere grunnlovs]ubileet, og den årvisse Europa-uken
ble lagt til Horten. Bermudariggen, eller Marconiriggen som den også ble kalt,
debuterte på fjorden. Båtbyggeriene fikk bestillinger på seilbåter i metervis. Iversen
fikk i oppdrag å levere en 12-meter til Johan Friele fra Bergen. Byggets konstruktør
var Charles Nicholson, Englands ledende konstruktør av kappseilings-båter.
«Skum 3», som båten het, ble levert omkring 1. juni 1914. Mahognyskroget hadde
en lengde på nesten 20 meter og var bygd over galvanisert stålspant. Bredden var
på 3,35 meter. Seilarealet på 274 m2 hadde en blykjøl på 12,5 tonn som motvekt.
Båten fikk likevel ikke noen premieplassering.
Under første verdenskrig var det nok å gjøre i lystbåtbransjen. 11917 hadde
Iversen 35 ansatte, og antall bygde større farkoster nærmet seg 150. Iversen hadde
gjennom flere år markert seg som spissgatternes mann. Det ble bygd mange vel
lykkede båter hos ham. Den beste sies åha vært «Pimpernel», bygd i 1918.1 tillegg
til diverse pokaler og ærespremier vant den hele 60 førstepremier på seks sesong
en 11919 stod Iversen for bygging av selfangstskuta «Vesleper». Se Vesleper.
11917 ble det lagt luksusskatt på seilbåter. Dette førte etter noen år hl at lyst
båtbyggeriene gikk stillere tider i møte. I august 1921 slanket Iversen bedriften ved
å seige fra den delen som befattet seg med vinteropplag. Den nye innehaveren drev
båtopplaget videre under navnet Soon Verft. Vinteren 1922 var tendensen klar: De
fleste hadde annet å bruke pengene til enn å bygge båter. Det lå derfor i tiden at
skulle det bli nybygg, måtte det bli i den minste og billigste klassen. For å opp
muntre til dette arrangerte KNS en konkurranse om beste konstruksjonstegning til
en 6-meter. Vinner ble Jac. M. Iversen. Han fikk også oppdraget å bygge båten.
Vinnerutkastet ble, sammen med to tilsvarende, bygd av Iversen seiv. I tillegg til en
19,5 m2 og to 25 fots motorsnekker, var dette de siste båtene Iversen bygde i Son.
Året var 1926. Nå var det ikke lenger økonomisk grunnlag for å drive videre.
Verftet i Son kom på andre hender, først seilmaker Erling Hovdan, men det var
John Glenne som til slutt overtok. Nå var det bare reparasjoner og vinteropplag som
utgjorde virksomheten. 19. april 1934 brant så å si hele verftet pluss et par tilstøtende
hus ned. Med i bålet gikk også vinteropplagets omtrent 40 seil- og motorbåter. På den
gamle verftstomta ligger i dag Glenneparken og Son Kystkultursenter.
Den store etterspørselen etter båter fram til sesongen 1914 gjorde at anlegget
på «Kugrava» ble kjøpt av et nytt aksjeselskap og satt i stand. Firmaets nye navn
ble A/S Soon Slip & Baatbyggeri. Så kom verdenskrigen. Det tok et par år innen
båtfolket fikk summet seg, og investeringene gav nok dårlig avkastning. Nye inter
esser måtte igjen på banen, og ved årsskiftet 1915/16 kom det ordentlig i gang. Et
tidsmessig anlegg stod klart til å motta bestillinger på elegante luksusbåter.
Båtbyggere og innredningssnekkere og mekanikere var ansatt. Firmaets eier var
Johan Faye, mens daglig leder og disponent var ingeniør Gottfred Christensen.
Soon Slip & Baatbyggeri kom i den første tiden til å befatte seg mest med motor
båter, de fleste konstruert av disponenten seiv. I 1917 ble brennevinsforbudet inn
ført, og det oppstod behov for kjappe «racere». Men også tollkrysseren til Drøbak
ble levert fra «Kugrava». Noen ensidig satsing på motorbåter ble det ikke. I 1919
skal verftet ha levert 14 seilbåter, de fleste fra Christensens tegnebrett.
Utover høsten 1920 ble det klart at byggevirksomheten kom til å gå ned. De
to velrenommerte verftene i Son håpet trykket skulle lette gjennom bestillinger fra
utlandet, og flere forespørsler fra Sverige ble registrert. Samtidig satset disponent
Christensen på vinteropplaget. Opplagsplassen ble overbygd. Første byggetrinns
stålkonstruksjoner i klinket utførelse kan beskues den dag i dag.
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For å sikre verftet arbeid fikk Christensen til et samarbeid med Bjarne Aas,
som hadde internasjonalt ry som konstruktør. Hans båtbyggeri i Fredrikstad hadde
for liten kapasitet til å dekke etterspørselen. Flere av hans båter ble derfor bygd på
«Kugrava». I 1927 gikk en av dem, 8-meteren «Irene 6», på vannet. Den vant
Kattegatpokalen samme år. Med den takket Gottfred Christensen for seg.
Etterfølgeren i disponentstillingen het Alf Monrad Pettersen. For å gi bedrif
ten et tredje ben å stå på startet de produksjon av vintertopper til biler. Vinteren
1927/28 besto ennå den norske bilparken av åpne modeller med gjennomtrekk og
blafrende kalesjer. Toppene besto av treskjeletter kledd med aluminiumsplater. Det
var lite av både båtbygging og overskudd det året.
Vinteren 1930 sluttet Monrad Pettersen, og den tekniske leder, sivilingeniør
Carl Kresse, rykket opp som disponent. Verftet knyttet nå forbindelser med kon
struktørene Richard B. Furuholmen og Christian Jensen. Furuholmen ble regnet
som vår fremste motorbåtkonstruktør. Jensen tegnet nå båter som ble bygd på
«Kugrava» og seilte i konkurranse med båtene til den tidligere kompanjongen
Johan Anker.
Overskuddet ble tjent på vinteropplaget. Vårpussen var sesongarbeid for
opptil 30 mann. Om vinteren i denne perioden var bare 6-8 båtbyggere fast ansat
te. Henting av båter måtte ofte inngå i opplagsprisen. For å kunne betjene yrkes
flåten ble det på nordsiden av båtbyggeriet anlagt en slipp for større fartøyer. Også
en del av sandjektene fra farten mellom Svelvik og Oslo vanket der.
11933 sluttet Kresse, og Johan Faye tok over den daglige ledelsen. Utpå 1930tallet var langturer og havkappseilas i skuddet. Av Halfdan Hansen fikk Jensen i
oppdrag å tegne en 10-meters krysser. Tegningen til den nye krysseren var ferdig i
mai 1937. Den hadde et mye større deplasement enn vanlig og konstruert for å tåle
sommerkulingen på Sørlandet. Soon Slip & Baatbyggeri fikk bestilling på fem båter
etter denne tegningen, og alle skulle være ferdige våren 1938.1 tillegg tegnet Jensen
en 12-meter turbåt for bygging parallelt med de andre fem.
Arbeidstokken måtte nå utvides betraktelig. Soningene fikk selskap av båt
byggere fra Rognan, Romsdal, Mandal, Arendal og Fredrikstad. De var bare ansatt
for byggeperioden, til mai 1938. Timelønnen det ble fristet med, var kr.l. Det er blitt
sagt at 50 mann var ansatt der den vinteren, og hele arbeidsstokken var med på å
trekke 12-meterens blykjøl fra veien og ned til båtbyggeriet. Den kom på en stor
vogn og veide 10 tonn. Båtene var bygd av oregon-pine, som var kjøpt inn i store
bredder. Spantene var av galvanisert stål og levert av en smed i Fredrikstad. Ellers
lagde verftets egen smed alle de nødvendige beslag. Bordene var festet til spante
ne med kopperklink. Bordene limte de sammen med vannfast lim. Båtene ble da så
tette at «du fikk ikke fuktet et lommetørkle» etter sjøsettingen. Dekksplankene var
50 mm brede og av samme materiale som huden.
Båtbyggerne anså finpussen for å være den verste delen av jobben.
Lystfartøyene skulle være så slette som møbler over det hele. Det var ikke små fla
ter som skulle behandles. Først skulle de høvles. Seiv blykjølene ble høvlet til. Når
ujevnhetene ikke lenger kunne observeres, dro man tynne lister langs skroget.
Listene var smurt inn med grafitt som ble sittende igjen på utvekstene. Når det ikke
var mer å fjerne med høvelen, ble merkene etter den fjernet med sikling før sand
papir kom i bruk. Til slutt ble hulkilen til «gullranda» satt av, og vannlinjen og
«snobberanda» risset inn. Innredningen ble laget på snekkerverkstedet i annen eta
sje. Det ble også limt sammen master og andre rundholter, og det ble spleiset stål
tau til riggen.
I mai 1938 ble båtene satt på vannet En av eierne, skipsreder Skougaard, var
ikke fornøyd. Han kom tilbake utpå høsten med bestilling på en ny 10-meter.
Bortsett fra de justeringene som han mente måtte til, var båten mye lik den gamle.
Da den løp på vannet våren 1939, skilte den seg ut med sitt blanklakkerte mahog
nyskrog. Dessuten kunne kjennere se at den hadde litt mer løft i hekken.
Lystbåtbyggingen ble ikke tatt opp igjen på «Kugrava» etter 1945, men folk
som hadde jobbet der, holdt liv i håndverket ennå i mange år, på andre av tomtene
i Son. (Sammendrag fra Follominne 1990: Fredrik Denneche: Lystbåtbygging i Son før
1940.) Se også; Iversen, Jacob M. I Octava I Sally III I Skutetidene i Son 1 Son Marina.
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Lysøveien
Vei i hytte- og boligområde på Søndre Brevik. Munner ut i Gartnerveien. Se: Veier
og veinavn.
Lærerboligen
For å skaffe stabile lærerkrefter i Son i ble det i 1959 bygd lærerboliger ved Son
skole, i form av en tomannsbolig. Hver leilighet var på ca. 90 m2, og byggekostna
dene var ca. 100 000 kroner. Arkitekt var Gunnar Nortvedt. Boligene ble siden tatt
i bruk som lokale for skolefritidsordningen.
Lærere
Det vil bli en lang liste dersom man skal liste opp alle lærere på Son, Solhøy og
Brevik skoler fra «Gamleskolen» ble opprettet i Son i 1806 og fram til vår tid.
Følgende har imidlertid vært overlærere/rektorer på skolene i Sonsområdet etter
1945;
Son Skole:
Ivar Gjertsen (1930) - 1948, Arvid Balstad 1948 - 1957, Jan Pedersen 1957 - 1961,
Birger Østby 1961 -1978, Svein Haugen 1978 -1982, Gulli Såheim 1982 -1998, Mona
Lødøen 1998 -.
Solhøy skole:
Olav Vanberg (1939) - 1972, Birger Østby 1972 - 1978, Bjørn Bøsterud 1978 - 1985,
Hans Erlandsen 1985 -1994, Kirsten Gustavsen 1994 -1999, Berit Hedenstrøm 1999 -.
Brevik skole:
Gerd Haave 01.08.1982 - 01.04.1983, Sven Johansen 01.04.1983 - 01.08.1983, Svanhild
Ødegaard 01.08.1983 - 1987, Jens Garbo 1987 - 1993, Ellen Listerud Hagen 1993 -.
Se ellers: Balstad, Arvid I Bøsterud, Bjørn I Gjertsen, Ivar I Hagen, Ellen Listerud I
Hansen, Christian I Hatlehol, Hallvard I Lie, Christian Nielsen I Pedersen, Jan I
Vanberg, Olav.
Løessaga
Tidligere sagbruk rett sør for Son. Navn etter eieren av Brevik gård (gnr 133 bnr 3) Ole
B. Løes (1908 -1990), som startet sagbruket i 1933. Før den tid hadde Løesfamilien en
liten enkel bondesag på et jordstykke, kalt «Løkka» rett nord for gårdstunet.
Ole Løes drev «Løessaga» som bondesag, kun med tømmerskurd, fra 1933
fram til slutten av 1940-årene. Fra begynnelsen lå tømmersaga plassert nordvest på
sagtomta, langs veien. I 1947 ble tømmersaga flyttet lenger sørøst på sagtomta,
hvor den ble bygd opp blant annet ved bruk av taksperrer som var benyttet av tys
kerne i Norge under krigen. Dette gav bedre plass for tørking av ferdig skåme
materialer og bedre velteplass og lettere håndtering av skurtømmeret. Etter flyt
tinga av tømmersaga bestemte Ole Løes seg for også å utvide driften til å omfatte
kløyving og høvling. På begynnelsen av 1950-tallet ble det reist en høvleribygning
og lager for høvellast på det stedet hvor tømmersaga først hadde stått.
Løessaga utviklet seg gradvis fra å være ei ren bondesag til å bli et mer «pro
fesjonelt» sagbruk. På 1950-tallet var driften såpass omfattende at det ble levert en
del plank for engrossalg. Det ble årlig skåret mellom 2000 og 3000 m3 tømmer på
den tiden. Det ble stort sett levert tømmer fra gårdbrukerne i Vestby. Løessaga gav
på denne tiden fast arbeid til 5 mann. Typisk årssyklus på saga på 1950-tallet var at
man drev tømmerskurd fra juletider til St. Hans-tider og deretter kløyvet og høvlet
materialer fra sommeren til juletider.
11963 trappet Ole Løes ned, og driften av saga ble overtatt av Rolf Larsen og
Oddmund Myklebust. Rolf Larsen var gårdbruker på Sletta, og Oddmund
Myklebust forpaktet begge Brevikgårdene på dette tidspunkt. Begge fortsatte med
gårdsdriften ved siden av sagdriften. Saga ble av Larsen/Myklebust drevet som
personlig aksjeselskap under navnet Son Trelast. Ole Løes var fortsatt eier av grunn
og uthusbygningen
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Utviklingen gikk i retning av mer og mer detaljsalg til hytte- og enebolig
bygging i Son/Vestby-området, en utbygging som var i ekspansjon på 1960- og
1970-tallet. Kompanjongene Larsen/Myklebust utvidet varesortimentet noe utover
ren trelast. I et «bordhus» som var satt opp på andre siden av Brevikveien - ved
nedkjørselen til Kugrava - hadde man nå lager av blant annet isolasjon, spiker, pla
ter, sement og listverk. Larsen/Myklebust drev saga i vel 16 år, fram til 1980.11979
omsatte Son Trelast for ca. 1 million kroner og sysselsatte 5 årsverk. Da Larsen/
Myklebust begge nærmet seg pensjonsalderen, ønsket de å trappe ned og konsen
trere seg om sin gårdsdrift.
I 1980 ble Saga omdannet til aksjeselskap. Son Trelast AS, eid av Ola-Petter
Løes, Morten Vanem og Odd Myklebust, med like store aksjeposten De tre eierne
hadde også sitt daglige virke på Saga fra 1980. I perioden som kom, ble det stadig
større etterspørsel etter byggevarer utover vanlig trelast. Samtidig var det kommet
flere store og rasjonelle sagbruk som leverte plank til meget konkurrransedyktige
Betjeningen
rj
-i Ole LøkkesVforretning
O i
Schinrudgården i 1912-13.
Fra venstre:
Alette Pettersen, født Hansen,
Alma Kjønnerud, født Johnsen,
Konstanse Nygaard, født Johansen,
Clara Jørgensen, Emilie Furuheim,
født Trondsen.
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priser. Etter hvert gikk man derfor over til å kjøpe ferdig tørket plank fra andre sag
bruk som så ble videreforedlet på Son Trelast AS, dvs kløyvet og høvlet til reisverk,
kledning, panel og listverk. Den gamle tømmersaga ble helt tatt ut av bruk i 1985.
Den ble solgt som gårdssag til en gårdbruker i Skiptvet.
I 1982 ble på tomtas østre del satt opp en ny lagerbygning, delvis fordi det
var større behov for lagerplass til byggevarer som plater, isolasjon, sement, spiker,
papp, dører, vinduer, plast osv. Saga førte nå det meste av vanlige byggevarer til
eneboliger, inklusive Lecaprodukter og andre grunnarbeidsmaterialer.
1 1985 stod en moderne kløyve- og høvlerilinje ferdig i en nyrestaurert høv
leribygning, som nå ble tatt i bruk i hele sin lengde til produksjon. I 1986 stod
lager/butikk/kontorlokale ferdig der tømmersaga tidligere lå. Det var fortsatt slik
at Ole Løes eide grunn og bygninger, mens Son Trelast AS eide løsøre, produksjons
og driftsutstyr. Son Trelast AS sysselsatte i 1987 7 heltidsansatte og omsatte for ca.
8 millioner kroner.
I 1988 ble Son Trelast AS solgt til Hans M. Gretland, og bedriften ble
videreført under navnet Son Bygg og Hobby AS. Varesortimentet var det samme,
men høvleriet ble nedlagt samme år. I 1990 ble navnet endret til Saga i Soon.
Også Gretland leide grunn og bygninger av Ole Løes. Gretland drev saga fram
til 1995, da han flyttet til de gamle industrilokalene ved bilkarosserifabrikken på
Kambo.
Nordre del av eiendommen ble i 1999 - 2000 bebygd med terrasserte boliger.
På den søndre del planlegges arbeidskirke. MV og OM Se: Arbeidskirke I Myklebust,
Oddmund I Son Terrasse.
Løkke, Ole
Født 1877. Skredder. I folketellingen for 1900 står følgende; Ole Olsen Løkke,
Skreddersvenn, fødested Lesja. Gift med Harma Karlsdatter, født 1876 i Såner.
Løkke fikk etter hvert egen forretning i Son, i Schinrudgården eller Stolten
berggården: «Ole Løkke. Dame- & Herre-Skrædder.» Se; Løkke, Øistein.
Løkke, Øistein
(1905 -1985) Født i Son som sønn av skredder Ole Løkke og hustru Harma. Han tok
lærereksamen i 1927 og var lærer på Solhøy skole fra starten i 1932 til 1938. Han var
overlærer på Skarmyra skole i Moss fra 1959 til 1972. BP Se: Løkke, Ole I Solhøy skole.
Alf Lovberg: «Mot Holmestrand» 1974.
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Løkkeveien
Boligvei som munner ut i Kolåsveien, nordøst for Huitfeldtgården. Adkomstvei til
området som tidligere ble kalt Gropa. Se; Veier og veinavn.
AlfLøvberg i døra. (Foto: Sturla Strand).

Løvberg, Alf
(1899 - 1986) Kunstmaler. Bosatt i Son fra ca. 1950, i Storgata 45. Bjørn Linnestad
skriver følgende i «Vestby sett med kunstnerøyne»:
Alf Løvberg slo seg tidlig ned i Son med sin danske kone Ragnhild,
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Alf Løvberg. «Stormvarsel».
Skagen 1957.

«Midtveis mellom Østerdalen og Danmark» sa han seiv. I sin lavmælte distraksjon
oppfattet han vel ikke alltid verdens reelle dimensjoner, men at Son i mentalitet er
midtveis mellom innlands-Norge og Danmark står til troende. I Løvbergs produk
sjon lever molltonene fra farens fiolin med islett av opprørsk munterhet. Motivene
er nesten samtlige erindringer, oftest fra det utenlandske. I sommervarmen erindret
han lite; bildene minnet han seg til i sin egen vinterlune stue. «Mot Holmestrand»
med Henry Johansens hus er kanskje det eneste konkrete Sons-motiv fra Løvbergs
hånd.
Løvberg var som kjent lavmælt, men ironien kom ofte fram til dem som
hørte. En gang forvillet han seg inn i et lokale i Moss hvor en kunstmaler fra
Telemark stilte ut sin produksjon, naturalistiske bilder av sletteste slag.
Telemarkingen dro kjensel på Løvberg, og begynte forsiktig: «Er ikke De også
kunstner?» Løvberg ser seg rundt: «Jo, dessverre». Den andre: «Og De er fra Son.
Det var der Dørnberger bodde. Jeg har hørt at han truet folk med pistoler til å kjøpe
bildene sine.» Løvberg saktmodig: «Her trengs kanoner!»
Løvsangerveien
Boligvei på nordre del av Store Brevik. Veiene i området har fuglenavn. Se: Veier og
veinavn.

M
Bestyrerinne Laura Mageli utenfor
Gamlehjemmet/Kaja Hansens Minne.

Mageli, Laura

(1890 - 1961) Født på gården Mageli i Gudbrandsdalen. Hun var ansatt som besty
rerinne på Soon Sjømanns- og Gamlehjem, det senere Son Aldershjem (Kaja
Hansens Minne), fra starten i 1925 til hun gikk av for aldersgrensen i 1959.
Maily Kolonial

Kolonialbutikk på Store Brevik, i underetasjen i et bolighus i Vardeveien 28 - «Skog
heim». Den ble drevet av May Karoline Jacobsen fra 1. juni 1946 og ut året 1974. I
nabohuset bestyrte hun postboksene og postkassa: «Haslebakke Brevhus».
Postadressen var Kambo stasjon. Hun hadde også en sommerkiosk ved
Brevikveien. Se: Refvik Kolonial.
Marenstien

Boligvei på Brevikmyra. Se: Veier og veinavn
Marihølet

God fiskeplass vest for Jeløya, sør for øya Bile. Siktemerke, «med», for fiskeplassen
er at man skal se Setre i Hurum rett over Bile, og Bevøysundet skal akkurat være
«lukket» mot Son.
Maritangen

Tange, odde på Laksa. Kommer av kvinnenavnet Mari eller Marit. Se: Tankodden.
Markveien

Boligvei mellom Store Brevik og Søndre Brevik. Se: Veier og veinavn.
Martin Braaens Eftf.

Manufakturhandel i Storgata 13. Den ble drevet av Gulborg Fosser (1891 - 1979),
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inntil Reidar Tveter kjøpte eiendommen og butikken 1. januar 1964. Butikken ble
drevet fram til 1. oktober 1990. Da ble den solgt til Wenche Gundersen, og blom
stene overtok. BP Se: Soon Blomster.

r

Martinsen, Caroline
Frøken Caroline Martinsen (født 1853) drev Soon Hotel fra 1880, det som senere ble
til Soon Hospits og Son Kro. Herman Wildenvey var en hyppig gjest i Son i sin
ungdom. I sin erindringsbok «En lykkelig tid» gir han følgende beskrivelse av Son
og Frøken Martinsen i tiden rett før første verdenskrig:
Jeg kom til Soon samme dag som mitt dikt om solskinnet på min sommerøy stod i
«Verdens Gang».
Ordføreren møtte opp på bryggen. Det var ikke noe som hendte overalt hvor jeg kom.
Ordføreren var tegneren Othar Holmboe, som jeg hadde truffet sammen med Karsten, og jeg
hadde sendt ham et kort om min ankomst. At ordføreren var en kunstner, var allerede rart
nok og betydde ikke så lite for inntrykket av det første møte med byen.
En hel del gjester bodde på hotellet, frøken Martinsens hotell. Det var ikke godt å
være kunstner der i gården.
«Je er så lei ditta kunstnerane, itte betaler dom og liddelie er dom i kjeften,» sa hun.
I eftersesongen et år da Nils Kjær og Karsten var de eneste gjester på hotellet, hadde hun
sagt: «Je tør nok itte servere dere noe middag idag,for vi venter noen tømmerannammerar.»
«Vi kan godt spise sammen med dem. Det gjør ikke oss noe,» sa Karsten.
«Ja,je tenkte nå på tømmerannammerane je,» sa frøken Martinsen. «Å døm ville si.»
Meg tok hun forholdsvis vel imot, jeg fikk et kott, et slags forværelse, som alle gjes
tene gikk igjennom til alle døgnets tider, damer såvel som Poppiusser og andre herrer. Men
om dagen fikk jeg lov å sitte oppe i ordførerens selvlagede hus og arbeide, så det gjorde ikke
noe om aldri så mange par ben trampet inn i min søvn om natten.

Gammelt hilde av nåværende Son Kro.
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At Holmboe var ordfører imponerte heller ikke frøken Martinsen.
«Han tegner jo skilderier han også, er det ordfører sånt da,» sa hun.
Engang jeg beklaget meg over værelset og gjennomtrekket av gjester, sa hun, at var
jeg ikke fornøyd kunne jegflytte. Holmboe, ordføreren, kom meg til hjelp.
«De forstår, frøken Martinsen,» sa han. «De må være litt forsiktig med ham, - han
blir berømt engang, og da kommer de til å sette opp en minneplate i værelset han har bodd
i.»

«Jøss, at je itte la'n i sallongen da da,» sa hun.
Se: Soon Hospits I Son Kro I Wildenvey, Herman I Knoll, Bengt og Elin.
Menighetshuset
Se: Prestegården I Son Menighetshus I Son Menighetssenter.
Mehren Olsen, Else
(1940 -) Bosatt i Rygge. Opprinnelig utdannet som kjemiingeniør. Hun tok senere
ny utdannelse og ble i 1992 cand. mag. med fagene historie, økonomisk historie,
etnologi og museumskunnskap. Fra 1993 har hun vært ansatt som daglig leder på
Son Kystkultursenter. Se; Son Kystkultursenter.
Mett & Go
Kiosk i Torvgården. Den drives av Helga Holden. Se: Torvgården
Meyer, Ole
Ole Hansen Meyer. Kjøpmann i Son på 1700-tallet, muligens av hollandsk opprin
nelse. I følge tradisjonen var han gift med en datter av en rik kaperkaptein. Han
drev handel med egne skuter og fraktet trelast til England, kull derfrå til Danmark
og brennevin til Norge. I Spinnerigården hadde han tobakksspinneri, og i nåvæ
rende Thornegården som han også eide, hadde han brennevinsbrenneri. Meyer
bygde om og utvidet gården i 1761. Han bestilte noen år senere en glasspokal fra
Nøstetangen. På pokalen har gravøren Heinrich Gottlieb Kohler inngravert
Thornegården, med motiver fra daglig liv i Son.
Meyer kjøpte eiendommen Stamnes (Laksa) i 1761 for 615 riksdaler ved
offentlig auksjon. Han fikk rett til kjølhalingsslipp der. Han hadde også inntekter
av fortøyningsringene på Laksa. Disse ble brukt av seilskuter i vinteropplag.
Søren Thorne kom på Meyers kontor som lærling, og han giftet seg med
Meyers datter i 1773. Etter Søren Thorne fikk gården sitt nåværende navn. IG Se:
Thorne I Thornegården.
Middelgrunnen
Grunne midt i innløpet til Sonskilen. Dybde 5 meter. Markert med grunnstaker. Se:
Skatet.
Minneparken
Park ved Storgata. Innbyggerne i Son reiste her i 1947 minnestøtte over de 5 fra Son
som ofret livet under verdenskrigen 1940-45. Minnestøtta er tegnet av Jens Braaen
og hogd i Iddefjordsgranitt av Johan Johansen og Tore Fridholm.
• Arne Jacobsen, født 4. januar 1919 i Son. Sønn av Øivind Jacobsen og Hilda
Karoline Fredriksen. Han var på nøytralitetsvakt på panserskipet «Norge». Han
omkom 9. april 1940 da skipet ble senket på havna i Narvik.
• Øistein Jacobsen, født 9. februar 1914 i Son. Bror av Arne Jacobsen. Han seilte
med m/s «Benjamin Franklin» som ble torpedert av en tysk ubåt 19. februar 1941.
Han og noen andre fra mannskapet ble plukket opp av et egyptisk dampskip
«Memphis», som imidlertid gikk ned i en storm noen dager senere.
• Ivar Gustav Gustavsen, født 25. september 1915. Sønn av August Gustavson og
Emilie Jensen. Gift med Klara Birgitte Husebø og hadde ett barn. Han var båts
mann på m/s «Vigrid». Han omkom da skipet ble torpedert i Atlanteren 24. juni
1941.
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Fra avdukingen av minnestøtta 1947.

Kransenedleggelse ved
Anne-Kari Slettjord 17. mai 2002.
(Foto: IG).

• Yngvar Jansen, født 30. september 1899 i Son. Sønn av los Jens Jansen og Thora
Thorvaldsen. Han var gift med Marie Kristine Simonsen og hadde ett barn, Aase.
Han var tømmermann på m/s «Bayard». Han omkom 6. juli 1942 da skipet ble
torpedert nordøst for munningen av Mississippi.
• Holger Georg Hansen, født 19. oktober 1922 i Hobøl. Sønn av Hans Edvardsen og
Gina Martinsen. Han var møbelsnekker. Han dro til Sverige 17. juni 1944 og ble
soldat i polititroppene. Han var med på gjenerobringen av Finnmark 1944-45.
Han omkom 1. mai 1945 ved en mineulykke i Karasjok.
(Kilde: Follominne 1985: Egil Vestjordet: Krigens ofre i Folio)
Det holdes minnearrangement ved minnestøtta hver 1. mai og 17. mai. Se
også: Krigen 1940-45.
Mjelve, Sigmund

(1926 - 1995) Dikter, lyriker. Han var født i Kina, og mye av hans diktning er påvir
ket av det. Han hadde en tid dikterhule i «Katthølet». Han har blant annet utgitt
diktsamlingene Landskap, Landskap 2 og Landskap 3 i 1978, -79 og -81, Forløp (1982),
Intet er her. Historie og dikt (1984), I jordens hus (1986), Det gjallende lyset (1987),
Langsomt (1990), essayet Myten om Edens have (1990) og Brev til adspredelse og nesten
ajourførteforsendelse. Dikt 1992. Sammen med Dag Larsen utgav han barneboka Den
tenksomme Vraslosken (1985). Han har vært mye brukt som oppleser av dikt. Mjelve
fikk Brageprisen i 1994. SS
Fra diktsamlingen Oppdateringer i anledning tausheten (1993) gjengis diktet
«De skriker i natt»:
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De skriker i natt, måker, terner, gir
meg årvåken, lyttende hvile,
møter mitt innenfor
med sitt utenfor
i vårt innenfor av tilhørighet. Ingen
har visst, skal vite endelig
hvorfra og med hva

Mjelve, Turid
(1931 -) Keramiker. Gift med Sigmund Mjelve. Utdannet på École des Arts et
Métiers i Paris i 1953 og på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1954 -56. I
tillegg har hun hatt stipendier og studieopphold i utlandet. Hun startet med kruk
ker i leirgods, men gikk senere over til steingods. Fra slutten av 1960-årene gikk
hun mer og mer over til å skape keramikkrelieffer. Hun har hatt mange separatut
stillinger og kollektivutstillinger og har fått gullmedalje i en internasjonal kunst
håndverksutstilling i Firenze i 1973. Hun har hatt flere store utsmykkingsoppdrag,
som på cruiseskipene «Song of Norway», «Song of America», «Nordic Prince» m.fl.,
i tillegg til mange offentlige bygg som Moss Sykehjem og svømmehallen i Moss.
Hun er innkjøpt av museer i Norge og utlandet, blant annet Museum of Modem
Art, Kyoto i Japan. I årene 1956 - 61 hadde Turid Mjelve verksted i Oslo, og deret
ter i Son, i Ishusveien på Brevik.
Turid Mjelve: Keramikk-relieff.

Molander, Thorvald

(1899 - 1976) Født i Sarpsborg. Han kom til Son ca. 1925. Han kjørte en tid buss for
Bogen og var ansatt hos Aimar Hansen, der han trente hester. Han begynte for seg
224

MURGÅRDEN

seiv som skraphandler på Gamle torg i Moss i 1946. Da torget i Moss ble bebygd,
flyttet han og sønnen Jon skraphandlerbedriften over til Tegnebyholtet.
Virksomheten er nå nedlagt. BP
Morellveien
Boligvei i Vollehagen, øst for Deør skog. Se: Veier og veinavn.
Mosselukta
Ved sønnavind har det i årtier kommet en umiskjennelig duft fra Moss, nærmere
bestemt fra M. Peterson & Søn - cellullosefabrikken i Moss. Det er lukta av sulfitt,
ikke ulik lukta av råtne egg. Når Mosselukta kommer, stirrer man ofte hardt på
sidemannen: «Er det din fis?» Bedre rensing har ført til mindre lukt, men helt borte
er ikke importen fra Moss. All «mosselukt» kommer likevel ikke fra Moss. Ved vest
avind kan soningene kjenne lukta fra Tofte Cellulose. IG
Mossesundet
Sundet mellom Jeløya og fastlandet. Strekker seg fra Son til Moss. I eldre tid kalt
Mossefj orden.

Arve Gudmundsen ved Munkesteinen
1969.
(Foto: IG).

Munkenes kapell
Grunnmurer og rester etter steingjerder på Strømbåten, på stedet «Lotteskjærte».
Det har vært spekulert på om dette kan være rester etter et munkekloster i middel
alderen. Det er funnet et knivskaft med inngravert bilde av en person - en munk?
Andre har gjettet på en bygdeborg fra ca. år 600. Dette kunne passe med beliggen
heten på toppen av en ås, med god utsikt over sjøen, tidligere har det vært en brønn
innenfor murene, og tilgang til vann har vært viktig for et festningsanlegg. Kanskje
er det bare rester etter et vanlig uthus og inngjerding? Teoriene er mange, men
svarene har vært få.
Diskusjonen om dette i lokalmiljøet i 1980 medførte at Oldsaksamlingen
foretok undersøkelser der 11981. Undersøkelsene brakte ikke noe entydig svar. Den
største hustuften på 16 x 5 meter kan tyde på at det har stått et laftehus her - en låve.
Den nordlige tuften er av et mindre hus som ser ut til å ha brent ned. Det er også
en halvsirkelformet tuft like utenfor steingjerdet. Det er funnet glaserte steintøybi
ter, antagelig fra 1600-årene og ei krittpipe fra Holland fra 1740. Like før undersø
kelsene startet, kastet Ivar Hermansen fram teorien om at de i alt fire hustuftene
kan være restene etter en forsvunnet gård under Labo - Kleppom (dativform) eller
Klepper, noe som kan være sannsynlig. De beskjedne funnene gir likevel ikke hol
depunkt for helt å avskrive teorien om munkene på Strømbråten. Det sies at det har
vært en liten kaupang på Labo ved Hølenselva i middelalderen. Selve navnet Labo
eller Labu, opprinnelig «LagarbuO» - bua ved sjøen - kan tyde på dette. Denne virk
somheten, kombinert med eiendomsinteressene til cistercienserklosteret på
Hovedøya, kan ha gjort at klosteret fant det nødvendig å være til stede, og munke
ne kan gjerne ha kjøpt eller hatt tilhold på den antatte gården Kleppom. Seiv om
mye er usikkert, har teoriene i alle fall medført noe som er sikkert - at en vei på
Strømbråtenfeltet er gitt navnet Klosterveien. (Kilde: Vestby Avis, 1980 og 1981) Se
også: Labo.
Munkesteinen
Stor, karakteristisk stein på stranda på vestsiden av Jeløya, rett sør for
Bevøysundet. Steinen har form som ei munkekutte. Fisker John Gudmundsen
malte et munkeansikt i tjære på steinen i 1930-åra. Senere «restaurert» med hvit
maling. Ved Munkesteinen er det kasteplass for landnot. I tidligere tider ble det ofte
tent bål på land om kvelden for å trekke til seg fisken. Utenfor Munkesteinen er det
ei dyprenne i sjøen - Munkesteinrenna. IG
Murgården
Adresse: Storgata 16, gnr 160, bnr 102. Verneverdig bolighus, bygd i tegl på midten
av 1800-tallet. Navnet har det fått da det er ett av svært få hus i Son som ikke er
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Murgården under oppussing 2002.
(Foto: ØFN).

bygd av tre. Huset har også vært kalt Doktorgården etter legen Oluf Peter Nyquist
som bodde der i 1860 - 70-årene. Offisielt navn er Lakseløkka. Omfattende rehabi
litering 1999 - 2001. Se: Leger, legesenter I Nyquist, Oluf Peter.

Museumshavm sommeren 2002.
(Foto: IG).

Museumshavn
Havn for verneverdige båter i tilknytning til Son Kystkultursenter. Det er plass til
10 -12 båter, avhengig av båtenes størrelse. Det dreier seg om fiskebåter og lystbå
ter med motor og seil. De båtene som har hatt fast plass der hele tiden, er vadbåten
John og seilbåtene Octava og Sally III. Se; «John» I «Octava» I «Sally III» I Son Kystkultursenter.
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Myklebust, Oddmund
(1915 - 2002) Født i Jølster. Han kom til Son i 1940. Han ble forpakter på Nordre
Brevik og Løes. Han drev også Løessaga, sammen med Rolf Larsen, i årene 1964 1980. Myklebust var også medlem av hjemmefronten. Se: Løessaga.
Myrsnipeveien
Boligvei på Store Brevik, øst for Breviktjemet. De fleste veiene i området har fugle
navn. Se: Veier og veinavn.
Møller, Andreas Nicolai
(1794 - 1873) Født på Røros. Han ble overtollbetjent i Son og bosatte seg i gården
som etter ham fikk navnet Møllergården. Han var en sentral skikkelse i Son midt
på 1800-tallet. Han ble den siste felles ordføreren for Son og Hølen ladesteder fra
27. januar til 27. august 1847, da kommunene ble skilt ved kongelig resolusjon. Han
var deretter ordfører for Son fram til 1865. Om ham skriver Oluf Peter Nyquist:
«Gamle Overtoldbetjent Møller, en statelig Mand, som bevæget sig gjennem Byen i
avmaalte Skridt, alltid i fuld Uniform, venlig og pratsom.» Se: Møllergården I
Mølleråsen 1 Ordførere I Son kommune 1837 - 1964.
Møllergården
Eiendom i Kålåsveien, opprinnelig fra slutten av 1700-tallet eller begynnelsen av
1800-tallet, og som senere ble ombygd og utvidet til aldershjem - Kaja Hansens
Minne. Navnet har den fått etter overtollbetjent Andreas Nicolai Møller. Før Møller
var gården eid av en gammel galeas-skipper. Rundt år 1900 huset gården Haakon
Utsikt fra Mølleråsen 1969. (Foto: IG).
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Bergs utsalg med kortevarer, parfymer, leketøy m.m. (Kilde: Bilder fra Son I
Folketellingen 1865) Se: Hansen, Kaja Amalie I Kaja Hansens Minne I Møller, Andreas
Nicolai I Mølleråsen.
Mølleråsen
Bratt ås ovenfor Møllergården eller Kaja Hansens Minne. I en periode ble sletta på
Mølleråsen brukt til 17. mai-arrangement. Over åsen gikk den gamle veiforbindel
sen fra Son til Værket, med ferge over Hølenselva til Sundstad og videre mot Kålås
og Erikstadbygda. Området er nå friområde. IG Se også: Møllergården.
Mørk
Gårder i Erikstadbygda. Navnet Mørk, gammelnorsk «mork», betyr skog, mark.
Den gamle germanske betydningen var visstnok grense eller merke. I denne sam
menhengen kan det bety at Mørk betegner et skogområde som skilte Son og omegn
fra områdene nordenfor, dvs Erikstadbygda.
Det opprinnelige gårdsområdet Mørk/Mork er delt opp i flere gårder:
Søndre Mørk, gnr 155, bnr 1 - Mellom-Mørk, gnr 155, bnr 2 - Nordre Mørk, gnr 156,
bnr 1. (Kilde: Vestby Bygdebok, gardshistorie I Norsk Stadnamnleksikon)
Mørk, Nils H.
(1913 -) Tidligere forretningsdrivende i Oslo, opprinnelig fra Erikstadbygda,
Søndre Mørk. Han er kirkelig interessert, og han og kona Karen-Marie gav i 2000 et
flygel til Såner kirke.
Mørkhøyda
Høydedrag på Mørk. På Mørkhøyda finner vi veikrysset mellom Erikstadveien og
veien mot Gjølstad og Hølen. Gårdstunet på Mellom-Mørk ligger nordvest for dette
veikrysset.
Måkeveien
Vei i boligområdet på Store Brevik, mellom Store Brevik vei og Svaneveien. De fles
te veiene i området har fuglenavn. Se: Veier og veinavn.
Måltrostveien
Boligvei på Store Brevik, sør for Breviktjernet. De fleste veiene i området har fugle
navn.

N
Natvik, Knut
(1957 -) Keramiker, født i Ås. Fomten diverse utdannelse har han hovedfag i kera
mikk fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole i 1992. Han har hatt en rekke
separatutstillinger og kollektivutstillinger over store deler av landet. Han er inn
kjøpt av blant annet Norsk Kulturråd og Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum.
Ett av hans spesialfelt er støpte keramikkfigurer, som ofte minner om maskindeler.
Han kjøpte sammen med kona Bente Bøyesen, Eirik Selmer-Olsen og Grethe Larsen
Prestegården/Menighetshuset i Son som bolig og verksted i 1999. Se; Bøyesen, Bente
I Prestegården.
Naustet
Kafé drevet av Elisabeth Grannemann i 1960-årene, i underetasjen i Victoriagården,
der det senere ble ungdomsklubb.
Nekreshallen
Slette på Strømbråten. Den ble brukt til danseplass av ungdommen. Navnet hadde
den fått fra dansesalongen «Nekreshallen» i Kristiania. Dansen tok slutt da
Strømbråten kapell ble bygd der i 1924. Se: Strømbråten kapell.
Neptun
Se: Kafé Neptun.
Neptun
Klubbhus for Soon Seilforening. «Klubben» ved Son Badestrand med tilhørende
tomt ble etter hvert mindre egnet til Soon Seilforenings omfattende aktiviteten
Foreningen nedsatte i 1982 et utvalg som skulle finne en ny tomt. Foreningen kjøp
te i 1984 «Østbytomta» sør for Son torg (tidligere tomt for Jostushuset) for 350 000
kroner. I 1987 vedtok årsmøtet å bygge klubbhus. Huset er tegnet av arkitekt Tor
Arne Revheim. Huset ble innviet i 1989, til seilforeningens 70-årsjubileum.
«Neptun» avløste «Klubben» som foreningens klubbhus. Til eiendommen hører
også brygge og slipp for seilbåter. Se: Klubben i Soon Seilforening.
Neskrakken
Grunne rett vest for Nes på Jeløya, på det grunneste bare 0,5 meter. Avmerket i sør
og nordenden med grunnstaker. Viktig fiskeplass blant annet for sonsfiskeme.
Ordet «krakk» betegner ei grunne, fortrinnsvis ei fiskegrunne, og er brukt mange
steder i den ytre del av Oslofjorden. Ordets opprinnelse er uviss, men det kan rett
og slett være en sammenligning med bruksgjenstanden krakk, idet grunna stikker
opp i forhold til resten av sjøbunnen. Det kan også hende at siden man satt i båten
og fisket, som på en krakk, er selve fiskeplassen blitt kalt en krakk. (Kilde: Stadnamn
fraa Oslofjorden)
Norborg, Jon Fredrik Wisløff
(1948 -) Residerende kapellan i Vestby fra 1983. Menighetsprest først og fremst for
Såner sogn. Bosatt på Store Brevik. AH Se: Prester.

Dorothea Volkart Nordal.
Tekstilarbeid.

Nordahl, Dorothea Volkart
(1947 -) Tekstilkunstner/teppekunstner. Opprinnelig fra Sveits. Bosatt i Sagaveien.
Hun har hatt eget atelier i Son fra 1969. Hun har deltatt på en rekke separat- og kol
lektivutstillinger, og hun er innkjøpt av Moss faste galleri, Østfold fylkesgalleri,
ABC Bank, Statoils samlinger i Stavanger. Hun har hatt flere store oppdrag med
utsmykning av offentlige bygg, og andre større oppdragsgivere: bl.a. Vestby kom
mune, Moss Gymnas, Den Norske Lægeforening, Radisson Hotell, samt diverse
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cruiseskip. I hovedtrappa i Det Norske Teatret har hun laget det tredelte billedtep
pet «M.M.T»: «Teppet tolkar teatrets løyndomsfulle mørke, romleg utvida med
store svarte fjør og med glatte blåfarga stavar ut frå veggen». Hun har hatt en rekke
tillitsverv, bl.a. som medlem i Stortingets utsmykkingskomité og som styreleder i
Norske Tekstilkunstnere.
Nordby, Trygve Gulbrand
(1954 -) Født på Bjørkelangen. Eksamen fra Sosialhøgskolen. Han har vært journa
list, ansatt i Nordland fylkeskommune, pressesekretær for SV's stortingsgruppe,
kampanjeleder for Kommunenes Sentralforbund, administrerende direktør i
Kommuneforlaget, generalsekretær i Flyktningerådet 1990 - 97, rådmann i Oppe
gård 1997 - 98, flyktningepolitisk rådgiver i UD 1998 - 99, og har drevet med kon
sulentvirksomhet. Nordby flyttet til Son og kjøpte sammen med Vigdis Vevstad
Spinnerigården i 2000. Våren 2001 ble han valgt til leder i Soon og Omegns Vel. Den
3. september 2001 ble han konstituert som direktør i Utlendingsdirektoratet (UDI)
og ble senere fast ansatt. IG
Nordheim, Odd
(1933 -) Snekker og lokalpolitiker, bosatt på Kolås. Representant for Sosialistisk
Venstreparti i Vestby kommunestyre i hele 5 perioder, fra og med 1976 til og med
1995. Han har i denne tiden vært selve personifiseringen av SV og har hatt stor
betydning for kommunepolitikken. Fra 2002 er han atter med i kommunestyret. IG
Nord-Son
Fram til ca. 1940 fantes begrepene Nord-Son og Sør-Son. Seiv innenfor det lille sam
funnet som Son var, både i folketall og utstrekning, hadde man i sin tid geografis
ke skiller. Skillet gikk i området ved Son Torg, eventuelt i Svensebekken. Sør-Son
skulle visstnok være litt «finere» enn Nord-Son, iallfall mente man det i Sør-Son. IG
Se: Svensebekken.
Norem Soon
Skoleskip for Soon Sjøskole. Hardangerjakt bygd i 1908. Den har fast plass ved
brygga nedenfor Birkelandgården. Den har følgende mål: Lengde 23,8 meter, bred
de 5,5 meter, dyptgående 2,9 meter. Den har et deplacement på 90 tonn og et seila
real på 300 m2. Båten har ellers som hovedmaskin Caterpillar TA 3406, 275 hk. tur
boladet. Hjelpemaskinen er en Volvo MD 11,12 kVa, for produksjon av 380 Vog 220
V vekselstrøm samt 24 V likestrøm. Se; Soon Sjøskole.
Norgesbuss Østfold AS
Busselskap som trafikkerer rutene Moss - Øståsen - Son - Deør - Hølen - Vestby og
retur, og Brevikbukta - Øståsen - Son - Deør - Sonsveien og retur. Bussrutene er til
sluttet Stor-Oslo Lokaltrafikk og er viktigste kollektivtransportmiddel for Son og
omegn. Se: Busstrafikk.
Normar
Bedrift stiftet i 1993 av Albert og sønnen Even Larsen. Under Normar-paraplyen er
det tre separate firmaer:
• Normar Adventure: Etablert i 1993 og driver utleie av seilbåter i inn- og utland. Det
er familieeid, med Anne Line Ingvaldsen og Helene Ribe som ansatte.
• Normar Yachts: Importør for verftet Beneteau i Frankrike. Eies av Even Larsen og
investor advokat Dag Harald Gjerstad. Ansatte: Even Larsen og André Trysberg.
• Seilskolen: Seilkurs for begynnere og viderekomne i inn- og utland. Etablert i april
1999. Ansatte: Helene Ribe og Carl Løvenskiold. Eies av Even Larsen,
Løvenskiold og båtimportøren Lunde Båt AS.
Bedriften har lokaler på Sletta Næringspark. Den disponerer bryggeplass rett nord
for Son Kystkultursenter. Lager og utstillingshall for seilbåter er i 2000 - 2001 bygd
i Sletta Næringspark.
230

SONJA NYLAND

Norsk Raffineringsverk
Støperi som ble grunnlagt 5. juli 1924 av John Unger Pande. Han var diplominge
niør i elektrokjemi. Støperiet holdt til i Son i 3 år, fram til høsten 1927, i en av byg
ningene til tidligere Soon Dampsag. Pande samlet metallavfall som inneholdt bly
og støpte store og små blyprodukter som søkker og annen fiskeredskap og sann
synligvis også blykjøler til seilbåter. Han arbeidet oftest alene, men hadde av og til
en hjelpemann. Høsten 1927 flyttet virksomheten til Oslo. Den fortsatte med raffi
nering av bly og kobber fram til 1976. Se: Pande, John Unger.
«Norvegia»
Se: Vesle-Per.
Baker Ole Nygaard (til høyre) og hans
bakersvenner utenfor bakeriet i
Spinnerigården i 1930-årene.
(Foto: W. Trautmann).

Nygaards Bakeri
Det var bakeri i Spinnerigården fra 1870-åra: Opprinnelig drev baker Grønbeck
«Bageri & Colonialforretning». Senere ble lokalene overtatt av baker Ole Nygaard
(1885 - 1962) som drev virksomheten til ca. 1960, på hjørnet mot Thornegården.
Nygaards kringle over Tranga var et kjent innslag i bybildet. Etter Nygaard over
tok Borgersen og Johansen virksomheten. Bakeriet opphørte omkring 1965. IG Se:
Kringle Street.
Nyland, Sonja
(1931 -) Forretningskvinne med mangslungen karriere i Son. Hun serverte på
Klubben i 1960-årene, under Helma Belgen. I begynnelsen av 1960-årene drev hun
Kafé Neptun i et par år. Hun overtok kolonialforretningen i Woldegården etter
Henry Leere i 1960-årene. Hun var så ansatt hos Aimar Hansen & Søn i 7 år, fram
til 1975, da hun overtok driften av forretningen etter Hans Jacob Hansen. Sonja
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drev også butikk i lokalene som senere ble Brygga Mat i årene 1984 - 1988 og drev
i samme hus Sonjas Konditori omkring 1990, og etter hvert Son Pub og Pizza,
omtrent der Tordenskjold Kafe senere overtok. IG Se: Risbråthe, Ola.
Nyquist, Oluf Peter
(1833 -1928) Lege, født i Moss. Han var lege i Son i årene 1864 -1873. Han var his
torieinteressert og skrev i 1918 en artikkelserie i Moss Avis: «Et og andet om Soon
og Hølen i Ældre tider». Artiklene gir et godt bilde av forholdene i Son på 1800-tal
let og er et godt kildeskrift for både Son og Hølen. Se: Leger, Legesenter.
Næringsliv
Ulike næringsbedrifter er kommet og gått i Son og omegn gjennom tidene.
Næringsliv i Son 1929. Annonser fra «Jul
ved fjorden».
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Jeg har smør og ost og alle ku.Tstnerkred.se, Han kunde da ofte bli borte i
slike saker

dogsvis og vi barn ventet forgjæves paa ham paa

Deilig brød og boller Nygaard
skolen. Naar han kom tilbake var han taus og
for mig baker.
indesluttet. Han var som De forstaar temmelig

KJÆRUGHET
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PiNDE
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Aller best er mine JULBKAKER original, men en flink lærer var han trods alt.
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CIGARE
Tobakker — Piper og Punger
Alt slags schnadder for voksne
og unger.

Frk.Borgersen
SOON.

KANO,
Gi gutten en kano til jul denne
gang
saa blir han taknemmelig vinte
ren lang.
Naar sommeren kommer — i
kano ombord
tror gutten sig fører av «Ber
gensljord»
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SOON.

Spar dine sko, gjør bruk av min
BIL
Den kan dig føre saa langt som
du vil
23 0 0 mit bilnummer er
Ring nr. 100! Du treffer mig der

Ole Kihde
Spar ikke skoene, bruk ikke bil
jeg reparerer hver sko som er
til.
ALT

OARANTERES.

Johan Solvang
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\/2 aars skolegang. Det skulde tyde paa at vi
SOON
hacfde lært noget i skolen ii Huitlfeldtgaarden.
'jiirgensen var her i flere aar.
Frk Løien drev ogsaa privat skole i Jiirgen~
sena sidste tid. Da han sluttet gik de fleste av hans
o 0 0 Fl
elever over til hende. Holter holdt ogsaa skole i DL pkcinpHlAinn
1/2 å.r. Samtidig drev frk. Groth en abc skole saa
R
r
J
det dengang var 3 private skoler i Soon.
Ekspeditør C. H. JOHANSEN
Holter hadde lokale hvor Jiirgensen hadde
. ,
holdt til og frk. Løien i murer Dahls hus der Hvor Skal De sende va^1rert‘!rt0^ss'°
nu kæmner Bylte.rud bor. Frk. Groth hadde sS bring dem tll bryggen og sl
lokale i bryggerhuset ved Hvitfjelidtgaarden —
fra til oss.
'iløibygningen.
Skal De seiv en tur inntil Oslo
Alle private lærere sluttet omtrent samtidig
kan De her
Fik. Løien var visst dog.længst. Hun bev saavidt
«Ai(a» og
jeg kan erindre den sidste private lærer i Soon.
Hvorledes fikte De at være lærer da hr.
,
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Er haken en urskog jeg jevner
M01t(7 ’
.......
den flott.
Det likte jeg ikke noget videre.
haaret raseres Qm røtt eljer
Tilslut oplyser Holter at en søn av tolder 5
biatt.
Eriksen i flere aar drev navigasjonsskole i Soon jeg jar djg ved næsen. Du mer
og fra den skolle er fkke saa faa elever gaat ut,
ker det ei.
som siden førte skuter fra Soon.
ja kom du som vildmand, gik
Erindrer De noget av interesse angaaende
fiks du fra mig.
det kommunale liv i Soon ?
Veiene blev meget daarlig vedlikeholdt denB a R b t k.
gang. Gamle tolder Eirksen, som var veiinspektør p
ARNFSFN
pleiet om vaaren at lede vandet bort fra gatene O» r\ IV, i* L/vJ L. 1 1
med1 sin spaserstok. Noget mere bl'ev det vist
SOON.
ikke gjort. Naar der i bystyret var tale om nogen
—
bevilgning spurte altid tolder Eriksen: «Haakken r,| CÉlfC!l | ftn p n
skal betale?» og dermed faldt gjerne saken bort. F rlofcM&aipilC 11
Var det stort fattigbudget da
Wollegaarden —’soon
Jeg vet sandelig ikke om der var fattigvæsen
i hele tat. Jeg kan ialfald ikke erindre at jeg hørte
Her vaskes og masseres
det omtalt. EnhVer prøvet at greie sig seiv.
klippes og onduleres
Hvorledes var det med brandvæsen?
Kom ( god tid f{Jr jul!
Ja vi hadde en brandsprøite og en bramlTjmc kan
.
station — den sam'me som den nuværende.
Jeg kan erindre en brand nede ved stranden
• TELEFON 20.
i nærheten av det sted hvor Dørenberger nu bor.
,
«
Ved den anledning brændfe en gammel mand KflSpflffl NUDSrilu
in de. Brandsprøiten kom for sent ut da man ikke
kunde finde nøklen til brandstationen.
Cl CT A H
I nærheten av det brændte 'hus var det dan- Ul*.
gang et aapent bad med adgang til varme bad
hølen- 9—11
og gytjebad.
Honiinl 't 11Der
Urvforo
var ansat
fot* a en
ar r\5
badekone.
non c inifiafli;
Badet
S00N . Torsdage \_2,
blev drevet av Holters far eller på hans initiativ.
Der var dengang meget paa tale at anfægge et Har du ondt i hodet, maven
eller brøsT
mineralsk bad i Laxa og stedets doktor var meget
'interessert i det, men det blev intet av.
gå til dr. BLSTAD og så får du
trøst
Var der nogen selskapelighet i Soon dengang?
Damerne hadde en kvindeforening som holdt Alle vil han motta med et ven
lig smil —
møte i, hjemmene med kaffeslaberas ,m. m. De had
de strikketøi med. Disse opbevarte de i en stor Han vil alles beste, er grei og
liketil.
kurv som blev bragt til det hjem hvor næste møte.

NÆRINGSLIV

Tidligere hadde Son både smed, skomaker, skredder, baker og slakter. Disse yrke
ne finnes ikke lenger i Son. En stor del av befolkningen i Son arbeider andre steder,
i omegnskommunene, i Moss, i Oslo. Det finnes likevel mange bedrifter i Son og
omegn, for det meste småbedrifter, men mangfoldet er stort, noe som den etterføl
gende listen viser:
Næringshedrifter/næringsdrivende i Son og omegn:

Agenturer: Holger Andreasen Agenturer AS, Aqua Partner AS, Bavaria Import AS,
BWD AS (Bengt Wennerhag Design)
Akupunktører: Akupunkturklinikken i Son v/Arne Hovland, Homøopat MNHL
Lene Krogh.
Alarm og Signalanlegg: Folio Alarm AS
Arkitekter: Michael Batchelor, Hans-Kjell Larsen, Jan Lindblom, Claudia Wuhr
mann, Asbjørn Ystad
Automasjon: HauglTs Automatikkservice, Lissner Industriautomatikk
Automater: Casino Drift AS, Jede Østfold, NB & Automatservice AS
Aviser, blad, tidsskrifter: Eksportforum A Gustavsen
Banker: SpareBank 1 Soon (Soon Sparebank)
Bedriftsutviklingskonsulenter: Dialog Consult, JEU-Consulting
Begravelses- og kremasjonsbyråer: T. S. Jacobsens Begravelsesbyråer AS
Bensinstasjoner: Tegnebyholtet Servicenter AS
Billedkunstnere, kunsthåndverkere: Ecclesia Tekstilverksted v/Greta Rimington, Arne
Samuelsen, Hanne Kirsti Lunder - keramikk
Bilsalg - import og en gros: Imex Int Trading Ewa Råken
Blikkenslagere: Son Blikk og Ventilasjonsmontasje AS
Bygg- og tømrermestere, tømrere: Erik Gustavsen, Arne Holden, Thor-Egil W Jensen,
Erik Meltzer Jacobsen, Terje R Opperud, Son Snekkerservice, Øko Produkter
Norge AS, Jan Østmark AS
Båter, båthavn, båtopplag, båtutleie: Brødr. Lervik Båtbyggeri, Son Båtservice, Son
Småbåtservice, Sonskilen Båthavn, Normar Adventure AS, Son Marina A/S,
Søndre Brevik Gård A/S
Catering: Sonsveien Smørbrødservice
Datamaskiner m.m.: Nor Kompetansesenter AS, SoonComputerTeam
Drosjer: Folio Taxi, Vestby Varetaxi
Eiendomsforvaltning, -utvikling, -megling: Dialog Media AS, Foss & Co A/S
Eiendomsmegling, Son Bygg og Eiendom AS
Elektro: Normar Yachts ANS, Son Elektroservice, Soon elektriske, CCTV Norway
AS, REH Elektro A/S
Fisk og Fiskeprodukter: Fiskebrygga
Forretninger, kiosker: Brygga Mat - Kiwi Son, Fiskebrygga, Krims & Krams, Handels
kammeret, Soon Blomster, Son Brukthandel, Kiosk & Spill AS, Torvkiosken
AS/Mett & Go
Fotografer: Sten Magne Klann, David Mackie, Opera Photo v/Jøm Svendsen
Fotterapeuter og fysikalske institutter: Son Fotklinikk, Son Fysioterapi
Frisører, Hudpleie, Kroppspleie: Cato-Senterets Hud- & Fotpleie, Son Dame- og
Herrefrisør, Studio Top-Line Familiefrisør, Thornegården Dame- og Herrefrisør,
MD Beautyforum, Anvito Helsepleie AS, Tones Negldesign
Fyringsolje: Statoil Oljeservice Folio v/Øyvind Larsen
Gallerier: Galleri Bakgår'n, Galleri X, Soon Galleri
Gaveartikler: Eva's Idé og Design
Grafiske maskiner og utstyr: Ruco A/S
Helse- og kursteder: Cato Zahl Pedersen-Senteret
Hester, hesteskyss: Son Miljøhestesenter, Søndre Klokkerud Kjøre- og Ridegård
Homøopati: HOS-klinikken i Cato-Senteret v/Lene C. Krogh og Vegard Fjærli
Hvitevarer: Chief AS
Hytteutleie: DanCenter - Oslofjorden Feriebyrå
Industriautomatikk: Lissner Industriautomatikk
Industridesign: John Whatley
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Internett og multimedier: Com System AS
Kafeer, restauranter, puber: Kafe Oliven, Klubben, La Riviera, Son Kro AS,
Thornegården Kafé, Vannet Café og Pub, Brevik Kro og Pizza
Kjøle- og fryseanlegg/-utstyr: Ing. RO. Henriksen AS, Soon Kjøleservice
Konsulenter, rådgivende ingeniøren Jan-Thore Svendsen Konsulentfirma, Miljø
geologi AS
Kontormøbler og -innredninger: Son Interiør Service AS, Soon Kjøleservice
Kosmetikk: O.M. Lønli Consult
Kraner og løfteutstyr: Jens Erik Svendsen Kranservice AS
Kurs: Seilskolen i Son
Leger: Brevik Legesenter - Myhre og Laudal, Son Legekontor - Jon E. Sundby og Jon
Petter Dahlie
Malere, Malermestere: Knutsen's Multiservice, Tom Beving, Bjørn Olafsen, Per Jørgen
Wittusen
Markedsføring: Son Marketing, To-Ny Tone Nyborg, Nima Marketing
Maskinentreprenører: Larsen Anleggsservice AS
Massasje: Anne Lise Frenger: Amna-terapi - psykisk massasje - healing
Medisinsk-teknisk utstyr: Jan Bye AS
Messe- og kongressutstyr: Product Partner AS
Møbler: Soon Håndverksmøbler AS, Ulferts IRE, BWD A/S, Frode Kleven
Måleinstrumenter: Industrielementer AS (metalldetektorer)
Næringsmiddelindustri: Snack Food Resources AS
Psykologer, psykoterapi: Sølvi Kristiansen, Liv Følling
Rammeverksted: Son Rammeverksted, Normanns Dekor
Regnskapskontorer: ADM-Service Paal Jargel, Brevik Regnskap AS, Byrået i Son A/S,
Klient-Regnskap a.s., Regnskapsringen Soon AS, Son Regnskaps-tjeneste,
Regnskap & bedriftsutvikling AS
Reisearrangører: ItaliAmo DA
Reklamebyråer: Ideco Reklame & Grafisk Design, Tekst & Idemakeriet ANS
Ridesenter: Son Miljøhestesenter v/Marita Larsen
Rørleggere: Son VVS A/S v/Einar Schwartzlund, Rørlegger'n i Son v/Tor Egil
Johansen
Skipsmeglere: Shipmanagement Ltd AS
Snekkere og snekkerverksteder: Son Snekkerservice v/Hans Jørgensen, Soon Snekker
verksted AS, Soon Håndverksmøbler
Sportsartikler, engros: Uni Sport v/Tor Gulbrandsen
Steiner og mineraler: Stein Teknologi og Utvikling
Taksering: Ingeniør Sverre Utakleiv A/S, Erik Meltzer Jacobsen
Tannleger: Hans Kristian Dahl, Ragnar Dekke, Ole Sand
Tannteknikere: Jan E. Johansen, Son Dental Keramikk AS
Tekstil og gaveartikler: Ecclesia Tekstilverksted v/Greta Rimington, Uni Sport
Trafikkskoler: Vestby Trafikkskole
Treningsinstitutter: Soon Trim & Swim AS
Trykkerier: Trygve J Dahl Boktrykkeri, Jogo AS
Vaktmestertjeneste m.m.: Soon Hytteservice
Ventilasjons- og varmluftsanlegg: Son Blikk og Ventilasjonsmontasje AS
Verne- og sikkerhetsutstyr: Svendsen Consult
Videoproduksjon: Opera Photo v/Jørn Svendsen
Vikarbyråer: Bissi Bi Vikartjenester
Nærup, Alfred Hagbarth

(1850 - 1938) Fogd. Cand. jur. i 1873, sorenskriverfullmektig, ansatt i Finans
departementet, foged i Totens Fogderi og politimester i Gjøvik i 1897. Han søkte
avskjed i 1903 og studerte revisjonsvesen i utlandet i flere år. Han var sekretær og
hadde andre tillitsverv i Norsk Forstforening. Han fikk foreningens sølvmedalje for
skogsaken i 1899. Han skrev atskillig i pressen, bl.a. om skogsaken, offentlig revi
sjonsvesen, utbygging av Norefallene, Bergensbanen. Han skjenket «Son Folkebad»
til Son skole. Se: Son Folkebad.
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NÆRUPHUSET

Nærup, Ernst
(1881 - 1977) Ingeniør. Sønn av Alfred Nærup. Bodde i Strandgata 9, i huset som
ennå kalles Næruphuset. Han var i sin tid et kjent trekk i Sonsmiljøet, idet han gikk
med en lang stav og kledd i tykk frakk sommer som vinter, enten med bredbrem
met hatt eller tykk skinnlue. Han kunne minne om vekteren som er forsikringssel
skapet «Gjensidiges» merke. IG
Nærupbakken
Uoffisielt navn på bakken mellom Storgata og Strandgata, ved Næruphuset. Se:
Næruphuset I Veier og veinavn.

r

Næruphuset
Gammelt hus i Strandgata 9. Navn etter Ernst Nærup. Huset heter også «Diogenes»
og «Snekkerhuset». I huset var det i første del av 1900-tallet ei steinrulle, der folk
kunne komme og rulle tøy. Restaurert i 1980. Gammelt uthus ble skiftet ut. Også

Næruphuset i 1968.
(Foto: IG).

Næruphuset i 2002.
Huset ble rehabilitert i 1980.
(Foto: ØFN).
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KJERSTI NÆSS

bebygd med ny garasje og en liten sjøbu og brygge. På eiendommen lå til begyn
nelsen av 1900-tallet dampbåtbrygga. Eiendommen er som så mange andre eien
dommer i Strandgata delt i to av gata. Huset har interessante detaljer som «anstøts
stein» og jernstang på hushjørnene for å beskytte huset mot vogner og kjerrer den
gang hovedgata var i Strandgata. IG
Næss, Kjersti

(1953 -) Maler. Flyttet til Son i 2001. Hun arbeider hovedsakelig med akvareller og
akrylmalerier. Hun har hatt en rekke separatutstillinger, bl.a. på Norsk Philips A/S,
Galleri bakkehavn Gård, Galleri Loppa og Galleri gamle Ski,. I tillegg har hun del
tatt på en rekke kollektivutstillinger, i 2002 på Vestby Lions Club's høstutstilling.
Nøtteløkka

Stor boligeiendom like ved Son skole. Gnr. 160, bnr. 117 og 216. Bebygd med et
sveitserhus oppført ca. 1900, og rehabilitert og utvidet i 1984. Eiendommen er blitt
oppdelt og bebygd med to nye bolighus i 1990-årene.

o
OBOS-feltet

Se: Store Brevik.
«Octava»

Seilbåt, 52 m.2 krysser, konstruert av Jacob M. Iversen og bygd på Soon Baadbyggeri
i 1920. Gjennom kjøp av andelsbrev å kr 1000 ble båten kjøpt tilbake til Son i 1990
for kr 100 000. Den var ferdig restaurert i 1995 og har havneplass ved Son
Kystkultursenter. IG
Oldsaksfunn

Son og omegn har hatt bosetting siden eldre steinalder, dvs for ca. 8000 år siden.
Dette viser en rekke funn fra området:
Eldre steinalder - ca. 6000 4000 årfør Kr.:
Labo, gnr 134 - 135:
Søndre Labo, gnr 134.
Mørk, gnr 155 - 156:

2 Nøstvetøkser
Gravstokktyngde av stein
Nøstvetøks. Meisel av stein

Yngre steinalder, eldste fase, ca. 4000 - 2800 før Kr.:
Strømbåten av Søndre Labo, gnr 135, bnr 2: Stridsøks av stein
As/Stavnes, gnr 158:
Tynnakket steinøks
«I Såner»:
Tynnakket steinøks
Yngre steinalder, mellomste fase, ca. 2800 - 2400før Kr.:
Husj ordet, gnr 135, bnr 1:
Pilspiss av skifer
Pilspisj
Mørk, gnr 155 - 156:
Stridsøks av bergart
Stavnes/Stamnes, gnr 159;
Flintflekke. Tykknakket steinøks
«I Såner»:
Tykknakket steinøks
Yngre steinalder, yngste fase, ca. 2400 - 1800 før Kr.:
Skafthulløks av stein
Grimsrud, gnr 140:
Skafthulløks
Mørk, gnr 155 -156:
Søndre Mørk:
Flintdolk. «Meisel» til ukjent bruk
Bredegget flintøks. Flintkniv
Ås/Stavnes, gnr 158
Skafthulløks av stein
«I Såner»;
Bronsealder, ca. 1800 500før Kr.:
Labo, gnr 134 -135:

Steinklubbe

Eldre jernalder, ca. 500før Kr. - 600 etter Kr.:
Brevik, gnr 132 - 133:

Beltestein (ildstein)

Yngre jernalder, ca. 600 etter Kr. - 1050 etter Kr.:
Kjøvangen, gnr 158, bnr 2:
jJernøks
I forbindelse med planleggingen av golfbane på Stavnes er det funnet et stort
antall fornminner fra steinalderen, bronsealderen og jernalderen: stolpehull etter
bygninger, slipeheller, kullflekker, kokegroper, rydningsrøyser, hulveier, varp og
steingjerder. Funnene viser kontinuiteten i bosettingen fra steinalder til vår tid.
I Grevlingen er det gjort utgravinger i forbindelse med planleggingen av ny
ungdomsskole. Der er det funnet tre boplasser, en Nøstvet-øks, andre flintredska
per, ildsteder og kokegroper.
Se: Historie.
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OLIVENLUNDEN

Olivenlunden
Navn på hagen til Stoltenberggården, der det om sommeren drives uteservering i
tilknytning til Café Oliven. Se: Cafe Oliven.
Olla
Olleveien. Gangvei mellom Skoleveien og Storgata. Her var det tidligere ei olle,
bekk med brønn der folk i Son hentet vann. Se: Vannforsyning I Veier og veinavn.
Olsen, Arthur
(1902 - 1976) Skipskaptein. Født i Son som den yngste av 7 søsken. Han arbeidet i
sin ungdom hos Jac. M. Iversen på Soon Baadbyggeri. Han tok siden jobb på
Nyland Verksted. Han dro deretter til sjøs som skipstømmermann. Siden tok han
styrmannskolen, radiotelegrafistkurs og skipperskolen. Han ble 1. styrmann
omkring 1930 for Waages Rederi og ble etter kort tid skipsfører. I begynnelsen av
1930-årene ble han ansatt i Texaco og startet i tankfarten. Arthur Olsen seilte ute
under hele krigen og hadde i alt 37 seilinger over Atlanteren med flybensin. Under
siste del av krigen ble det seilinger på Stillehavet. Han kom hjem på slutten av 1945,
etter å ha vært ute sammenhengende i 7 år. 19. mars 1947 fikk han æresbevisning
fra Det hvite hus, undertegnet av president Harry Truman. Han fikk inspektørstil
ling på land i Texaco i 1948. Han sluttet i 1965.1 1963 hadde han kjøpt Fagerheim i
Fjellstadbakken. Dit flyttet han og kona Kirsti i 1965. (Kilde: Kirsti Olsen) Se; Krigen
1940 - 1945 I Krigsseilere.

Olsok-feiring foran Jostushuset
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Olsen, Poul Asger
Tegner og grafiker. Født i Danmark. Flyttet til Son i 2001. I 2002 hadde han utstil
ling i Galleri Soon med hilder, delvis inspirert av sitt arbeid på skipsverft i sin ung
dom. Motivene var i stor grad skipsvrak, satt inn i en sammenheng som tydelig
viser tilværelsens forgjengelighet.

ORDFØRERE I SON KOMMUNE

Olsokfeiring

1 1990-årene ble det startet en ny tradisjon i Son, ved at Son Kystkultursenter star
tet med å feire Olsok hver 29. juli, til minne om slaget på Stiklestad i 1030 og Olav
den hellige, som ble Norges viktigste helgen fram til reformasjonen. Kyst
kultursenterets leder Else Mehren Olsen leser fra Snorres Kongesagaer, Vestby
Bondekvinnelag serverer rømmegrøt, kaffe og vafler, og Varna Folkedanslag har
danseoppvisning.
Siden år 2001 har også kirken Olsokgudstjeneste i Glenneparken.
Inger Hermansen og Bjørg Paulsen på
Olsok-feiring 2002.

Omkjøringsvei

«Smuglere» av Arthur Omre.
Den norske bokklubben, 1971.

Biltrafikken gjennom Son økte dramatisk i siste halvdel av 1900-tallet, som følge av
den økende bilismen og som følge av utbyggingen i Son og omegnen. Ulike pro
sjekter for omkjøringsvei ble lansert, men alle medførte protester og konflikter i
lokalmiljøet. Omkjøringsvei gjennom Grevlingen ble likevel vedtatt som del av
reguleringsplanen for Son i 1986, og allerede høsten 1988 ble den tatt i bruk. En nor
dre omkjøringsvei har vært diskutert, men foreløpig ikke vedtatt. Se: Grevlingveien
Omre, Arthur

(1887 - 1967) Arthur Antonisen. Forfatter. Han hadde et omskiftelig liv, delvis på
kanten av loven. Han flyttet fra Oslo til Hølen i 1935. Samme året skrev han roma
nen «Smuglere» med handling fra forbudstiden i 1920-åra, delvis ut fra egne opp
levelser. Det har vært hevdet at boka er skrevet i Pjåken. Det mest sannsynlige er
likevel at boka er skrevet i Oslo, etter eget utsagn «på et ensomt sted», dvs i feng
selet. Han skal visstnok ha leid hus i Pjåken i 1937 (han søkte om postboks i Son
14.07.1937), noe som kan ha skapt historien om at «Smuglere» ble skrevet i Pjåken.
Se: Smuglertiden.
Onsager, Søren

(1878 -1946) Kunstmaler. Han slo seg ned i Villa Holland ved Kugrava. Hans mest
kjente bilder i Sonssammenheng er «Badestranden ved Soon» fra 1905 og «Nordre
Brevig» fra 1914. Onsager hadde en overutviklet kritisk sans som rammet både
ham seiv og omgivelsene: Han ødela store deler av sin produksjon og kom i kon
flikt med kunstnerkolleger. Riktig ille ble det da han framtrådte som kunstnerisk
frontfigur for Quislingregimet. Under krigen ble han ansatt som direktør for
Nasjonalgalleriet. (Kilde: Bjørn Linnestad: Vestby - sett med kunstnerøyne)
Ordførere i Son kommune

Med formannskapslovene av 1837 ble Son egen kommune, med status som lade
sted. De første 10 årene - til 27. august 1847 - hadde Son og Hølen felles formann239
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skap og felles ordførere. Fra 1837 til sammenslutningen med Vestby kommune 1
januar 1964 hadde Son følgende ordførere:
Felles ordførere for Son og Hølen:
Pastor Carsten ]Henrik Schanche
1837 -1838
1838 - 1839
Handelsborger Rasmus Wold
1839 - 1841
Pastor Poul Resen Hofgaard
1841 - 1843
Kjøpmann Johan C. Bentzen
1843
Pastor Poul Resen Hofgaard
1843 -1845
Kjøpmann Johan C. Bentzen
1845 - 1847
Kjøpmann Brede Plade Stoltenberg
1847
Overtollbetjent Andreas Nicolai Møller
Ordførere for Son kommune alene:
1847 - 1865
Overtollbetjent Andreas Nicolai Møller
1866
Pastor S. Heiberg
1866 - 1867
Handelsborger Ole S. Hansen
1868 - 1869
Pastor S. Heiberg
1870
Handelsborger Søren Thorne
1871 - 1873
Handelsborger Ole S. Hansen
1874 - 1875
Handelsborger Johan Holter
1876 - 1880
Handelsborger Juul Gulbrandsen
1881 - 1885
Handelsborger Johan Holter
1886
Kjøpmann Aimar Hansen
1887
Lærer Christian Hansen
1888 - 1891
Handelsborger Ole S. Hansen
1892
Tollbetjent Haakon Larsen
1893 - 1895
Damskipsekspeditør H. Samuelsen
1896 - 1897
Lærer Christian Hansen
1898 - 1899
Skolebestyrer Christian Nielsen Lie
1900
Kjøpmann Søren Andreassen Ruud
1901
Kjøpmann Aimar Hansen
1902
Pastor Fredrik Smith
1903
Kjøpmann Martin August Thorvaldsen
1904 -1906
Pastor Fredrik Smith
1907 - 1908
Bakermester Isak Grønbeck
1909
Fiskehandler Edvard Jakobsen
1910
Meierieier Bertinius A. Lie
1911 -1916
Kunstmaler Othar Holmboe
1917
Båtbygger Jacob M. Iversen
1918
Pastor Ragnvald Nielsen
1919
Skomaker Jens August Hansen
1920 -1922
Herman R. Gade
1923 -1925
Skolebestyrer Hallvard Hatlehol
1926 - 1931
Kjøpmann Johannes Hansen
1932
Ingeniør Gottfred Christensen
1933 - 1935
Dampskipsekspeditør Carl Hartvig Johansen
1936 - 1937
Kjøpmann Johannes Hansen
1938
Dampskipsekspeditør Carl Hartvig Johansen
1939 - 1941
Elektriker Johan Kristoffer Strøm
1941 -1945
Kjøpmann Helge Grønbeck
1945
Elektriker Johan Kristoffer Strøm
1946 - 1947
Kjøpmann Reidar Jacobsen
1948 -1949
Busseier Ivar Bogen
1950 - 1955
Smed Henry Gulliksen
1956 - 1963
Kontorsjef (i E-verket) Birger Baltzersen
Se også: Son Kommune.
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«OSCARSBORG»

Ordførere i Vestby kommune

Etter sammenslutningen mellom Son og Vestby kommuner 1. januar 1964 har den
sammenslåtte kommunen - Vestby - hatt følgende ordførere:
1964 -1975
1976 - 1979
1980 - 1983
1984 - 1987
1988 - 1999
1999-

Thorstein Ludvigsen (A)
Gunnar Nortvedt (H)
Kjell-Erik Heibek (H)
Helge Bakke (A)
Nils Åge Jegstad (H)
Tom Anders Ludvigsen (A)

Se også: Kommunesammenslutning.
Orelia

Boligvei på Deør skog. De fleste veiene i området har trenavn. Se: Veier og veinavn.
Orrhaneveien

Boligvei på Store Brevik. De fleste veiene i området har fuglenavn. Se: Veier og vei
navn.
«Oscarsborg»

Den siste dampbåten som trafikkerte ruta Son - Oslo. Rederi: Fred. Olsen. Den ble
bygd i 1904 i Stockholm for Styrso Nya Badhus AB, Goteborg og døpt «Styrso I».
Lengden var 29,9 meter, bredden 6,82, og båten var på 151 brutto registertonn.
Dampmaskinen var på 290 Hk, og farten på 12 knop. Båten kunne ta 300 passasje
ren I 1908 ble den solgt til A/S Nesodden Dampskipsselskab og omdøpt til
«Oscarsborg I». Den trafikkerte fjorden i sommermånedene og lå i opplag om vin
teren. I 1918 ble den ombygd til vinterbruk med innebygde salongen Fred. Olsen
tegnet aksjer i selskapet, og i påsken 1918 ble båten satt inn i ruta Kristiania Drøbak - Hvitsten - Krokstrand - Kjøvangen - Son. Fred. Olsen kjøpte skipet i 1920.
«Oscarsborg» forfull damp.
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OSLOFJORDEN FERIEBYRÅ

Ruta gikk sommer og vinter med få avbrudd. 11954 ble ruta nedlagt, da bilene etter
hvert overtok trafikken. Skipet ble da solgt til Reidar K. Olsen i Svelvik og ombygd
til lastebåt med dieselmotor. Den fikk navnet «Reigun».
Skipsfører i tiden 1945 -1952 var Eivind Strand Jacobsen. Det foreligger pla
ner (v/Petter Olsen) om å restaurere gamle «Oscarsborg» eller «Borgen» som den
ble kalt.
Båten spilte en viss rolle 9. april 1940, etter at slagskipet Bliicher var senket
ved Drøbak, skutt i senk fra festningen Oscarsborg. Båten hadde nettopp lagt ut fra
brygga i Son, og var kommet til Paradislandet på utsiden av Laksa da den ble stop
pet av tyskerne som brukte den til å landsette soldater på dampbåtbrygga ved Son
torg. Soldatene tok derfrå landeveien til Oslo. IG (Kilder: Bladet «Linjen» nr. 2 1979 utgitt av Fred. Olsen & Co og «Borgen's» siste styrmann) Se også: «Alpha» I «Beta» I
Johannessen, Sigurd I Krigen 1940 -1945 1 Pappabåter I Strand Jacobsen, Eivind.
Oslofjorden Feriebyrå

«Dan Center». Hytteformidlingsbyrå, drevet av Ruth Brochmann (1946 -), etablert
i Storgata 32 15.02.1999 til sommeren 2002, da det ble etablert som hjemmekontor.
Se: Turisme.
Oslofjord Info

Nettverksamarbeid mellom blant annet gjestehavner, næringsliv, offentlige myn
digheter, destinasjonsselskaper, kystkommuner og fylkeskommuner rundt Oslo
fjorden. Formålet er å gi båtturister og andre brukere av fjorden informasjon om alt
som de har behov for, havneforhold, service, severdigheter m.m., via internett og
telefon. Oslofjord Info ble stiftet 15. februar 2000 og igangsatt i mai 2000. Oslofjord
Info hadde først kontor i Thornegården, med Albert Larsen som prosjektleder. I
2002 ble kontoret flyttet til Fredrikstad. Se: Larsen, Albert I Turisme.
Ospeveien

Vei i hytteområde øst for Store Brevik. Se: Veier og veinavn.
Osvold, Harald O.

Forretningsmann. Han eide flere gårder i Son i 1980-årene, blant annet Viking
Canning, Woldegården og Atlanticgården, som han forøvrig var byggherre for.
KNUT ottersen
Sons-pratmg

Hp
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Otgard, Ragnar W.
(1932 - 1992) Lærer og forfatter. Han har skrevet flere romaner med sosialt tilsnitt:
«Uteliggeren» (19/
(1973), «Saken Morten Rune» (1974), «Grått paradis» (1975),
«Morderen» (1976), «Het sommer» (1977), «Født til taper?» (1978), «På roser og grå
""l,'”™;
sten»
(1979), «I lovens navn» (1980), «Innesperret» (1981), «Grensespor» (1985).
Han
dessuten sskrevet lokalhistoriske artikler i lokalpressen og en rekke krimi
Han har
har dessuten
nalromaner, blant iannet kriminalromanen med motiv fra Son: «Ung kvinne for
svunnet».»
svunnet».» Han
Han hai
har også vært forfatter for enkelte «Knut Gribb»-bøker.
(1918 -) Født i Son. Foreldre var fisker Alfred Ottersen og Marie. Han har vært Sons
eneste birøkter på heltid
1
og har følgelig fått tilnavnet Bie-Knut. Han hadde en tid
opptil 80 bikuber o;og var formann i Son Birøkterlag, som hadde opptil 19 medlem
mer. Han skrev i 1988
19 ei bok om birøkt; «Et års biestell». Han sluttet med bier i slut
ten av 1990-årene. I 2000 utgav han boka «Sons-prating», med historier og stoff om
Son, slik han husk(
husker det, og slik han har hørt fra foreldre og besteforeldre. Knut
Ottersen
Ottersen var
var medlt
medlem av Son bystyre for Venstre i de to siste periodene fram til
kommunesammens
kommunesammenslutningen i 1964. IG Se: Bystyret 1963 I Son kommune 1837 -1964.

p

c

Pande, John Unger
Diplomingeniør i elektrokjemi, født i Oslo 1898 og utdannet i Ziirich. Han kom til
Son i 1924 og drev i 3 år Norsk Raffineringsverk i ett av lokalene til det nedlagte
Soon Dampsag. Hans tid i Son sammen med sin sveitsiske kone gir et lite innblikk
i forholdene i Son i 1920-årene:
Hans kone som var vant med melk med stort fettinnhold fra Sveits, var ikke
fornøyd med melken fra meieriet. De kjøpte derfor ei ku. Den gikk på jordet mel
lom deres bolig (Tronerudhuset) og fabrikkbygningen, seiv om den en dag svømte
over til kuene som gikk og beitet på Kolåsøra innenfor Kolåsskjærene. Da ingen av
dem kunne melke, hadde de gjort avtale med naboen, presten Lars Kjørsvik. Han
var den gang ungkar og hadde en søster som husholderske. Både han og søsteren
melket. Som gjentjeneste kjøpte fru Pande av og til en flaske portvin i Moss til dem.
Slikt kunne ikke en prest gjøre den gang.
Det hendte også at herr og fru Pande spilte «Svarteper» og «Gammel jomfru»
med presten og søsteren hans. Da rullet de ned gardinene for at ingen skulle se det.
Fru Pande hadde ellers en god venninne i Ella Wedel (Gjersøe), datter av
Georg Wedel Jarlsberg. Se: Norsk Raffineringsverk.
Pappabåter
Betegnelse på rutebåtene som fra ca. 1900 til ut i 1950-årene fraktet passasjerer mel
lom hovedstaden og småbyene langs fjorden. Tilnavnet fikk de fordi familiefaren

«Pappabåten kommer».
Maleri av Dørnberger.
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som var i arbeid i Oslo mesteparten av sommeren, hadde sendt kone og barn på
sommerferie til blant annet Son. «Pappaene» kom med dampbåtene i helgene og
besøkte familien og reiste tilbake til Oslo på søndag kveld. I Son var først og fremst
dampbåten «Oscarsborg» kjent som pappabåt.
Det var lørdagens høydepunkt når pappabåtene ankom. Karikaturtegneren
og skribenten Olaf Krohn skriver i en av sine epistler etter at han er kommet til Son
med «Oscarsborg» i 1922:
«Det er lørdagsaften på torvet i Son. Ved bryggen ligger «Oscarsborg», svettende og
pustende og nettopp ankommet etter den lange tretimersturen fra Kristiania. Over land
gangsbroen strømmer passasjerer med hendene fulle av bagasje og pakkenellikker, noen vif
tende og vinkende til de kjære som har ventet på dem og lengtet etter dem, andre med store
øyne forbauset glanende over det brokete livet som utfolder segforan dem. Det er dem som
for første gang kommer til Soon, som aldri «har vøri» i den byen før, og det unnslipper en
observant reisende herre den plutselige bemerkning: - Død og pine, dette finnes det ikke
maken til i hele Norges land!
Og det gjør det heller ikke. I særdeleshet en lørdag aften når torget foran den store,
hvite og sjeldne hollendergården vrimler av alle slags mennesker, innfødte og tilreisende,
herrer og damer i knallende, brokete farver, badegjester, unger og kjerringer og bikkjer, mens
tutende biler og andre kjøretøyer gjør sitt til at det hele bilde virket sjeldent livlig, jeg vil
rent si europeisk. Jeg har i disse lørdagsettermiddagstimer stått i et hjørne av det hele og
drømt at jeg var i Marseille eller en annen munter sydfransk by.» —
Om forholdene senere på lørdagskvelden gir Nils Kjær følgende beskrivelse:
«Man er lenge oppe i de lyse netter. I de små bislag og i de små lysthus i de dunkle
kirsebærshaver sitter herrene med sine store og damene med sine små glass - lenge. Inn over
veiene gjennom skogen ferdes ensomme par, ute på fjorden døser et seil. En times tid sene
re er dørene lukket, og den lille by ligger i en mystisk stillhet under den bleke himmel».
Se: «Alpha» i Badegjester I «Beta» I «Oscarsborg» I «Prinsessen» I Sommer i
Son.
Paradis
Et markert område med linde- og eiketrær nede ved sjøen på vestsiden av Laksa
halvøya midt iblant den skrinne furuvegetasjonen. Området er de senere år bebygd
med to sommerhytter. Se også: Helveteskløfta.
Paulsen, Bjørg
(1928 -) Hun var i mange år ansatt på kontoret på Vestby E-verk. Fra 1995 medlem
av Vestby Eldreråd. 21. februar 2002 ble hun valgt til leder av Son Pensjonist
forening. Hun er medlem av redaksjonskomiteen for Son-Leksikon.
Pedersen, Anders
(1937 -) Født ved Sundstedet, ved Hølenselva. Sønn av Ole Pedersen. Han ble
ansatt i Son kommune, uteseksjonen, i 1958. Arbeidsområde var vei, vann og avløp,
brannvern m.m. Han fortsatte i felleskommunen Vestby/Son fra 1964, inn til han
gikk av med pensjon i 1999. Han innehar Norges Vels medalje for lang og tro tje
neste. AH Se: Son kommune 1837 - 1964.
Pedersen, Astrid
(1934 -) Sykepleier, som virket en tid som hjemmesykepleier for Soon og Omegns
Private Sykepleierforening. AH
Pedersen, Hans
(1901 - 1965) Kjøpmann som drev kiosk med aviser, tobakk, frukt og godterier i
samme bygningen som Soon Sparebank holder til i. Da banken utvidet i 1980, over
tok den lokalene til kiosken.
Pedersen, Jan
(1931 -) Lærer og en tid fungerende bestyrer ved Son skole i årene 1957 -1961. Han
tok dessuten stor del i det kirkelige arbeidet. AH
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Pedersen, Ole
(1889 - 1978) «Ola Djupendal». Anleggsarbeider som bodde på Sundstedet
(Sundstad) ved Hølenselva. Han var en meget benyttet skytebas og grunnarbeider
i Son og omegn. Han boret og sprengte i fjell, i de siste yrkesaktive årene sammen
med sønnen Martin. Han var også fingernem og reparerte store og små gamle klok
ker. Tilnavnet «Djupendal» skrev seg egentlig fra faren som kom fra gården
Djupendal lenger oppe langs Hølenselva. IG
Moderne versjon av «stormangrepet» .
«Vestby sett med kunstnerøyne».
Wilhelm Peters: Innfeldt bilde:
«Stormangrep på en fiskerlandshy» 1895.
Versonene er fra venstre lille
Dora Karterud, bakermester Grønbeck,
fru Grønbeck, frøken Schinrud, gutten
Marinius Olsen, i bakgrunnen hans mor
Anna Olsen, trommeslageren
Juel Gulbrandsen, Amelie Arnesen med
datter på armen, klarinettisten den senere
oberst Klaus Østby, trompetisten baker
Brehmer, bassisten den senere oberst
løytnant Utgaard. Gitaristinnen skal være
søster av kunstneren.
Foran: den senere brigader
Johanne Iversen.
Ved husveggen Fredrik Hansen Pjåken og
Lauritz Berntsen.

Petershuset 1958. Soon Sparebank og
Woldegården til høyre. Nylagt asfalt.

Peters, Wilhelm
(1851-1935) Kunstmaler. Peters bodde i skipsfører Pettersens hus nederst i
Fjellstadbakken da han i 1895 malte det kjente bildet «Stormangrep på en fisker
landsby». Motivet er hentet fra tranga mellom Spinnerigården og Thornegården,
der Frelsesarmeen kommer taktfast spillende mens den lokale befolkningen er til
skuere. Personene på maleriet er innbyggere i Son. Maleriet er utlånt fra
Nasjonalgalleriet til Frelsesarmeens hovedkvarter i Oslo. Motivet er flere ganger
benyttet i internasjonalt brosjyremateriale. Maleren skriver ellers fra sin tid i Son:
Jo, det var deilige dager dengang! Man kunde spenne op sin hengekøie mellem bjer
kene på den trekantede plass og sove middag der. Jeg synes i det hele tatt at Soon er aldeles
bedårende! ... Langt vakrere enn til eksempel Drøbak. (Kilde: Linnestad: Vestby - sett med
kunstnerøyne)
Petershuset
Hus som lå tvers overfor Soon
Sparebank i Storgata. Det okergule
huset med mørkerøde vindskier var
fra 1600-tallet og inneholdt bolig og
blomsterforretning, inntil forretningen
i noen år ble avløst av Son Folke
bibliotek. Senhøstes 1964 ble huset
revet, for å gi bedre plass til trafikken.
Da huset ble revet, fant man på tøm
merstokkene malte blomsterdekora
sjoner, og det ble funnet tapeter med
samme mønster. Da Petershuset ble
bygd, lå det sannsynligvis helt i
strandkanten. Senere ble det plass til
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Petershuset:
Blomsterdekorasjon på tømmerveggen.

Det røde huset ved siden av Petershuset.
Revet i 1964.
(Foto: Alf Lie).

enda et hus mellom Petershuset og vannet, et rødt hus som ble revet i 1963. Det var
opprinnelig ei fiskerbu, og det hadde et eget rom til tørking av garn. IG
Peterstiftelsen
Peterstiftelsens Pilegrimsgård er et «retreat-senter» på Solåsen sør for Son, på det
som tidligere var Grue-eiendommen. Den ble innviet i 1998. Hit kan folk komme
for å søke stillhet og ro. Senteret eller pilgrimsgården er grunnlagt av den tyske teo
logen Joachim F. Griin som er opptatt av økumeni, og her er medlemmer av alle kir
kesamfunn velkomne. Daglig leder er Valfrid Botnen. Det arrangeres «retreat» og
ulike kurser og konferanser i tillegg til at det holdes tidebønner tre ganger daglig.
Det er sengeplass for 21 personer. Stedet kan også utleies til ulike arrangementer,
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Stiftelsen utgir bladet «Over Alt», med stoff om forbønn, meditasjon og
Kristusmystikk. Petersstiftelsen disponerer 25 mål tomt, men håper å kunne utvide
eiendommen. Det planlegges en «grønn og økumenisk landsby». (Kilde: Vestbynytt
og stiftelsens infobrosjyre) Se; Grue-eiendommen.
Petrahuset
Navn på et lite, grått bolighus nær sjøen, nord for Pjåken. Navnet fikk det etter
Petra Nilsen (død 1958), gift med fisker Bernt Oluf Nilsen (død 1943) kalt «Olaf
Bastian» - sønn av Nils Lauritz Berntzen (død 1919). Arvingen Hedvig Andersen
solgte huset i 1958 til Randi Fredriksen. Huset ble i flere år leid ut til bolig, inntil
det ble revet i begynnelsen av 1980-årene, da Randi og Norbom Fredriksen bygde
seg nytt bolighus.
Pinnebukta
Ei bukt på vestsiden av Jeløya, sør for Bile.
Pipegrunnen
Fiskegrunne mellom Bevøya og Bile. Dybde 11 meter. Navnet har den fått fordi
«med» - merke for grunnen - var den gamle sagbrukspipa i Son over sørspissen på
Bevøya.
«Pitens Pensjonat»
Et bolighus i Sonsveien 11, bygd i 1950-årene av Gulliksen. Kjøpt av Peter (Piten)
Duborgh i 1990. Huset ble i noen år brukt som overnattingssted/pensjonat. Nå
inneholder huset to leiligheter.

Gamle Pjåken høsten 2001.
(Foto: IG).

Pjåken
Gamle Pjåken. Gnr 133, bnr 4. Storgata 67. Strandeiendom i sørenden av Son,
bebygd med to bolighus, det eldste et lavt enetasjes hus og det nyeste et to etasjers
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Øvre Pjåken 2002.
(Foto: ØFN).

hus i sveitserstil. Nils Kjær kjøpte eiendommen i 1920 og hodde der til sin død i
1924. Godt kjent er Kjærs epistel «Julibrev fra Son».
Opprinnelsen til navnet «Pjåken» skal være «pusling», «stymper» (pjok
ken?). Begrunnelsen for denne betydningen er likevel uklar. «Pjåk» kan også bety
«en lang kjepp» (påk). (Kilde: Stadnamn fraa Oslofjorden) IG Se også: Pjåkerane.
Pjåkerane
Pjåkerane. Fra venstre: Fredrik (Kellik),
Norbo7n (Nobben), Andreas og
Thomas Fredriksen, fra 1930-årene.

Navn brukt på fisker Andreas Fredriksen (1876 - 1959) og sønnene og fiskerne
Fredrik (Kellik) (1907 - 1993), Thomas (1911 - 1983) og Norbom (Nobben)
Fredriksen (1913 - 1996). «Stamfaren» var Fredrik Hansen (født 1855) som før år
.
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ERIK PLØEN

1900 flyttet fra Malmøya sammen med sin kone Antonie Andreasdatter (født 1854)
og sønnen Andreas. Familien kjøpte gamle Pjåken, der de bodde til den ble solgt til
Nils Kjær. De hadde fiskeskøyta «Solrunn» og deretter «Hutholm». De drev hoved
sakelig med sild- og brislingfiske. De hadde garntørke («gælje») i tilknytning til sjø
bua «Columbus». Garntørka ble revet da brødrene sluttet med yrkesfiske.
Strandeiendommen med sjøbua er overtatt av Jørn Fredriksen, sønn av Norbom.
Sjøbua, som er regulert som verneverdig, ble bevart ved at den i 1998 ble reparert
og innredet til fritidshus. IG Se: Fiske I Pjåken.
Pjåkerrenna

Dyp renne rett utenfor Pjåken og sørover til Sauholmsundet. Dybde 33 - 34 meter.
Plankesvingen

Liten boligvei på Nordre Brevik. Navn inspirert av det tidligere sagbruket i nærhe
ten: Løessaga. Andre veinavn i samme område er Sagbruksveien, Sponkroken og
Tømmeråsen. Se: Veier og veinavn.
Planteliv

Son ligger godt beskyttet mot Oslofjorden og drar nytte av fjorden som varmema
gasin så lenge den ikke blir islagt om vinteren. Om våren gir vannflaten en varme
refleksjon, slik at plante- og dyrelivet kommer tidlig i gang etter noen solskinnsda
ger, etter at snøen har begynt å trekke seg tilbake.
Plantegeografisk hører Son til den boreonemorale sone (dvs. «den nordlige
skogsone»). Det som kjennetegner denne sonen, er barskog med innslag av det vi
kaller edle lauvtrær. Dette er treslag som alm, lind, ask, hassel, svartor, eik og bøk.
Det som gjør at ikke disse treslagene totalt dominerer i Son med sitt gode lokalkli
ma, er berggrunnsgeologien i området. Denne er gjennomgående dominert av
harde, tungt forvitrelige bergarter. Innimellom finner vi mindre områder med let
tere oppløselige bergarter, som sammen med havavsetninger fra siste istid gir et
mer basisk jordsmonn. Fler dominerer planter som krever god jord og varme i
naturbildet.
Området nord for Kolåstjernet er blitt vurdert som verneverdig på grunn av
plantelivet og er foreslått vernet i henhold til naturvernloven.
Jo høyere du kommer og jo lenger øst for fjorden, jo magrere blir plantelivet.
Her er det bartrær som gran og furu og lauvtrærne bjørk og osp som dominerer.
Det er her du plukker blåbær og tyttebær om høsten.
Det er særlig de lavtliggende områder i Son som viser et mangfoldig plante
liv. I sprekkene i svabergene langs fjorden finner vi på forsommeren blodstorknebb.
Den lyser opp med sine svakt rød- lilla blomster. Sauholmene og svabergene kan
være et fantastisk syn når den blomstrer. Områdene innover langs Såna og mot
Hølen (turveien) gir utover sommeren mange fine opplevelser. Her er det havav
setninger og «løse» bergarter, og det slår ut på plantelivet med en gang.
Dersom du er interessert i mangfold av plantearter, vil stort sett alle de lavt
liggende dalganger og sprekker innover fra fjorden kunne gi fine opplevelser. Men
vi må ikke glemme fjæra heller. Her kan du finne berberis, slåpetorn og nyperoser
sammen med andre «Oslofjordplanter», ikke mye, men nok til at opplevelsene er
der. Innimellom fjæresteinene kan vi oppleve strandkvann og strandvortemelk og
graset strandrug med sine blygrå blader. OB Se også; Hollenderkål.
Pløen, Erik

(1925 - ) Keramiker. Han gikk i lære hos Schneider & Knutzen i 1941 - 1944. Han
startet eget verksted på Høn i Asker i 1946, og produksjonen bestod av dekorert
leirgods med tinnglasur. 11948 flyttet han verkstedet til Espa i Stange, og i 1957 eta
blerte han verksted på Ljan i Oslo. På denne tiden skiftet han over fra leirgods til
steingods. Gjenstandene ble vist på Foreningen Brukskunsts høstmønstring i
Kunstnernes hus i 1958, der arbeidene vakte oppsikt. Han ble invitert til å delta i
den nordiske utstillingen «Formes Scandinaves» på Kunstindustrimuseet i Paris
1958-59. Han ble raskt regnet som Norges fremste keramiker. I 1973 etablerte han
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Erik Pløen. Krukke i steingods, 2000.

verksted i Labobakken i Son, hvor han har arbeidet siden. Arbeidene hans har
utviklet seg fra bruksgjenstander til mer frie organiske former, i form av rene skulp
turer, og med eksperimenter i ulike glasuren Han fikk Lunningprisen i 1961 og har
senere mottatt flere internasjonale utmerkelser og er representert i de norske kunst
industrimuseer og i utenlandske samlinger. Gunnar Danbolt skriver følgende i år
2000:
I norsk keramikk er Erik Pløen en nestor, ikke fordi han fyller 75 år, men fordi han i
begynnelsen av 1960-årene ga keramikken nye mål. Han brøt ut fra brukskunstens idealer
om den funksjonelleform, og konsentrerte seg istedenfor om det man på denne tiden begyn
te å kalle de keramiske kvaliteter. Og med det mente man de egenskaper som skiller brent
leire fra alle andre kunstneriske uttrykk. Det var denne tanken som gjorde den keramiske
overflaten til den arena hvor slaget måtte utkjempes, for det var her de keramiske egenska
pene kan komme til syne. Det Pløen innførte i norsk keramikk var eksperimentet - eksperi
menter med ovnstyper og høye temperaturer, og med glasurer, mineraler og krystallen
Resultatet ble så overbevisende at Pløen for alltid skrev sitt navn inn i norsk kunsthistorie.
Se også: Arnesen, Lilly 1 Havrevold, Ingvil.

Poesidagene
Se: Son Poesidager.

Politi
Det finnes ikke noe lensmannskontor eller politikammer i Sonsområdet. Det var
lensmannen i Hølen som tidligere dekket behovet for Son, Hølen og Vestby kom
munen Det fortsatte han med også etter kommunesammenslutningene, seiv om
lensmannskontoret i 1993 ble flyttet til Vestby sentrum.
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Helt fri for politimyndighet har Son likevel ikke vært. Polititjenesten ble i
mange år ivaretatt av en politibetjent som var stasjonert i Son. Opprinnelsen til
denne stillingen skal være behovet for å ta seg av smuglersaker i forbudstiden, og
politibetjent Paul Arthur Andersen («PoPti Andersen») var i stillingen i mange år.
Han bodde i Fjellstadbakken 1. Han var en del av Statspolitiet. Siden ble han over
flyttet til Drøbak. Kemner H. Bylterud hadde fra ca. 1930 også politimyndighet, en
ordning som ble overtatt av kemner Thorolf Drag stedlig «lensmann» under Vestby
lensmannskontor fra ca. 1935 til 1945. Gjennom deler av krigen ble han avløst av
Erling Ottersen, politikonstabel og NS-medlem fra Moss. Etter 1945 har Son ikke
hatt noen lokalt stasjonert politibetjent. (Kilde: Lilleslåtten og Simastuen: Politiet i Folio
gjennom 100 år.)
Nils Kjær gir i sitt «Julibrev fra Son» følgende beskrivelse av rettstilstanden
i Son på begynnelsen av 1900-tallet:
Vor øvrighed residerer i Drøbak, vort politi hor i Hølen, og skulde nogen føle behov
for at arresteres, bør han endelig ikke lade sig afskrække af den lange og daarlige vei.
Se: Drag, Thorolf I Politivedtekter.
Politivedtekter
Om Son ikke hadde synderlig med synlig politi i gatene, var det likevel ikke lovlø
se forhold på stedet. Son hadde sine omfattende politivedtekter. De lød som følger:
Politivedtægter for Soon.
Stadfæstet ved Kongelig Resolution afllde Juni 1900.
Kapitel 1.
Om lagttagelse af Orden og Velanstændighed paa Gaden m.v
§ 1. Paa offentlig Vei (hvorunder i denne Vedtægt ogsaa er indbefattet enhver Vei
eller Adkomst, Plads, Kai eller Brygge, der er aaben for almindelig Færdsel)
maa ikke Opløb eller Sammenstimlen af Mennesker finde Sted, hvorved den
offentlige Orden forstyrres, eller Færdselen derved hindres eller besværliggjø
res. Mødende skal vige tilside, som Regel tilhøire.
§ 2. Paa offentlig Gade maa der ikke foregaa Slagsmaal, Skrigen, Raaben (undta
gen Opraab af Varer, der falbydes af Stedets Folk), høirøstet Syngen eller
anden larmende, voldsom eller fornærmelig Adfærd, hvorved den offentlige
Orden forstyrres, eller de forbigaaende eller omboende forulempes.
§ 3. Uden fyldestgjørende Grund maa ingen banke paa anden Mands Port, Dør
eller Vindu, ringe paa Port- eller Dørklokke eller foretage lignende
Handlinger, hvorved Beboerne forstyrres.
§ 4. Uden den Kjørendes Tilladelse er det forbudt at krybe op paa eller hænge sig
paa Vogne eller andre Kjøretøier eller til saadanne at fastgjøre Handlevogne
eller Slæder.
§ 5. Inden Ladestedets Grændser maa ingen uden særlig Tilladelse af Politiet løsne
Skud, forsaavidt det ikke sker under militær Kommando, ei heller uden saa
dan Tilladelse afbrænde Krudt, Fyrværkerisager eller andre exploderende
Gjenstande. Heller ikke maa nogen paa offentlig Gade eller udover samme
skyde med Bue, Pusterør eller lignende, ei heller kaste Sten, Snebold, Snaus,
Vand eller andet, hvorved Skade kan bevirkes eller de, som færdes paa Gaden,
fortrædiges. Ved Mineringsarbeider inden Ladestedets Grændser maa tilbør
lige Forsigtighedsregler iagttages.
§ 6. Kjælkeagning, Skøiteløbning, Boldspil eller anden Leg eller Spil, hvorved
Færdselen kan forulempes, er kun tilladt paa de af Politiet anviste Steder.
§ 7. Ingen maa paa offentlig Gade vise sig maskeret eller i en Dragt, der er stri
dende mod Velanstændigheden eller egnet til at fremkalde Forstyrrelse af den
offentlige Orden.
Ligeledes er det forbudt iøvrigt at vise nogen forargerlig eller uanstændig
Opførsel, saasom ved uanstændige Ord eller Lade, ved uanstændig Blottelse
af Legemet, ved at lade Vandet paa upassende Steder, eller paa anden Maade.
Utugtige Billeder eller Figurer maa ligesaalidt som Bøger eller Blade af usæ251
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deligt Indhold paa offentlig Gade falbydes eller i Vinduer eller andetsteds
fremstilles til offentligt Skue.
§ 8. Uden Politiets Tilladelse maa Ingen gaa omkring og opføre Musik, forevise
Kunster eller andet lignende. Det er en Selvfølge, at til Udførelsen af slige
Præstationer paa privat Eiendom udkræves Eierens Samtykke. I Tilfælde af
Sygdom eller anden gyldig Grund er enhver Beboer i Nærheden berettiget til
at forlange, at den der udfører Musik eller støiende Præstationer af nævnte
Art, fjerner sig i tilbørlig Afstand.
§ 9. Fortæring af Brændevin, 01, Vin eller anden berusende Drik maa ikke finde
Sted paa offentlig Gade eller Plads eller i anden Mands Portrum, ligesaalidt
som i aaben Farkost, henliggende med Landfæste i Brygge eller anden Del af
Ladestedets Grund. Den, der paa offentlig Gade eller Plads ved sin Adfærd
tydelig giver tilkjende, at han er i beruset Tilstand, kan saafremt Tilfældet ikke
gaa ind under nogen strengere Straffebestemmelse, straffes med Bøder efter
disse Vedtægters § 37 og derhos indsættes i Arrest indtil han bliver ædru.
Kapitel 2.
Om Ordning af den offentlige Færdsel og om Foranstaltninger til Afuærgelse afFare m.v.
§ 10. Uden politiets Tilladelse maa Ingen, end ikke for kort Tid, paa offentlig Gade
tage Plads for at udsælge Varer eller drive anden Forretning, og, hvor saadan
Tilladelse er givet, ikke udenfor det anviste Sted.
§ 11. Paa offentlig Gade maa ikke henlægges Materialier eller andre Gjenstande. I
det hele taget maa intet, der kan hindre Færdselen, hensættes eller henlæg
ges paa Fortoug eller andetsteds paa offentlig Gade. Dog skal, naar ingen
anden Plads haves, Af- eller Paalæsning af Varer eller andet kunne ske der,
naar den foretages med saa liden Ulempe for Færdselen som muligt, og intet
bliver liggende i længere Tid end høist nødvendigt.
§ 12. Naar der i eller offentlig Gade skal foretages Gravninger eller andre Arbeider,
som kan være til Hinder for Færdselen eller gjøre den usikker, skal skriftlig
Anmeldelse herom i betimelig Tid ske til Politiet, som for Tilfældet bestem
mer, om, i hvilken Udstrekning og hvorledes den paagjældende Strækning
bliver at holde afspærret. Aabnede Grøfter skal snarest muligt tilkastes, stam
pes og jevnes. Fra Mørket falder paa, og indtil det bliver lyst om Morgenen,
skal der være anbragt Lygter saavel ved Afspærringen som ved aabnede
Grøfter eller Ansamlinger af Jord, Grus, Sten eller deslige, som er foranledi
get ved Arbeidet, og som kan medføre Fare eller Ulempe for Færdselen.
§ 14. Paa Vinterføre er de Kjørende pligtige til at anbringe en klartlydende Bjelde
eller Klokke paa Hesten, saa at man i tilbørlig Afstand kan høre deres
Komme.
§ 15. Ingen maa betro forspændt Kjøretøi eller Hest til nogen, som er beruset, eller
som af andre Grunde maa antages ikke at være istand til at styre en Hest. Paa
offentlige Gade eller i Portrum, Gaarde eller deslige Steder, der har aaben
Udkjørsel til offentlig Gade, maa den Kjørende eller den Ridende ikke forla
de sin Hest uden at sørge for, at den har forsvarligt Tilsyn eller er forsvarligt
bundet.
§ 16. Hunde, som viser sig bidske eller glubske eller har for Vane at forulempe
Mennesker eller Heste ved at fare imod dem eller gjø ad dem, skal Eieren
være forpligtet til at forsyne med forsvarlig Mundkurv eller paa Politiets
Forlangende holde bundne. Det samme gjælder Hunde, som Politiet paa
Grund af deres Størrelse eller Race finder at kunne være farlige. Tisper maa
i Løbetiden holdes inde eller paa Steder, hvor deres Tilstedeværelse ikke for
ulemper de Omkringboende. Hunde, som løber omkring uden at ledsage
nogen, og hvis Eier ikke kj endes, kan Politiet foranstalte optagne, hvorefter
de fremlyses i offentlig Blad. Hvis ingen Eier melder sig inden sex - 6 - Dage
efter Fremlysningen, kan Politiet lade Hunden sælge eller dræbe. Ingen maa
hidse Hunde paa nogen eller undlade at holde sin Hund tilbage, naar den i
hans Paasyn anfalder eller farer imod nogen. Ligeledes er det forbudt at tirre
Hunde eller hidse dem sammen paa offentlig Gade.
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Politiet dukker opp i Son hver 17. mai for
å gå foran i barnetoget. Her er nylig
avgått lensmann Petter Løken til venstre
og den nye Rolf Lersbryggen til høyre
17. mai 1993.
(Foto: IG).

C

§ 17. Det er forbudt at lade Kreaturer passere gjennem Gademe uden forsvarligt
Tilsyn og da uden unødigt Ophold nogetsteds.
§ 18. Pigtraad maa ikke benyttes til nye eller Reparation af ældre Gjærder, der stø
der til offentlig Gade, Vei eller Plads. Trær eller Grene, der hænger udover
Gaden, maa fjernes saa meget, at de ikke generer Færdselen.
Kapitel 3.
Om ojfentlige Beværtningssteder m.v.
§ 19. Enhver, som driver Restauration eller anden offentlig Beværtning med Spise
eller Drikkevarer, skal, saavidt det staar til ham sørge for, at der i de dertil
benyttede Lokaler intet forefalder, der strider mod Orden eller Sømme
lighed.
§ 20. Ingen maa paa offentligt Beværtningssted gjøre sig skyldig i voldsom eller
støiende Adfærd, hvorved andre Gjæster, Værten, dennes Familie eller
Tjenere fortrædiges, eller andre af Husets Beboere eller Omboende for253
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styrres, ei heller i andre Maader vise en uanstændig eller forargerlig
Opførsel.
§ 21. Offentlige Beværtningssteder skal holdes lukkede fra Kl. 10 Aften, og maa
efter denne Tid Gjæster ikke indlades eller der opholde sig. Denne
Bestemmelse gjælder dog ikke Hoteller og Logishuse i Henseende til
Reisende. Det er overladt Politiet ved enkelte Leiligheder at give Tilladelse til
at holde Beværtningssted aabent efter Klokken 10 om Aftenen, ligesom
Politiet ved extraordinære Anledninger kan paabyde Lukning til tidligere
Tid end Kl. 10 Aften.
Intet Beværtningssted maa aabnes før Kl. 8 om Morgenen. Ved Forskrifterne i
denne § gjøres ingen Forandring i de om Tiden for Brændevinsudsalg samt
Udskjænkning af Brændevin, 01 og Vin ifølge Lovgivningen gjældende
Bestemmelser.
§ 22. Offentlig Sammenkomst til Afholdelse af Dans eller anden Lystighed maa
ikke finde sted uden fomdgaaende Anmeldelse for Politiet, der kan fastsæt
te Tiden for deres Ophør.
Kapitel 4.
Om den offentlige Renlighed.

§ 23. Enhver Flus- eller Grundeier er pligtig til at besørge Feining af Gaden uden
for sin Eiendom indtil Gadens halve Bredde en Gang ugentlig i Regelen
Lørdag og Dagen før Helligdage. Til Feining hører ogsaa Rengjøring af
Rendesten. I samme Udstrækning paahviler det Hus- eller Grundeiere til
enhver Tid at holde Rendestenen fri for Is og Sne, for at Vandet kan have frit
Udløb.
§ 24. Sne og Is maa ikke fra Gaardsplads, Tomt eller Have kastes ud paa offentlig
Gade, men ligesom Grus og Fyld kun henlægges paa de Steder, Politiet maat
te se sig istand til at anvise dertil. Aadsler, Feieskarn, Affald fra Huse eller
anden Urenslighed maa ikke kastes paa offentlig Gade eller Plads, i Havnen
eller andetsteds, hvorfra disse Gjenstande kan flyde ud i Gaderendestenen
eller andet offentlig Afløb. Paa offentlig Gade maa ikke henkastes Glas,
Potteskaar, Sten, Spiger eller andet, der kan medføre Fare eller Ulempe for
Færdselen.
§ 25. Ved offentlige Vandposter eller Brønde maa der ikke foregaa nogen
Urenslighed ei heller Tvætning af Kjørreler. Vand maa ikke udledes eller
udskylles over offentlig Gade.
§ 26. Transport af Jord, Sand, Stenkul, Kalk, Gadeskarn, Gjødsel og lignende maa
kun foregaa i Kjøretøier, der er tætte og saaledes paalæssede, at intet spildes
paa Gaden.
§ 27. Alle Gjødselbinger skal mindst tømmes 2 - to - Gange aarlig, inden Midten af
Mai og Slutningen af Oktober Maaned.
Kapitel 5.
Om Fredning af offentlige Indretninger m.v.

§ 28. Det er forbudt at flytte eller borttage, skjære eller ridse i, skrive, male eller
tegne paa, eller paa anden Maade beskadige eller besudle de til offentlig
Nytte eller Prydelse bestemte Indretninger eller Gjenstande, saasom
Vandposte, Pissoirer, Gadelygter, Bænke, Indhegninger og deslige. Det
samme gjælder den til offentlig Gade stødende Del af Hus, Mur, Plankeværk,
Post eller andet saadant.
§ 29. Ingen uvedkommende maa tænde eller slukke de paa offentlig Gade anbrag
te Lygter.
§ 30. Ingen uvedkommende maa klatre opad Telefon- eller Telegrafstolper, kaste
efter dertil hørende Traade eller iøvrigt beskadige dertil hørende Indret
ninger.
§ 31. Ingen maa uden Veibestyrelsens Samtykke opbryde Brolægning eller foreta
ge nogen Gravning i offentlig Gade eller gjøre nogen anden Forandring ved
samme.
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§ 32. Ingen maa beskadige de paa offentlig Gade eller i offentlig Anlæg staaende
Trær.
§ 33. Ingen maa sidde paa, bestige eller stige over de ved offentlig Gade eller om
offentligt Anlæg anbragte Hegn eller Gjærder.
§ 34. Lovligt opslaaede Bekjendtgjørelser og Plakater er det forbudt at nedrive,
besudle eller paa anden Maade at beskadige eller gjøre ulæselige.
Kapitel 6.
Almindelige Bestemmelser.
§ 35. Hus- og Gaardeiere er personlig ansvarlige for Opfyldelsen af alle dem som
saadanne efter disse Vedtægter paahvilende Pligter og skal ikke undskylde
sig med Forsømmelse fra deres Folks eller Leieres Side.
§ 36. Naar Nogen undlader, hvad der ifølge disse Vedtægter paahviler ham, kan
Politiet foranstalte det udført eller træffe fornøden Foranstaltning til, at for
sømmelsen ikke afstedkommer Skade. De hermed forbundne Omkostninger
udredes af den Skyldige.
§ 37. Overtrædelse af nærværende Vedtægters bestemmelser, der ikke straffes
efter Lov af 14de Juli 1893 om Pigtraads Anvendelse til Gjærde, bliver ifølge
Lov af 28de Mai 1881 om Udvidelse af Lov af 26de Mai 1866, indeholdende
adskillige Bestemmelser om Politivæsenet i Kristiania, dens § 5, saafremt
Tilfældet ikke gaar ind under noget strængere Straffebud, at anse med Bøder
fra 2 til 800 kroner. Bøderne tilfalder Politikassen.
§ 38. Nærværende Vedtægter træder i Kraft 4 - fire - Uger efter deres
Bekjendtgjørelse i Lovtidende. Bestemmelsen i § 18, første Punktum dog
først 6 - sex - Maaneder efter Bekjendtgjørelsen.
Se også: Politi I Sunnhetsforskrifter.
Popgrupper
Se: Society Defects I Feedback I Tzvilight.
Postvesen
Soon Postaabneri var i følge en eldre poståpnerprotokoll i virksomhet fra
21.08.1856 og med sesong i den tiden da Son ble anløpt av dampskipet «Moss».Ved
kongelig resolusjon av 08.06.1864 ble det bestemt at poståpneriet skulle være åpent
hele året, samtidig som det ble opprettet en postrute mellom Soon og Hølen - og
med dette forbindelse til hovedpostruta Christiania - Svinesund. Fra 1891 ble nav
net skrevet SON. Son fikk postnummer 1555. (Kilde: Birger Løvland: Hilsenfra Folio)
Posten i Son i butikk.
(Foto. ØFN).
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På slutten av 1800-tallet var postkontoret i sørenden av Huitfeldtgården.
Kontoret holdt til i Thornegården i første halvdel av 1900-tallet fram til slutten av
1950-årene, med inngang på hjørnet av gårdens søndre del. Deretter ble det etablert
i nordenden av Huitfeldtgården noen år, inntil det flyttet til Stoltenberggården, inn
i lokalene til tidligere kafe Neptun - nåværende kafe Oliven. Fra disse lokalene ble
Son Postkontor flyttet over til et lokale i tidligere Viking Canning, der nå kafeen
«Vannet» holder til. Endelig ble postkontoret flyttet over til Atlanticgården da den
stod ferdig i 1987, i Sagaveien 10.
Utviklingen innen posten går videre. Posten vedtok - mot soningenes ønske
- å nedlegge postkontoret i Son og flytte posttjenestene over i butikk. Etter et ved
tak høsten 2001 om å flytte posten til Tegneby Bensinstasjon (!), siden det ikke var
plass i noen butikk i Son, besinnet posten seg og inngikk i januar 2002 avtale med
gårdeier Dan Sundby om å fortsette i samme lokaler - med post i butikk. 1. juli 2002
ble helsekostbutikken «NaturliVis» åpnet i lokalene, slik at det nå er helsekost, apo
tekutsalg og post i samme lokaler. IG
Son har hatt følgende poståpnere/poststyrere/postmestere:
1856
Handelsfullmektig O. L. Hansen
1856 -- 1873
1873
Handelsborger Juul Gulbrandsen
1873 -1874
Agent Ole S. Hansen
1894 - 1896
Enke Emilie Hansen
20.10.1896-01.12.1896
Frøken Gusta Andersen
1896 - 1897
Severin Holter
1897 - 1906
Hans Marinius Hansen
1906 - 1929
Postelev Torleif Sundre
1929 - 1937
Helge Grønbeck
1937 -1945
Åse Olsen
1945 -1947
Poståpner Aslaug Gulbrandsen
1947 - 1964
Poståpner Odd Toralf Holter
1964 - 1967
Poståpnerassistent Hans Jakob Bjerke
1967 - 1968
Signe Marie Gyland
1968 - 1971
Poståpner Odd Toralf Holter
1971 -1977
Postkasserer Erik Rolf Halvorsen
1977 - 1981
Postkasserer Roar Arild Gjølstad
1981 - 2001
Poststyrer Toril Oswald
2001
OTH (Kilde: Postmuseet)
Prestegården
Stort hus i sveitserstil i Kolåsveien 5, gnr 160, bnr 149. Her bodde tidligere kapella
nen i Son. Residerende kapellan Paul Resen Hofgaard overlot på midten av 1800tallet en del av sin eiendom i Son til departementet. Dette ble begynnelsen til det
som siden skulle bli prestegården. 11865 bebodde presten S. Heiberg eiendommen.
I 1877 ble ny prestebolig bygd, etter at den gamle bebyggelsen var revet.
Byggmester var Wilhelm Schinrud. Huset ble senere omdisponert til menighetshus
og prestekontor. Den eides av en stiftelse: «Menighetshusets venner». Eiendommen
ble i 1999 - 2000 omregulert til boligformål. I 1999 ble den solgt til parene Knut
Natvik/Bente Bøyesen og Eirik Selmer-Olsen/Grete Larsen, som bruker eiendom
men til bolig og kunstneratelier. Salgssummen ( ca. 1,7 mill.) skal dekke en del av
finansieringen av planlagt arbeidskirke i Son. Den tidligere prestegårdshagen er
blitt fradelt og bebygd med et bolighus i 1960-årene.
Pastor Lars Kjørsvik bodde i mange år i prestegården. I Vestby Menighetsblad
skriver han i 1959 en artikkel som er en treffende beskrivelse av både prestegården,
Thornegården og dens beboere og forholdene i Son i 1920-årene, og den gjengis
derfor her:
Mitt første møte med Son
Nå da mine tanker mest er opptatt av avslutningen av den gjerning som jeg begyn256
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Prestegården og Gamlehjemmet ca. 1930.
(Foto: J. H. Kuenholdt A/S).

te her i Vestby prestegjeld for 34 år siden, kan det kanskje føles som en avkobling å
minnes de følelser som fylte meg da jeg begynte her.
La meg med en gang si at jeg nærmest var skuffet. Da jeg kom til Son 2. mai
1925, hadde det regnet i lang tid. Hovedgaten i Son var som et bunnløst hav av seig
og ekkel gjørme og var nesten ufremkommelig. Siden er jo denne gate hevet oppi
mot 1 /2 m, og nå er den blitt asfaltert og blitt meget fin. Men den gang lå der over
den gamle stenbrolegning et tykt lag med skitt. Det hele virket temmelig ubehage
lig på meg. Det gjorde også mitt første møte med prestegården som da var i en
nokså forfallen stand, - særlig når det gjaldt uthusene. Den gamle løebygningen
hadde rett og slett kløyvet i to, og delene var på vandring bort fra hverandre.
Fjøsgolvet hang igjen bare her og der, og steninnkjørselen til låven sto stengende og
skjemmende i hovedinngangen. Den gamle trevegg som var istedenfor et ordentlig
gjerde, var umalt og svaiet hit og dit. De gamle tretrapper til hovedbygningen hang
nesten løse i luften, og murene på vedhuset var glidd ut. Stenene på taket av hoved
bygningen var tildels smuldret og huset lekket som en sil. Huset var tekket med
gammel hollandsk sten som øyensynlig ikke tålte det norske klima, så det viste seg
senere at minst 50 av dem smuldret hver vinter. Jeg var meget glad da byggmester
Hans Jacobsen fra Vestby fjernet elendigheten og erstattet det med ekte norsk
sementsten. Jo, her skulle det bli nok å gjøre! Heldigvis var Johannes Pettersen,
Aarhus pr. Son, den gang formann i tilsynet, og det lykkes ham til slutt å overbevi
se departementet om at her trengtes det penger. Et minst likeså trist syn frembød hagen, som etter alt å dømme var oppgitt
som håpløs. Nederst i hagen stengtes vannutløpet av et fjellstykke så hagen ble lig
gende i stillestående vann. For i det hele tatt å få noe til å trives var hagen delt opp
i kvadrater som var omgitt av vannkanaler. I de høyereliggende deler av hagen
dominerte «skvalderkålet», som vi kalte det som jeg for min del regner for et av
verdens verste ugressarter. Det kan bare holdes i sjakk ved en påpasselighet som
ikke et øyeblikk slapper av. Jeg tenkte; her skal det sannelig bli noe å gjøre!. Det slo
til! Nå skulle man tro at denne hagen ikke var større enn at man lett kunne komme
over dreneringen av den. Men grunnen besto av kvikksand så rørene måtte legges
i trerenner som jeg møysommelig spikret sammen på bakken. Rørene måtte legges
med en gang ellers raste grøften sammen og alt ble verre enn noensinne. Jeg hadde
mange sørgelige erfaringer i denne retning. Men jeg fikk da hagen tørrlagt til slutt
og holdt «skvalderkålet» fra livet så lenge jeg var i Son. Men det var sannelig en slit
som kamp!
Men var der mange ting som skuffet meg den første tiden jeg var i Son, så ble
det langt overveiet av den hjertelighet som jeg ble mottatt med av befolkningen.
257

PRESTEGÅRDEN

Her vil jeg først nevne formannen i Såner menighetsråd, gårdbruker og herreds
kasserer Carl Trandem, som møtte meg på Såner st. i sin velpleiede Chevrolet og
kjørte meg til kjøpmann Johannes Hansens hus i Son, hvor jeg skulle være inntil
prestegården kunne møbleres. Mitt inventar og annet habengut var nemlig ennå
ikke kommet. Fru Karen Hansen var den gang et meget ivrig medlem av Såner
menighetsråd, og det var vel henne som hadde fått ordningen i stand. Oppholdet
hos disse vennlige mennesker i den gamle Thornegården ble meget behagelig for
meg. Jeg kom straks i kontakt med min menighet og lærte folk å kjenne på en natur
lig og interessant måte. Jeg fulgte kjøpmann Hansen rundt til hans kunder og kjør
te med hest til dels vidt omkring i distriktet, f.eks. opp til Skjelfoss i Hobøl.
Underveis fortalte han meg om folk flest på vår rute og mange ting fra Sons gamle
historie som jeg allerede da var interessert i. Med fru Hansen kjørte jeg til kvinne
foreninger og andre møter og vi kjørte virkelig frem i «Strålefryd» som i Bjørnsons
sang. Jeg husker spesielt en tur til Roverstad, hvor fru Hansens søster bodde. Da vi
kom til Mørkhøyden og så utover Erikstadbygden syntes jeg at den virket så vak
ker og hjemlig der den lå i den vakre ettermiddagssolen.
Her i Thornegården hadde jeg mitt eget rom og bodde temmelig fredelig.
Men ellers var livet i denne travle forretningsgård alt annet enn fredelig, for Hansen
drev en mangeartet virksomhet - landhandel, bakeri, pølsemakeri og meget annet.
Johannes Hansen var en utpreget morgenfugl. Kl. 6 om morgenen ble hele huset
alarmert, og alle måtte opp og livet begynte. Kundene begynte å komme. Fiskerne
kom med sine fiskekasser som skulle selges i butikken eller sendes til kjøpmenn på
landet. Det samme skulle brødkasser og andre ting. Hestene skulle gjøres ferdige til
den daglige rundtur i distriktet. Nettopp slik da det var som travlest, likte Johannes
Hansen seg og hans røst gjallet som kommandorop i det gamle hus.
Hansen var en særpreget personlighet, uhyre aktiv og virksom. Han hadde
ikke alltid sin kjærlighet på tungespissen og ble derfor ofte misforstått. Jeg er glad
for at jeg så tidlig lærte ham å kjenne, så å si fra innersiden. For vårt vennskap ble
satt på en nokså hård prøve på grunn av dype motsetninger i politikk og også i
andre ting. Men vennskapet holdt uten å vakle en eneste gang, og jeg sørget dypt
ved hans tidlige bortgang. Innimellom fikk vi oss en liten prat om Thornegårdens
historie og om løst og fast, og Hansen var en interessant forteller.
En ting som jeg forlengst hadde undret meg over, var det gode forretnings
vermskapet mellom handelshuset Aimar Hansen & Søn i det lille Son og det store
rederiet Fred. Olsen & Co i Oslo. Det hendte flere ganger mens jeg bodde hos Hansen
at hans lastebiler kjørte med varer til Fred. Olsens båter som kunne ligge i Oslo,
Drammen eller i byer på vestsiden av Oslofjorden. At denne proviantering av Fred.
Olsens båter ikke hadde forretningsmessige grunner, var jo lett forståelig. Og det var
sannelig ikke småtterier det gjaldt. Hansens butikk ble nesten ribbet når en slik båt
skulle utrustes. Men Johannes Hansen ga meg løsningen, men det er en annen histo
rie som fortjener å bli fortalt en annen gang. Kort fortalt gikk det ut på at Aimar
Hansen engang da Fred. Olsen var i knipe, hjalp ham, og senere betalte Fred. Olsen
sin takknemmelighet til firmaet Aimar Hansen & Søn i Son på denne måte.
Bestyreren på Soon Hermetikkfabrikk A/S, hr. Idsøe hadde sin pensjon hos
Hansens, og ved aftensbordet ble det ført mangen interessant samtale av forret
ningsmessig art. Hr. Idsøe var en meget dannet og pen mann som jeg lærte å sette
pris på. Ellers var der temmelig stille i Thornegården om kvelden. Da tok gjerne
Synnøve frem sin mandolin og sang sine vennlige sanger; særlig sangen om sigøy
nergutten rørte mitt hjerte. Den nettopp konfirmerte Ellen Fredriksen kom med fio
lin og spilte forsiktig og famlende for meg. Siden ble hun jo en meget flink fiolinist
og spilte jevnlig for ungdommen på Solheim.
Det er med udelt glede jeg minnes mitt 3 ukers opphold i Thornegården.
Men endelig la Vesterålskes «Andenes» til kaien i Son. Og til min usigelige glede så
jeg min motorbåt på dekket. Den hadde gitt meg mangen gledesstund på
Sunnmøre, men den skulle siden gi meg enda flere slike stunder i Oslofjorden. Den
skuffer meg aldri.
Så begynte fru Sørine Gabrielsen og jeg å montere prestegården, og vi ble på
kort tid gode venner, et vennskap som også holdt til hennes død.
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Se også: Aimar Hansen & Søn I Bøyesen, Bente I Kjørsvik, Lars I Larsen, Grete
I Natvik, Knut I Thornegården I Hansen, Johannes i Brester I Selmer-Olsen, Eirik.
Presteløkka

Tidligere løkke vest for Kolåsveien, tvers overfor prestegården. Under krigen lå det
her tyskerbrakker. Løkka ble i 1949 utstykket til 5 boligtomter og senere bebygd.
Løkka ble også kalt Wernerløkka etter ingeniør Julius Werner.
Prester

De residerende kapellaner i Vestby Prestegjeld hadde fra 1880 sete i Son, i
Prestegården som stod ferdig i dette året. Følgende kapellaner har «residert» i Son:
Andreas Petersen Berg 1875(1880) - 1883
Sven Borchmann Hersleb Sverdrup 1883 - 1885
Hans Christian Seip 1885 - 1887
Ole Johnsen Ramberg 1887 - 1898
Carl Fredrik Herman Smith 1899 - 1907
Karl Herman Bjølstad 1907 -1913
Ragnvald Nielsen 1914 -1924
Lars Kjørsvik 1924 - 1946
Asbjørn Larsen 1947 - 1959
John Berthelsen 1960 - 1966 (vikarprest), 1966 - 1972 kallskapellan
Oddvar A. Johansen 1974 -1977 kallskapellan, 1977 - 1983 residerende kapellan
(Fra 23.09.1977 er kallskapellanstillingen ved kongelig resolusjon gjort om til
residerende kapellanembete.)
Jon F. WisløjfNorborg har vært residerende kapellan fra 1983.
Jørgen Christensen har vært kapellan fra 1996.
Fra og med John Berthelsen var ikke prestegården lenger «residens» for
kapellanene i Son. Salmedikteren Anders Hovden var en kort tid vikarprest
i Son i 1898.
Sogneprester i Vestby fra 1935:
Arne Thu 1935 - 1942. Han døde i tysk krigsfangenskap på Grini i 1944.
Vikarprester styrte embetet i årene 1942 -1946
Lars Kjørsvik 1946 - 1960
Olav W. Haaje 1960 - 1972
John Berthelsen 1972 - 1977
Torstein Fjeldstad 1977 - 1988
Jan Petter Magnus 1989 - 2000
Marit Bekken 2001 Se: Berthelsen, John I Haaje, Olav I Kjørsvik, Lars I Larsen, Asbjørn I Prestegården.
Presterød, Karl

(1900 -1967) Den siste smeden i Son. Han hadde smie ved Sonsveien, like ved rund
kjøringen/krysset mellom Sonsveien og Brevikveien. I «Jul ved fjorden» 1929 står
følgende annonse:
Hammerslag på hammerslag
i min smie dagfor dag Ved min esses røde ild
jernet får den form jeg vil.
Hymens lænker smir jeg let.
hestesko samt bor og spet.
Presteødegården

Prestøgår'n eller bare Øgår'n. Eiendom ved Hølenselva, inntil Elveveien. Gnr 150
bnr 1. Navnet har den fått fordi eiendommen har vært bolig for residerende kapel259
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lan. Gården lå dessuten øde etter Svartedauen. Eiendommen var benifisert gods
fram til 1915, sannsynligvis det siste kirkegods i Vestby. Det gamle navnet har utvil
somt vært Århus. Hele dette området nord og vest langs elva ser ut til å ha vært
kalt Øgården. Se: Prestegården I Århus. (Kilde: Vestby Bygdebok)
Preståsen
Ås bak den tidligere prestegården i Son. Den er bebygd med et par sommerhus.
«Prinsessen»
Rutebåt som eies av fergeselskapet Nesodden-Bunnefjorden AS. Båten som er en
katamaran, kan ta 200 passasjerer, og fra 2001 trafikkerer den ruta mellom Son og
Oslo lørdag og søndag om sommeren. Takstene følger Stor-Oslo Lokaltrafikks pris
system. Se også: «Alpha» I «Beta» I «Oscarsborg» I Pappabåter.
«Prosjekt Son»
Vestby kommunestyre vedtok i møte 25.10.2000 å nedsette en prosjektgruppe bestå
ende av 5 politikere og representanter for Son Næringsforening, Soon og Omegns
Vel og Arbeidsgruppe Son for å utarbeide et prosjekt for videreutvikling av Son
Sentrum. Gruppas overordnede mål er å utarbeide en plan med stedsanalyse som
grunnlag for detaljprosjekter og konkrete tiltak for å oppruste, videreutvikle og
styrke Son sentrum som et attraktivt og trivelig tettsted på kort og lang sikt.
Arbeidsgruppas mer detaljerte målformuleringer ble godkjent av formannskapet
26.02.01 under navnet «Prosjekt Son». Prosjektgruppa har engasjert arkitektfirmaet
«Snøhetta» for å utarbeide planforslag som skal danne grunnlag for konkrete tiltak.
Et skisseprosjekt ble utarbeidet hosten 2001, og det er bevilget penger, i første
omgang for opprusting av Son Torg, som skal stå ferdig i løpet av 2003, for den
nette sum av 5,8 millioner kroner. Se også: Bevaring I Den store parkdugnaden (
Reguleringsplanen
Protestaksjoner
I et lokalsamfunn som Son, med mange ulike soninger, blir det nødvendigvis
meningsforskjeller, noe som gjenspeiler et stort engasjement i saker som angår Son
og omegn. Når det lanseres planer av ulike slag, vil det derfor nesten alltid bli pro
tester og underskriftskampanjer enten for eller mot, dvs enten er man for å være
mot eller man er mot å være for - noe avhengig av om man vil ha en negativ eller
positiv innfallsvinkel til saken. I Son har det vært protestaksjoner mot riving av
Birkelandgården og mot riving av Korens pensjonat - dvs underskriftskampanje/or
bevaring. Soningene har aksjonert mot og skrevet under på at man er mot contai
nerhavn på Kambo, og samtidig/or bevaring av miljøet. Det samme gjaldt mot byg
ging på Skjæret, eller for bevaring av miljøet med gælje. Mange protesterte i sin tid
mot hogging av bjerketrær på Glennetomta. Likeledes har mange protestert mot
golfbane på Stavnes, eller for miljøet på samme sted. Mange skrev seg på under
skriftslister for å gjenreise Såner kirke, men kanskje mot å bygge arbeidskirke i Son,
og ikke minst var det mange underskrifter mot å nedlegge Son postkontor og hel
ler ha «post i butikk». Neste aksjon vil kanskje blifor å beholde postnummeret 1555,
eller mot å fjerne det. Uten dette postnummeret vil det nemlig ikke lenger bli mulig
med den rause definisjon av «soning»: En soning er en som har postnummer 1555
SON. 1G Se; Soning.

Qviller, Håkon
(1944 -) Regissør m.m. Har vært regissør og revyforfatter for noen av sonsrevyene,
sammen med Yngve Horn og Dag Larsen, i 1980- og 1990-årene. Revyene som har
vært svært populære og profesjonelt laget, hadde titler som: «Soon er livet» (1988),
«Æresoonøye?» (1989). Hans første «egne» revy var: «Har'u sett Soon?» (1991).
Innholdet har naturlig nok vært spøk og harselas med personer og hendelser i nær
miljøet. Qviller var også inspirator og primus motor for Sonsfestivalene i 1991 og
1992. IG Se; Horn, Yngve I Larsen, Dag I Sonsfestivalen.

R
Radiokassefabrikken
Se: Son Trevarefabrikk.
Rav, Rolf
(1893 - 1968) Kunstmaler. Født på Eidsvoll. Elev ved Statens kunstakademi under
Christian Krohg. Han deltok på Statens høstutstilling i 1919. Han fikk stipendier og
foretok studiereiser til Dresden, Miinchen og Italia. Han hadde separatutstilling i
Oslo Kunstforening og i en rekke andre byer. Han kom til Son i 1920-årene og ble
gift med Margit Borgersen. Han har blant annet malt fanen til Solhøy skole. Et
landskapsmaleri henger i rådhuset i Vestby. Han er også mester for maleriet av den
kjente seilskuta «Inverdruie». Han laget også kulisser til forskjellige revyer. Han
satte opp barnerevyer i uthuset på sin eiendom i Feierbakken/Gamle Brevikvei.
Han døde i Tønsberg.
Refvik Kolonial
Kolonialbutikk på Store Brevik i 1960-årene, i Ludvigsens anneks i krysset
Ringveien/Vardeveien, populært kalt «Luddehuset». I samme lokaler var først
Gunda Olsens melkebutikk. Se også: Maily Kolonial.
Reguleringsplaner
Den første kjente reguleringsplanen for Son er fra 1860-åra. På et bevart kart er vist
regulering av flere nye og bredere veier. Planen var imidlertid svært ambisiøs, og
bare mindre deler av planen ble gjennomført.
11949 ble det utarbeidet ny reguleringsplan for Son. Son kommune ønsket å
følge med utviklingen inn i en ny og moderne tid. Daværende ordfører Ivar Bogen
sier følgende i et intervju med Vestby Menighetsblad:
Det er nå utarbeidet ny reguleringsplan for Son. Det er firmaet Moss Plan & Bygg ved
ingeniør Stenmark som har stått for dette, og han har utført et meget nøyaktig og godt
arbeide. Etter deforetatte oppmålinger har det således vist seg at Son er hele 50 mål større
enn det gamle oppmålingskart viste. Den gamle reguleringsplan var noe av en ønskedrøm.
Den lot seg ikke gjennomføre. Stenmark har gått mer elastisk til verks og regnet med defak
tiske forhold og lagt planer som faktisk i det vesentlige kan gjennomføres i en overskuelig
framtid. Av planlagte nye gater kan nevnes følgende: Veienfra Erikstad føres som hoved
gate over den gjenfylte dam på Wernertomten, over Kjærstadtomten, på nedsiden av Soon
meieri og fram til prosjektert plass der hvor Soon blomsterforretning nå holder til. Sidegate
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forbi Soon Hospits, på nedsiden
av Dørnbergers hus og fram til
hovedveien på sydsiden av
Fredriksens hus. Sidegate fra
Thornegården, opp dalen, til
øverst på Ladeløkka. Hovedgate
fra Bedehuset, på øversiden av
skolen, fram til Sonsveien.
Hovedgate fra Stubberuds hus,
opp bekken og fram til Sons
veien. Sidegate fra Hagens hus,
over Drags eiendom og fram til
nybebyggelsen på Solbakken.
Av de nye gater må særUg framheves gatestumpen opp
over Sonsbekken. Når den er
ferdig, vil man unngå Sons
kleiva som kan være meget far
lig i holke. Tverrgaten fra Bede
huset til Sonsveien vil i vesent
lig grad avlaste trafikken i den
smale hovedgate og forhindre at
den gjennomgående trafikk blir
stanset i tilfelle brann i sen
trum.

Kart over Son fm ca 1870, med regulerte veier inntegnet.
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Også denne planen kan i
ettertid sies å ha vært en
ønskedrøm. Deler av planen
ble gjennomført, ved en
veiutvidelse i begynnelsen
av 1950-åra, fra Wittus
toppen til Balstadtranga, og
ved riving av Petershuset
tvers overfor Soon Spare
bank i 1964. Dessuten ble
den nye innfartsveien over
Sonsbekken/Svensebekken
bygd fram til Sonsveien, til
avlastning
for
Kleiva.
Planen inneholdt en rekke
gode tanker, men dersom
hele planen var blitt gjen
nomført, ville Son sentrum
slik vi kjenner det i dag, ha
vært borte.
Nye tider og nye holdninger medførte at Vestby
kommune i 1986 etter mye strid og flere års behandling vedtok en helt ny regule
ringsplan for hele Sonområdet. Trafikkspørsmål og bevaring av Sonsmiljøet var
hovedtemaene. Den vedtatte planen forutsetter at det vesentlige av Sonsmiljøet,
med gamle hus og smale gater og veier, skal bevares. Et viktig element i planen var
derfor omkjøringsvei i Grevlingen for å kunne avlaste Son sentrum for trafikk. Se:
Bevaringsplan I Grevlingveien.
I tillegg til denne planen er det vedtatt flere reguleringsplaner for nye utbyg
gingsområder rundt Son: Strømbråten, Deør Skog, Store Brevik, Øståsen m.m. Stor
strid har det stått om regulering av Sonskilen Båthavn, der næringsinteresser og
verneinteresser har tørnet sammen. Striden endte foreløpig i 1999 gjennom et kom-
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promiss, ved at garntørka på skjæret er vernet, mens det åpnes for bebyggelse på
en del av moloen i havna. IG
«Restaurant Agnesild»
Tilnavn på salgsbua til Martin Svendsen på Son Småbåthavn i 1970-80-årene. Bua
bar plakaten «Agnesild», men man kunne også kjøpe iskrem der.
Revlingåsen
Hytteområde nord for Son, øst for Erikstadveien. Ordet «revling» skal være avledet
av gammelnorsk «refill», særlig brukt om strimler av tøy. Ordet kan også brukes
om en jordstrimmel eller skogstrimmel. Revlingåsen kan dermed bety «åsen ved
siden av skogstrimmelen», noe som kan passe ut fra de stedlige forhold. (Kilde:
Etymologisk Ordbog over det norske og det danske Sprog)
Revlingåsveien
Vei til Revlingåsen. Den tar av fra Erikstadveien. Se: Veier og veinavn.
Riis, Annie
(1927 -) Lyriker, oversetter. Bosatt på Nordre Brevik. Hun debuterte i 1975. Hun har
skrevet barne- og ungdomsbøker og romaner, og hun har oversatt ca. 80 titler fra
fransk til norsk. Hun ble i 2001 tildelt Brageprisen for sin diktsamling «Himmel av
stål». Den er historien om Adam og Eva, en reise fra menneskets skapelse fram til
vår tid. Den har politiske undertoner og inneholder en smule samfunnskritikk.
«Billedspråket er både tradisjonelt og nyskapende. Ulike språknivå blir koblet sam
men på en original og engasjerende måte, som åpner for bitende ironi og boblende
humor». (Utdrag av juryens kritikk.)
Aldri et hvorfor.
Aldri hvorfra og hvor hen.
Aldri et spørsmål om før eller etter.
På verdensmarkedet teller man tall.

Margit Roaldsøy i kiosken 1969.
(Foto: IG).

Rimington, Greta
(1933 -)Tekstilkunstner. Utdannet ved The Slade School of fine Art i London, der
hun studerte maleri, grafikk og arkitektur. Deretter fulgte pedagogisk utdannelse
innen kunst og estetikk ved London University, og langt senere utdannelse innen
tekstil, tegning og design ved Statens håndverks- og Kunstindustriskole. Etter
diverse engasjementer som lærer og oppdrag innen utsmykning etablerte hun i
1985 eget atelier, og i 1992 Ecclesia tekstilverksted, først i Oslo og deretter i Son,
med kirkekunst og kirketekstiler som spesiale. Foruten henne seiv er 4 personer
ansatt på verkstedet. Hun har designet messehakelen og prekestolkledet til den nye
Såner kirke.
Ringveien
Vei på Søndre Brevik. Går i en sløyfe gjennom et bolig og hytteområde og munner
ut i Brevikveien. Se: Veier og veinavn.
Risbråthe, Ola
(1966 -) Innehaver av dagligvareforretningen Brygga Mat i Kiwikjeden, i Sagaveien,
den eneste dagligvareforretningen i Son i 2002. Han overtok forretningen etter
Sonja Nyland sommeren 1988. Se; Nyland, Sonja.
Roaldsøy, Margit og Racin
I en menneskealder drev Margit (1897 - 1983) og Racin (1900 -1967) iskremkiosken
ovenfor Klubben ved Son badestrand.
Robbestadkoret
Det fantes omkring år 1900 også et «Son Blandede Kor», med lærer Andreas
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Soon Blandede Kor i 1890-årene:
1. rekke fra venstre:
Harriet Lie, Azora Mørk, Hanna Løkke

(gift med Ole Løkke), Caroline Martinsen
(Soon Hotel), Ukjent.

Robbestad som dirigent. Koret ble derfor også kalt «Robbestadkoret». Det var
uvanlig med menn og kvinner i samme kor på den tiden. Flere kjente personer var
med i koret, blant annet Caroline Martinsen, som drev Soon Hotel, og Thorvald
Sletten. W Se: Son Blandede Kor.

Ukjent, Anna Lek (mor til Margit og
Henrik Lek), Ukjent, Maren Brevig
an
Skjent, Ukjent,
,3. rekke:
'

Rodegården, Rohdegården
Storgata 11. Navn etter familien Rohde som bodde der omkring år 1800. Her bodde
også drosjeeier Johs. Stubbemd. ca. 1990 ble huset rehabilitert og ombygd til lege
senter. Se: Leger, legesenter.

2. rekke:

Johan Gulbrandsen, Ukjent, Ukjent,
Johan Brevig (far til Hans Christian),
Dirigent Andreas Robbestad,
Lauritz Eek (gift med Anna), Thorvald
Sletten (Jfr. Slettamordet),
Anthon Gulbrandsen (bestefar til
Brit Gulbrandsen), Ole Løkke.
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Rodestein
Stein som tidligere markerte grensen mellom rodene eller veistrekningene der bøndene hadde vedlikeholdsplikt. En slik rodestein står fremdeles ved Sonsveien, på
grensen mellom gårdene Grimsrud og Sletta. Se; Veier og veinavn.
Roede, Halfdan Nobel
(1877 - 1963) Kinodirektør i Kristiania. Han eide en tid Cosmorama, Palassteatret,
Colosseum, Chat Noir og Mayolteatret og var med på å stifte Filharmonisk Selskab
i 1919. Han var ellers pianist og komponist. Han har komponert en del lettere
musikk, som «L'amour qui pleure», «Chagrin d'amour» og «Valse Nobel». Han
hadde fra begynnelsen av 1900-tallet sommerresidens på Fagerheim, øverst i
Fjellstadbakken. Fagerheim var samlingssted for mange av tidens kunstnere. (Kilde:
Hvem er hvem? og W)

HALVOR ROLL

Rodegården. (Foto: ØFN).

C

Rogneveien
Boligvei på Deør skog. De fleste veiene i området har trenavn. Se; Veier og veinavn,
Rodesteinen ved Sonsveien.
(Foto: ØFN).

Roll, Halvor
(1929 -) Lyriker, bosatt på Søndre Brevik. Han debuterte i 1967 med romanen
Barnekrigen, men har senere gitt ut dikt og gjendiktninger, av Aimé Césaire, Adonis
og Pablo Neruda. Av hans diktsamlinger kan nevnes Den gamle krokodillen (1969),
Guttene (1978), Jorden står ensom på himmelen (1983), Det hellige ansiktet fra Luni
(1989), Tett omslynget aske (1994). Halvor Roll skriver en billedrik, men også konkret
og ordknapp lyrikk. Fra hans Samlede dikt (1999) gjengis diktet «Våren»:
Våren kommer hujende
gjennom gatene
Solen kommer etter
med fugleegg
Regnet slår opp
sine forelskete paraplyer
Himlende drosjer
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snuser hverandre i haken
Smeltevannet jubler
i trikkeskinnen
Uoppslitelige vår!
Snøens bryllup med solen!

Roåsbakken
Vei/bakke i hytteområde i Kjøvangen. Den tar av fra Vadbakkveien. Se; Veier og vei
navn.

Rudegården
Storgata 15. Se: Gullikgården.

Rugdeveien
Boligvei på Store Brevik. De fleste veiene i området har fuglenavn. Se: Veier og vei
navn.

Ruste, Arne
(1942 -) Cand. mag. fra Universitetet i Oslo. Han underviste ved Såner
Ungdomsskole 1972 - 1974. Bosatt i Son fra 1972. Lyriker. Han har gitt ut diktsam
lingene Askeladd (1973), Alene går det ikke stort bedre (1974), Bestefar etc. (1975), Midt
i verden (1976), Dronningen kommer (1978), Grenseepisoder (1981), Vendepunkt (Tappet
i 1942) 1982, Steinvekt (dikt 1973-83) 1983, Indre Krets (1999) - som ble belønnet med
Den norske Lyrikklubbens poesipris under Son Poesidager i 2000 - og Søsken for en
tid (2001). Han har også gjendiktet utenlandsk poesi, blant annet av Ted Hughes.
Fra avdelingen med barnedikt i samlingen Midt i verden siteres diktet Lykkelige hus:
Det kan også være
lykkelige hus
Lykkelige hus er vakne
tidlig om morgenen i solen,
synger med åpne dører
som et bestemorhus om
sommer og om jul, med varmt
nytt jordbærsyltetøy på
kjøkkenbenken, og loff og
varm katt på trammen
Og lykkelige hus er oppe
sent med lys i alle rom
og lys på treet som
fikk komme inn og
varme seg og lukter
skog om sommeren rundt
bestemorhuset en kommer
til om kvelden med lys
i alle vinduer
Se: Son Poesidager.

Ruud, Hilde
Født 1900. Søster av Gunnar Scott-Ruud. Journalist i Arbeiderbladet. Se: Sommer i Son.

Ruud, Søren Andreassen
Kjøpmann (født 1867), som drev Ruuds Kolonial omkring 1900, i Rudegården eller
Gullikgården i Storgata 15. Lokalene ble senere overtatt av Sinding, deretter av
Tveter. I lokalene er nå Son Handelskammer. Ruud var ordfører i Son i 1900. Se:
Gullikgården I Soon 2000 I Son Handelskammer I Tveters Kolonial.
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Rygg, Eli
(1955 -) Født på Veblungsnes, Møre og Romsdal. Hun er meget opptatt av barn og
er en kjent person fra barne-TV, der hun laget ca. 130 programmer om «Portveien
2» og flere andre TV-programmer. I tillegg startet hun i 1987 «Barnekroken», en
klubb for jenter og gutter i alderen 7-11 år, med ca. 10 000 medlemmer, med egen
side i ca. 30 aviser. Hun bor på Store Brevik og er leder i Cato-Senterets vennefore
ning.
Rygge-Vaaler Sparebank
Se: Soon Sparebank.
Rød, Fanny Elisabeth
(1936 -) Adjunkt. Datter av tidligere pastor Asbjørn Larsen. Hun har vært lærer i
Son og Oslo og i 24 år på Vestby skole. Hun har også i 12 år vært styremedlem i
Vestby Kunstforening. Hun har sydd dåpshåndklær til den nye Såner kirke.
Medlem av redaksjonskomitéen i Son-Leksikon.
Rødskj ærgården
Rødmalt bolighus som tidligere lå inntil Strøms Pensjonat og som brant ned 10.
mars 1955 samtidig med Strøms Pensjonat. Se; Branner.
Rødskjærgården med arkene sees til høyre
bildet.

Rådyrveien
Vei i hytte- og boligområde på Strømbråten. Se: Veier og veinavn.
Raanaas, Ole Jensen
Født 1866 i Eidsberg. Trelasthandler eller «Skovfuldmegtig» som er benevnelsen i
folketellingen i 1900. Han bodde på eiendommen Birkelund, Sonsveien 19. Han
overtok driften av dampsaga omkring år 1900. Han solgte i 1915 dampsaga og
Birkelund til Petter Kjærstad.
Se: Dampsaga I Kjærstad, Petter.

s
Sabetzadeh, Shaker
(1960 -) Eier av Woldegården og innehaver av Café Oliven. Han kommer fra Iran,
fra havnebyen Khorramshåhr, der familien drev med shipping. Krigen mellom Iran
og Irak drev dem på flukt. 1 1986 kom Shaker og en bror til Norge. Etter ulike job
ber tok han voksengymnas og gartnerskole, og studerte informatikk. Til Son kom
han i begynnelsen av 1990-årene, på en liten ferie. Det endte med kafédrift - Café
Oliven.
På årsmøtet 27.02.2002 tildelte Soon og Omegns Vel ham Sooningprisen for
2001. Vellet begrunnet tildelingen bl.a. med «Shaker er med sitt varme hjerte og
omtanke for andre på mange måter en sosial institusjon i Son.» Han har tid til prat
med alle, har hjulpet mange nye soninger til å føle seg velkommen, han har arran
gert jul for dem som ikke ønsker å sitte alene julaften. Shaker har dessuten gitt
ansikt til en fremmed kultur. Se: Café Oliven I Soon og Omegns Vel.
Sagaveien
Vei i nordre del av Son. Navn etter det tidligere sagbruket - dampsaga - ved utlø
pet av Hølenselva. Sagaveien har altså ikke noe med gamle kongesagaer å gjøre, og
navnet burde kanskje heller ha vært Sagveien? IG Se: Veier og veinavn.
Sagatomta
Opplagstomt for trelast for dampsaga ved utløpet av Hølenselva. Nå opparbeidet
som del av Son Småbåthavn, foruten at brannstasjonen ligger der. Båtopplaget ble
i 2001 flyttet, blant annet til Søndre Brevik. Området går i planleggingskretser
under betegnelsen «Son havn nord», og det planlegges utbygd med forretninger,
boliger og kulturbygg. Se: Dampsaga.
Sagbruksveien
Boligvei som munner ut i Brevikveien rett sør for tidligere Løessaga. Den er også
adkomstvei til eldresentret. Stiftelsen Solås og Steinløkka, og med gangforbindelse
videre til Fjellstadbakken. Veiene i området har navn inspirert av det tidligere sag
bruket, som Plankesvingen, Sponkroken, Tømmeråsen. Se: Løessaga I Veier og vei
navn.
«Sally III»
Seilbåt, 30 m2 skjærgårdskrysser, konstruert av Jac. M. Iversen og bygd på Soon
Baadbyggeri i 1920/1921. Båten ble solgt til Sverige i 1924. I 1995 ble den oppspo
ret av «Sallys venner». Båten er kjøpt tilbake til Son og ble i 1998 sjøsatt etter omfat
tende restaurering, med støtte av blant annet riksantikvaren, privatpersoner og
næringsliv. Den har havneplass på Son Kystkultursenter. Se også:
Iversen, Jacob M. I Octava I Lystbåtbygging.
Saltbua
Navn på område/eiendom innenfor Kolåsskjæret. Eiendommen er nevnt som plass
under Kolås i 1737. Det har muligens vært saltutvinning her, eventuelt bare lager
for salt, idet saltinnholdet i sjøen på dette stedet er lite på grunn av tilførsel av elve
vann.
Saltbugrunnen
Grunne, våtmarksområde ved utløpet av Stavnesbekken, vest for Sonskilen båt
havn. Vedtatt vernet.
Saltbuveien
Vei til Saltbua. Sidevei til Kolåsveien. Se: Veier og veinavn
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«Sally III» for fulle seil.

c

Samuelsen, Arne

(1950 -) Kunstmaler. Fra 1989 bosatt i Dørnbergers hus. Samuelsen skaper trolske
stemninger av landskap og bygningen Ikke minst benytter han gamle, slitte og
ikke særlig vakre hus som motiver og fremmaner en ny virkelighet av tilsynela
tende dagligdagse ting. Hans bilder har ofte et humoristisk tilsnitt. Representert
blant annet i Nasjonalgalleriet.
Sandtakveien

Vei i hytteområde øst for Store Brevik. Se: Veier og veinavn.
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Fra Sauholmen 1994.
(Foto: IG).

Sauholmen
Holme sør for Son. Tidligere en del av Nordre Brevik gård. Navnet skriver seg fra
at holmen tidligere har vært brukt som sauebeite. Holmen er innkjøpt av Vestby
kommune som friområde, og det er et yndet utfartssted om sommeren. Holmen er
rik på kystkultur: Sjøbuer og rester av anlegg for fiske, som «gæljer» (garntørker),
barkekar og tjærekar. Det finnes flere fortøyningsbolter fra seilskutetida. Det er
rester av en røys på den søndre delen av holmen. Tidligere ble navnet
«Sauholmene» brukt om begge holmene ved Son, dvs både Sauholmen og
Storholmen. Før år 1900, da sjøen gikk litt høyere enn nå, var Sauholmen delt i to
ved høyvann, med et smalt sund som det var mulig å ro gjennom. Her er det nå en
sandstrand. Den søndre del av Sauholmen ble kalt Mellomholmen. IG
Scheikomiteen
Se; Kommunesammenslutning.
Schie, Søstrene
Tvillingsøstrene Randi (1918 - 1992) og Astri Schie gikk i Son alltid bare under
betegnelsen «tvillingene». De var opprinnelig fra Oslo, var ugift og bodde sammen,
og ferierte sammen i Son. De gikk alltid likt kledd og hadde hver sin hvite terrier i
bånd. De bygde seg omsider hus i Son, på Strømbråten, og ble fastboende. Da den
eldste søsteren, Randi, døde, ble det opprettet et legat i søstrenes navn. Pengene fra
legatet skal brukes til å skape trivsel og hygge for de eldre i Sonsområdet.
Schierenbeck, Frithjof W.
(1918 - 1996) Skipsingeniør, født i Bergen. Han flyttet til Son i 1947 da han begynte
som driftsingeniør på Soon Slip og Båtbyggeri. I 1961 startet han ingeniørfirmaet
Velle Systemer som han ledet i alle år. STS Se: Velle Systemer AS.
Schilvold, Knut
(1914 -) Født i Mosjøen. Utdannet på Oslo Ingeniørskole. Etter 10 år som anleggs
sjef ved Midt-Helgeland Kraftlag kom han til Son i 1956. Han flyttet med familien
inn på Steinløkka, etter at Vestby kommune hadde kjøpt eiendommen av Johanne
Koren. Han overtok 15. juni som sjef ved Vestby Elektrisitetsverk etter Ole Ingvald
Heie. Han gikk av med pensjon 15. juni 1981, etter nøyaktig 25 år i E-verkets tje
neste. Se: Elektrisitetsverket.
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Schinrud, Gabriel Wilhelm
(1827 - 97) Wilhelm Johansen, fra gården Skinnerød/Skinnemd i Hobøl.
Skipsbygger, utdannet på Carljohansværn i Horten. Han ble skipsbyggmester på
Soons Skibsværft som han senere overtok, og som etter ham fikk navnet
Schinmdværven. Han stod for bygging av en hel rekke av seilskutene i Sons «stor
hetstid», som barken «Vidfarne» og «Mardøll», den siste og største seilskuta som er
bygd i Son. Han bosatte seg i Schinrudgården eller Skinnerødgården, som nå kal
les Stoltenberggården. Han bygde også «Stenløkka» i 1880, det senere Korens
Pensjonat, og Prestegården.
Se: Sjøsetting I Skipsbygging I Skutetidene i Son.
Schinrudgården
Det samme som
Stoltenberggården.

Stoltenberggården.

Se:

Schinrud,

Gabriel

Wilhelm

I

Schinmdværven
Se: Schinrud, Gabriel Wilhelm i Sjøsetting I Skipsbygging I Skutetidene i Son.

Wilhelm Schinrud.

Scott-Ruud, Gunnar
(1897 - 1953) Kunstmaler. Han arvet hus i Son, Feierstua, etter sin far i 1922. Han
innvandret da bokstavelig med sin kone Marie. Han bar det vesentlige av familiens
eiendeler. Hun ruslet ved siden med et speil under armen. Scott-Ruuds tok opp
batikk som undervisningsfag ved Vestby skole, og ekteparet er utvilsomt lokale
pionerer på dette felt. Marie underviste i piano og dans, mens Gunnar sammen
med Arvid Balstad utsmykket Klubben. Gunnar har malt sin kone Marie på trappa
til hjemmet i Feierbakken, i Feierstua. På et utsiktsbilde over Son kan man kjenne
igjen den gamle transformatorstasjonen («Strømkapellet») symbolet på den nye tid
i den gamle by. (Kilde: Bjørn Linnestad: Vestby - sett med kunstnerøyne)
Han var ansatt i Norges Geografiske Oppmåling i 10 år. Han tegnet en rekke kart
for lærebøker, leksika og vitenskapelige verker. Fra 1936 var han ansatt ved Norsk
polarinstitutt. Se også: Scott-Ruud, Marie.
Scott-Ruud, Marie
(1900 - 1971) Utdannet som sangerinne i Stockholm, Dresden og Paris. Hun traff
maleren Gunnar Scott-Ruud i Paris i 1920. De giftet seg og flyttet inn i Feierstua i

Wilhelm Schinrud og kona Anna Dorthea
med barna Alfhild (foran til venstre),
Yngve, Trygve (på fanget), Karen Helene
og Wilhelmine. Foto fra begynnelsen av
1880-årene.

Marie Scott-Ruud og Alf Løvberg under
Soon Weekend 1969. Ragnhild Løvberg i
bakgrunnen.
(Foto: IG).

SEA BELL
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«Fra det gamle skibsværft i Soon».
Maleri av Dørnberger.
Gamle Schinrud står på flåten og dirigerer
manskapet.

,ri

Son, der de bodde noen år og deretter ferierte i mange år. Hun debuterte aldri som
sangerinne, men underviste en tid i dans, sang og pianospill i Feierstua. Hun var i
en årrekke sekretær i Bildende Kunstneres styre og sekretær for Statens Høstutstilling. Marie var en kjent dame i Son. 1 1960 ble hun, i forbindelse med et Soon
Weekend-arrangement, utnevnt til Sons første og hittil eneste æresborger og fikk
utdelt byens nøkkel.. Se også: Scott-Ruud, Gunnar.
Sea Bell
Agentur for fiskeprodukter. Tidligere navn Ecco Food. Firmaet overtok
Thornesjøboden/Thorneboden i slutten av 1980-åra og stod for restaurering av
bygningen, der firmaet også har hatt sitt kontor, inntil 2001. Se: Thorneboden.
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Seilskutetiden
Se: Seilskuteskippere I Sjøsetting I Skutetidene i Son.
Seilskuteskippere
Seilskuteskipperne var en viktig yrkesgruppe i seilskutetiden. Bjørn Linnestad skri
ver i boka «Vestby og skutene» bl.a. følgende om skipperne;
«Skipperne ble ytterligere noe for seg seiv. «Kaptein» begynte de endog å
titulere seg. Det var marineoffiserer, oftest kapteiner, som førte Norges første post
båter - og skipperne stjal tittelen derfrå. Kaptein hørtes flottere ut. For å nå til topps
skulle man utvilsomt ha kvaliteter, og fasthet var en av dem. De som egnet seg, seil
te ofte som skippere før fylte 30 år, med mannskap som overveiende var eldre.
Skipperen hadde, og måtte ha, en autoritet som var uinnskrenket. Han hadde
ansvar for liv, helse og store verdier. Han levde en ensom og isolert tilværelse
ombord, spiste alene i sin kahytt og omgikkes mannskapet bare i sine faglige sjefs
funksjoner. Når skipperen så kom hjem etter måneder eller år til barn som knapt
kjente ham og til ekteskap som også kunne ha sine konflikter, kan man forstå at han
kunne være en ensom ulv.»
I folketellingen for 1801 står det oppført følgende skippere bosatt i Son;
Ole Brinch,født 1748
Lars Larssen, født 1766
Thorer Olsen, født 1757
Peder Gabrielsen, født 1768
I folketellingen for 1865 står det oppført følgende skippere eller skipskapteiner:
Carl Andreassen, født 1833
Oluf Didriksen, født 1832
Henrik Iversen, født 1801
Oluf Johannessen, født 1834
Julius Johansen Mørch,født 1833
I folketellingen for 1900 står det oppført følgende seilskuteskippere eller «skibsfø
rere»;
Aksel Orvald Andresen, født 1862 (død 1944)
Hans Martin Beck, født 1859
Knud Johannessen, født 1844 (død 1918)
Abraham Kristoffersen, født 1837
Henrik Olsen, født 1861
Jan Pedersen, født 1854
Henrik Pettersen, født 1841
Ferdinand Svendsen, født 1845
Jørgen Vittussen (Wittusen), født 1855 (død 1927)
Se: Andresen, Aksel Orvald I Sjømenn I Wittusen, Jørgen.
Sekkebekk, Elise
(1895 - 1981) Hun var hjemmesykepleier med Son og omegn private sykepleiefore
ning som arbeidsgiven AH
Seljeveien
Boligvei i nordenden av Deør skog. De fleste veiene i området har trenavn. Se: Veier
og veinavn.
Seljebuveien
Vei i hytte- og boligområde nord for Kolåsveien. Se: Veier og veinavn.
Selmer-OIsen, Eirik
(1963 -) Født Ås. Han er Dr. Scient. i Næringsmiddelfag fra NLH i 1999 og er for273
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sker i miljø og ressursutnyttelse ved Tine Meierier. Han flyttet til Son i 1999 og er
leder og en av stifterne av Norges Naturvernforbund, avdeling Vestby. Han over
tok Prestegården/Menighetshuset i 1999 sammen med Grethe Larsen og Knut
Natvik/Bente Bøyesen. Se: Larsen, Grethe I Menighetshuset I Prestegården.
Sider fra Son
Soon og Omegns Vels jubileumsbok, utgitt ved 50-årsjubileet i 1979. Boka gir en
god beskrivelse av Sons historie og er rikt illustrert med tegninger, fotos og kart.
Den brukes til dels som kildeskrift. Hovedforfattere av boka er Ivar Hermansen og
Finn B. Larsen, mens Karsten Thrane har hatt ansvaret for layout og tilrettelegging.
IG Se også: Bilder fra Son I Hermansen, Ivar I Thrane, Karsten Weigner.
Sindings Kolonial
Kolonialhandel, drevet av Arne Sinding. Den holdt til i Rudegården, Storgata 15,
fram til 1. mai 1950, da Reidar Tveter overtok, først under navnet A. Sindings Eftf.
Se: Tveters Kolonial.

Forsiden på boka «Sider fra Son».

Singelbukta
Bukt på vestsiden av Jeløya, rett sør for Bevøysundet. Navnet kommer av at det er
mye grus, singel i bukta.
Sjøbuer
Sjøbuer har vært nødvendige bygninger for dem som har hatt sitt virke på sjøen. I
Sonområdet er det fremdeles en hel rekke store og små sjøbuer. Ved Son Torg lig
ger den aller eldste; Thornesjøboden eller Thorneboden. Ellers ligger det flere sjø
buer langs strandkanten i Son, blant annet sjøbua «Columbus» i Pjåken. På
Sauholmen ligger den velkjente Kølabua, som er den største av alle. På Sauholmen
er det i tillegg 5 andre sjøbuer, som til sammen utgjør et verdifullt kystmiljø. Disse
sjøbuene har vært brukt av fiskerfamiliene Brevik, Ottersen, Olsen, Karlsen og
Gudmundsen. Sjøbuene har i vår tid til dels fått endret bruk, som fritidshus
(Columbus) og kontor (Thorneboden). IG Se: Kølabua I Thorneboden.
Sjøfart
Se; Alpha I Beta I Hollendertiden I Seilskuteskippere I Sjømenn I Sjøsetting I
Skipsbygging 1 Skutetidene i Son I Vesleper.

Rehabilitering av sjøboden på torget

Sjømenn
Sjømannsyrket har vært viktig i Son i århundrer. Av de i alt 749 innbyggerne i Son

å
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i år 1900 i følge folketellingen, hadde i alt 62 unge gutter og voksne menn sitt yrke
innen sjøfart. I den følgende tabell over sjøfolk kan man dessuten se at vi i år 1900
er inne i overgangstiden mellom seil og damp:
• Thorvald Hansen, født 1852, dekksmann på dampbåten «Tinsjø»
• Johan Arnesen, født 1858, dekksmann på dampbåten «Klæg»
• Fredrik Larsen, født 1844, fører lekteren «Alma»
• Henrik Olsen, født 1861, skipsfører
• Arent Kristoffersen, født 1850, matros på dampskipet «Oslo»
• Karl Marinius Antonsen, født 1880, matros på seilskipet «Ruth»
• Henrik Syversen, født 1851, fraktemann med egen jakt
• Henrik Hansen, født 1855, kokk på dampskipet «Anna»
• Anton Theodorsen, født 1857, fraktemann med egen jakt
• Ove Anton Olsen, født 1865, dekksmann på dampskip
• Emil Martiniussen, født 1868, dekksmann på dampbåt
• Trygve Schinrud, født 1880, 2. styrmann på seilskipet «Broderfolket»
• Karl Antonsen, født 1881, matros på seilskipet «Sichem»
• Harry Johansen, født 1881, lettmatros
• Karl Johansen, født 1883, lettmatros
• Jul Arntsen, født 1874, matros på seilskipet «Drammen»
• Ludvig Arntsen, født 1883, kokk til sjøs
• Arild Arntsen, født 1878, kokk på dampskipet «Viken»
• Johan Jørgensen, født 1879, matros på seilskipet «Elisabeth»
• Karl Johannessen, født 1869, maskinist på dampskipet «Jens Meinick»
• Anton Hansen, født 1848, styrmann på harken «Alma»
• Karl Vittus Anonsen, født 1878, matros
• Oskar Anonsen, født 1882, lettmatros
• Anton Olsen, født 1858, styrmann på dampbåten «Jona»
• Dino Julius Olsen, født 1870, matros
• Abraham Kristoffersen, født 1837, skipsfører
• Jens Pedersen, født 1864, skipsfører på dampskipet «Alfheim» (død 1930)
• Antonius Arvesen, født 1847, matros
• Antonius Antoniussen, født 1879, matros
• Kristian Gustavsen, født 1879, matros på seilskipet «Sichem»
• Johan Gabrielsen, født 1858, dekksmann på dampbåten «Klæg»
• Hans Martin Beck, født 1859, skipsfører
• Karl Emil Trondsen, født 1857, fører passasjerbåten «Glommen»
• Martin Haldor Larsen, født 1876, matros på briggen «Jølund»
• Johan Antonsen Andresen, født 1870, kokk på seilskipet «Elise»
• Johan Larsen, født 1849, tømmermann til sjøs
• Karl Nilsen, født 1843, styrmann på barken «Pappa»
• Karstein Karlsen, født 1873, matros
• Fredrik Karlsen, født 1878, matros
• Henrik Kristoffersen, født 1866, styrmann
• Oluf Andresen, født 1837, fraktemann med egen jakt
• Marinius Olufsen, født 1878, er medfaren påfraktejakt
• Herman Olufsen, født 1883, lettmatros
• Alfred Ludvigsen, født 1881, matros
• Kristian Olsen, født 1846, dekksmann på fjorddampskip
• Henrik Kristiansen, født 1880, fyrbøter på fjorddampskip
• Oskar Didrik Mørk, født 1875, styrmann på barken «Elise»
• Johan Henrik Hansen, født 1870, tømmermann på barken «Elise»
• Jørgen Wittusen, født 1855, skipsfører på barken «Inverdruie» (død 1927)
• Johan Jørgensen, født 1881, lettmatros på barken «Flink»
• Knud Johannessen, født 1844, skipsfører på barken «Hefty» (død 1918)
• Klaus Thorvald Knudsen, født 1878, styrmann
• Alf Otto Knudsen, født 1880, lettmatros på barken «Hovding»
• Johan Monrad Knudsen, født 1884, lettmatros på barken «Hefty»
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• Arent Syversen, født 1860, fraktemann med egen jakt
• Aksel Orvald Andresen, født 1862, skipsfører
• Ferdinand Svendsen, født 1845, skipsfører på barken «Pappa»
• Henrik Pettersen, født 1841, skipsfører
• Henrik Nikolai Pettersen, født 1879, styrmann på barken «Flink»
• Otto Olufsen, født 1877, kokk til sjøs
• Johannes Olufsen, født 1879, lettmatros på barken «Sichem»
• Fredrik Hansen, født 1863, tømmermann på seilskipet «Augustina»
Se også: Alpha I Beta I Hollendertiden I Seilskuteskippere I Skipsbygging I Skutetidene
i Son I «Sonsguttens hjemkomst» I Vesleper.

Sjølyst
Offisielt navn på Birkelandgården. Se: Birkelandgården.

Sjømerker
Se: Grunnstaker og Fyrlykt.

Sjøsetting
Den første seilskuta som ble sjøsatt på Soon Skibsværft var barken «Vidfarne».
Sjøsettingen forgikk med stor festivitas. I Morgenbladet står det følgende 2. august
1865:
Gaarsdagen var en Mærkesdag i Soons Historie, idet det første større Skib, byg
get der, gik av Stabelen. Skibet, der fik Navnet «Vidfarne», er bygget for Dher. Woxens
og Danelius's (Borgere af Christiania) Regning av Wilhelm Johansen fra Gaarden
Skinnerød i Hobøl Sogn, oplært i Skibsbyggingskunsten paa Horten. Der siges, at
Assurandørene skal have erklæret ikke at have seet et solidere, omhyggeligere og smuk
kere Arbeide end det, der er anvendt paa dette Fartøi. Rederne skal heller ikke have spa
ret noget for at det værdigen kan repræsentere den norske Kofardiflaade i de Farvande
(oversøiske), hvorfor det er bestemt. Alle den nyeste Tids Forbedringer og Opfindelser i
Skibsbyggeriet skal være anvendt, hvoriblandt kan nævnes Staaltraadrig. Skibet antages
at ville komme til at laste 130-150 Kommercelæster. Der tales om, at det ifærdig Stand
vil koste 20-30,000 Spd., noget som just ikke er utroligt, naar man hører, at
Kobberbolterne alene koster 1000 Spd, og Beslaget paa Roret 100 Spd. Det er rigeligt
smykket med Sirater, skaarne i Træ af Langlo. Gallionsfiguren forestiller en norsk
Matros; Agterspeilet viser det norske Vaaben. Det er overfødigt at bemærke, at de bedste
Materialer er brugt. Formodentlig vil manfaa det at se i Christiania om nogle Uger, da
det skal indtage sin første Ladning der.
Afløbningen overvares afen Mængde Mennesker ikke alene herfrå Stedet, men ogsaa
fra Nabobyerne og Omegnen, skjønt ikke saa mange som vistnok vilde indfundet sig, hvis
ikke Begivenheden var indtruffet en Dag tidligere end fra først bestemt. Rederne, ledsaget af
en hel Del Venner og Bekjendte, ankom et Par Timer før Skibet løb af Stabelen, paa
Dampskibet St. Halvard, der enkommelig var fragtet i denne Anledning. Naturligvis bere
dede Rederne de Folk - 20-30 Mand - der et Aars Tid havde arbeidet paa Skibet, en lystig
Aften. Efter Sigende skal det samme Rederi strax ville lægge Kjølen til et ny meget større
Skib.
«Vidfarne» fikk forøvrig en ublid skjebne, da det forliste med mann og mus
i Hvitsjøen (?).
Se: «Inverdruie» I Skipsbygging I Skutetidene i Son I «Vesle-Per»

Skatet
Sjøområde mellom grunnstakene ytterst i Sonskilen. Det samme som
Middelgrunnen. «Skat» betyr det ytterste, toppenden av noe, f.eks. et tre. Ordet
benyttes også på den ytterste enden av utskytende grunner fra odder og skjær - i
dette tilfelle fra Maritangen på Laksa. (Kilde: Stadnamn fraa Oslofjorden.)

Skiferveien
Boligvei på Øståsen. Flere av veiene i området har geologiske navn. Se: Veier og vei
navn.
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«Inverdruie» av Son.

Skipsbygging
Under den store skipsfartsekspansjonen i siste halvdel av 1800-årene var det også
en betydelig skipsbygging i Son. I en periode var det ikke mindre enn tre verft eller verver som det het hos oss - i drift samtidig; Pjåken, Laksa og på den nåvæ
rende Glennetomta: «Soons Skibsværft».
1 1860 ble briggen «R. Wold & Huitfeldt» bygd i Pjåken, og som navnet for
teller, for det lokale handelshus. Fartøyet var med sine 166 tonn det største som til
da var bygd i Son. Skonnerten «Lars Huitfeldt» ble bygd samme sted i 1876.

Under sjøsettingen av «Vesle Per».
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Gabriel Wilhelm Schinrud (Skinnerød) (1827 -1897) grunnla «Laxa Skibsværft»
i begynnelsen av 1860-årene. Han var en meget dyktig fagmann, utdannet skipskon
struktør ved marineverftet på Carljohansvæm. Likevel var lønnsomheten dalende,
sannsynligvis på grunn av konkurranse fra «Soons Skibsværft» anlagt 1865 av skips
redeme J. Danelius og Jacob Woxen, og drevet av skipsbyggmester Carl Abrahamsen.
Her var nok nedlagt mer kapital, og utstyret var tilsvarende. Schinrud lot seg i 1870
friste til ansettelse ved «Vogteverven» i Moss, men allerede i 1874 var han tilbake i Son,
nå som skipsbyggmester hos Woxen & Danelius. Det later til at han også fikk Laxa i
drift igjen. Det er uvisst om jakten «Omine» ble bygd i Pjåken eller på Laxa i 1875, men
sluppen «Elise» ble i alle fall ferdigstilt på Laxa i 1878. Etter kort tid overtok Schinrud
«Woxen & Danelius», som nå ble hetende «Schinrudværven».
De største byggeprosjektene hadde verftet bak seg da Schinrud tiltrådte: 1865
bark «Vidfame» - 400 tonn, 1866 brigg «Ragnhild» - 195 tonn, 1868 fullrigger
«Benedicte» - 738 tonn, 1870 bark «Soon» - 449 tonn (forøvrig bygd for Fr. Chr. Olsen
i Hvitsten), 1873 fullrigger «Mardøl» - 825 tonn. Heretter er nok Schinrud konstruktør
og byggmester: 1875 brigg «Fasan» - 350 tonn, 1879 skonnert «Skjoldmøen» - 291 tonn,
1881 bark «Njaal» - 569 tonn og til slutt i 1890 skonnert «Aagot» - 315 tonn.
Mesterstykket var «Mardøl», et meget stort skip for sin tid. Kaptein Høyer
som førte «Mardøl», beskrev henne som ett av Norges flotteste skip med meget
gode seilings- og manøvrerings-egenskaper. «Mardøl» seilte på Ostindia, men
allerede etter fem år strandet hun og ble vrak på nordkysten av Madeira.
«Mardøl» ble bygd for et partsrederi i Arendal, og forbindelsen dit var ikke
helt tilfeldig. En av partshaverne, kaptein Harald Anthon Sunne, var lensmanns
sønn fra Vestby, født på Grorud i Såner i 1828 og senere utvandret til sørlandsbyen.
Det siste skip bygd i Son løp av stabelen hos Jac. M. Iversen i 1919: M/S
«Vesleper» på 285 tonn var bygd som selfanger, men kom til å spille en viktig rolle
i den norske virksomhet i Antarktis, da under navnet «Norvegia». Inn på 1900-tal
let ble s/apsbyggerne etterfulgt av båtbyggerne, og Son ble berømt for sine lystfart
øy. BL
Se også: Historie I Lystbåtbygging I Schinrud, Gabriel Wilhelm I Seilskute
skippere I Sjømenn I Sjøsetting I Skutetidene i Son I Vesle-Per.
Skipsførere
Se: Seilskuteskippere.
Skjellsundet, Skjærsundet
Trangt sund mellom Sauholmen og Storholmen. Betydningen er noe tvetydig. Det
kan komme av ordet «skjell», da det er mye blåskjell i sundet, men også av ordet
«skjær», da det i sundet er undervannsskjær som ofte blir påkjørt av småbåter. I
sonsdialekten uttales Skjellsundet og Skjærsundet likt: «sjæ'sjunne». IG
Skjellsundet sommeren 1968.
(Foto: IG).
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Skoglund
Eiendom ved Deør vei, utskilt fra eiendommen Husj ordet i 1913, gnr 135.
Eiendommen ble bebygd med våningshus i 1920, av steinhogger Olsen. Hans
merke kan ses på grunnmuren. Inga og Oskar Klokkerud overtok eiendommen i
1939, med over 5 mål tomt. Oskar var murer og Inga husmor som også solgte fille
ryer, honning og egg. De hadde bikuber, grisehus, hønsehus og bryggerhus, hvor
Inga hadde vev. De dyrket poteter, bær og frukt. Trygve og Mette Dahl kjøpte eien
dommen i 1978. Mesteparten av eiendommen er bebygd med eneboliger, men
hovedhuset står ennå. MD
Skoglundveien
Boligvei fra Deør vei. Den går forbi eiendommen Skoglund. Deler av veien er en
parsell av Gamle Sonsvei mellom Son og Såner stasjon. Se: Veier og veinavn.
Skole-elever
Ved Solhøy skoles avslutning 22.06.1957 ble avgangselevene spurt av lærer Olav
Vanberg om sine minner fra skoletiden. Her er noen utdrag av uttalelsene:
Hans Ludvig Schau:
Jeg synes det var hyggelig og interessant de 7 årene jeg gikk på Solhøy skole. Det
nyttigste jeg har lært er regning og lesning.
Hans Lie:
Synes det hyggeligste minne fra skolen er den fine skoleturen til «Verdens ende».
Synes historie har vært det nyttigste faget, for der hører vi om forfedrene våre og
om hvordan kulturen og oppfinnelser har gått frem fra århundre til århundre.
Per Olsen:
Synes regning og geografi er de to beste fagene. Har lyst på et yrke i «jern og
metall», og er glad fordi han er ferdig med skolen.
Arne Arnesen:
Synes det hyggeligste minne er de beste karakterene mine, og at det har vært moro
å gå på skolen, men innimellom har det vært mye lekser. Det beste faget har vært
naturfag. Beste tidsfordriv er å samle frimerker.
Per Hoel:
Synes geografi og regning har vært de mest interessante fagene og historie og hel
selære de kjedeligste. Synes det er bra å være ferdig med skolen, «men en kan aldri
lære for mye».
Magne Jacobsen:
Det hyggeligste minne fra skoledagene er skolekjøkkenundervisningen. Har lyst til
å bli snekker når han blir stor.
Thor Jørgensen:
Synes hans hyggeligste minne er den dagen han kom til Solhøy skole, og det tris
teste minne da han måtte flytte fra Fredrikstad til Moss. Helselære har vært det nyt
tigste han har lært. Han har tenkt å bli gartner eller bonde.
Jan Erik Gulbrandsen:
Det hyggeligste minne er at Vanberg leste for oss og at vi fikk gjette «tepotter». Har
likt regning og engelsk best, og det kjedeligste faget har vært tegning. Vil utdanne
seg til flymekaniker.
Svein Torp:
Synes han har lært litt hver dag. Nå skjønner han at det er bra at lærerne har vært
strenge, «for de har jo ansvaret for oss mens vi er på skolen». Skulle ha ønsket at
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det hadde vært bygget gymnastikksal da de bygde på skolen her. Hans ønske er at
alle som går på Solhøy skole må like seg. «Det er fint at kommunen betaler tannle
geregningene for oss!»
Finn Håkon Braaen:
Synes «Solhøy er en bra skole med sløydsal, nytt bad, oljefyring og skoleplass (uten
fotballmål)». Synes det er deilig å være ferdig med skolen, men synes det er rart å
tenke på de 7 lange år han har gått på Solhøy. Synes skoleturen til Krokkleiva er det
hyggeligste minne. Vil ta seg jobb på et snekkerverksted, men bli flykaptein.
Amund Wormstrand:
Synes det har vært mye leksearbeid, særlig regning. Har likt best geografi, og minst
formskrift. Mener det han har lært på skolekjøkkenet vil komme til nytte. Hva far
og mor synes om skolearbeidet mitt? «De spør om jeg aldri har noen lekser, fordi at
de ikke ser at jeg gjør dem!»
Anne Elisabeth Rosenvinge:
Synes juletrefestene har vært hyggelige på Solhøy. Skulle ønsket at skolen hadde vært
større, så alle skolebarna kunne gå hver dag på skolen. Har likt best regning og geo
grafi, men naturfag har vært både interessant og kjedelig. Synes det er litt trist å slut
te, men gleder seg likevel hl å begynne på realskolen. Har lyst hl å bli noe på et kon
tor, f.eks. sekretær. Gleder seg hl å komme hl Bergen og Sogn i sommerferien.
Gro Nilssen:
Har likt godt skriveundervisningen, og synes skolekjøkkenundervisningen har
vært nyttig, særlig for guttene. Lurer på hvordan tennene til skolebarna hadde sett
ut hvis vi ikke hadde hatt skoletannlege. Synes det er ufattelig «aldri å komme på
Solhøy på skole mer». Synes det er morsomt å tegne, og har tenkt å bli friserdame.
Ønsker at avslutningsdagen må bli en dag alle vil minnes lenge, en dag med ikke
for mange og vanskelige spørsmål. Vil bare ligge på badestranda og dra seg i som
merferien.
Se også; Solhøy skole.
Skolelærerplassen
Fiskeplass vest for nordspissen av Sauholmen. Det er følgende med/siktelinjer:
Villa Holland på nordspissen av Sauholmen, foruten at man skal se «kammersvin
duet til fru Johnsen», dvs i Storgata 45. Navnet har fiskeplassen kanskje fått fordi
den ligger så nær Son at «seiv skolelærere» tør eller orker å ro dit. IG
Skoler
I følge skoleforordningen av 1739 het det blant annet at ungdommen skulle ha
minst tre måneders skolegang i året. Kravet var at de skulle lese innenat og «kjen
ne sin kristendom». Son fikk sin første faste skole i 1806, i Løkkeveien, i det som
senere ble kalt Gamleskolen.
Men den offentlige skolen var ikke det eneste skoletilbudet i Son. Det har
eksistert en sann flora av privatskoler der de kondisjonerte fikk inn barna sine og
betalte for undervisningen. I Huitfeldtgården hadde kandidat Jurgensen på slutten
av 1800-tallet sin privatskole, og samme sted ble det ordnet med undervisning for
de barna som bodde like utenfor bygrensen. På denne måten slapp de å gå helt til
skolen i Såner. Mot slutten av 1800-tallet var det tre privatskoler i Son ved siden av
den offentlige. Dessuten ble det i flere år drevet navigasjonsskole i Son.
Privatlærere og guvernanter var heller ikke ukjent i Son. (Kilde: Sider fra Son) Se:
Abel, Nils Henrik I Bedehuset I Brevik skole og grendesenter I Gamleskolen I Lærere I
Skole-elever I Solhøy skole I Son skole I Ungdomsskole.
Skoleveien
Vei mellom Feierbakken og Son skole. Tidligere også kalt Skolebakken, da den var
mye brattere. Dumpa i Skolebakken er senere fylt noe igjen. Se: Veier og veinavn.
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Skomakersteinene
Steinete strand i sørenden av Son Badestrand, mot grensen til Son Marina.
Muligens kan navnet komme av at det har bodd en skomaker i nærheten.
Skurvås, Skurvåsodden
Åsrygg og odde ved Store Brevik. Ordet kommer av «skurv», «skarv», «skjerv»,
«skorv» - nakent, ujevnt berg. Det ligger en (grav)røys på åsen, og det er jettegry
ter der. (Kilde: Stadnamn fraa Oslofjorden)
Skurvåsveien
Vei i hytteområde vest for Store Brevik. Se: Veier og veinavn.
Skutebaugen
Markert nes sør for Son Marina. Navnet kommer av at det kan minne om baugen
på ei skute. Vestby kommune har overtatt stranda ved Skutebaugen til offentlig
badestrand.
Skutebaugveien
Vei gjennom hytteområdet ved Skutebaugen. Via Tønnesveien er den tilknyttet
Brevikveien. Se: Veier og veinavn.

Utsikt fra Løkkeveien ca 1900. Seilskuter i
vinteropplag. Ved Schinrudverven ligger
en nedrigget skute.
(Foto: Ernst Nærup).

Skutetidene i Son
Gjennom mer enn tusen år har det gått seilende skip fra Son. Trafikken har gått i
bølger gjennom historien, avhengig av konjunkturer, kriger og andre faktorer. Det
er tø perioder som skiller seg klart ut som oppblomstringstider: Den første fra slut
ten av 1600-tallet og fram til den Store nordiske krig (1709 - 1720), den andre fra
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«R. Wold & Huitfeldt» av Son.
Brigg hygd i Son 1860.

midten av 1800-årene og fram til første verdenskrig (1914 - 1918). I disse to gullal
dre for skipsfarten var fartøyene så tallrike og hadde så stor innflytelse på samfun
net at ordet «Skutetid» ble preget.
Bakgrunnen for de to gullaldre skal bare kort skisseres her: 11651 kom den
engelske lov «Navigation Act» som begrenset sjøtransport til skip fra eksporteren
de og importerende land. Dette utelukket hollenderne fra vår trelasteksport til
England. 11666 brant over 13000 hus i London, og det oppstod et enormt behov for
trelast. Kriger på Kontinentet førte til kapervirksomhet og rent sjørøveri som gjor
de det meget vanskelig å seile handelsfartøy under hollandsk flagg. I Norge ble
skipsfarten støttet ved redusert toll og skatt. De såkalte «defensjonsskip» ble bygd:
Handelsfartøy som var bestykket med kanoner og som kunne innkalles til orlogs
tjeneste. Disse hadde store økonomiske fordeler fra Statens side. Den første skute
tid var en handelsfart: Norsk trelast ble eksportert på norsk kjøl.
Den andre skutetid var overveiende en fraktfart: Trelasteksporten var nå helt
underordnet. Son har, i motsetning til f.eks. Fredrikstad, ingen fløtningselv av
betydning. Det var lite virke igjen i de tilgjengelige skogene. Is til kjøling,
«Norwegian Block Ice», ble riktignok en ny stor eksportartikkel, men stort sett ble
Sons-skutene frie «havets fraktemenn» som tok last der last var å finne.
«Navigation Act» som 200 år tidligere hadde gitt norsk fordel, ble nå opphevet igjen til vår gunst.
Begge skutetider ble avsluttet i krig. Den første som resultat av krigen: kap
ringer, senkninger og sjanseseilaser. Den andre skutetid fikk sine torpederinger,
men viktigere var det at seilskipenes tid nå var ute. De langt dyrere, men også langt
mer inntektsbringende dampskip overtok
Den første skutetid. Handelsfarten
Omkring århundreskiftet 1600 -1700 var Son nærmest å betrakte som en elvemun
ning for Hølen der de fire store rederfamilier residerte: Tanck, Solgaard, Randers og
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Bærøe. Omkring 1690 bestod flåten av et par-tre fartøyer med samlet drektighet på
50-60 lester, og da krigen begynte i 1709, disponerte de nevnte ca. 1700 lester (ca.
3400 tonn) fordelt 15 fartøy. Tonnasje ble i perioden også kjøpt og solgt, eller den
forliste, slik at i alt 22 skip har vært registrert. Fartøyene ble kjøpt i Holland, hvor
de lå uvirksomme på grunn av krigen, eller av kaprerne i Dunkerque. Mange av
dem beholdt sine hollandske navn: «de Oraniboom», «De Liefde», «Cornelia de
Bora». Andre fikk nye navn i Son: «De Mallogomse Copman» ble «Magdalena &
Maren» og «De Vogelsang» ble omdøpt til «Salvator». De trengte vel en rednings
mann. «Jomfru Maren & Johanne» og «Anna Christina» var begge på henimot 400
tonn, altså en anselig størrelse endog sett med Den andre skutetids øyne nesten 200
år senere. Noe mindre, men sikkert imponerende for samtiden, var også «Ste.
Anna», «De Liefde», «Salvator» og «De tvende Brødre».
Da toppen ble nådd, hadde Son-Hølen nesten 1/20 av Norges tonnasje og
ganske sikkert den høyeste tonnasje per innbygger i landet.
Den store nordiske krig gjorde ende på nesten alt. I 1720 var det å begynne
nærmest på bar bakke.
Den andre skutetid. Fraktfarten
Ut gjennom 1800-tallet kom en svær økning av verdenshandelen. Store volum av
nye industriprodukter, bedret økonomi med større konsum av luksusvarer, befolk
ningseksplosjon og emigrasjon. Krimkrigen, veksten i det britiske imperium, tys
kernes kriger, borgerkrigen i USA - alt skapte tonnasjebehov. utover i 1860-årene
kom det også billige skip på markedet. Den tysk-danske krig og borgerkrigen i
Amerika gjorde det vanskelig for redere i Tyskland og Nordstatene å seile, siden
fienden hadde herredømme på havet. På denne tiden ble det derfor kjøpt skip til
Son både fra Tyskland og USA. Disse var ofte skarpseilere egnet til langfart, i mot
setning til de tradisjonelle «trelastdragerne» (kfr. tysk tragen = bære) som stort sett
holdt seg til Øster- og Nordsjøen. Skonnerten «Freden» bygd i Maine, seilte eksem
pelvis fra fyrskipet utenfor Hull til Oksenøya fyr på 28 timer.
På 1850-tallet var det rundt 6 skip hjemmehørende i Son, to fullriggere
«Georg Washington» på 450 tonn og «Carl Johan» på vel 300 tonn. De resterende
var to koffer hver på vel 100 tonn og en enda mindre skonnert og jakt. Hele denne
flåten tilhørte Wold & Huitfeldt og utgjorde en samlet tonnasje på ca. 1100 tonn. I
1880 hadde Son-flåten øket til 21 skip på til sammen 6167 tonn. I løpet av frakt
fartsperioden var over femti skip hjemmehørende i Son. 1 1879-80 gikk handelshu
set Wold & Huitfeldt over ende, men nye redere overtok: Brødrene Hans Thorn og
Martin Michaelsen, brødrene Henrik og Ferdinand Svendsen. Heretter, ut på 1890tallet, den tonnasjestørste av dem alle, lærer og kirkesanger O. J. Andersen. Ellers
var Son preget av en rekke ett-skipsrederier, hvor skipperen også var eier.
I landene rundt Østersjøen og Nordsjøen samt Frankrike var Son-skipene
hjemmevant, men verden var også større.
Noen samtidige linjer fra skipper Jens Jørgensen (født 1839) forteller om
langfartens problemer - formodentlig også om de personlige: «Flagskipperen hos
Hansen fra Soon var sver til at ture, og havdefundet paa at seile paa Columbia efter en lad
ning kaffe uden først at kobre skibet. Bunden var aldeles opæten afsjømark og (hadde) der
for haft en meget lang hjemreis og mistet mange seil. Skipperen ble og i Hamburg, fait en
nat tilsjøs og døde der».
Ja, skipsfarten krevde sine ofre. Det var ulykker i havn og arbeidsulykker
ombord. Å klatre i en nediset rigg var ingen spøk, seiv om sjømannen bare skulle
ha «en hånd for rederen, den andre for seg seiv». Havarier nær land krevde oftest
liv, og forlis til sjøs var ofte totale katastrofen
Barken «Pan» var på vei til London med islast da den forliste i 1879, og hele
mannskapet omkom. Å seile med is var særlig risikabelt: I sommervarme og vind
stille smeltet isen, lastevolumet avtok, og når så vinden kom tilbake, forskjøv isen
seg med voldsom og skjebnesvanger kraft. Barken «Vidfarne», forøvrig bygd i Son,
ble «savnet» i Svartehavet i 1880. Ingen kom tilbake som kunne berette. Barken
«Cabot» forliste utenfor Stavanger i 1882, og alle ombord omkom. «Cabot» var
solid bygd med hel eik med henblikk på Kinafart, men mot Nordsjøens krefter
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holdt det ikke. Tidligere hadde hun krysset Atlanteren flere ganger, både til Gulfen
og Canada. Vi hadde flere «lang-tradere», barken «Augusta» seilte på SydAmerika, «Rock City» var på Hawaii i 1878, «Inverdruie» og «Cecilie» fulgte etter i
1882. Dette forteller også at skutene var av høy kvalitet. For å runde Cap Horn
krevde Veritas en spesiell klassifisering. Da «Rock City» havarerte i Themsen i 1890,
var det nok betinget i vurderingsfeil og ikke i svakhet ved skipet. I Themsen bruk
te man vanligvis slepebåt de 40-50 km opp til dokkene, men dette kostet penger.
Den dristige prøvde seg på egen hånd når tidevannet var innadgående og børen
riktig.
I fraktfartens første tid var koffer, skonnerter og brigger de alminneligste
fartøy; senere ble barken prototypen. Fullriggerne var hele tiden uvanlige, dels ble
de også nedrigget til bark som ikke hadde råseil på aktre mast. Dette sparte mann
skap; mindre seilpress kunne også være ønskelig på aldrende skrog. Den største
skute noensinne i Sons flåte var fullriggeren «Thiorva» på 1200 tonn. Med få unn
tak var skutene bygd i tre, og gjennomsnittlig levetid var 25 - 30 år, selvfølgelig
avhengig av fart, farvann og ikke minst vedlikehold. Briggen «Margaret» var 34 år
gammel da hun i 1886 ble oppgitt og nedsenket som brygge. Den svære barken
«Eliezer» på 827 tonn gikk i sitt førtiende år da hun ble kondemnert i Calais i 1912.
Da hadde også skutenes svanesang forlengst begynt. Skutetidens endelige avslut
ning inntraff den ellevte august 1916 da en tysk ubåt senket barken «Inverdruie» i
Nordsjøen. Et stolt skip endte en stolt tid. BL
(Litteratur: Finn-Einar Eliassen: «Son, Hølen og høykonjunkturen for norsk skips
fart etter 1690» - Follominne 1979. Bjørn Linnestad: «Vestby og skutene» 1988)
Se også: Historie I Seilskuteskippere I Sjøsetting I Skipsbygging I Vesle-Per.
Tunet på Sletta 2002.
(Foto: ØFN).

Sletta
Gårdsbruk øst for Son. Gnr 136, bnr 2 med flere. Gården var opprinnelig hus
mannsplass under Grimsrud. Gården ble i 1905 kjøpt av vognmann Karl Larsen og
hustru Martha Louise Neksrud. Sønnen Rolf Larsen overtok gården i 1950. På går
den drev hans sønner Roar (1948 -), Sigbjørn (1950 -) og Tom Asgeir (1960 -) i flere
år entreprenørfirmaet Brødrene Larsen AS, som i 1999 flyttet sitt hovedkontor til
Såner, under navnet Hersleth Entreprenør. Eiendommen er nå overdratt til Roars
datter Marita Larsen som driver Son Miljøhestesenter. IG Se: Brødrene Larsen I Son
Miljøhestesenter.
Slettamordet
Den 6. april 1899 ble Maren Sophie Johannessen - «Mor Sletta» - myrdet. Hennes
pleiesønn Thorvald Petersen Sletten ble anklaget og dømt til døden for mordet.
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Dommen ble senere omgjort til livsvarig fengsel. Saken vakte voldsom oppsikt i
hele landet, og er en av de mest omtalte mordsakene i Norgeshistorien.
Maren var født i 1838 og var enke etter Hans Christiansen. Mordet skjedde
midt på dagen, og det var to revolverskudd som drepte henne. 4. juli 1899 ble
Thorvald Sletten kjent skyldig av Kristiania lagmannsrett. To lagrettemenn stemte
nei på skyldspørsmålet. Saken ble søkt gjenopptatt flere ganger. Anken over at
saken ble nektet gjenopptatt ble forkastet av høyesterett 15. desember 1900, og i
februar 1901 ble Thorvald Sletten satt inn på Akershus landsfengsel. Han tilstod
aldri, og han ble etter opinionens påtrykk benådet i 1907.
Det var hovedsakelig fire teorier om hva som hadde skjedd: Det ble antydet
at det kunne være selvmord. Maren kunne være drept av omstreifere, hun kunne
være drept av en leiemorder som følge av et sjalusidrama der Thorvald Sletten var
involvert, og det kunne være Thorvald som var morderen. En rekke kjente perso
ner engasjerte seg i saken, og det ble skrevet flere bøker om Sletta-mordet.
Sognepresten i Vestby, Ludvig Bærøe, skrev en bok under psevdonymet «En indvi
et». Bokens tittel var «Thorvald Sletten eller mordet i Vestby» (1904). Norges mest
leste forfatter på den tiden, Rudolf Muus, skrev «Morddramaet i Vestby. Thorvald
Slettens saga. Virkelighetsskildring grundet paa mystiske iakttagelser» (1904).
Under psevdonymet Diogenes skrev Muus «Thorvald Slettens skjæbne» (1904) en
bok på 603 sider (!). I 1907 skrev Muus «Thorvald Slettens Historie. Sensationel
Fortælling udkommet i anledning hans benaadning»:
Andre som engasjerte seg var den kjente presten og stortingsmannen Alfred
Eriksen, som skrev heftet «Sletten-saken» (1906). Også legen som kom tilstede etter
mordet, Carl C. Gundersen, kommunelege i Hølen, Saaner og Soon, skrev om
Slettenmordet. Gundersen var overbevist om at Thorvald var skyldig, og sier i for
ordet til sitt hefte «Slettenmordet» at «det maa ansees paakrevet at offentligheden
faar rede paa de faktiske forhold». I tillegg finnes en svært detaljert gjennomgang
av Sletta-mordet i Folkebladet i 1907, skrevet av forfaderen Jacob Breda Bull.
Bjørnstjerne Bjørnson besøkte Thorvald Sletten på Akershus, og hadde flere avis
innlegg om drapet, der han argumenterte sterkt for Thorvalds uskyld.
100 år etter drapet hadde Vidar Vanberg en gjennomgang av Sletta-saken i
Vestby Historielag, med den konklusjon at Thorvald Sletten var uskyldig, og at dra
pet trolig var begått av en leiemorder etter et sjalusidrama der Thorvald var invol
vert. Det er sogneprest Bærøes bok som er grunnlaget for denne konklusjonen, i til
legg til Breda Bulls overbevisende argumentasjon mot den indisiekjede Thorvald
ble dømt på. Sannheten får vi trolig aldri vite. Denne indisiedommen ligner mye på
Hetlesaken fra Viksdalen, som verserte i rettsapparatet i 40 år, og der den dømte
etter all sannsynlighet også var uskyldig. W Se også: Sletta.
Sletta Næringspark. Byggene til Soon
Håndverksmøbler og Normar.
(Foto: ØFN).

Sletta Næringspark
Industriområde på eiendommen Sletta, rett sørøst for gårdstunet, og med adkomst
fra Sonsveien. Utbyggingen av området med det første næringsbygget startet i
1999.1 2001 stod det ferdig to næringsbygg i regi av henholdsvis Ole Martin Svoor
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og Normar, som der har kontor og båtutstilling. Se: Normar I Næringsliv I Svoor, Ole
Martin.
Slettjord, Kari-Anne
(1934 -) Født i Narvik. Flyttet til Son i 1977. Hun er utdannet som lærer og har dess
uten mellomfagutdannelse i etnologi. Hun har i flere år arbeidet for bevaring av
Sonsmiljøet og har vært aktiv i Soon og Omegns Vel. Pådriver for miljøbevaring og
påpasselig når det fremmes planer som truer Sonsmiljøet. Hun er også sentral i
Vestby Historielag, fra 1998 som leder, i tillegg til lederverv og styreverv i Vestby
Venstre. Hun var redaktør for Follominne i 1997 og 1998. Hun bruker mye av sin
tid som frivillig og aktiv medhjelper på Son Kystkultursenter. Sammen med Ivar
Gudmundsen fikk hun Jeløy Kystlags og Soon Water Kystlags hederspris for 1999
for arbeid med kystkultur. Hun ble tildelt Sooningprisen for 2000. Se: Soon og
Omegns Vel I Vestby Historielag.
Smedbrønnen
Brønn til offentlig bruk øverst i Kleiva, nederst i Tallebakken, tvers overfor den tid
ligere smia - «Smestua». Brønnen var intakt helt til adkomstveien ble stengt i 1980årene. Se: Vannforsyning.

Hos gamle Lars Smed. Fotografiet er tatt i
tidsrummet mellom 1906 - 1911 og viser
Smia beliggende i Kleiva.
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Smia og Smestua
Fra slutten av 1800-tallet og på begynnelsen av 1900-tallet drev Lars Kristiansen
eller «Lars Smed» (født 1841) ei smie som lå der Storgata og gamle Kleiva nå møtes.
Lars Smed var oldefar til «Brødrene Larsen» på Sletta. I dag er smia ombygd til
sommerhus og kalles Smestua. Adresse: Storgata 5.
Den siste smia som var i bruk i Sonsområdet, lå omtrent der Grevlingveien og
Sonsveien møtes. Der drev Karl Presterød som smed i flere årtier. Smia ble revet i
forbindelse med at Grevlingveien ble bygd i slutten av 1980-åra. Den hadde da ikke
vært i bruk som smie på flere år. Se: Presterød, Karl.

SMUGLERTIDEN

Smuglermuseum
Med bakrunn i at Son spilte en sentral rolle i smuglertiden, har Folio Museum i
1999 - 2000 lansert planer for å etablere et smuglermuseum i Son. Museet ønskes
plassert på Son Småbåthavn, fortrinnsvis på den søndre delen, gjerne i samspill
med Son Kystkultursenter og andre funksjonen En prosjektgruppe i kommunen
utreder saken. Se: Smuglertiden.
Smuglertiden
I tiden 1916 -1927 var det brennevinsforbud i Norge. 1 1917 - 1923 var det i tillegg
hetvinsforbud. Dette medførte en omfattende smugling, spesielt av sprit, fra andre
land i Europa. Ikke minst var Son et skikkelig «smuglerreir». Brennevinskanner
skal ha blitt losset mer eller mindre åpenlyst på Son Torg.
«Nå går jeg noen få dager og driver og kan ikke bestemme meg til noe, blir
endelig med noen karer som har en svær affære fore nede i Son.»
Vittighetstegning fra 1924.

;

Slik skriver Arthur Omre i sin roman «Smuglere». At Son, og også Kjø
vangen, var gunstige steder for slike affærer, kan man forstå, småsteder med hol
mer og skjær, bukter og sund og ikke minst nærheten til hovedmarkedet, Oslo.
Forbudstiden under og etter 1. verdenskrig avfødte stor oppfinnsomhet når
det gjaldt smugling av sprit, men smuglingen førte også til tragedier, det var ikke få
nordmenn som måtte i fengsel, og et ukjent antall smuglere forliste og omkom på
sjøen. Det var ofte raske, etter den tiden, moderne båter involvert i denne trafikken,
og man var villig til å ta sjanser for å berge spriten. Det var store penger å tjene.
Edith Blix Breviks onkel, Alfred Olsen, forliste ute ved Hvalerøyene. Han var
den eneste av mannskapet som greide å ta seg i land på en av øyene, men han var
død da han ble funnet. Alfred Olsen var den første som ble gravlagt på Strømbåten
kirkegård, i 1924.
Eldre soninger har mange minner fra denne tiden, og en av dem forteller at
det nok ikke var et eneste hus i Son som ikke hadde en eller flere av de røde eller
svarte 10-liters spritkannene bortgjemt i uthus og kjeller.
Edith Brevik husker også de såkalte «skøytebilene» som ungene moret seg
med om vinteren: kjelker som for nedover bakkene i Son med både tre og fire
tomme spritkanner; ungenes form for «tjuv og poTti», smuglere på flukt fra lens
mann og toller.
Spriten ble tatt i land forskjellige steder i Son, Kjøvangen og Hulvik, og der
frå, i nattens mulm og mørke, kjørt videre innover mot Vestby og Oslo. Hest og
kjerre var det vanligste fremkomstmiddel, og natterstid kunne man på gården
Roverstad ofte høre at «det smala av vognhjul på isete veier og kjørekarer som
ropte og hoia». Smaksprøvene la vel ikke akkurat noen demper på ekvipasjenes
ferd gjennom Erikstadbygda. En av de mest brukte hestekarene holdt til på Øra.
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«Smuglerspillet».
Forside til et brettspill trolig utgittfør
1923.

Harald Olsen fra Kjøvangen forteller at mer enn én gang måtte smuglerne
rømme til skogs mens tollerne dro av sted med kanner og fortjeneste. Det hendte
også at hundrevis av kanner kom drivende inn i Kjøvangen med vestavinden. Det
var kanner som smuglerne hadde på slep etter båten. Hvis tollerne ble for nærgå
ende, var det å kappe tauet og håpe på vestavind.
Harald Olsen husker også Arthur Antonisen (Omre) som kom og bad om
krypinn for en tid. Han skulle skrive bok, sa han, men det var muligens mer pres
serende grunner til at han en tid trengte et bortgjemt, rolig sted. Arthur Omre ble
senere fengslet, og at han hadde «inside information» om denne trafikken, kan man
lese i hans bok «Smuglere», skrevet i 1935.
Forbudstiden tok slutt i 1927, og folk kunne igjen kjøpe sprit på lovlig vis,
men om smuglingen tok slutt av den grunn, se det er en annen skål. ER
Vittighetsbladet «Hvepsen» hadde, ikke uten grunn, registrert at det foregikk
mye i Son, og i 1924 stod det å lese følgende:
Soon er Norges fagreste idyl, san.
Der er roser, sladder, fisk ogfyld, san.
Der saa let man finder
søte smaa veninder, det er vort berømte forbuds skyld, san.
Politi, san, er man fri, san,
hovednæringsvei er smugleri, san.
Smørstein, Reidar og Solveig
Reidar (1907 - 1982) og Solveig Smørstein (1910 - 1997) drev Korens Pensjonat fra
begynnelsen av 1940-årene til 1956, da Vestby kommune overtok eiendommen. De
flyttet da til villa Bergheim øverst i Skoleveien. De drev også vaskeriet Go-Vask i
Moss. Reidar Smørstein var en dyktig pianist og medlem av Soon Salongorkester,
mens Solveig Smørstein var en habil malerinne. Se: Korens Pensjonat.
Society Defects
Popband i Son i årene 1965 - 1968. Pop, Rock og Rhythm and Blues. Medlemmer
var Per Thrane (bass), Arne Fjeldstad (trommer), Einar Strand (sologitar), Espen
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Steffensen (rytmegitar), Dag Willadsen (vokalist) og Jan Willadsen (orgel). Einar
Strand laget 5 av bandets 6 melodier: Beautiful Liza - Hotel du Nord - Get ready - Shoot
me, Angel - Lev mens du kan. De spilte inn 3 singelplater. De samarbeidet om tekste
ne. Bandet hadde turnéer rundt på Østlandet, på Vestlandet, i Gøteborg, foruten at
det spilte på Klubben.
Soen
En av flere tidligere skrivemåter for navnet Son. Se: Son.
Sogn
En av flere tidligere skrivemåter for navnet Son. Sannsynligvis er g-en tatt med
fordi man feilaktig har antatt at ordet Son opprinnelig har betydd «sogn» - jfr kir
kesogn. Forøvrig har man en parallell i kommunenavnet Frogn, der g-en har sne
ket seg inn i det eldre ordet «Fron». IG Se: Son.
Solheim
Tidligere ungdomshus ovenfor Øra, i Kolåsveien, gnr. 152, bnr. 18. Soon og Omegns
Kristelige Ungdomsforening vedtok 10.september 1904 å kjøpe huset av fisker
Bernt Martiniusen Kaalaas for kr. 1500.-. Etter en del arbeid med istandsetting ble
lokalet innviet 2. april 1905. I 1906 bygde foreningen et tilbygg til huset. I 1920årene og fram til 1932 ble lokalene også brukt til skole. Bygningen ble solgt i 1952
for kr. 20.000. Pengene ble brukt til stoler og bord i Bedehuset og siden til menig
hetshuset. Bygningen er nå bolig. Se: Solhøy skole 1 Soon og Omegns Kristelige
Ungdomsforening.
Solhøy Skole
Barneskole for 5.-7. skoleår. Skolen ble tatt i bruk i 1932 som skole for elever fra
Søndre Såner skolekrets, da Son og Vestby var to adskilte kommuner. Allerede ved
skolestyrevedtak i 1921 ble det opprettet ny skolekrets for Søndre Såner. Tidligere
hadde barna fra dette området søkt Såner skole. Den nye skolekretsen hadde fore
løpig ingen lokaler og måtte derfor ty til privathus, i skipper Ottersens hus rett
innenfor Sons grenser i Feierbakken, i Huitfeldtgården og i Solheims ungdomslo
kaler i Kolåsveien. 11928 kom skipperboligen Solhøy inn i bildet, men prisen på kr.
10 000 syntes for mye for kommunen. En komité fikk i oppdrag å finne en ny sko
letomt. Det ble også snakk om å samarbeide med Son om ny skole, men Son hadde
byskoleordning, og det var ikke stemning i skolekretsen for det.
Behovet for skole ble stadig større, og ved herredsstyrevedtak 6. august 1932
ble Solhøy innkjøpt for kr. 23 000 av Johan Svendsen (født 1846). Hans far, skipskapSolhøy skole, 2002.
(Foto: IG).

289

SOLHØY SKOLE

5. klasse på Solhøy skole 1956:
Første rekke fra venstre:
Laila Thømt, Anne Grete Samuelsen,
Eva Haug, Åse Pettersen,
Ellen Bjørnstad, Anne Fiskaa.
Midtre rekke:

Jan Lind, Lasse Hansen, Vidar Vanberg.

Bakre rekke:
Ivar Gudmundsen, Sverre Grimsrud,
Nils Askerød, Olav Vanberg,
Sigurd Tveter, Sverre Oddvar Lundsten,
Arild Andersen.
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tein og gårdbruker på Husjordet, Fredrik Svendsen (født 1809), hadde bygd det sta
selige huset i sveitserstil som bolig i 1860-årene. Til huset hørte en tomt med hage,
lysthus og grønnsakarealer på ca. 3 dekar. Bygningen trengte noen endringer, og
det ble laget to klasserom i 1. etasje, i tillegg til en liten pedellbolig. I 2. etasje ble
det innredet 2 lærerboliger. Det ble også bygd et vedskjul med utedo. 26. november
1932 ble skolen innviet med stor festivitas. Skolekretsens navn ble endret fra Søndre
Såner til Solhøy krets. Det ble også senere foretatt en del utbedringer på bygninger
og skoleplass.
Etter som elevtallet stadig økte, ble det behov for skoleutvidelse. Etter lang
diskusjon ble det i 1951 oppnevnt en byggekomité som skulle komme med teg
ninger og kostnadsoverslag. Arkitekt Gunnar Nortvedt ble engasjert. 2. mars 1952
kom byggingen i gang. Kostnadene var beregnet til kr. 150 000, men det ble nød
vendig å etterbevilge kr. 50 000. 12. juni 1953 ble det en stilfull innvielse av tilbyg
get. Tilbygget inneholdt to ekstra klasserom og lærerværelse i 1. etasje, og sløydsal
og dusj/bad i underetasjen.
Etter som folketallet fortsatte å stige, måtte skolen utvides enda en gang. I
1974 ble det innviet et nytt bygg med klasserom og gymnastikksal. Arkitekt var
også denne gang Gunnar Nortvedt.
Mens Vestby og Son var 2 adskilte kommuner, gikk elevene på Solhøy skole
annenhver dag. Siden 1964 har Son og Solhøy skole vært en «enhet», ved at eleve
ne går de fire første årene på Son skole og de tre siste årene på Solhøy skole. (Kilde:
Olav Vanberg: Solhøy skole - Historisk oversikt ved 50-årsjuhileet november 1982.)

SOLÅS OG STENLØKKA

Det diskuteres nå ytterligere skoleplanen Skal Solhøy skole utvides til å
kunne ta imot alle elevene i Son og Solhøy krets, slik at Son skole kan nedlegges,
eller skal både Son og Solhøy utvides og standardheves for å kunne ta i mot elever
i et nytt årtusen? Solhøy skole hadde i skoleåret 1999 - 2000 ca. 90 elever, fordelt på
4 klasser. Ved skolestart høsten 2002 var det i alt 91 elever, fordelt på 5 klasser: 5.
klasse 28 elever, 6. klasse 32 elever, 7. klasse 31 elever. Rektor er Berit Hedenstrøm.
IG Se også: Bedehuset I Brevik skole og grendesenter I Gamleskolen I Lærere I Skole-ele
ver I Skoler I Son Skole.
Soltoppveien
Liten boligvei øst for Son, nær Solhøy skole. Veien munner ut i Sonsveien. Se: Veier
og veinavn.
Solvang
Et småbruk, ca. 48 mål, ved den gamle stasjonsveien mellom Son og tidligere Såner
stasjon. I mellomkrigstiden drev daværende eier, Eilertsen, hønseri på gården, men
han solgte ca. 1938 til dr. Arne Halvorsen, Oslo, som ønsket Solvang som feriested,
men ikke bare det. Stedet ble de første årene brukt som sommersted for ungkom
munister, og han sendte også i flere år fanger fra «Botsen» ut til Solvang til frisk luft
og landlivets gleder, så som planting av trær og dyrking av frukt og grønnsaker.
Det fungerte ikke etter forventningene, og stedet ble i årene fremover bare brukt
som sommersted. Halvorsens enke solgte stedet i 1969 til Bjørn Jensen, Son. ER
Solvang, Johan
(1891 - 1956) Solvang var i mange år fra 1945 og ut 1950-årene selve 17-mai-man
nen. Det var han som stod for arrangementene på Mølleråsen - der folkefesten gikk
av stabelen den gangen. Av yrke var Solvang skomaker, noe som ikke gikk ube
merket hen i «annonsen» i «Jul ved fjorden» 1929;
Sit ikke kjemme og bil ei paa tur.
Gaa blot tilfots i den frie natur.
Saa blir du slank og saa frisk kan du tro.
Efterpaa bringer du mig dine sko.
Solvang var også idrettsinteressert. Han var i 1937 til 1946 formann i Soon
Idrettsforening, der han også ble æresmedlem. I tillegg var han interessert i trav
sporten og hadde travhesten «Donega».
Solås og Stenløkka
Bo- og servicesenter på del av den tidligere eiendommen Steinløkka/Stenløkka.
Det het opprinnelig Son Eldresenter og avløste i 1981 aldershjemmet - Kaja

Johan Solvang, ansvarligfor 17-mai
arrangementene i en årrekke. Her med
blomster fra 17. mai-komitéen.

Solås og Stenløkka - eldreboliger.
(Foto: IG).
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Hansens Minne. Det bestod da av 38 aldersboliger i rekkehus, samt et servicebygg
med kjøkken, spisesal og, frisør, fotpleie m.m. Arkitekt var Erik Carlén, mens
Brødrene Larsen var entreprenør. 1 1990 ble sentret utvidet med en boligblokk med
14 aldersboliger og fellesrom, bygd sammen med servicebygget (Arkitekt HansKjell Larsen). Sentret som opprinnelig var kommunalt, ble i forbindelse med 2. byg
getrinn organisert som en stiftelse og fikk nåværende navn. IG Se også: Korens
Pensjonat I Steinløkka.
Solåsen Pilgrimsgård
Se: Peterstiftelsen.

Badegjester på trappa til Soon Cigar og
fruktforretning i 1934.
(Foto: W. Trautmann).
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Sommer i Son
«Da Oslofjorden het Zoon Water».
Hilde Ruud, født 1900, søster av Gunnar Scott-Ruud, var journalist i
Arbeiderbladet. Lørdag 26. juli 1930 hadde hun en artikkel i avisa med ovenstående tittel og med undertittel:
«Son - engang et livlig knutepunkt for handel og sjøfart. Nu malernes og badegjestenes herlige ønskested. Fremtidig losseplass for Oslo?
Her følger artikkelen:
«Mor, bor det menneskeetere i Son?» «Nei da, gutten min, åssen kan du tro
noe slikt?» «Jo, de sier at soningene lever av badegjester.»
Denne historien er så gammel som alle knausene i Son - nesten - men den
levner hver sommer op igjen, og er stadig like aktuell.
For Son er badestedet fremfor alle. Kemner Bylteruds bøker viser at gjennemsnittsinntekten pr. soning er 1583 kr. året. Da er det lett å regne ut at iallfall
bortimot en tredjepart kommer på badegjestkontoen. Den fiskerhytta må være liten

SOMMER I SON

og skral som ikke kan innbringe 200 - 400 kroner i sommerferien. Potetlappen, jord
bærflekken og makrellen sørger for resten.
Et fredelig lite hull vilde man kalle Son, hvis man ved en skjebnens tilskik
kelse skulde dumpe der ned utenfor «sesongen». Men et vakkert og rart lite hull,
med hvite små vennlige fiskerhytter og røde uthus, plantet og grodd fast på avsat
sene i fjellknausene, og med store, byrge patrisierhus, Thornegården, Woldegården,
Huitfeldtgården og flere, som alle er håndgripelige vidnesbyrd om fordums storhet
og prakt i seilskutenes gylne tid. Her er en eneste gate - Stengaten eller Storgaten
kalt efter behag. Her er en park med tre trær og en stolpe med plakater om de
adspredelser og «opbyggelser» stedet har å by på: «Evangelisk møte i Bethania»,
«Basar på bedehuset med skytebane og tombola» og «Harold Lloyd på Strøms
kino». I Stengaten er det også en tavle, hvor alle dagens øvrige nyheter kunngjøres,
som «Auktion paa Kaalaas», «Sjægte tilsalgs paa Kugrava», «Høne med kyllinger
ønskes kjøpt» samt værvarselet. Det første studerer soningene med saklig grundig
het, men stormvarselet blåser de en lang marsj. Fiskerne har sikrere ting å holde sig
til; de snuser ut i været efter «Mosse-lukta», kikker over mot pipa på Sagene og tar
tegn av sol og måne. En og annen gang blir soningene alarmert ved følgende opslag
på tavlene: «Alle mænd mellem 15 og 60 år har å møte til brandøvelse, når klokken
kimer». Og ved de første klokkeklemt kommer de myldrende ut fra trangene alle
Sons 600 sjeler, keller og koner, unger og bikkjer, og samler sig om kjerren som
skrangler av gårde med håndsprøiten. Et hus blir valgt til «brandsted», og så - til
verket! «Son har verdens beste brandvesen», sier Brygge-Johansen, «det får bare
aldri vise hvad det duger til. Har De noensinde sett eller hørt om en brand i Son?»
Det er bare utenfor badesesongen soningene kan foreta slike halsbrekkende
øvelser, det er bare da de i det hele tatt kan gjøre sig gjeldende på sit eget sted, være
herrer i sitt eget hus og stelle og stulle med sin haveflekk som de seiv lyster. For
siden kommer «baderane» - som en åsgårdsrei, en gresshoppesverm som slår ned
på hver flekk og dominerer hele Son. Alt i påsken melder de første badegjester sig
for sommeren, og i pinsen er hvert kammers leiet ut. Ennu en stakket tid kan
soningene kose sig i sine stuer, fryde sig over all nipsen på etagérene og konkylie
ne på speilet, over de hvite kappegardiner foran de blomstrende røde geranier i
vinduene, og over den nyanskaffede Roald Amundsen og den gamle perlebroder
te «Herre, velsign mitt hjem» på veggen. Ennu kan de sitte i kaffeslabberas på de
beste plysjes stolene med de hvite heklede antimakassar og i fred drøfte de siste
nyheter fra bedehuset og kinoen. Men ved St. Hans-tider er den herligheten forbi.
Da står soningene overfor den store årlige omveltning i sitt liv - flyttesjauen fra stua
til bryggerhuset, et ørlite rum vegg i vegg med vedskjulet og hønsenes paulun. Sine
kosteligste skatter pakker de ned og gjemmer på loftet, primusen tar de under
armen og går - nu kan badegjestene komme.
*

Og badegjestene kommer. Av og til hender det også at sommeren følger med.
En virkelig sommer med luftige hvite striper av makrellskyer, blå og glitrende fjord
i solgangsbris, heite, brunstekte og blankslitte svaberg med skvulp og vask av lun
ken sjø i fjæretangen, tomme fiskekasser på brygga, og borte fra Langesand og
Toskeberget langstrakte hyl av livslyst og velvære fra de badende.
Badelivet i Son begynte strengt sedelig med en uoverstigelig grense mellem
dame- og herrebadet. De tider er for lengst forbi. En eldre dame forsøkte forleden
med dragen parasoll å skille bukkene fra fårene. Men hun fikk opdage at det nok
var ulver hun var kommet blandt, og at de alle hylte i samstemt kor. Langesand og
Toskeberget er slått sammen til en eneste stor familiebadebalj, hvor vannet bobler
og skummer, putrer og lever, og hvor luften er fylt av latter og barnegråt, av rop og
grammofonlåt.
Hvis Vigeland en vakker dag skulle slippe op for ideer til familiegrupper det ser forresten ikke ut til at han noensinde vil gjøre det - vil vi anbefale ham en
tur til Son. Langesand er en praktfull friluftsutstilling av bronsegrupper, naturens
levende kunstverker i ustanselig og mangfoldig skiften. Her er små sprellende bar
nekropper med struttende maver og lysende øine, en sky av hvitt krushår. Her er
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magre og geskjeftige gutteskrotter, nyutspmngne unge piker, lykkelige mødre og
stolte fedre. Glade og sorgløse mennesker, født og opvokset på tilværelsens solside.
Livet er skjønt og himlen blå...
Et langt ul skjærer gjennem småpludderet og grammofonsurret, stiger til
redselsskrik som fra et skib i nød eller en by i brand, og synker sammen i en hjel
peløs jamrende klagelyd. Det er «hermetikken som forkynder at nu skal arbeider
ne hjem til stekt makrell og rabarbrasuppe. - Nei tenk, er klokken alt så mange? Vil
du ha jordbær, Stumpen? Hansemann, sett på en ny plate!
*

Det er kveld. Og ingen steder er det slike fine kvelder som i Son. Ingen ste
der slike solnedgangen Igår gikk solen ned som en flammende brandgul skive bak
Hvalåsen; de gamle husene fikk en ungdommelig varm glød, og vinduene som
ellers ser så fredsælt og fromt ut mot fjorden og verden, blusset op i luende glimt.
I kveld går den ned i skyer, rødlilla skyer med forrevne gulne bremmen Og sjøen
skifter fra mørk marine ute ved Bævøia til fiolett og rosa inn under Sauholmen - det
inderste av kilen lyser som perlemor... De siste blaffene av solnedgangen rifler fjor
den i jagende striper der ute, her inne i bukta er det alt ganske blikk. En gammel
morken trebrygge stikker ut i fjæren, furet, været over vannet; dens grønskede stan
kelben speiler sig i sjøen. Ytterst på brygga, på en trone av tre tomme makrellkas
ser, sitter en gammel gråskjegget fisker og røiker og spøtter i vannet, fra gammel
tid av blitt betraktet som et tegn på klokskap og stor sindighet, og dette i forbin
delse med en intens taushet og det tankefulle uttrykk folk får i øinene når de ikke
tenker på noe som helst, gjør at landliggeren nærmer sig bryggas Sokrates med
adskillig aktelse og ærbødighet.
To backfischer iler forbi med knallrøde overalls, med side buksebaker, sleng
i bena og hvite gasteluer på snei over de solsvidde luggene. Det skal være dans på
Klubben, - og det gjelder å komme tidlig, for «Gid, det er kommet noen rått kjekke
seilere hit i kveld»... Gamlingen kaster et blikk på skrå efter dem, rister på hodet,
spøtter igjen og brummer: «Jeg mener folk er gærne. Dettane skal væra kvinnfolk!
Døm stutte skjørtene og døm lange beina var inte noe vakkert syn, men jenter i side
bukser! Hvad kan døm inte finne på nå for tia! Ja, ja san, tia går, og allting foran
dres. I min ungdom fantes det inte noe slikt som badegjester i Son.» «Da måtte det
vel være nokså stille her?» «Stille? Høh, høh! Det var da det var liv, skal jeg si Dere.
Når guttane kom hjem om høsten, kan Dere tro det blev luft i luka. Ja, først la døm
sig sjuke - det hadde døm inte hatt tid til ombord - men så friskna døm til, og da
blev det fest og dans omkring i skjenkestuene - i «Piggen» og «Børsen», - der hvor
hotellet nu ligger - og hos madam Mørch borte i tranga ved Huitfeldtgården. Det
var i «Piggen» August Feier tok med sig hele dørkarmen og litt av veggen da han
blev hivd ut.»
«Om sommeren var Son full av hollenderer; jeg synes ennå jeg kan høre døm
klapre i Stengata med tretøflane sine. Døm hadde med sig genever og stenkrukker
- av og til kom døm også med koppene - og reiste hjem igjen med trelast fra
Huitfeldts dampsag som var en veldig affære og gikk både dag og natt. En dag så
jeg det kom inn 14 hollandske koffer her på havna. Seiv småguttane kunde snakke
mye hollandsk her den gangen. Son var kjent viden og bredt ute i den store verden;
på de hollandske kartane het Oslofjorden bare «Zoon Water». Moss og Fredrikstad?
Pøtt, døm var ingentingen den gangen. - - Vi hadde mange skuter her også den tid.
Om vinteren var Sonsbukta en skog av bare master, og fra båtbyggeriet stakk sku
tebauene fram tvers over Stengata, så vi måtte krype under, hvis vi vilde fram.
«Det måtte vel være velstand her også den gang?»
«Ja, hos somme, ja. Hos konsul Huitfeldt og konsul Wold og sånne. Døm var
reint som småkonger her i Son, døm. Når dattera til HuitfeldEn kom galopperan
des på hesten sin, skvatt døm barbeinte Son-ungene til alle kanter. Da gamle
Huitfeldt døde, var det lagt granbar hele veien bortetter, det var reist 7 æresporter,
og 12 unge piker gikk foran kista og strødde roser. Det var store tingen. - Men det var inte så gromt blandt småfolka akkurat. Den gangen bodde det
alltid én i stua og én i kammerset. Kjøkkenet var felles. Hos vårs bodde det tesmers
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Badestranda, ca 1930.
D/S «Oscarsborg» i bakgrunnen,

3 familier - den tredje sov ute på gangen. En av døm hadde en hel kjøkkenbenk for
sig aleine, det var reint velstandsfolk, syntes vi. Vi tjente en mark dagen, og husleia
var 2 mark i veka. Da småkongene var gått konk - det var i 80-åra - blev gårdene
deres leid ut til småfolk. Da hodde det en gang 71 mennesker i Thomegården og
101 i Woldegården.»
«Folk sier at Thomegården en gang har vært en sjørøverborg?»
«Ja, Ole Meier som bygget den i 1761, giftet sig iallfall med en datter av en
kaperkaptein som drev det stort i den veien. Det har vært mye kapring og smug
ling her i Son op gjennem tia. Døm sier det spøkte der au, og at nissen huserte grovt
borte i Telegrafbygningen. Men det var nå vel bare dikt og fantasi, døm kaller »
Et fremmed selskap kommer spaserende inne på stranden. Det ser med
undren gallionsfiguren ved Dørnbergers hushjørne, våger sig forbi plakaten med
«Badegjæster og andre naut forbydes adgang», stanser foran det sortmalte gamle
hus og leser skremt på døren: «Enhver der uten lovlig ærende betræder mit hus,
tager seiv de følger han derved paadrager sig», og «Was von mir ein Esel spricht,
das acht ich nicht». Med sakte beven trekker de i klokkesnoren. Er den gamle mus
keter i godlune? Eller vil han komme med muskedunderen? Nei - han hilser over
vettes blidt idag. Da vet vi hvordan det går. Han vil la de fremmede få se dronning
Kristinas praktfulle skap, innlagt med sølv og perlemor, og la dem beundre hans
sølvsmedarbeider og sabelsamling fra 30-årskrigen. Han vil forbanne soningenes
«lave, råtne, gemene sjeler», synge en visestump fra forna da'r, og kanskje endog
by på Minas «ribsvin.»
«Det har jo vært så mange kunstnere her i Son?» spør vi vår gamle venn på
makrellkassen.
«Et drøss! Her har døm bodd alle sammen: Krohg og Thaulow, Karsten og
Peters, Lars Jorde, Gunnar Heiberg, Henrik Lund, Nils Kjær, Wildenvey, Folkestad,
Onsager, Grande, Gauguin, Thygesen og en masse unge malerspirer. Wold Thome
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er født her i Thornegården, og Othar Holmboe var ordfører i Son i mange år. Det er
vel ikke den grein og det tre som ikke er malt her i Son. Jeg huser Thaulow pleide å
leie en jakt, og så inviterte han med sig ut alle mennesker. Han stod sjæl til rors og
var en kjekkandes kar å se på med det svære røde skjegget sitt. - Da Karsten hodde
her, var det smått me'n stakkar. En gang hadde han rivi sund den eneste buksa han
eide og hadde. Han måtte ligge den dagen fru Braanen lappa'n sammen igjen.»
«Peters malte jo sitt store frelsesarmébillede i Son?»
«Ja. Han fikk ingen frelsesarmist til å stå modell. Så måtte andre tilpers,
Grønbæk og Pjåk'ane og mange andre kjente soninger. En gang stod Bastian modell
for Peters på brygga i full oljehabitt. Plutselig besvimer han og detter på hue i sjøen.
Og Peters etter...»
Det er blitt sent for en gammel kall. Sonskilen, som en stund har ligget mørk
hen som tungt smeltet bly, begynner å ta farve av den lyse nordhimmel.
Hurumlandet ligger dunkelblått på den andre siden av fjorden; vi ser røken fra
Sagene-pipa som gulhvitt skum mot åsene, som stiger og synker lik fjerne bølger
mot den pastellblå himmelrand. Nordavind! Pent vær i morgen? - Ved tangen lig
ger en lysende hvit kutter og duver sakte i den gråblå natt. Det er lydt; en kan høre
spe knirk fra en usmurt blokk og dempet surr av stemmer.
«Ser Dere den grunna der ute?» spør vår gamle nye venn og peker; han er
stavret ned fra tronen. - Der har hollenderane kasta tusenvis av tonn med ballast,
finfin hollandsk pussesand. Fikk vi tak i en muddermaskin, var det gjort på en dag
å fylle opp Langesand, så den blev Oslofjordens fineste badestrand. - Og ser Dere
Øra derinne? Der fant dr. Holmboe i 1860 svovelholdig vann. Son kunde bli et kur
sted, like bra som Sandefjord. Og se denne fin-fine havna her! Dere skal få reise
langt, vil Dere finne maken! Om ikke mange år blir Son Oslos beste losse- og laste
plass, og det vil bli anlagt jernbane fra Hølen og hit ned. Son skal en gang bli stor
og mektig igjen, så sant som atte jeg står her. Dere skal få sanne mine ord.» - Og
med denne profeti rusler gamlingen hjem til a' mor.
To cigaretter gløder inne i mørket ved stranden, en flaggermus skjener om-

Folk på dampskibshrygga i 1924.
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kring, lydløst, mykt og bløtt som en levende sotfille i den lyse sommematten. Fra
Klubben kommer flyktende utydelige toner; vi kan skjelne melodien når vinden blaf
fer op - det er tango, sesongens schlager. Et svermende par kommer ned mot brygga,
de hopper i en pram, årene dunker mot tollegangene, mannen ror - mot Saana.
Rett så, unge mann! Det fører mange veier bort fra Son for et elskende par.
Strandpromenaden er ikke så verst, men der er det for folksomt. Den gamle mose
grodde Mosseveien er heller ikke å forakte, og klosterruinene hos Garder er også
bra, men litt gravalvorlige og nifse. Nei, Saana! Saana på blanke eftermiddagen, når
den slynger sig langs saftige grønne enger med hundekjeks og revebjeller utfor
elvebredden. Saana i blonde julinetter med furuene som fine japanske tusjtegning
er mot den hvitgule nordhimlen, - Saana i mørke trolske augustnetter med himlen
dryssende full av stjerner og med månens lysende messingskilt over åskammen.
Nils Kjærs og vår egen Saana - Det er sommer i Son.
Se også: Bad, bading, badestrand I Badegjester I Dørnberger, Carl Johannes
Andreas Adam i Julibrev fra Son I Korens Pensjonat I Kunstnere 1 Pappabåter.
Son
Offisiell skrivemåte på tettstedet fra 1891. Tidligere ble navnet skrevet Soon.
Navnet må sees i sammenheng med ordet Såner og elva Såna. I sin epistel «Julibrev
fra Son» gir forfatteren Nils Kjær følgende kommentar til navnet og skrivemåten:
Man er uenig om, hvordan Son egentlig skal staves. Lige siden gamle dage, da træ
last- handelen florerede og Hollænderne kaldte Kristianiafjorden «het water op te Soon» har
det dobbelte o siddet i byens navn. Kofferne er forsvundne, glansen er tabt, og nu holder
ogsaa det sidste minne om den det ene o paa at forsvinde. Worm Muller, som var en kon
servativ mand, om nogen, modsatte sig riktignok med energi og forbitrelse den økonomiske
stavemaade af navnet med enkelt o. Han kaldte den en vandalisme og brugte endog stærke
re ord. Men fremskridtet lader sig ikke stanse hertillands, og kan Son ikke gjøre nogen posi
tiv indsats, saa hindrer dog ingen os fra at tone vor liberalisme med en liden afkapning paa
bokstavbudgettet. Vi skriver altsaa Son.
Andre skrivemåter er: Zoon, Zoen, Soen, Sogn. For oppslagsord med Son i
navnet, se også under Soon.
Hvor stort geografisk omfang Son har i dag, er noe uklart. Strengt tatt er Son
opprinnelig bare det som lå innenfor Son kommunes gamle grenser, altså innenfor
et ca. 200 måls stort område. I dag sier man at man bor i Son enten man bor langt
nord i Erikstadbygda, på søndre Brevik nær grensen mot Moss, på Deør skog eller
enda lenger østover. I salgsannonser for hus og boligtomter har Sonsnavnet fått en
viss «snobbeverdi» som gjør at eiendommene øker i pris. De mest fanatiske soning
er godtar ikke en så vid definisjon av stedet Son. Dette leksikonet har en mer raus
holdning til begrepet Son, som er nærmest synonymt med «Son og omegn», som jo
er en kulturell og funksjonell enhet, eller det omfatter postadressen 1555 SON. Den
tidligere kommunegrensen er i alle fall borte og har ikke lenger mening som
avgrensning av Son. IG Se; Soning I Soninger.
Sonakaupang
I et skinnbrev fra 1342, Diplomatarium Islandicum, er navnet Son nevnt i formen
Sonakaupang. Kong Magnus Erikson lot skrive at brevet var sendt fra
Sonakaupangen. Dette viser at Son har eksistert som handels- eller markedsplass
lenge før hollendertiden. Påstanden om at det i skinnbrevet egentlig står
«Jonakaupang» (Jonkoping) godtas ikke i Son, og er også ut fra håndskriften en
usannsynlig tydning. IG Se også: Historie I Idrisi-kartet I Ladested.
Son Antennelag
Kabelfjernsyns-lag. Det avløste tidligere Deør Antennelag. Det har ca. 600 abon
nenter og er tilknyttet 19 fjernsynskanalen Store Brevik har eget antennelag.
Son Bibliotek
Filial av Vestby Bibliotek. Omkring år 1900 fantes i Son Chr. Hansens Leiebibliotek.
297

SON BLANDEDE KOR

Ada Eckhoff på biblioteket.

Senere fikk vi Son Folkeboksamling. I fortegnelsen over registrerte låntagere i peri
oden 1939 - 1959 kan man lese at utenbysboende, i praksis stort sett folk fra Såner,
rett utenfor Sons grenser, måtte betale 1 krone for å bli registrert som låntagere.
Biblioteket eller folkeboksamlingen hadde tidligere lokaler noen år i Petershuset
(revet 1964), med Hildegard Johansen som bibliotekar. Deretter ble det flyttet til
Son skole, der lærer Birger Østby fungerte som bibliotekar. Biblioteket lå nede en
tid da Østby døde.
26. november 1980 ble nye lokaler innviet i underetasjen i Victoriagården.
Først da begynner biblioteket sin moderne historie, drevet etter nye prinsipper,
med egen barneavdeling, tidsskrifter og aviser i tillegg til vanlig bokutlån. Den
nytilsatte bibliotekaren Ada Eckhoff fikk skikkelig fart i sakene, og hun fulgte
naturlig nok med da biblioteket tok i bruk nye lokaler i Torvgården 16. august 1988.
Hun mottok forøvrig Sooningprisen for 1993 for sin innsats for stedet. Biblioteket
er flittig brukt av befolkningen og har godt utlån i forhold til folketallet. Biblioteket
hadde opprinnelig åpent 4 dager i uka, fra tirsdag til fredag, og fra høsten 2001 også
åpent på lørdag. I tillegg til Ada Eckhoff er Elisabeth Nilsen (1949 -) ansatt som
assistent fra 1991. IG Se: Eckhoff, Ada.
Son Blandede Kor
Sangkor i Son for kvinner og menn. Koret ble stiftet i 1973 og er en fortsettelse av
Son Damekor, Son Mannskor og Såner Kirkekor. Kirkekoret virket periodevis fra
1947, også under navnet Son Kirkekor. Son Mannskor ble stiftet i 1946 og Son
Damekor i 1950. I 1967 ble det en vanskelig tid med mangel på stemmer, ingen
rekruttering m.m. Fra og med 1969 inngikk disse korene et samarbeid og ble oftest

Son Blandede Kor 17. mai 2002.
(Foto: IG).
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kalt Son felleskor. Koret sang i Såner kirke, ved 17. mai-arrangementer og sanger
mønstringer. Asmund Haugtun var dirigent.
I 1973 sluttet Haugtun som organist i Såner menighet og hadde heller ikke
tid til å arbeide med koret. 24. mai 1973 ble det på et utvidet styremøte vedtatt at
koret skulle fortsette som et fast, felles kor. Son Blandede Kor.
Første dirigent ble organist Steinar Bjørnsengen. Senere har Øystein
Skovholt, Elin Bye Gustavsen /Mette Hallingbye, Erik Grønhaug, Guri Haveråen
og Christian Killengreen dirigert koret. Koret er fast innslag i forbindelse med 17.maifeiringen og andre arrangementer.
Koret har vært og er dessuten aktivt på flere felt. Det har gjennomført flere
kirkekonserter i Strømbråten kapell, Hvitsten kapell, Vestby kirke, blant annet sam
men med andre kor i Vestby og As. Koret har hatt konserter på skolene, deltatt på
arrangementer på Oscarsborg med «Carmina Burana» og ellers flere steder i inn
og utland, som Bjugn, Bergen og Tromsø, Hundested og Skagen i Danmark og York
i England. Ikke minst har koret arrangert konserter og opptredener på Klubben;
Gresk aften m /Theodorakis i 1986, Renessanseaften i 1990, Matiné i 1992, Shanty
forestillingen «Kast Loss» og «Småbylandskap» i 1993, Cabareten «En blandet for
nøyelse» i 1998, «Bellmann»-konsert på Klubben våren 2000, en konsert som også
ble framført med stor suksess i Thornegården 13. mai 2000. AH og EN Se: Haveråen,
Guri I Killengreen, Christian I Robbestadkoret I Son Damekor I Son Mannskor.
Son Båtcenter

Se: Son Marina.
Son Båtforening

Forening for småbåteiere i Son, stiftet i februar 1976. Foreningen eier en tomt med
klubbhus og verksted på Son Småbåthavn. På grunn av at kommunen skal dispo
nere båtopplaget på båthavna til andre formål, har foreningen flyttet deler av sin
virksomhet til Søndre Brevik Marina, der det kan bli vel 300 båtplasser og et til
svarende antall opplagsplassen Også nytt klubbhus kan bygges der. Medlemmer i
år 2000: ca. 350. Einar Halvorsen har vært leder fra 1997.
Son Club

Forening stiftet i 1979. Foreningens formål er gjennom selskapelig samvær å frem
me kjennskap til Sons fortid samt øke følelsen av tilhørighet til stedet. Son Club
ønsker å verne om tradisjonene, samtidig som den retter blikket fremover mot en
positiv fremtid for Son. En til to ganger i året er det sammenkomster i tradisjonell
stil med foredrag, temakvelder eller film. I år 2000 er Andreas Brevig formann,
mens styremedlemmene er Rolf Fjærli, Bård Frostad, Frank Johnsrud og Karsten
Thrane. KT
Son Damekor

Stiftet 1950. Dirigent var i begynnelsen Signe Lindemann., senere Asmund
Haugtun. Koret ble i 1973 slått sammen med Son Mannskor og Såner Kirkekor til
Son Blandede Kor. Se: Son Blandede Kor.
Son Dame- og Herrefrisør

Drives av Ellen Gilberg, utdannet som frisør hos Enid Rigdal i Moss. Hun startet
16. september 1969 salong i Bråtenveien 2. Salongen ble 11. november 1974 flyttet
til eget hus i Kolåsveien 1. Ellen Gilberg var også med på å starte frisørsalong på
Son Eldresenter. BP
Son Eiendom A/S

Firma i Sundby-Gruppen, etablert 15.09.1997, med Dan Sundby som daglig leder. I
løpet av få år har firmaet ervervet følgende eiendommer i Son og omegn: Sagaveien
4-6 (Kiwigården), Sagaveien 8-16 (Atlanticgården), Kolåsveien 4 (Huitfeldtgården),
Storgata 17 (Meierigården), Tegnebyholtet Bensinstasjon og i 2002 Storgata 15
(Gullikgården). Firmaet presenterte i 1999 planer om å utvikle et forretningssenter
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Gullikgården som idag huser
Son Handelskammer.

i Son, kombinert med boliger, hotell, kulturvirksomhet m.m., kalt «Soon 2005». For
å realisere dette, forutsettes det oppkjøp av kommunens eiendom Viktoriagården.
I 2001 ble Son Eiendom AS fusjonert med Mida AS som driver og eier sol
studioer omtrent 400 steder i Norge.
Son Eldresenter
Se: Solås og Stenløkka.
Son 5-årsklubb
Opprinnelig Son 6-årsklubb. Foreldredrevet barnepark, startet i 1985. Den hadde
«Elim» som sitt første tilholdssted. Senere har den hatt lokaler både i
Birkelandgården og i Menighetshuset. I dag er den en del av Doffen Barnepark,
Deør skog. ER
Son Fiskebasar
Fiskebutikk i underetasjen i Woldegården, drevet av Olav Hansen i 1950-60-åra. I
lokalene er nå kaféen La Riviera. Se: La Riviera.
Son Folkebad
Offentlig bad med 2 badekar og dusj i Son skoles kjelleretasje, skjenket av foged A.
Nærup og tatt i bruk i 1932. Her var det bading for damene på fredag ettermiddag
og mennene på lørdag. Utviklingen førte til at badet ble avviklet i løpet av 1960årene. Se: Nærup, Alfred Hagbarth.
Son Gjestehavn
Drives av Son Havnekontor. De ca. 100 gjesteplassene ligger på strekningen fra
Atlanticgården, via Glenneparken og ved Son Torg. Gjestehavna omfatter også vas-
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kemuligheter, dusj og WC i Torvgården og vann- og strømtilknytning for båtene.
Se; Son Havnekontor.
Son Golfklubb
Klubb stiftet for å drive den planlagte golfbanen på Stavnes. Se: Golfbane I Stavnes.
«Son Guide og opplevelser»
Turistguidegruppe startet våren 2001. Akershus Reiselivsråd holdt da kurs for
turistguider eller omvisere som tar imot turister, foreninger, reiseselskaper.
Virksomheten foregår fra 2002 i regi av Vestby Næringsselskap. 1G Se; Oslofjorden
Feriebyrå I Son Kystkultursenter I Turisme.
Son Handelskammer
Forretning for sports- og fritidsklær og -utstyr i Gullikgården, Storgata 18.
Forretningen ble etablert i 1998 og drives av Wilhelm Koren. Se: Gullikgården I Soon
2000.
Son Havnekontor
Son Havnekontor holdt til på Son Kystkultursenter fram til 1. januar 2001, da kon
torene ble flyttet til midlertidige lokaler på Son Småbåthavn. Kontoret har egen
havnesjef/havneleder. Bjørn Wikstrand. Kontoret har ansvaret for havneområdet,
drift og vedlikehold av brygger, utleie av båtplasser og drift og vedlikehold av ser
vicelokalene - dusj og vaskerom - i Torvgården. Administrativt hører kontoret inn
under teknisk etat i Vestby kommune. IG Se: Havnestyre I Wikstrand, Bjørn.
«Son Havn Nord»
Reguleringsplan for den kommunale småbåthavna i Son, nord for Atlanticgården.
Formålet med planen er å legge til rette for næringsutvikling, sentrumsnære boli
ger og kulturvirksomhet. Se: Sagatomta.
Son Helsestasjon
I Victoriagården. Her er svangerskapskontroll og spebarns- og småbarnskontroll,
foruten at det er skolehelsetjeneste for elevene på Son skole. Se også: Leger, legesen
ter.
Tegning av Dørnberger.

Soning
Forsøk på å beskrive en soning.
Hvem er en soning?
En soning er til tider uenig med en annen soning hvem som egentlig, altså egent
lig, er en soning. Eller ekte soning. For ikke å snakke om uekte; det er mange som
med ekte glede altfor ofte snakker om uekte soninger. Uekte soning er et annet ord
for innflytter. Eller innfløtter, som det heter på sonsk, et språk som nå knapt nok
vegeterer med tonefallets gåstol.
Det er aldri avholdt folkemøte om hvem som er soninger. Det skal vi være
glade for. Slike folkemøter i Son kan utarte til slagsmål, som i sin tur fører til gate
kamper og etterfølgende vendetta. Men ikke få folkemøter i Son har en undertone
av temaet «Hvem er en soning?», og fra slike møter går innflyttere i første, andre
eller tredje ledd, dypt såret. Og grubler på vendetta. Eller personlig hevn; nomina
sjon til kommunestyret. For å stemme ned flertallet nord for Son. De nye soninge
ne mener at alle gamle soninger egentlig stammer fra Sicilia, og har Corleone til
mellomnavn.
Hva de helt ekte soninger mener om saken.
Ekte soninger, som kan påvise aner på mors- eller farssiden, aller helst farssiden,
mer enn fire ledd bakover, mener at spørsmålet er usedvanlig tåpelig og jålete. Ekte
soninger er trygge på at de er hva de er, og har ingen behov for å breie seg med her
komsten sin. Ekte soninger er vidsynte og tolerante: Alle er soninger. Egentlig.
Kina, f.eks., har mer enn en milliard soninger, osv. Ekte soninger vil ikke vite av at
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Soninger på torget.
Illustrasjon av Arvid Balstad.

stedet er et eldorado for labile slektsforskere, sladrete leksikalikere, koleriske inn
vandrer-konsulenter og innbitte kverulanter.
Hvor bor soningene?

Soningene bor i Son. Før, da Son var 0,2 kvadratkilometer, sto striden om soninge
ne, de ekte soningene, bodde i Nord-Son eller Sør-Son. Blant guttungene raste gate
slagsmål om saken. Partene tok fanger og bandt dem til trær på h.h.v. Mølleråsen
eller Thorneåsen. Der sto de gjerne natta over, mens mødrene soknet og gråt.
I dag er dette umulig. I dag bor de fleste soningene ikke i gamle, men i nye
Son. Son grenser nå mot Flørn i nord, mot E6 i øst, Kambo i sør og mellom
Sauholmen og Bevøya i vest, helt opp til Hølvika, nord for Kjøvangen. Son inklu
derer dermed Vardeåsen og Laksa, Grevlingen og elva helt til kyllingfarmen. Son
har med andre ord ekspandert markant. En soning er klar over dette, og barna til
soningene gidder ikke dra så langt som til Kroken, Åvangen eller Tegneby for å
binde andre unger til trærne. Dessuten, sier mødrene deres, er det så mye ulv i de
traktene.
Soningene røper dermed hvor grensene går. Men de er ikke helt sikre, for
soninger liker seg i Hørn, særlig de ekte soningene. Det eneste alle soninger er
enige om, er at Son ikke er Vess-spy. Vess-spy er en jernbanestasjon med en nedlagt
sukkertøyfabrikk, og ingen kan bo der. Soningene sier det sånn: Vess-spy. Og der
med, tror de, sier de alt.
Varianter av soninger.

Soninger kan deles opp i disse hovedgruppene;
De drastiske, de jålete, de kunstneriske, de som er soninger på liksom, de toleran
te, de drikkende, de bortreiste, de omvisende, samt bevare-meg-vel-soningene og
forstads-soningene. Forsøket på å definere soningene, inkluderer disse hovedgrup
pene, blant dem noen undergrupper.
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2. De drastiske:
Da Son ble underlagt Vestby, eller innlemmet, som det saklig heter, sa en soning til
en annen: Nå får vi holde sammen, vi som er gamle soninger. Da svarte den andre;
Gamle soninger? Jeg hus'er 'a far 'in, han kom hit i nittini, du ærnte gammal
soning, du!
Dette hørte jeg som barn, og det var første gang jeg fikk ører og øyne for de
drastiske soningene. For dette ble sagt i dypeste alvor, og med salvelse, helt blottet
for sjølironi.
De drastiske soningene, eller soninger som insisterer på at det er soninger de
er, og ikke noe mer, bedriver et slags aparte apartheid.
Son Club er et organisatorisk uttrykk for dette. Imidlertid er ingen i klubbens
styre ekte soninger etter den drastiske definisjonen. Snarere er de blant wannabe
soningene. Dette uttrykket forsterkes ytterligere av at medlemmene i Son Club ikke
vil ta inn over seg at av Sons snart fem tusen innbyggere, finnes bare femti soning
er etter den drastiske definisjonen. Ekte soninger vil derfor heller skjule seg blant
de fem tusen enn å tilhøre Son Club. Det eneste botemiddelet mot dette, er at Son
Club inviterer alle bosatt i Son til medlemsskap i Son Club, og dermed nedlegger
Son Club. Med andre ord: Det fins ingen logikk i de drastiske soningenes definisjon
av seg sjøl som soninger.
En kul variant av det samme er Son Småruselag. Her er ikke skillet mellom
soninger og innfløttere, men mellom dem som har stemmerett (bare fem), og alle de
andre. Årsmøtene i Son Småruselag er derfor preget av endeløse debatter om for
retningsorden og vedtekter. Son Småruselag skaper et muntert speilbilde av de
drastiske soningenes livsfølelse. Foreningen pusler med rusefiske, uten å vite stort
om det. For det meste ligger rusene ute et halvt års tid, før de blir trukket. Men det
er en akseptabel form for inkluderende utelukkelse laget står for, og ganglaget til
medlemmene lørdag ettermiddag, vitner om at foreningen rett som det er kan til
føye ordet «seg» mellom «ruse» og «lag».
Son Småruselag tjener derfor som mental avrusning av drastiske soninger,
og burde invitere mange til B-medlemsskap. De drastiske soningene trenger hjelp;
for dem er verden blitt altfor liten. Og Son så altfor stor.
2. Jålete soninger.
Son er et jålete sted. Noe av jåleriet finnes blant de bofaste. Særlig blant nye soning
er, som det er flest av. Jåleriet er synlig i valg av biler og klær, nasalt tonefall, blant
dem som ikke drar på ferie til Hellas, men til Grekenland, det finnes blant de
dynastiske boligene på Brevikmyra og Øståsen med greske søyler i garasjeporten,
i båthavnene og på Sonskilen. På sistnevnte område blåser en nøye klassifisert
regattavind kalt hybris. Hybrisen blåser sterkest om sommeren, og tar hardt på
optimistene, som er bortskjemte og går for lut og kaldt vann. For de jålete er Son en
Europajolle.
3. Jantete soninger.
Nyinnflyttede småbarnsforeldre i Son tror stedet er godt for barn. De sier det er så
godt miljø her. De vil gjerne ha trafikkfritt sentrum, men kjører barna til skolen og
bryter fartsgrensa med hundre prosent hver skoledags morgen fra 08 til 08.25. De
mener det godt, men aner ikke at Son er et semmert sted å vokse opp. De nyinn
flyttede har ikke hørt at Son har lang tradisjon for misunnelse, rusmisbruk, innavl
og galskap, og at sladder har tatt knekken på mang en anstendig soning. De nyinn
flyttede ser ikke de jantete soningene, som går bak ryggen deres og farer med ond
sinnet slarv. Noen få nyinnflyttede merker det ikke, før de sjøl er blitt jantete. Da er
det godt å skylde på at Trangvik sannsynligvis er et annet navn for Son.
Eller som det ble sunget i revyen «Soon er livet» i 1988:
Son er dritthøl.
hvite hus og faenskap
og fulle badegjester som spyr.
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Eksempel på soninger: Ivar Gudmundsen
deler ut Sooningprisen til
Kari Fronth Stene og Sigurd Stene i 1979.
Thomas Jørgensen i bakgrunnen
til venstre.
(Foto: KAS).

4. Kunstneriske soninger.
Son har tradisjon som kunstnerhøl. I boligannonsene for Son reklameres med
«kunstnerstedet». Ikke noe er mer misforstått, og flere av stedets kunstnere har fore
slått å ha opphavsrett på begrepet, slik at det fra en hver annonse tilfaller en fast pro
sent til den samlede kunstnerstand i Son. Kunstnere kom til Son for å være i fred.
Det har de ikke fått lov til. De må gi krukker og hilder og bøker og monologer og
musikk til hver eneste forening, og til de årlige komitéene for feiring av nasjonalda
gen. Kunstnere kan deles opp i flere undergrupper: de følsomme, de ranglende, de
arbeidssomme hjemmekjære og de organisatoriske. De prøver seg ut på noen genu
int interesserte, og en håndfull ufo-granskere, stjernetittere, sjalkledde, samt områ
dets vernissage-vandrere. Folk vil ha hilder og krukker og tepper og diktopples
ninger og konserter, og sjøl om verken kunstnere eller soninger kan begripe hvorfor
de vil ha det, synes alle at det er bra for stedet. Dette kan være grunnen til at kunst
nersoninger for det meste lever av arbeid utenfor Son, og vil være i fred.
5. Liksom-soningene.
Disse soningene er det flest av om sommeren. Derfor er det tvilsomt om de kan kal
les soninger. Noen ytterst få er her hele året. En liksom-soning har tilhold i et gam
melt rakleverk av et hus til flere millioner, eller ei overdådig hytte. En slik soning
er imidlertid bosatt i guffent Kardemomme-Mallorca, og omgir seg med nyrike
som bepøbler stedet på den mest oppsnørrede måten som tenkes kan.
6. Tolerante soninger.
Den tolerante soningen er så vidsynt at horisonten ender ved brua over Hølenselva.
Kommer det en A-kjendis innom en fest der en tolerant soning befinner seg, for
trekker ikke den tolerante soningen en mine. Derfor kan A-kjendiser slappe av og
skjule seg blant tolerante soninger, og det er grunnen til at så mange kjentfolk duk
ker opp i Son. For den tolerante soningen er ingen over og ingen ved siden så lenge
det er soninger tilstede.
7. Drikkende soninger.
Det er mange drikkende soninger. Grunnen til at det er blitt så mange, finnes i noen
offentlige rom. For det første en kafékultur med lange tradisjonen For det andre,
smale gater og smug. Drikkende soninger klarer seg alltid, de bare strekker arme
ne rett ut til siden og dulter seg fram til de er hjemme. Dersom hjemme er
Røedskauen, Øståsen, Brevik eller Kjøvangen (kalt Tjobangen blant beruste soning
er), blir veien hjem lang, med midlertidige stopp i grøfter og langt ute på et og
annet jorde. Dette beviser at soninger er mest soninger i sentrum.
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8. Bortreiste soninger.

En soning lengter alltid etter en soning. Denne fengslende erkjennelsen ble en jung
mann fra Son klar over i de harde tredveåra, da han etter lange vakter endelig satt
en påskeaften i sjømannskjerka i Liverpool og hadde fait i søvn. Han ble vekket av
presten, som med gammelmodig syntaks ga til beste en betraktning om offeret som
Guds sønn måtte gjøre for menneskeheten: «Thi det var for vaare Synder en
Soning!» Jungmannen fra Son spratt opp og beviste at han aldri hadde reist noe
annet sted, men ennå befant seg i Son, da han ropte: «Hvor? Hvor er'n?»
9. Omvisende soninger.

Folk besøker Son om sommeren, og det er skapt en ny slags soninger: Omviserne,
eller ciceronene. De er sikre på at det er mye å se her. De har snudd de få steinene
her flere ganger, og fått dem til å bli mange. Og kjente. Og veldig store. Når de lab
ber rundt med tilreisende, blir hver soning en zooning, eller en ape. Det er ikke
dumt, for en ape ser ikke en profet når han speiler seg, han bare tror det. Son er der
for full av profeter i eget land, skapt av omvisere som har sett så lenge på Son at de
bare ser Son. Og det er som kjent ikke stort.
10. Bevare-meg-vel-soningene.

Son har mange velforeninger. Det er en flora av bevare-meg-vel-soninger, som helst
vil ha hver sin forening. Fra arbeidsgruppesoninger til arbeidskirkesoninger, for
ikke å snakke om restaurerings-soninger med eget gjerde rundt alt de gjør, og
næringslivs-soninger med julegate, samt nå-bygger-vi-ikke-et-hus-til-før-vi-får-en
helhetsplan-soningene. Det er på tide å slå alle bevare-meg-vel-soningene sammen
i én velforening. Navnet er allerede vedtatt: Son og Omegn Meget Vel.
11. Forstads-soninger.

Forstads-soningen tilhører den definitivt største gruppa av soninger. Derfor skal
denne soningen defineres sist. Gruppa består av kvinner og menn som hver skap
te arbeidsdag pendler pr. jernbane fra og til Sonsveien holdeplass. Dette stoppe
stedet, med perrong stor nok for evakuering av alle Sons innbyggere, har et tårn
som er nesten identisk med tårnet i Auschwitz. Om en skøyer en tidlig morgen
hadde satt opp et skilt ved inngangen til stasjonen med teksten «Arbeidet friSon Torg 17. mai 1970.
Fra venstre: Ragnar Evensen,
Knut Hansen, Levi Karlsen, Margit
Roaldsøy, Asta Karlsen, fru Hansen og
fru Evensen.

305

SONING II

gjør», ville neppe noen reagere før utpå ettermiddagen. Forstads-soningen våk
ner først på hjemvei. Akk, det er en sliten bøling som hver morgen drar i retning
tigerstaden. Likevel er forstads-soningen den mest realistiske og handlekraftige
av alle soninger. Det er her vi finner kjernetroppene i Sons mangfoldige fore
ningsliv. Gruppa av forstads-soninger er så stor og så bredt sammensatt, at den
rommer alle ti foregående grupper. Og blant forstads-soningene finner vi den
største undergruppa av hovedgrupperte soninger: de som synes det er helt for
målsløst å gjøre seg store, men likevel er det, og dermed representerer det vesle
Son måtte ha av ikke bare kollektiv transport, men også kollektiv fornuft. Vel
vitende om at de er i flertall, holder disse soningene orden på begrepene, og dri
ver trofast med sitt virke for Son og resten av verden, alt etter som. De har også
noen få allierte blant soningene med virke i Son. Vi snakker om den type soning
som p.g.a. arbeidsreise og verdensanskuelse har et bredt anlagt syn på sin tilvæ
relse som soning. Nærmere bestemt: jeg-gir-vel- blaffen-i-om-jeg-er-en-soning
soningen.

«Soningen» trekker garn.

Forsøk på en konklusjon om hvem som er soninger og hva en soning er, på livstid.
Det er umulig for en soning å anlegge et ekstremt syn på tilværelsens mange spørs
mål. Grunnen er naturgitt: Naturen i og omkring Son er helt udramatisk. Åsen over
Sonskilen er beskjeden. Skogene døsige. Bukta er relativt lun, øyene smiler og sola
varter stadig opp med nedganger som er en fornærmelse mot det gode maleri.
Grunnen er også menneskeskapt: Med et par unntak, er Son helt uten stil. Bebyg
geisen er anarkistisk, og vitner om avsmak for alle typer overanstrengelse.
Ikke mange soninger kan ro. De som kan det, vet at tollepinnene skal stikke
to centimeter over åra. Og åra skal skjenes. En soning med mer enn to centimeter
tollepinne over åra, og som ikke kan skjene, kan være en soning, men er ikke en
soning som kan ro. Mer sikkert er kjennetegnet om en båt legger ut på Sonskilen
med fenderne ute. Da er det en fra Hørn. Og her er vi ved et viktig skille. En soning
kan ikke være fra Hørn. En fra Hørn er og blir en hørning. Men soninger både kan
og bør flytte til Hørn, for Hørn er et trivelig sted, som ligner litt på Son, slik Son en
gang var. Da er det en soning bosatt i Hørn, verken mer eller mindre. Omvendt er
det umulig. Skikkelige soninger er det livsvarig, og kjenner verken påtaleunnlatel
se eller sikring. Det er slikt de driver med i Vess-spy.
Dermed står bare en mulighet igjen, når vi skal definere en soning: En soning
er et menneske med adresse 1555 Son. Hvis vedkommende har adresse 1556 Son,
er det en soning med postboks.
Soninger bor i Son, og Son skrives med en o. Nostalgiske soninger holder på
to o'er. De bør passe seg. Beslutningen om at Son skulle skrives med en o, ble fattet
av et klokt hode som fant ut at bokstaven hadde likhet med et tall - som når det står
alene - har null verdi. Han kunne imidlertid regne, og forutså helt korrekt at for
mange nuller til slutt kan bli et stort og farlig tall. Han kan ikke ha vært fra Son. DL
Se også; Lokalpatriotisme I Soninger.
Soning II
Jan Atle Andersen har et par andre definisjoner på en soning:
En ekte soning lengter hjem før han har reist.
En ekte sonings livsmotto: Abstinens før Kambo.
Soningen
Fiskeskøyte, med registreringsnummer A-2-V. Eies av brødrene Stein Arne og Ole
Johan Johansen. Se: Fiske.
Soninger
Den senere sogneprest Hans Ludvig Bærøe gir i en artikkel fra 1897 følgende karak
teristikk av befolkningen i Son og omegn:
Ladestedet Soon som et yndet Tilflugtssted for Hovedstadens Landliggere.
Grunden til at dette Sted foretrækkes for de fleste andre, skyldes ikke alene Stedets
idylliske Beliggenhed lige ved den henrivende vakre Kristianiafjord, men maa ogsaa søges i
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Stemningsbilde fra Pjåken 1919.

den Omstændighed, at Befolkningen i Soon og omliggende Bygder i saa mange Retninger
udmerker sigfremfor de fleste andre Bygdefolk.
De Egenskaber, som er mest betegnende for den norske Landbefolkning, nemlig
Stræbsomhed og Ærlighed, vil man ikke forgjæves søge hos Indbyggerne i Soon og Omegn,
men medens den norske Bonde ellers i Almindelighed er af en stille og indesluttet Natur og
som oftest noget mistroisk overfor alt, hvad der erfremmed og ukjendt, udmerker Beboerne
afSoon og Bygderne deromkring sig i særlig Grad ved Opvakthed og Foretagsomhed og ikke
mindst ved den venlige og vindende Maade, hvorpaa de straks fra første Stund af kommer
den Fremmede imøde.
Det er selvsagt, at blandt en saa opvakt og kvik Befolkning er der en Ting, som spil
ler en ikke ubetydelig Rolle, nemlig Selskabeligheden, og denne dyrkes da ogsaa ifuldt Maal
deromkring. Dog ikke den Art Selskabelighed, der giver sig Udslag i vilde Drikkelag med
Raahed og Udskeielser i Følge, men den, som gaar ud paa at skabe sund Opbyggelse og gjen
sidig Hygge for alle.
Sammenlign med artikkelen: Soning.

Son Juniorklubb
Se: Ungdomsklubber.

Son Karosserifabrikk
Fabrikken startet i 1945. Fabrikklokaler og kontorer ble oppført rett sør for Gamlesaga,
der blant annet Kiwibutikken nå holder til. Produksjon av karosserier til lastebiler og
\J

Utsikt fra Mølleråsen.
Tegning av Ivar Gudmundsen 1962.
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busser startet i 1946. Det ble importert ferdige chassiser fra USA (Fargo, Dodge). Disse
ble påbygd et karosseri av tre og aluminium. Det var egen smie som produserte stål
deler. Skjermene av aluminium ble hamret runde på sandsekker. Bussene ble levert fra
Skien til Hamar, men de fleste rullet nok rundt i Folio og Østfold. På det meste var det
20 - 25 ansatte. Eier/disponent var Karsten Thrane, mens Birger Baltzersen var kon
torsjef. Bedriften opphørte i 1950. KT Se også: Son Såpefabrikk.
Son Kino, Klubben Kino
Son Kino ble drevet på Klubben i noen år, fram til ca. 1960.1 mellomkrigstiden viste
Ole Løes kino der. Odd Birkeland arrangerte gjennom to vintre på 1950-tallet film
forestillinger med innleide spillefilmer i 16-mm format, med Jan Johansen som
kinomaskinist og Esther Solvang som billettør. Inngangsbilletten var rimelig; 50 øre
for barn og 1 krone for voksne. En kortere periode i 1980-årene ble det forsøkt med
kinoframvisninger i Birkelandgården. Son Filmklubb drev en kort tid omkring 1990
med filmframvisninger på Klubben igjen, uten den store suksess. Før hjemmevide
oen ble allemannnseie, ble det vist videofilmer for barn på storskjerm på Klubben
i begynnelsen av 1990-åra.
Son Kirke
Se: Arbeidskirke.
Son kommune 1837 - 1964
Fra 1837 til 1964 var Son egen kommune, med status som ladested. Kommunen var
beskjeden i størrelse, med et areal på ca. 200 dekar, dvs ca. en kilometer lang og 200
meter bred. Største antall innbyggere hadde Son i slutten av 1800-tallet. Ved folke
tellingen i 1890 bodde det 774 mennesker innenfor grensene. Ved sammenslut
ningen med Vestby kommune i 1964 var innbyggertallet ca. 500, og i 1990-årene er
antall innbyggere innenfor Sons gamle grenser sunket til ca. 300.
I 1837 fikk vi formannskapsloven i Norge. Dermed fikk ladestedene anled
ning til å bli bykommuner og til å ha egne formannskap og bystyrer.
Son og Hølen var «forent» i perioden 1837 - 1847
Odd Toralf Holter skriver følgende i en artikkel i Vestby Avis 09.01.1986:
«Allerede i 1835 hadde imidlertid Son gjort forberedelser til å bli egen kom
mune. Da ble det holdt et møte i kjøpmann Schiøllers hus i Son. Her møtte repre
sentanter fra Drøbak, Son, Hølen og Vestby, og forhandlingene ble underskrevet av
herrene C. Schanche, Chr. Schiøller, R. Wold, J. Hansen, J. Petersen, Gunder Olsen,
Johs. Ellefsen, H. Olsen, H. Gabrielsen og Peder Gabrielsen.
Samtlige av Sons stemmeberettigede på dette møtet ville at Son skulle bli
egen kommune. Likevel skulle det stå Hølen fritt å være sammen med Son, «for
saavidt Hølen maatte attraa at være forenet under Formandskabet, da intet deri
mod kunde være at indvende».
Og således fikk da de to ladestedene et par år senere felles formannskap og
felles ordførere.
Hvem var så disse første ordførere? Først ut var Son. Pastor Carsten Schanche
ble valgt til ordfører. Han var født i Risør 1806 og var altså en noe ung mann til et
slikt betydelig verv. Imidlertid var han både dyktig og representativ, og han hadde
utmerkede talegaver. Han var kommet til Son som residerende kapellan i 1832 og
var i løpet av disse årene blitt svært avholdt i hele Vestby. Folk i prestegjeldet ville
derfor ha ham til sogneprest, og dermed fikk han ikke virke så lenge som ordfører
i Son og Hølen. Hans ordførertid varte fra 17. september 1837 til 27. juni 1838.
Viseordføreren, Rasmus Wold, tok så over. Han var 42 år da og var en meget
virksom mann. I 1821 hadde han fått borgerskapsbrev i Son og var blitt en av ste
dets største trelasthandlere. Sammen med Lars Huitfeldt dannet han i 1836 firmaet
Wold & Huitfeldt. Han var også interessert i jordbruk og eide Liabråten med
Woldebråten (oppkalt etter ham) og Kålås-Øren, hvor han på Åsbogen hadde plan
tet en stor frukthage. Dessuten var han nederlandsk konsul. Han hadde vervet som
ordfører fra 22. desember 1838 til 8. januar 1839 - altså ikke av lang varighet.
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Utsikt fra Mølleråsen.
(Foto: IG).

Pastor Poul Resen Hofgaard, Son, var ordfører i to perioder, fra 10. januar 1839
til 16. mars 1841 og fra 26. januar 1843 til 14. mai 1843. Han var kapellan etter
Schanche og eide den såkalte Bærøegården, matr. nr. 49, i Son. Denne byttet han
imidlertid med en del av Prest-Ødegården.
Første ordfører fra Hølen var kjøpmann Johan C. Bentzen. Han hadde den
lengste tiden som ordfører og virket i to perioder, fra 25. februar 1841 til 2. februar
1843 og fra 14. mai 1843 til 10. februar 1845. Om Bentzen vites ellers at han eide
matr. nr. 7 i Hølen (den senere «Lensmannsgården»), og dessuten et par «leiehus».
Kjøpmann Brede Plade Stoltenherg overtok så etter Bentzen. Han bodde i matr.
nr. 11, «Randersgården», i Hølen. Ellers eide han Knapstad gård, mølle og en del
«leiehus» i ladestedet. Ordførervervet hadde han fra 11. februar 1845 til 26. januar
1847.
Den siste ordføreren for de to ladestedene var overtollbetjent Andreas Nicolai
Møller i Son. Han eide matr. nr. 66, «Møllergården», som senere ble «Kaja Hansens
Minne». Om ham er det sagt: «Han var en statelig person, som gikk gjennom gate
ne med avmålte skritt, i full uniform, vennlig og pratsom». Ordfører var han fra 27.
januar til 27. august i 1847. Da ble kommunene skilt ved kongelig resolusjon.
Denne «foreningen» varte altså en ti års tid, og det må sies å ha vært en gan
ske god periode for de to kommunene. Riktignok var «hollendertiden» i ferd med
å ebbe ut, men ennå var det stor trelastutførsel over Son. 1837 ble således 4719 les
ter (ca. 9500 tonn) utført på 87 skip. Og ved fossene i Hølen var fremdeles syv pri
viligerte sagbruk i drift. Folketallet hadde økt, og nye hus var ført opp.
Til slutt kan nevnes at den kommunale forhandlingsprotokollen i denne
perioden - som vel må betegnes som meget interessant i ladestedenes historie dessverre gått tapt. En dagbok og en kopibok - hvor periodens ordførere er ned
tegnet - skal imidlertid være blitt bevart.»
Perioden 1945 -1964
Etter frigjøringen ble det 15. mai 1945 oppnevnt følgende midlertidige medlemmer
i bystyret: Johan Kristoffer Strøm, fisker Johan Sand, brannmester Johan Solvang,
rutebileier Ivar Bogen og kjøpmann Reidar Jacobsen. I tillegg ble det oppnevnt føl
gende varamenn: Lærer Arvid Balstad, pastor Lars Kjørsvik, verftseier John
Glenne, smed Henry Gulliksen og formann Emil Johansen.
Hvordan forholdene var i Son kommune i de siste par tiårene før kommu
nesammenslåingen, kan Erling Wittusen og Asmund Haugtun berette om:
Erling Wittusen ble ansatt i Son kommune 1. juli 1945, og Asmund Haugtun
i september 1949. Til sammen utgjorde de kommuneadministrasjonen i den lille
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Son kommune med grenser 1837 1964.

kommunen med ca. 500 innbyggere, seiv om også andre for kortere perioder var
ansatt: Knut Hammer, Grete Strand og Ambjørg Kinde. Sammen med ordfører
Kristoffer Strøm jobbet Erling Wittusen nærmest natt og dag sommeren og høsten
1945 med å få orden på sakene etter krigen. Alt skulle rekonstrueres og komme i
gjenge igjen, det skulle ordnes med både kommunevalg og stortingsvalg, og finan
sene måtte bringes i orden.
Kommunekontoret var på Son skole, til venstre når man kom inn hovedinn
gangen. Wittusen innehadde stilling som kemner, ligningssjef, forretningsfører for
trygdekassa, formannskapssekretær m.m. Denne stillingen hadde han til høsten
1958. Han ble da ansatt som kontorsjef i Vestby kommune, senere rådmann.
Haugtun overtok Wittusens stilling og hadde den fram til kommunesammenslut
ningen i 1964.1 tillegg til disse to var først Johan Solvang ansatt i «uteseksjonen» og
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hadde ansvaret for veier, med vedlikehold, strøing og brøyting, samt vannverket.
Han fikk etter hvert selskap av Nils Amundsen (Svarte-Nils). Etter Solvang ble Nils
Hermann Kinde ansatt, slik at det en tid var to Nilser ansatt i veivesenet. Da Nils
Amundsen sluttet, ble Anders Pedersen ansatt, slik at like før kommunesammen
slutningen var Kinde og Pedersen ansatt i veivesenet.
Son hadde et bystyre på 20 medlemmer, noen få år etter krigen økt til 21,
etter en lovendring som krevde et ulike antall representanten Formannskapet
hadde 5 medlemmer. Bystyret hadde møter etter behov, som regel en gang i kvar
talet. Formannskapet hadde vanligvis møter hver 14. dag. Den politiske sammen
setningen i bystyret var enkel. Rett etter krigen hadde kommunistene egen liste,
men etter kort tid var det to lister: Arbeiderpartiet og Borgerlig fellesliste. I praktisk
politikk var det liten forskjell på de politiske fløyene. I bystyret diskuterte man seg
som regel fram til enighet, dvs vedtakene var oftest enstemmige. Eventuell uenig
het kunne ofte gå på tvers av partigrupperingene.
Kommunen hadde også andre styrer og utvalg: Skolestyre, sosialstyre, byg
ningsråd, brannstyre, havnestyre, veikomité, dyrevernnemnd m.m. I en så liten
kommune måtte nødvendigvis de samme politikere ofte gå igjen i flere styrer, som
en slags «Tordenskiolds soldater». Det var ikke en fastlagt møteplan, men styrene
møtte etter behov, og ikke altfor ofte. Det var likevel nok å gjøre for den lille admi
nistrasjonen som måtte være sekretær for bystyre, formannskap og de andre styrer,
råd og nemnder.
I tillegg til den kommunale virksomheten var Son kommune også engasjert
i interkommunalt samarbeid, slik som om sykestua i Drøbak, realskole og gymnas
i Moss, yrkesskole i Ås, og om framhaldskole og kirke med Vestby kommune.
Ordførerne i tiden etter verdenskrigen var foruten Kristoffer Strøm: Reidar
Jacobsen, Ivar Bogen, Henry Gulliksen og Birger Baltzersen. I Reidar Jacobsens tid
startet man planleggingen av småbåthavna i Son, idet man ervervet Sagaområdet
av Werner. Ivar Bogen var ordfører da nytt vannverk ble ordnet, inkludert vann
tårnet på Wedelsåsen. Henry Gulliksen var spesielt opptatt av boligbygging og
industri. I hans tid ble boligområdet i Bråtenveien («Gjeldsbråtan») utbygd, ny kai
ved torvet ble bygd, og småbåthavna ble utbygd. Birger Baltzersen var engasjert i
veispørsmål, og i hans tid startet man med å asfaltere gater og veier i Son. Storgata
ble asfaltert i 1958. Dette var den siste perioden Son var egen kommune. Man ante
i Son at en sammenslutning med Vestby var meget sannsynlig, og det gjaldt visst
nok å bruke opp pengene før kommunesammenslutningen.
Da det ble lagt nye vannledninger i Son i 1950-årene, ble Son kommune stev
net av Petter Kjærstad, som hevdet at arbeidet hadde medført at han mistet vannet
i brønnen. Kjærstad vant rettssaken - og gav erstatningssummen som gave til den
nye lekeplassen ved Son skole.
Og midt oppe i alt dette arbeidet Haugtun og Wittusen. De var nærmest alt
muligmennesker og måtte kunne «alt». De var sine egne advokater, og juridisk
hjelp utenfra trengte man bare i spesielt vriene saker. Nå var nok forholdene noe
enklere midt på 1900-tallet enn det er blitt senere, men de skaffet seg allsidige
kunnskaper gjennom sin virksomhet. De kjente alle i Son, og alle kjente dem. Det
var et tillitsfullt forhold mellom administrasjonen og befolkningen. Til dem kom
folk og søkte råd, om de fleste av livets spørsmål. Folk ble hjulpet med skjøter,
kontrakter og andre avtaler og dokumenter. Det var ikke vanlig at folk gikk til
advokater for å få hjelp. Det var bedre og billigere å få råd og hjelp av folk man
kjente og stolte på. Det må jo også påpekes at folk flest ikke hadde spesielt god
råd. Likevel, skatteinngangen gikk greit. Om den ikke gikk greit, hadde
administrasjonen uformelle avtaler med skyldnerne, og pengene kom inn etter
hvert. Mye kunne løses med imøtekommenhet og samtaler, uten å sette «hardt mot
hardt».
Wittusen og Haugtun karakteriserer tiden i Son kommune som «en koselig
tid». Da den nye Vestby kommune var et faktum i 1964, fulgte de med. Erling
Wittusen ble kontorsjef og siden rådmann, mens Haugtun etter hvert ble lignings
sjef. IG Se: Bystyremøte 1932 I Bystyret 1963 I Folketall - Folketelling I Kommune
budsjett I Kommunesammenslåing I Ladested I Ordførere.
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Son Kro
Tidligere Holter Hotel eller Holtergården («Holters Børs»), Soon Hospits og Soon
Hotell. Bengt Knoll ble 4. juli 1970 ansatt som bestyrer av daværende eier Erik
Randsau Nielsen, som hadde kjøpt eiendommen av Jenny Gulbrandsen våren 1970.
Høsten 1970 inngikk Bengt Knoll leiekontrakt med Nielsen, og i 1971 overtok han
og kona Elin Son Kro. Siden da har de drevet restaurant og møtelokaler. Det er også
underholdning med musikk og dans. Uteservering med utsikt over Sonskilen. I
1980-åra gjennomgikk bygningen flere utvidelser og ombygginger, og Son Kro er
kanskje det viktigste samlingsstedet og festlokalet i Son.
Men sitter du der taus og bleik og vokter på din munn,
er sidemannen sleivkjefta og brun og frisk og sunn.
Terrassen er så diger. Og verden ække stor.
Se,fuglene i trærne er splitter pine gærne,
de reiser hit fra syden og synger sommern full,
og sola går i vannet og dekker sjøen med sitt gull.
(Hyllest til terrassen på Son Kro, fra revyen «Æresoonøye»)
IG Se; Holter, Karl Johan I Knoll, Bengt og Elin 1 Soon Hospits.
Son Kulturverksted
Privat fritidsordning i Thornegården, der barn kan utfolde seg innen kunst og for
ming. Den ble startet av Trude Lunn som drev verkstedet fram til 1998, da det ble
overtatt av Gerd Holth. Fra høsten 2001 har Ann-Cathrin Mørk ansvaret for driften.
Se: Holth, Gerd.
Son Kystkultursenter
Opprettet i 1991, med sete på del av Glenne-eiendommen. Kystkultursentret er en
stiftelse, med deltagelse fra Vestby kommune og flere foreninger i kommunen.

Åpningen av
Son Kystkultursenter i 1992.
(Foto: KAS).
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SON MARINA

Sentret skal være et senter for dokumentasjon av kyst- og bygningskultur i kom
munen. Faglig ansvarlig er Folio Museum. Sentret skal også fungere som økomu
seum med ansvaret for kystkulturminner på Kålåsskjæret - «Gælja», og på
Sauholmen. På selve Glenne-eiendommen utgjøres stiftelsens kapital av «Smia». På
eiendommen står ellers «Jostushuset», en kopi av Son gamle brannstasjon og den
gamle brannklokka. Eiendommen har også slipp og museumshavn med ca. 10 ver
neverdige båter. Kystkultursentret har i 1990-årene vært i en oppbyggingsfase.
Sentret har en daglig leder, Else Mehren Olsen. Driften av sentret er basert på
offentlig støtte og dugnadsarbeid. Det holdes ulike arrangementer på kystkultur
senteret, med brødbaking, smiing, spleising av tauverk, båtbygging og andre hånd
verk. Det er/har vært skiftende utstillinger om Son og kystkultur: Soon Hermetik,
Isskjæring, «Vesle-Per», «En kystby i forandring», Jac. M. Iversen/Soon Baad
byggeri, Fiske i Son, Fred. Olsens rederi.
En kommunal evalueringsrapport i 2000 konkluderte med at senteret ikke på
alle felt hadde oppfylt det opprinnelige mål. En prosjektgruppe er nedsatt med for
mål å utrede videreutvikling av kystkultursenteret og blant annet se på mulighete
ne for å få til en samling av østnorske trebåter, gjerne kombinert med et smugler
museum på Son båthavn, nord for Atlanticgården. IG Se: Glennetomta I Jostushuset
I Mehren Olsen, Else I Museumshavn I Octava I Sally III I Smuglermuseum.
Son Legekontor
Kontoret flyttet i 1994 fra Victoriagården inn i Rodegården, Storgata 11. Det drives
av Jon Sundby og Jon Petter Dahli. Se også; Leger, legesenter
Son Mannskor
Stiftet 1946. Første formann var Olav Vanberg, og første dirigent var Gottlieb
Johansen. Senere dirigenter var Alf Lie og Olav Engedal. Koret ble i 1973 sammen
slått med Son Damekor og Såner Kirkekor til Son Blandede Kor. Se: Son Blandede
Kor.
Son Marina sett fra Sauholmen.
(Foto: ØFN).

Son Marina
Småbåthavn/marina på tidligere «Kugrava», drevet av Tor Werner Flansen. Son
Marina ble startet av Gunn Hegna AS i 1969, med Bjørn Wikstrand som daglig
leder. Høsten 1983 ble marinaen overtatt av Tor Werner Hansen under navnet Son
Båtcenter. Det var da gode tider for båtsalg, og det ble reklamert med at Son
Båtcenter var Nord-Europas største. Men tidene forandret seg. Etter konkurs i 1987
ble firmaet reorganisert, med det gamle navnet Son Marina. Son Marina leier ut ca. 120
båtplasser og det er båtopplag for ca. 200 båter. Det drives salg av nye og brukte
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båter, små og mellomstore plastbåter. Det er dessuten verksted som hovedsakelig
reparerer båtmotorer. 4-5 personer er ansatt på årsbasis, mens til sammen 14 - 15
personer er engasjert i sesongen. IG Se: Hansen, Tor Werner.
Son Menighetshus
Tidligere prestegård i Kolåsveien 5. Etter at huset ikke lenger ble brukt til preste
bolig, ble det i en årrekke drevet av «Menighetshusets Venner» til menighetshus,
prestekontor og møtelokale. Menighetshusets Venner solgte eiendommen i 1999 til
boligformål, til parene Bente Bøyesen/Knut Natvik og Grethe Larsen/Eirik SelmerOlsen. Se: Arbeidskirke I Kjørsvik, Lars I Prestegården I Såner kirke.
Son Menighetssenter
Da Son Menighetshus ble solgt, ble del av tomta til tidligere Son trelast innkjøpt for
å kunne bygge arbeidskirke. De tidligere salgslokalene til Son Trelast ble i 2000 tatt
i bruk som midlertidig lokale for Son Menighetssenter, i påvente av at arbeids
kirken skal bli bygd på tomta.
Son Miljøhestesenter
11989 startet Marita Larsen (1972 -) med hest på Sletta gård, først i forbindelse med
jobb som støttekontakt for ungdomsskoleelever fra Såner. Omfanget økte med tiden,
og i 1995 ble Son Miljøhestesenter etablert. I dag (2001) omfatter aktivitetene:
Bameridning (3 -11 år) på ponnier med instruksjon - guttetimer på ponnier - rideti
mer for ungdom og voksne - terapiridning, blant annet for pasienter ved Cato-sente
ret - sprangridning - dressurridning - voltige - kjøring med hest - påske- og sommer
kurs - helgeridning i skog og mark - juleshow - oppdrett av ponni - stevner - smådyr
på gården - hundetrening - oppstalling av privathester - aktiviteter i lawoen.
Unge ryttere på Son Miljøhestesenter.
(Foto: ØFN).

Senteret har stor aktivitet, med ca. 280 elever per uke, i tillegg til de som dri
ver med egne hester. For mange andre barn og unge er dette dessuten et opp
holdssted, der de omgås dyr, og ikke minst voksne. Det jobber 4 voksne på stedet
og en fast praktikant. I tillegg er det frivillig innsats fra flere foreldre. Det er vel 40
hester på hestesenteret, og av disse er halvparten privathester.
Senteret har planer om videre utvikling, med dagtilbud for barn og unge,
naturbarnehage, terapiridning, ny ridebane, utbedring av ridestier m.m. Sletta gård
med 250 dekar skog og 90 dekar innmark tar mål av seg til å bli en grønn lunge og
gi et miljøtilbud i et område som etter hvert blir mer og mer urbanisert. IG Se; Sletta.
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Son Næringsforening
Forening stiftet av Else Hestevik og Gunnar Hansen 7. mai 1985. Else Hestevik var
den første lederen i foreningen som skal ivareta interessene til de næringsdrivende
i Son og omegn. Foreningen gir blant annet ut en informasjonsbrosjyre om Son og
dets næringsliv hver vår. 12001 ble Tor Gulbrandsen (UNI-Sport) leder av nærings
foreningen. Se: Hestevik, Else.
Son Petanque-klubb
Klubb stiftet i 1995 av Sigurd Stene og Jenny Svendsen, som hele tiden har vært
leder. Klubben har ca. 40 medlemmer. Klubben anla sin første bane på Steinløkka,
og pensjonistene i Son har vært en viktig del av medlemsmassen. Nå er det anlagt
flere baner i Brevikbukta. Klubbens motto er; «Driv danque, spill petanque!» SS

Symbol for Son Næringsforening.

Son Poesidager
Kulturarrangement, igangsatt på initiativ fra Ame Ruste, Gerd Holth og Dag
Larsen. Det har vært holdt hvert annet år, første gang i 1994, og varer i 3 dager: fre
dag, lørdag og søndag. I tillegg til ulike poesi- og musikkarrangementer over hele
Son og omegn, inkludert Klubben og Sauholmen, er det markedsdag på Son Torg,
karnevalsopptog i gatene, barneteater, kunstutstilling m.m. Son Poesidager er blitt

Plakat for Son Poesidager 1996.

24.-26. MAI 1996
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landets viktigste samlingssted for lyrikk, med diktere fra inn- og utland. Etter
arrangementet i 2000 har Son Poesidager tatt en pause. IG Se: Holth, Gerd I Larsen,
Dag I Ruste, Arne.
Sonsbma
Det har vært flere bruer over Hølenselva, ved Øra. Den første kjente ble bygd i
1848, men ble ødelagt av flom i 1854. Først i 1860 ble brua bygd opp igjen. Denne
ble tatt av flommen i 1879, og gjenoppbygd året etter. Også denne ble tatt av flom
men, i 1897. Endelig ble det i 1898 bygd ei solid jernbru i fagverk på skikkelige
steinfundamenter. Denne brua var i bruk til den ble erstattet med ei litt bredere,
men enklere bru i april 1971. Det planlegges utskifting av brua, eventuelt med ei
gangbru ved siden av kjørebrua. IG (Kilde: Akershus Fylkes veghistorie) Se: Hølenselva
I Sundstad/Sundstedet.
Sonsbma.
Tegning fra 1887.

Nye Sonsbma fotografert i 1989.
(Foto: IG).

Son Salongorkester
Tidligere orkester som opp gjennom årene har hatt medlemmer som; Anna Øwre,
Hallvard Hatlehol, lærer Elseth, Arvid Balstad, Ellen Fredriksen (Antonisen), Alf
Lie. Se; Balstad, Arvid i Hatlehol, Hallvard I Lie, Alf I Øwre, Anna.
Sonsdialekt
Hva er en dialekt?
I følge vanlig språkbruk er dialekt en særlig type språkform som står i motsetning
til normalmål (eller riksspråk, nasjonalspråk, standardspråk, offisielt språk).
Riksspråk er et språk for hele riket, mens dialekter bare brukes i større eller mindre
deler av landet - i landsdeler, distrikter, bygder eller byer. Dialekten er lokalsam
funnets språk - det er et lokalspråk. Alle har dermed en dialekt, dersom man ikke i
dagligtalen bevisst går inn for å snakke ett av våre riksspråk: bokmål eller nynorsk.
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Dialekten i et tettsted som Son skiller seg ikke stort ut fra resten av dialekte
ne i Folio, seiv om det er en tendens til at dialektene i landdistriktene ofte har et mer
alderdommelig preg enn i tettstedene. Dette skyldes i stor grad at i tettstedene har
de språklige impulsene fra andre folk, fra andre distrikter, vært sterkere, slik at den
lokale dialekten er blitt mer oppblandet og avslipt, og gjerne forenklet i bøynings
former. Dialekter endrer seg altså med tiden, slik at den yngre generasjon gjerne
snakker litt annerledes enn den eldre.
Andre forhold ved den lokale dialekt er at ulike sosiale klasser gjerne snak
ker litt forskjellig. De med høyere sosial status snakker gjerne litt «finere» enn de
«lavere» klasser. Dette kaller vi «sosiolekter». I dag er ikke de sosiale forskjellene i
Son så store at dette merkes i særlig grad. Imidlertid vil folk med høyere utdannel
se gjerne snakke en dialekt nærmere normalspråket/riksspråket enn folk med bare
folkeskole/grunnskole. En annen ting: kvinner har hatt en tendens til å snakke nor
malspråk i større grad enn menn. Kanskje skyldes dette en viss sosial eller kjønns
bestemt usikkerhet som er blitt kompensert med en språkform med større sosial
prestisje.
Dialektene i en språklig sammenheng
Østlandske dialekter regnes som en egen hovedgruppe, og innenfor denne grup
pen kalles dialektene på søndre del av Østlandet gjerne sørøstlandske og dialekte
ne rundt Oslofjorden vikværske, etter Vika - det gamle navnet på Oslofjorden.
Dialektene i Folio og Son hører til blant disse. Det er ingen skarpe grenser mellom
dialektområdene. Dialektene i Folio (og Son) glir gradvis over i dialektene på
Romerike i nord og Østfold i sør.
Målmerker
Som alle østlandske dialekter har dialekten i Son 3 forskjellige 1-lyder. I tillegg til 1lydene i ord som bil og bål, har sonsdialekten såkalt tjukk l som i bol. Denne lyden
brukes både i ord som skrives med /, slik som sol, bol, kalv, og i ord som skrives og
tidligere ble uttalt med rd, som bord, hard. Siste leddet i ordene vepsebol og skrivebord
uttales altså likt. Hele verden er i Son hele væla. Dessuten har dialekten sammensat
te konsonanter - som når tjukk l eller r kommer foran n, s, l, t, d, og som det ikke fin
nes bokstaver for i alfabetet, i ord som vers, fart, Arne og gidt, galen (gælen, gæren,
gær'n). Et spesielt eksempel finner vi i et sammensatt stedsnavn som Skjellsund eller
Skjærsund. Den lokale uttalen er nærmest «sjærsjunn» eller «sjæsjunn» og gir ingen
holdepunkter for om det dreier seg om «skjell» eller «skjær». Begge betydninger
kan passe ut fra de lokale forhold.
Diftonger
De opprinnelige diftongene fra gammelnorsk - nå skrevet au, ei og øy, er delvis
bevart i den lokale dialekten, seiv om de i mange sammenhenger er forenklet til
enkle vokaler som ø, e, ø, f.eks. raud som i Son uttales rød, ein som i Son uttales en,
og øyre som i Son uttales øre. I så måte slekter den lokale uttale på dialektene i
Østfold og på svensk. I svært mange tilfelle er diftongene likevel beholdt, som i
au(g)e (nå oftest øye), bein og i ordet øy (svensk og dansk: 6, ø). I tillegg er det skapt
nye diftonger, som i skau og bau(g) - fra skog og bog. Samme ord kan også ha over
gang fra diftong i hankjønn/hunkjønn til enkel vokal i intetkjønn, som i eifeit purke
og et fett svin.
Verbbøyning
Sonsdialekten har det vi kaller kløvd infinitiv, dvs noen verb ender i infinitiv på -e
og noen på -a. Dette har språkhistoriske årsaker. De fleste verb ender på -e. som skri
ve, kaste, bite, men svært mange av de vanligste verb ender på -a. som værra, lesa,
komma, sova, sitta.
I fortid ender de svake verb på -de, -te eller -a og perfektum partisipp på hen
holdsvis -d(d), -t(t) eller -a. Det heter altså i sonsdialekt: jei kasta og jei har kasta. I så
måte faller dialekten sammen med nynorsk eller radikalt bokmål. Soninger sier
ikke: jeg kastet.
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Sterke verb følger i fortid stort sett bøyningsmønstret i normalspråket, mens
perfektum partisipp er spesielt, idet den ikke har skifte av stammevokalen, mens
den ender på -i som i nynorsk. Et eksempel på dette er; bryte, bryter, brøyt, bryti.
(Bokmål: bryte, bryter, brøt, brutt. Nynorsk: bryta, bryt, braut, broti) Bøyningen følger
altså verken mønsteret i bokmål eller nynorsk. Vi ser også at den gamle diftongen
i fortid er endret fra au til øy. Tilsvarende finner vi i skøyt (nynorsk: skaut). Seiers
brølet «Vi har vinni, seier'n er vår», kunne gjerne ha oppstått i Son.
Spesielt er det også at de svake verbene ser ut til å være sterkere enn verbe
ne med sterk bøyning, som erstattes med svak bøyning i ord som bærte - bært og
skjærte - skjært for normalspråkets bar - båret og skar - skåret. Dette er former som
ennå ikke er akseptert i skriftspråket, verken i bokmål eller nynorsk, i motsetning
til andre verb som tidligere bare hadde sterk bøyning; male - maler - mol - malet
(eldre), male - maler - malte - malt (yngre) (Male som en katt)
gale - gale - gol - galet (eldre), gale - galer - galte - galt (yngre).
Substantiv
Flere tostavede hankjønnsord ender i entall på -a, slik at det i Son heter haga, hana,
hara, bråta,flåta, stega, maga, neva, kjaka.
I flertall ender hankjønns- og hunkjønnsord helst på -r eller -er, som i bok
mål. I eldre talespråk finnes også flertall på -ær, f.eks. guttær. I bestemt form flertall
kan vi i eldre språk finne former som guttane, båtane, som er i ferd med å erstattes
av guttene, båtene.
Intetkjønnsord har i flertall ubestemt form som regel ingen endelse, som i
ordet land. Substantiv som ender på -e, får endelsen -r i flertall, slik som eple - epler.
I så måte sammenfaller dialekten med bokmål. I bestemt form flertall er endelsen
vanligvis -a, slik som i landa, dyra.
Pronomen
I Son heter det i første person jei (jæi) - i trykklett stilling jæ. I objektform heter det
tilsvarende mei (mæi), mæ. Eksempel: Jei har me mæ ei pakke.
Annen person heter du (redusert 'u), dei (dæi), dæ.
Tegning av Dørnberger.
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Tredje person hankjønn heter han i alle former, ofte redusert til 'n i trykklett
stilling. Eksempel: Har'u setfn?
Tredje person heter ho i alle former, ofte redusert til ‘o i trykklett stilling.
Spesielt i flertall er at i tredje person brukes dem både som subjekt og objekt.
Det heter altså: Dem kommer i mårra. Det brukes også en spesiell genitivform; dem
mes, som f.eks.: De' er bilen demmes.
Andre spesielle ord og uttrykk
I Son sier vi ikke hvordan, men åssen. Et særlig uttrykk er også i sta(d), (bokmål i
sted), som i Son og de nærmeste distrikter tidligere kunne brukes både om fortid og
framtid: Jei kommer i sta', brukes i hvert fall av eldre mennesker i betydningen; jeg
kommer senere. Andre spesielle ord er etande(s) i uttrykket maten er etande(s).
Eksempler på ord fra Sonsdialekten (bokmål i parentes):_
ælj (elg) - hælj (helg) - ælv (elv) - bælj (belg) - jælpe (hjelpe) - skjæl (skjell) - st(j)æla
(stjele) - stælk (stilk) - døtte (dytte) - fløndre (flyndre) - maga (mage) - rødde
(rydde) - stega (stige) - veta (vite) - sjæl, sjøl (seiv) - tel, te (til) - bynne (begynne) faul /fævvel (fugl) - hime (eldre) (hjemme): himbrent.
Forholdet til bokmål og nynorsk
Sonsdialekten sammenfaller verken med bokmål eller nynorsk, men ligger et sted
midt i mellom. Substantiv- og adjektivbøyninga har mest felles med bokmål, idet
flertall stort sett ender på -r, -er og gradbøying på -ere, -est blant yngre dialektbru
kere. Verbene ender i presens stort sett på -r, -er. mens nynorsk ofte har -ar, og ster
ke verb ikke har endelse i presens på nynorsk. Et ord som jei (jeg) viser motset
ningen mellom østnorske og vestnorske dialekter, som jo har varianter av eg som i
nynorsk. Soninger bruker ellers forstavelsene be-, an- slik som bokmål, og ettersta
velsene -het, -else, som nynorsk stort sett unngår. På den annen side ligger dialek
ten nær nynorsk ved mer bruk av diftonger enn i hvert fall moderat bokmål.
Enkelte verb har a-endelse i infinitiv, og perfektum partisipp av sterke verb har
stort sett en form som samsvarer med nynorsk. Eldre Sonsdialekt har også flertall
sendelser og gradbøyningsendelser som ligger nær nynorsk.
Eksempler på verbbøyning:
Bokmål:
å kaste
å vinne
å sitte
å kasta
Nynorsk:

Sonsdialekt:

å
å
å
å
å

vinna (-e)
sitja (-e)
kaste
vinne
sitta

jeg kaster
jeg vinner
jeg sitter
(-e) eg kastar
eg vinn
eg sit
jei kaster
jei vinner
jei sitter

jeg kastet (-a)
jeg vant
jeg satt
eg kasta
eg vann
eg sat
jei kasta
jei vant
jei satt

jeg har kastet (-a)
jeg har vunnet
jeg har sittet
eg har kasta
eg har vunni
eg har seti
jei har kasta
jei har vinni
jei har sitti

Sonsdialekten i framtida
Som det har gått fram av beskrivelsen foran, er sonsdialekten i forandring. Son har
hatt stor innflytting fra andre distrikter, og folk påvirkes sterkt fra normalspråket i
bøker, tidsskrifter, aviser, radio og fjernsyn. Dette vil kanskje føre til at sonsdialek
ten vil gå opp i et mer generelt østlandsk normalspråk, der de spesielle lokale utta
levariantene forsvinner. Dette er merkbart for folk som har levd en stund. Folk
snakket annerledes i Son i 1940- og 1950-åra enn man gjør i 1990-åra. For eksempel
sa man tidligere «kørj» for «kurv», mens «tørj» er blitt avløst av «torv». Dermed
døpte elevene ved Son skole i 1985 det nye huset ved torget/torvet «Torvgården».
Seiv om dialekten endres, vil nok en fullstendig utvisking av det lokale særtrekk ta
noen generasjonen
Sonsdialekten er ikke særlig forskjellig fra dialektene i nabolaget, seiv om en
«ekte soning» lett kan høre forskjellen fra talespråket til en «ekte mossing». Om dia
lekten er stygg eller vakker, er en smaksak. Mange har lett for å nedvurdere den
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Keramikkfigurer av Finn Hald.

lokale dialekt, samtidig som de oppfatter vestlandske dialekter eller dialekter fra
«dalstroka innafor» som eksotiske eller vakre. Bruk av sonsdialekt eller normal
språk har i dag ellers lite med (ut)dannelse eller sosiale forskjeller å gjøre.
(Se også: Bygd og by i Norge - Akershus: Om dialektene i Akershus)
Prøve på Sonsdialekt

Etter alt dette pratet om sonsdialekt kan det være på sin plass med en språkprøve
på den lokale dialekten. Jeg velger ett av Asbjørnsen og Moes folkeeventyr: Presten
og klokkeren, som har et muntlig og ledig preg;
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De' var engang en prest som var sjlik en børste at'n skreik langt unna når'n så no'n
kom kjørande i møte me sæ på allfarveien: «Av vei, av vei, her kommer sjælve presten!»
Engang han for sjlik å bar sæ, møtten kongen. «Av vei, av vei!» skreik'n på lang vei.
Men kongen kjørte som'n kjørte og reiste fram, han, så den gangen måtte presten vike hes
ten sin; å da kongen kom jamsVs me'n, sa han: «I måna ska du møte på kongsgårn, å kan
du'kke løse tre spørsmål jei vil gi dæ, ska du miste både kappe å krave for ditt hovmods
skyll.»
De' var aant sjlag enn presten var vant tel. Hauke å skråle å bæra sæ verre enn ulikt,
de' kunne'n; men spørsmål å svar var ikke hans fag. Så reiste'n te klokkærn, som hadde ol
for å værra bedre i kappa enn presten var. Tel han sa'n at'n hadde ikke løst tel å reise, «for
en tosk kan spøne mer enn ti vise kan svara,» sa'n, åså fikk'n klokkærn tel å fara isteden
for sei.
Ja, klokkærn reiste, og kom te kongen me prestens kappe å krave på. Der kom kongen
imot'n ute i svala både me krone å spir, å var så gill at de' lyste a'n. «Nå, er'u der?» sa kon
gen. Ja, han var'a de', de' var sikkert nok.
«Si mei nå først,» sa kongen, vor langt er'efra øst te vest?» De' er ei dagsreise, de'»
sa klokkærn. «Åssen de'?» sa kongen. «Jo, sola går opp i øst og ned i vest, å de' jør ho på en
dag,» sa klokkærn.
«Ja, ja,» sa kongen. «Men si mæ nå,» sa'n, «va mener'u jei er vert, sånn som du ser
mæ her?» «Å, Kristus blei taksert te trædve søllpenger, så jei tør vel ikke værsette dei høy
ere enn ni å tjue,» sa klokkærn.
«Nå nå!» sa kongen. «Sia du er så klok på alle måter, så si mæ va de' er jei tenker
nå?» «Å, du tenker vel de' er presten som står foran dei, men der tenker'u feil, for de' er
klokkærn,» sa han. «Nå, så reis jem me dei, å vær du prest, å la han bli klokker,» sa kongen,
å sånn blei de'. IG

Sonsfestivalen
Eller Akershus Kystkulturfestival. Sommerarrangementer som ble avholdt i 1991
og 1992. Arrangementene var svært omfattende og varte i hele 11 dager. Hele Son
og omegn ble tatt i bruk til friluftsteater, konserter, karneval, markedsplass, uteres
tauranter m.m. Festivalene hadde mange gode og fantasifulle innslag for unge og
gamle. Det var stor publikumtilstrømning fra store deler av Østlandet, og de vakte
stor oppmerksomhet. De medførte imidlertid også strid, idet mange mente at
arrangementene var for store og omfattende for et så lite sted som Son. Festivalen
bar seg forøvrig ikke økonomisk, og planlagt festival i 1993 ble avlyst. IG Se også:
Qviller, Håkon.

Sonsfilmer
Odd Birkeland er opphavsmann til 15 kortfilmer og episodefilmer med Son-miljøFra filmen
«Et døgn i Oscar von Spinkels liv» med
hovedrolleinnehaverne Gunnar Gundersen
og Martha Gudmundsen.
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«Zoom op den Water».
Fra venstre: Vidar Vanberg, Eirin Strand,
«Koff» Kristoffsersen og
Odd Strand Jacobsen.

é~'

et som ramme, og med en rekke soninger som skuespillere. «Med Soon i våre
hjerter» hadde premiere på Klubben i 1958. Fotograf var Odd Pedersen, Brevik. Så
fulgte i 1960- og 1970-årene 12 produksjoner med Kjell Bakken fra Moss som foto
graf. De fleste av filmene har en spilletid på 20-30 minutter, mens andre er kortere
episodefilmer. I produksjonene inngår både komedier og vare skildringer av miljø
er, personer og deres arbeid. Håp, drømmer og undring over livet er en ledetråd i
flere av kortfilmene og kommer til uttrykk blant annet i den premierte «Les
Préludes», men mest i «En dør stod åpen». Hans ledsagende kommentarer og nøye
utvalgte musikk bidrar til helheten. Premierevisningene samlet alltid fulle hus,
blant annet på Solhøy skole. Filmene har i ettertid vært vist for foreninger og i
andre fora. I 1980-årene laget Odd Birkeland og Kjell Bakken to artige episode
filmer. I tillegg til kortfilmene og episodefilmene er Odd Birkeland også ansvarlig
for en rekke dokumentariske filmopptak med brukskunstnere og andre kjente
soninger fra 1950- og 1960-årenes Son. Følgende Sonsfilmer er laget i perioden 1958
til ca. 1980;
• Med Soon i våre hjerter
• Forfatterliv
• Zoon op den Water, en historisk film
• Svarte-Jonna, med Linda Fjeldstad i hovedrollen
• Le Prélude. Filmen fikk presidentens pris på Norsk Kortfilmfestival
• Lille dagdrømmer
• Bilder fra et album
• Stopp, Pegasus! Jeg vil av! Med Arne Ruste
• En dør stod åpen. Film med livsfilosofi. Vist på Klubb 7
• Tidlig en søndag morgen
• Bellmanns visor, med Arne Ruste, Astrid Smørstein m.fl. i rollene.
• Hjelp, fangen er løs! Komedie
• Et døgn i Oscar von Spinkels liv. Komedie, med Gunnar Gundersen og Martha
Gudmundsen i hovedrollene.
SHS Se: Birkeland, Odd Th. I Filminnspillinger.
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«Sonsguttens hjemkomst»
Lars Kjørsvik har i Vestby Menighetsblad for mai 1947 gjengitt sitt sjømannsdikt
Sonsguttens hjemkomst (Tone: Barndomshjemmet):
Jeg er Sonsgutt, men harfartet rundt i verden,
fart på alle hav fra New York til Rangoon.
Men den lykkeligste del av hele ferden
gikk mot nord igjen, til hjemmet mitt i Son.
Det var mange skjønne ting å se der ute
som mitt sinn fortryllet og meg minner gav.
Det som grep meg mest var flagget på vår skute,
og å se det vaie fritt på alle hav.
Kor:
Ifra sydens palmestrand og opp til norden,
til mitt harndomshjem min tanke dro på flukt.
Aldri glemte jeg den lille hy ved fjorden,
gamle Son som drømmer stille ved sin bukt.
Med en luksusbåt jeg fartet rundt på Elben.
Jeg så solen synke fredfullt over Don.
Men det var dog ingen ting mot Hølenselven
og en båttur lørdags aften opp fra Son.
Jeg har halvveis engang vært på Gaurisankar,
og til Rios sukkertopp jeg kjørte opp.
Det var herlig der, men dog i mine tanker
sto en sommerkveld på Vardeåsens topp.
Gjennom Middelhavet seilte jeg med yachten,
ble fortryllet av de tusen stjerners speil,
men jeg kjempet dog allikevel med gråten,
når jeg mintes Oslofjordens hvite seil.
Jeg har gjestet snobbebad Atlantic City,
vært i Miami og badet ved Toulon,
men I må ei tro at jeg vil være vittig,
når jeg foretrekker Langesand i Son.
Nei, mitt harndomshjem mot intet jeg vil hytte,
det har strålt i alle drømmer som et slott.
Var det enn i andres øyne blott en hytte,
har det gitt meg dog det beste jeg har fått.
Gamle, kjære Son jeg aldri kunne glemme,
skjønt med utferdslyst jeg dro herfrå som gutt.
Jeg er glad for at jeg atter nu er hjemme at jeg nådde reisens endemål til slutt.
Se også: Kjørsvik, Lars I Sjømenn.

Sonskalenderen
Kalendere utgitt av Soon og Omegns Vel i årene 1987 - 1990 - 1991 - 1992 - 1993 1996. Kalenderne har bilder fra Son og omegn, til dels historiske bilder, i form av
fotografier, målerier eller tegninger. De 5 første har håndskreven kalenderdel.

Sonskilen
Kilen/bukta mellom Laksa og Son. Er også kalt Sonsbukta. Sonskilen er en god
havn. I kilen, mellom Kolåsskjæret og Laksa, er det en viktig låssettingsplass under
brislingfisket. Ofte blir fangstene tauet helt fra Drøbak, Moss og Hurumlandet.
(Kilde: Fiskeplasser i ytre og indre Oslofjord.)
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Sonskilen Båthavn med servicebygg 2002.
(Foto: ØFN).

Sonskilen Båthavn ANS
Privat småbåthavn, bygd på den tidligere grunna mellom Kolåsveien og Kolåsskjæret,
og delvis langs Hølenselvas vestside. Den private delen av havna har plass for til sam
men ca. 200 båter. Vestby kommune disponerer i tillegg et større antall båtplasser.
Båthavna har båtopplag for mange båter. Havna har slipp, kran og båthall.
Son Skole
Allerede omkring 1870 var «Gamleskolen» i Løkkeveien, bygd i 1806, for liten. I
1874 ble den første byggekomité nedsatt med oppdrag å bygge en tidsmessig skole
for stedet. Imidlertid arbeidet man samtidig med å bygge Såners nye kirke og Son

Gamleskolen i Løkkeveien var skole i Son
fra 1806 til 1932.
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Bedehus, og skolespørsmålet ble utsatt. Så kom det voldsomme økonomiske krak
ket i 1878, noe som ødela Sons økonomi. Skatteprosenten steg fra ca. 2 % til 23,5 %,
og Son var i lengere tid den tyngst beskattede kommune i landet.
I denne perioden kom den nye skoleloven av 1889, som påbød mer enn dob
belt så lang lesetid som skolen den gang hadde. I tillegg kom det nye fag som sløyd
og gymnastikk. Den nye loven førte til ansettelse av ny lærer og en lærerinne. Nye
lokaler ble derfor nødvendig. Kaptein Kristoffersens hus (nåværende Son Kro) ble
tilbudt kommunen, men skoledirektøren fant det mindre skikket. Arkitekt ThrapMeyer fremla tegninger til ny skole, lærerbolig, gymnastikk- og uthus for til sam
men kr. 24.000. Planene ble senere redusert, men prisen på kr. 16.000 fant kommu
nestyrelsen ville bringe kommunen til økonomisk ruin. Løsningen ble derfor at
kommunen i 1892 inngikk kontrakt med bedehusstyrelsen om leie av bedehuset til
midlertidig skolelokale. Denne ordningen, som ble godkjent av skoledirektøren på
betingelse av at den var rent midlertidig, skulle komme til å vare i over 39 år. Først
da de økonomiske forholdene bedret seg rundt første verdenskrig, ble spørsmålet
om ny bygning igjen tatt opp.
Det ble i årene utover nedsatt en rekke skolekomitéer som skulle løse spørs
målet enten ved innkjøp av hus eller ved nybygg, dels som egen skole for Son og
dels sammen med omegnen, først sammen med Laksa, senere med Søndre Såner.
En rekke hus ble tilbudt kommunen, men alle ble funnet uskikket. Fra 1908 ble det
avsatt penger på kommunens budsjett til ny skole, og under verdenskrigen ble det
foretatt også en privat innsamling. Disse midlene ble senere disponert av skolesty
ret, og vokste etter hvert til kr. 6.300.
I 1917 ble eiendommen «Woldedammen» kjøpt av fru Schinrud for kr. 4500
til skoletomt, men bortsett fra dette ble det ikke gjort noe særlig for å løse skole
spørsmålet før i 1928 - 29. Da tok skolestyret saken opp på ny og krevde at det
måtte bli en forandring. Bystyret nedsatte 20. januar 1929 en 5-manns-komité bestå
ende av O. Kjønnerud, H. Bylterud, Hallvard Hatlehol, Gottfred Christensen og
Ragnvald Olsen. Nå skulle skolesaken løses. Da Hatlehol døde samme høst, ble
Josef Brevik valgt inn i hans sted. Christensen ble formann og Bylterud sekretær.
Etter en del møter foreslo komiteen for bystyret at skolen skulle bygges etter
tegninger utarbeidet av kemner Bylterud, og at skolen skulle oppføres av bygg
mester Jakobsen i Vestby, for en byggesum på kr. 42.250. -. Det spesifiserte tilbudet
lød slik:
Byggekomitéen for den nye skolen i Son.
Fra venstre:
Ragnvald Olsen, Hilmar Bylterud,
O. Kjønnerud, Gottfred Christensen og
Josef Brevik.
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Lærere og elever ved Son skole 1937:
1. rekke fra venstre:
Anne Lise Kjønnerud, Karen Anne Hagen,
Aase Jacobsen, Liv Reidun Kjørsvik,
Bjørg Olsen, Astrid Jacobsen, Lilly Hansen,
Else Karterud,Gerd Hansen, Aagoth
Thomassen, Else Johansen, Linnea Jacobsen.
2. rekke:
Christojfer Christoffersen, Torjus Hansen,
Oddvar Hansen, Odd Strand Jacobsen,
Reidar Hansen, Frank Knudsen,
Gunnar Olsen, Gunnar Oiuen, Rolf
Karterud, Erling Johansen, Rolf Johansen,
Arne Johansen, Einar Birkeland, Erling
Jensen, Hans Jørgensen.
3. rekke:
Eline Birkeland, Gunvor Gidliksen, Randi
Torp Hansen, Alice Larsen, Ingrid
Johannessen, Inger Olsen, Margareth
Johansen, Lisbeth Jacobsen, Gunvor
Ottersen, Signe Bogen, Ambjørg Gidliksen,
Sverre Hansen.
4. rekke:
Helge Johansen, Leif Johansen, Hans Faye,
Harry Johansen, Torbjørn Hansen, Erling
Wittusen, Petter Birkeland, Odd
Kristiansen.
Bakerst:
Lærer Ivar Gjertsen, lærerinne Margit
Kjørsvik, lærer Arvid Balstad.

Til
Komiteen for Soons nye skole
J henhold til vor konferanse om besparelse og reduktion av mit tidligere andbud, tillater jeg
m jg at senfa ]jem f0lgende:
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

Gravning sprengning og støpning reduseres til
Murstensarbeide og puds
«
Sviller bjælker spærer og spikerslag
«
Bindingsværk istedenfor planker
«
Takdække uforandret
«
Gulver himlinger paneler & utstyr
Døre og vinduer
Trapper
Jern Blikkenslagerarbeide og ventilasjon
«
Malerarbeide
Elektrisk anlæg (ikke utstyr)
Centralvarmeanlæg
Diverse arbeider
Komfyr og bryggepande

«

Indre vinduer i gymnastik sløid og arkiv sløifes.
Sanitæranlægget
«
Bindingsværk og bord istedenfor plankevægge
For glaseret taksten et tillæg av kr. 750H. F. Jakobsen
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SON SMÅBÅTHAVN / VESTBY KOMMUNALE BÅTHAVN

Son skole ved 70-årsjubileet 8. sept, 2002.
(Foto: IG).

Etter behandling i en rekke instanser, samt en del forandringer, vedtok bystyret 8.
mai 1931 enstemmig å bygge ny skole, og kr. 46.000 ble bevilget. Kontrakt ble inn
gått 1. juni med byggmester Jakobsen, og arbeidet ble påbegynt. Den delvise pla
neringen av tomta ble utført høsten 1931 som nødsarbeid. I forbindelse med fer
digstillelsen av skolen skrev Lars Kjørsvik: Måtte så den befolkning, som til slutt stod
samlet om skolens bygning, også i fremtiden stå vakt om den og det arbeide som skal utfø
res der, så Soon skole alltid må kunne øve sin gjerning til størst mulig velsignelse for kom
mende slekter. (Kilde: Jul ved fjorden)
Den nye Son skole stod ferdig i 1932 og avløste Gamleskolen og Bedehuset
som skole. Skolen har følgende dimensjoner: Lengde 18 meter, bredde 14,4 meter
og høyde 7 meter til gesimsen. Skolen er et markert trekk i bybildet, bygd i
nyklassisistisk stil i to etasjer og kjelleretasje. Etter kommunesammenslutningen
brukes den i samspill med Solhøy skole for elever i 1. - 4. klasse, to paralleller på
hvert trinn. Det er også skolefritidsordning på skolen, i den tidligere lærerboli
gen. En midlertidig skolepaviljong er reist på skoleområdet i påvente av en avgjø
relse av Son skoles skjebne, dvs om skolen skal opprettholdes eller slås sammen
med Solhøy skole som planlegges bygd ut til en samlet barneskole for Sons
området.
Son skole hadde for skoleåret 1999 - 2000 ca. 120 elever, fordelt på 7 klasser.
Ved skolestart 2002 var det i alt 115 elever, fordelt på 6 klasser: 1. klasse 26
elever, 2. klasse 20 elever, 3. klasse 37 elever, 4. klasse 32 elever. Rektor er Mona
Lødøen.
På den europeiske kulturminnedagen 8. september 2002 feiret Son skole 70årsjubileum med et stort arrangement.
IG Se også: Bedehuset I Brevik skole og grendesenter I Gamleskolen I Lærere I
Skole-elever I Skoler I Solhøy skole.
Son Småruselag
Forening for hobbyfiskere, etablert 1992, med Per-Olav Person som leder. Den har
ca. 20 medlemmer, som alle er menn, da foreningen ikke lar seg affisere av likestil
lingsloven. Navnet skal komme av at medlemmene fisker med ruser, uten at det
skal gi andre assosiasjoner. Se også: Soning.
Son Småbåthavn/Vestby kommunale båthavn
Småbåthavn langs utløpet av Hølenselva. Til sammen 683 båtplasser. Opplaget
organiseres av Soon Marina og Son Båtforening.
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«SONS-PRATING»

«Sons-prating»
Bok utgitt av Knut Ottersen, med historier og stoff om Son, slik han har opplevd
stedet gjennom et langt liv eller hørt fra den eldre generasjon. Se; Ottersen, Knut.
Sonsrevyer
Det har i mange år vært arrangert revyer på Klubben i Son, revyer med lokalt til
snitt, der personer og hendelser i lokalmiljøet ofte blir parodiert. I 1940-årene var
Ivar Hermansen en sentral revyperson, og i årene 1950-60 var Odd Birkeland initi
ativtager, forfatter og instruktør. I 1980- og 90-årene var Håkon Qviller en sentral
person for en rekke revyer som startet med «Soon er livet». Se: Hermansen, Ivar I
Birkeland, Odd I Qviller, Håkon I Soon Theaterlag.
Revyen «Hår i suppa», 1951.
Fra venstre:
Kari Grønbeck, Johnik Fagerland,
Anne Lise Johansen, Evelyn Andersen,
Einar Birkeland, Helge Olsen,
RolfJørgensen og John Johansen.

Sonssangen
Det er laget flere sanger om Son, blant annet av sogneprest Lars Kjørsvik. Med
«Sonssangen» mener kanskje mange den mer eller mindre kjente drikkevisa.
Opprinnelsen til Sonssangen kan søkes tilbake til 1955, da Odd Birkeland bad
Laura Lyngved om å lage en sangtekst til Soon Weekend, til innslaget
«Fantombrigaden» i opptoget. Den synges til en svensk melodi: «Kungliga
Sodermanlands Regiments Paradmarsch». Den finnes i flere utgåver med små
nyanser. Her er en av dem, forhåpentlig den opprinnelige:
Kom og bli med,
kom og bli med fantomene!
Så skal du se
at Son, det er et herlig sted.
Kom og ta en dram,
det er ingen skamfar ossfantomer!
Her er gutter med hår på brøste,
som atte gjør hva dem har løst te'.
Hei fadderi for dem sabla tørste!
Skål!
Se ellers - uten sammenligning forøvrig: Kjørsvik, Lars.
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SONSÅSEN

Utsikt fra Thorneåsen.
CFoto: IG).

Sonstangen
Sørspissen av halvøya Laksa, ved Blåstua. Den danner skillet mellom Oslofjorden
og Sonskilen.
Sonsveien
Navn på riksveien (Rv. 151) mellom Son, eller Sons gamle bygrense, og
Tegnebyholtet/E6. Se: Veier og veinavn.
Sonsveien stoppested
Sonsveien har gitt navnet til Sonsveien stoppested på Østfoldbanen. Da
Østfoldbanen ble åpnet i 1879, fungerte Såner Stasjon som stoppested for Son og
Hølen. Da det viste seg å være en besværlig adkomstvei til stasjonen både for «hør
ningene» og soningene, fikk Hølen senere sitt eget stoppested, og Sonsveien stop
pested ble bygd der Sonsveien krysset jernbanen.
Ved krysset mellom Sonsveien og jernbanen ble det allerede i 1879 bygd en
vokterbolig. Banevokter fra 1879 var Martin Hansen, med kona Karen Anne, som
var grindvokter. Den siste familien som bodde i vokterboligen var Kjell Oppegård
med kona Synnøve og sønnene Simen og Kjetil. Kjell var ansatt i NSB som bane
vokter, og de bodde der fra 1965 til 1975. Vokterboligen med tilhørende uthus ble
revet i 1984 og gjenreist på jernbanemuseet på Hamar i 1985, innredet slik det var
omkring 1890 - 1910.
Ved Sonsveien stoppested var det også et venteskur for reisende, samt bil
lettsalg. Billettsalget forsvant imidlertid tidlig. Sonsveien stoppested ble flyttet og
bygd om i forbindelse med utbyggingen av dobbeltspor. Det nye stoppestedet ble
tatt i bruk i 1995. Se også: Julibrev fra Son I Soning.
Son Såpefabrikk
Bedriften ble etablert i 1951 i lokalene etter Son Karosserifabrikk. Det ble produsert
grønnsåpe og andre såpetekniske produkter. Leder av bedriften var ingeniør
Bjørke. Det var 1-2 ansatte. Karl Kristiansen var ellers «pott og panne» i fabrikken.
Lokalene ble overtatt av Viking Canning ca. 1960. KT Se også: Son Karosserifabrikk I
Viking Canning.
Sonsåsen
Åsen på halvøya Laksa, med høyeste punkt 116 meter over havet. Se: Vardåsen.
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SON TENNISKLUBB
Son Tennisklubbs anlegg ved Grevlingen.
(Foto: ØFN).

Son Tennisklubb

Forening stiftet i 1970, med Ted Koldemp som leder, et verv som han hadde i hele
18 år. Foreningen har satt i stand den gamle tennisbanen ved Son Badestrand, opp
rinnelig bygd av Ola Løes ca. 1935. Foreningen bygde i 1980-åra et helt nytt tennis
baneanlegg med klubbhus ved Grevlingen, der det ble arrangert Norges
mesterskap i 1992. Leder i 1999 er Per Hedum. For sitt betydelige arbeid for idret
ten i Son, som formann i Soon idrettsforening og senere i Son Tennisklubb, ble
Koldemp i 1999 tildelt Vestby kommunes kulturpris. SS
Son Terrasse

Boligfelt på nordre del av den tidligere Løessaga. Firmaet Vital Eiendom kjøpte
området av Ola-Petter Løes, og har der bygd 12 terrasseleiligheter som ble tatt i
bruk i april år 2000. Se: Løessaga i Arbeidskirke.
Son Torg

I Son ofte omtalt rett og slett som «Torvet».Opprinnelig en opplagstomt der også
seilskutene ble kjølhalt. Man kan ennå på torget se merkene etter de to gangspille
ne som ble brukt til kjølhaling. I 1909 ble området innkjøpt til torg, og ny damp«Før det ble Son Torg»:
Maste-emner på det senere Son Torg
i 1902.
(Foto: Carl Krafft).
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SON UNGDOMSKLUBB

Son Torg ca 1920.
båtbrygge ble bygd der. Torget utviklet seg etter hvert til det sentrale trafikknute
punkt og møteplass i Son. Mens det ennå var båtrute som gikk innom Son, var det
egen dampskipsekspedisjon ved torget. Ved torget ligger Thornegården, Thome
sjøboden, Spinnerigården og den nye Torvgården, med drosjesentral og drosjehol
deplass. Torget brukes ellers til parkering. Det er planlagt en nødvendig opprus
ting/forskjønnelse av torgområdet. IG Se; Dampbåtbrygga.
Son Trelast

Se: Løessaga.
Son Trevarefabrikk

Bedrift startet på Bråten/Alicenborg av Sverre Braaten, som opprinnelig var båt
bygger. Virksomheten begynte i lokalene/uthuset der Dorothea Volkart Nordahl nå
har atelier. I begynnelsen hadde han lakkeringsverkstedet i Huitfeldtgården, og
varene ble transportert ned og opp med trillebår. Sverre Braaten kjøpte industri
tomt av Georg Wedel-Jarlsberg (1865 - 1935) på betingelse av at den ikke skulle
bebygges før etter Wedel-Jarlsbergs død. Bedriften produserte radiokasser og kabi
netter til Tandberg Radiofabrikk. 1 1968 mistet bedriften Tandberg som kunde, idet
Tandberg gikk over til ny og enklere design. Son Trevarefabrikk begynte da å pro
dusere paneler. Bedriften hadde på det meste 18 mann i arbeid, med Lars Frostad
som formann. 11970 brant fabrikken. Det tok tid å bygge den opp igjen, og da den
stod ferdig i 1972, var både arbeidsstokken og kundene borte. Høsten 1974 kjøpte
så brødrene Thome bedriften og etablerte Soon Snekkerverksted i 1975. IG Se: Soon
Snekkerverksted.
Son Ungdomsklubb

Se: Ungdomsklubber.
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SOON

Soon Slip & Baatbyggeri på Kugrava.

Soon
En av flere tidligere skrivemåter for navnet Son. Skrivemåten er hollandsk. I 1891
ble «Son» med en o offisiell skrivemåte. Fremdeles henger skrivemåten «Soon»
igjen i flere eldre og nyere foreningsnavn og firmanavn. Soon med to o-er er like
uutryddelig som «den gamle tellemåten». Flere innbarkete «Sooninger» skriver
ennå stedsnavnet med to o-er, og det er laget et eget bilskilt med «Soon» i gotisk
skrift. Sooningene demonstrerer med dette nostalgiske følelser og vil vise at de er
historisk bevisste, uvitende om at «Son» med bare en o eksisterte lenge før hollen
dertiden og dermed er mer historisk. Flere av Sons foreninger og bedrifter som er
stiftet lenge etter at den dobbelte o'en forsvant, bruker skrivemåten Soon i navnet.
I spørsmålet om to o-er gjelder ikke uttrykket «om hundre år er allting glemt». Det
finnes til og med noen som på sin bil eller båt skriver navnet med 3 o-er: Sooon. For
oppslagsord med Soon i navnet, se derfor for sikkerhets skyld også under Son, og
omvendt. IG Se også: Julibrev fra Son.
Soon Baadbyggeri
Lystbåtbyggeri startet i 1907 på nåværende Glennetomta. Her konstruerte den kjen
te båtkonstruktøren Jac. M. Iversen flere av landets beste seilbåter. Båtbyggeriet ble
nedlagt i 1926. Se: Iversen, Jacob M. I Lystbåtbygging I Octava I Sally III.
Soon Blindesaksforening
Foreningen ble stiftet i 1935, og Edel Johansen var foreningens leder fram til fore
ningen opphørte i 1993.Foreningen var i sin tid meget aktiv, og i sine virkeår sam
let den inn betydelige beløp til blindesaken. AH Se: Johansen, Edel.
Soon Blomster
Soon Blomster eller Blomsterkjelleren ble åpnet 01.12.1977 i underetasjen/kjelleren
i Storgata 24 - Woldegården. Her drev Wenche Gundersen fram til desember 1991.
Da flyttet hun forretningen til Storgata 13 - Braaengården eller Fossergården, og
navnet ble Soon Blomster. Fra ca. 1990 har forretningen hatt samarbeid med T. S.
Jacobsen Begravelsesbyrå.
Soon Hermetikfabrik A/S
Følgende notis stod å lese i Tidsskrift for Hermetikindustri No 1/1916:
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SOON HERMETIKKFABRIKK A/s

Etikett for Soon Hermetikkfabrikk A/S

Hermetikfabrik i Soon.
Villa Sjølyst i Soon er med tilhørende tomt og brygger
av eieren, skibsreder I.C.A. Johannesen, solgt til et
Stavangerselskab for 30 000 kr. Det er kjøperens mening
at utnytte eiendommen til anlæg av en større moderne
hermetikfabrik, som agtes drevet med elektrisk drift.
I Soonstrakteneforegaar derfor tiden et livlig
brislingfiske, og det ser altsaa nu ut til, at fiskerne
dernede skalfaa en letvindt avsætning paa sin fangst.

Fabrikken kom i gang samme år, under navnet A/S Kristianiafjord Canning Co.,
men stoppet allerede ved utgangen av 1916. Årsaken var at produktene hadde for
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SOON HERMETIKKFABRIKK A/s

Soon Hermetikkfabrikk A/S.
Bildet er fra første del av 1920-årene.
Bestyrer Idtsøe sittende til høyre og
formann H. Birkeland stående til venstre.

dårlig kvalitet. Man var ikke klar over at fisken må gå i stengene noen dager før den
blir tatt opp, slik at den kan kvitte seg med det meste av åtet.
Fabrikken ble startet året etter med ny disponent, Anton Hurum. Han hadde
stillingen til 1923. Da fikk fabrikken nye eiere og skiftet navn til Soon Hermetik
fabrik A/S. Den nye disponenten het Thomas Idsøe, som kom fra Kopervik og
Stavanger. Han ledet fabrikken til den ble solgt i 1932, til E.M. Nilsen-Moe. Hans
bror, Th Nilsen-Moe, ble disponent.
Hartvig Birkeland kom til fabrikken som formann i 1919. Han var født i
Stavanger, men hadde lært fiskeforedling i Ålesund. Han og hans sønn Odd kom
til å bli knyttet til fabrikken i mange år. Familien bosatte seg på eiendommen Sjølyst
- nå kalt Birkelandgården. Senere ble Hartvig Birkeland bestyrer for fabrikken.
Etter hvert overlot disponent Th. Nilsen-Moe det meste av driftsledelsen til Hartvig
Birkeland.
I perioden fram hl 1932 var således både fabrikkens disponent og formann
fra Sørvestlandet. Dette var ingen tilfeldighet. Stavanger-området var det ubestrid
te sentrum for fiskehermetikkindustrien i Norge og hadde den fremste ekspertisen
på dette felt.
I 1963 ble fabrikken kjøpt av Viking Canning Co. Ltd. i Oslo. 25. november
1965 brant fabrikken ned til grunnen. Den ble ikke gjenoppført. En del av produk
sjonen fortsatte i andre lokaler i noen år. I februar 1978 var det definitivt slutt med
fiskeforedlingsindustrien i Son.
Fra 1923 ble en stor del av den kvinnelige arbeidsstokken hentet fra Sørvest
landet, spesielt fra Karmøy/Kopervik. Årsaken til dette var at de hadde både
kunnskap og erfaring fra hermetikkindustrien. Flere av «Kopervikjentene» ble gift
i Son. Se egen artikkel om Kopervikjentene.
Soon Hermetik var i sin tid viden kjent for hermetisk sild, brisling, ansjos og
gaffelbiter, slik som beskrevet i Lars Kjørsviks: «En liten sonate uten musik om
Soon Hermetik:
Det er ingenting i verden saa deilig som SOON!
Soon Østersansjos bør den norske nasjon
bli kjendt med, saa vil den nok ødsle med ros,
ti Soon fører nemlig den beste ansjos.
Prøv Soon skind- og benfri ansjos, den er fin,
og Soon gaffelbiter i dill og i vin sardiner i olje saavel som tomat
fra Soon, er i høieste grad delikat!
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SOON HOSPITS

Er De en kræsen person, saa kjøp SOON
og ring Deres kjøbmand pr. iltelefon!
Om Deres stilling og livs-profession
er lazzaron eller kanske baron,
og om De har romersk-katolsk reVgion,
er enkemand, gift eller kanske mormon,
kommer De alltid til den konklusion:
«Intet i verden saa deilig som SOON!»
De fleste av sesongarbeiderne ved fabrikken var kvinner fra Sonsområdet. Arbeidet
var uregelmessig. Var det ikke noe å gjøre, var det bare å gå hjem. I høysesongen
(brisling og ansjos) kunne det være opptil 80-90 ansatte. Ca. 18 personer hadde mer
eller mindre helårsbeskjeftigelse, men også disse gikk i perioder uten arbeid.
Av de ca. 18 fast ansatte var 1-2 menn, resten kvinner, dessuten bestyreren.
De sesongansatte var mest kvinner, men også noen menn og barn. 4-5 personer
arbeidet som falsere. Falserne var alltid menn. Etter siste krig kom det kvinner fra
Hurum for å arbeide på fabrikken. Det kunne være opptil 20 personer, og de kom
med en egen skøyte.
Odd Birkeland begynte på fabrikken som 16-åring. Han arbeidet ofte ved fal
semaskinen, til tross for at loven krevde at man måtte være 18 år. Vår kjente fore
gangskvinne i arbeidet med å bedre arbeidsvilkårene, Betsy Kjelsberg, var ofte på
inspeksjon. En gang da Odd Birkeland satt ved falsemaskinen, kom Betsy
Kjelsberg. Han var ennå ikke fylt 17 år. Betsy Kjelsberg spurte om hans alder, og
Odd svarte at han var 18 år. Litt etter spurte hun ham om fødselsdatoen. Odd hus
ket ikke i farten hva han skulle svare og måtte vedgå at han ikke var 18 år. Kjelsberg
gav ham likevel lov til å fortsette arbeidet ved håndfalsemaskinen, «fordi han arbei
det så lett».
(Kilder: Siderfra Son. Follominne 1996: EMO: Fiskehermetikkindustrien i Son.) Se
også: Kopervik]entene I Birkelandgården I Birkeland, Hartvig 1 Birkeland, Odd Th.
Soon Hospits

Nåværende Son Kro. Bygningen har adresse Storgata 31. Den eldste delen skriver
seg fra ca. 1750, men huset har gjennomgått flere ombygginger og fått flere tilbygg.
Soon Hospits ca. 1890.
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SOON HOTEL

På midten av 1800-tallet ble den kalt Torgers-Gaarden. Det var enken etter skipper
Torgersen som da eide den. Senere drev Johan Holter (far til maler Karl Johan
Holter) handel der. Han stod for utvidelse av bygningen. Deretter ble det brenne
vinsutsalg. Soon Hotel ble opprettet i 1890 av frøken Martinsen, og hotellet ble godt
kjent av de fleste seilere og badegjester ved Oslofjorden. 11924 ble driften overtatt
av Hjalmar Johansen. IG (Kilder: Fra Norges Næringsveier, utgave for 1925) Se også:
Holters Børs 1 Martinsen, Caroline I Son Kro.
Soon Hotel
Se; Soon Hospits.
Soon Idrettsforening
Stiftet 1. november 1917. Den er en av Sons største foreninger, som har samlet
mange eldre og yngre soninger. Første formann var Frank Thorvaldsen, og i styret
var ellers: Alfred Olsen, Thomas Lautin, Harald Olsen og Georg Karlsen. Alt det
Soon Idrettsforenings jubileumsskrift:
Bakfra venstre:
Anfin Lervik, Robert Lettersen,
Jorunn Johnsrud
Foran fra venstre:
Micahel Scavenius, Linn Scavenius,
Heidi Langree.
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SOON MEIERI

første året hadde foreningen ca. 150 medlemmer. I januar 1918 kjøpte foreningen ca. 7
mål av Liabråten til idrettsplass. Denne ble senere solgt, da den lå for langt unna Son.
SIF spilte ellers fotball på Stavnesjordet, på Mølleråsen og Presteløkka. I 1938 kjøpte
foreningen et område på Labo av Ulfsrud for åtte tusen kroner. Opparbeidelsen av
idrettsplassen ble imidlertid stoppet av krigen, og hele greia ble da brukt til potetjor
de. Først i 1950 ble Labo stadion åpnet, etter et omfattende dugnadsarbeid. På
åpningsdagen ble det registrert 1200 betalende tilskuere, et antall som neppe er nådd
siden. Senere er også grusbanen ved Brevik skole tatt i bruk av foreningen.
Soon Idrettsforening er først og fremst forbundet med fotball, men forening
en har drevet - og driver også med andre idretter. Foreningen anla kort etter stif
telsen skibakke på Klokkerud, og det ble drevet med skøyteløp, vesentlig på
Kolåstjernet. Særlig var Sigurd Johannesen (Sigurd på Borgen) en habil skøyteløper.
Senere var det skibakke blant annet i Grevlingen. En skikkelig skibakke i
Grevlingen ble bygd i årene 1968 - 70. På grunn av dårlige snøvintere er det blitt lite
av skihopping. Lysløype i Grevlingen ble åpnet lille julaften 1974. Foreningen har
også tidligere drevet med friidrett og bandy, og håndball. Trim, turmarsj og tum
har vært, og er også, en del av SIF's virksomhet. Foreningen har drevet det langt
innen flere idrettsgrener og har frambrakt flere kretsmestere opp gjennom årene.
Dugnadsinnsatsen i idrettsforeningen har vært betydelig i alle år, seiv om
også STUI-midler har vært en viktig del av finansieringen av de ulike anleggene.
Nytt garderobehus/klubbhus på Labo stadion ble innviet i 1992. Foreningen ven
ter nå på idrettsanlegg i Grevlingen for å kunne utvide og utvikle sitt engasjement
videre.
Personer som kan nevnes i forbindelse med idrettsforeningen, er brødrene
Lervik, æresmedlemmer, Johan Solvang, formann 1937 - 1946 og nærmest en
legende. Frank Johnsrud, formann 1957 - 1961, fotballtrener i et halvt århundre,
æresmedlem og kulturprisvinner i 1984, Jorunn Johnsrud, den første kvinnelige
leder og æresmedlem. Gjenvalgt som leder i år 2001: Tom Kinn. Han har gjort en
stor innsats for å opprettholde foreningen som i år 2000 hadde problemer med å
rekruttere tillitsmenn, og han har for dette fått klubbens hederstegn.. (Kilder: Jul ved
fjorden og SIF's jubileumsskrift 1992) Se også: Søndre Akershus.
Sooningprisen
Hederspris som utgis av Soon og Omegns Vel for verdifull innsats for Son og
omegn. Se: Soon og Omegns Vel.
Soon Meieri
Fra 1879 hadde Son felles meieriutsalg for noen få bønder - i tilknytning til en
butikk, som ble drevet av Hilma Grønbeck/Grønbæk. Hvis ikke all melken ble
solgt en dag, måtte bøndene ta melken i retur dagen etter. 11890(?) kjøpte sjømann
Bertinius A. Lie butikken og drev den til å begynne med på samme måte.
Soon Meieri.
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SOON MINI-WEEKEND

Soon Meieri 1915.
Til venstre meierieier B. A. Lie og hans
kone Anna. Småpiken til høyre heter
Signe.
(Foto: I. Pettersen).

Melkemengden økte etter hvert, slik at det i 1905 ble levert 130 000 kg. Det ble inn
gått avtale med meierieier Helmer Huseby i Kristiania. Han overtok overskudds
melken, som ble fraktet med båt.
11924 ble det satt opp et tilbygg, og meieriet begynte med noe smør- og oste
produksjon. Sønnen Alf Lie overtok meieriet og forretningen i 1937. Det ble nå tatt
i mot 0,5 millioner kg melk i året fra 20 - 30 bønder, og meieriet ble ytterligere
påkostet.
Under 2. verdenskrig fikk meieriet noe suppleringsmelk fra Vestby og Moss
for å kunne dekke etterspørselen. Etter krigen gikk melkeleveringen til meieriet
vesentlig ned, og samtidig kom det krav fra flere butikker om flaskemelk. Soon
Meieri ble nedlagt i 1960, og butikken i 1978.
Soon Meieri var landets siste privatdrevne meieri. (Kilde: Vestby Landbrukslag:
Levende bygd gjennom 100 år.) Se; Lie, Alf I Lie, Bertinius A.
Soon Mini-Weekend
Det siste Soon Weekend ble arrangert i 1969. I 1980- og 1990-årene har Son
Næringsforening med ujevne mellomrom hatt lignende arrangementer med karne
valsopptog i Son og annen underholdning. Se; Soon Weekend.
Soon Musikkorps
Eivind Strand Jacobsen gir følgende omtale i jubileumsskriftet til Såner Skolekorps:
«S.M.K. på en harpe var medlemsmerke. Det betød Soon Musikkorps. Det
var høsten 1921 vi tok opp spørsmålet om å starte et musikkorps i Soon. Vi gikk i
gang med basar, utlodning, tagg og lånte. Penger ble det. Vi var inne i Farres
Musikkforlag, men der ble det for dyrt, så de første instrumentene ble kjøpt gjen
nom Frelsesarmeen i Oslo sommeren 1922. Vår første dirigent hette Pedersen. Han
var typograf og ansatt i Søndre Folio, en avis som utkom i Soon. Han var musikk
sersjant og spilte kornett seiv. Øvelsene ble holdt i en gammel bu som sto der hvor
Son skole nå står. Pedersen var her i et par år; da overtok Borgvold Lauritzen fra
Marinens musikkorps. Han hadde fire brødre med i korpset. Vi spilte ved mange
anledninger som jul, påske, 17. mai og ved stevner. Vi var ved hopprennet i
Klokkerudbakken, vi spilte da Hølen åpnet sin idrettsplass, og hadde konserter
både i Soon og på Tofte. Dessverre så reiste mange av guttene, og korpset ble ned338
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lagt. Men ungguttene ville gjerne spille, og så ble det guttemusikkorps med E.
Strand Jacobsen som dirigent. Da øvet vi på Son skole, men i 1940 kom tyskerne, og
instmmentene ble stuet bort på Son skole. Det var de instrumentene som Krapfoss
Hornorkester startet med i 1945 - 46.»
Se: Krapfoss Hornorkester.
Soon og Omegns Fiskerforening
Stiftet av yrkesfiskerne i Son og omegn i 1912. På grunn av nedgang i antall fiske
re i distriktet har fiskerne slått seg sammen med fiskerne i Rygge og utgjør nå Son
og Rygge Fiskerforening.
Fra 50-årsjubileet
i Soon og Omegns Fiskerforening.
Fra venstre:
Oddvar Brevik, Ludvig Olsen,
Thomas Fredriksen, John Gudmundsen,
Helge Svendsen og Halvdan Olsen.

Soon og Omegns Kristelige Ungdomsforening
Foreningen ble stiftet 16. juni 1895 av Ernestus Knudsen, lærer i Erikstadbygda.
Knudsen var også foreningens første formann. Foreningens navn var i den første
tiden «Erikstadbygdens Ungdomsforening». Det var imidlertid medlemmer både
fra Erikstadbygda og Son. I 1899 ble det besluttet å flytte virksomheten til Son,
under navnet Soon og Omegns Kristelige Ungdomsforening. Foreningen hadde de
første årene møter på forskjellige steder. Foreningens skaffet seg i 1904 sitt eget hus,
ungdomslokalet «Solheim» ved Kolås. 11952 ble huset solgt og omgjort til bolighus.
Lars Kjørsvik som var residerende kapellan og bodde i Son fram til 1946, var i lang
tid formann. Det ble en noe stille tid i slutten av 1940-årene. Residerende kapellan
Asbjørn Larsen fikk nytt liv i foreningen i 1950-årene, med Son bedehus som møte
sted. Det hele stilnet av rundt 1960, og foreningen opphørte. AH Se: Knudsen,
Ernestus I Solheim.
Soon og Omegns Private Sykepleierforening
Foreningen drev fra 1930-årene hjemmesykepleie i Sons-distriktet. Foreningen opp
hørte ved innføringen av den kommunale sykepleieordningen ved kommunesam
menslutningen mellom Son og Vestby i 1964. AH
Soon og Omegns Vel
Velforening for Son og nærmeste omegn. 19. mars 1929 satte soningene seg fore å
danne en velforening. Stiftelsesmøtet ble holdt på ungdomslokalet «Solheim». Det
ble nedsatt en komité som skulle arbeide videre med saken. I komiteen satt Johs.
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Tavla til Soon og Omegns Vel.
Hotellbakken.

Hansen, Karl Garder, Hans Chr. Brevig og Arthur Isaksen. 9. april ble det holdt kon
stituerende generalforsamling på bedehuset, og denne datoen regnes som fore
ningens stiftelsesdato. Son og omegn ble da definert slik: Bekken fra Brevikbukta i
nordlig retning til Solhøy, Husjordløkka, Strømbråten og Verket. Den årlige kon
tingent ble satt til 3 kroner. Det første styret hadde Lars Kjørsvik som formann, og
med seg i styret hadde han Johannes Hansen, Arthur Isaksen, Karl Garder og Hans
Christian Brevig. Varamenn ble Ole Ingjald Heie, Johan Solvang og C.H. Johansen.
Styrets første beslutning var å arrangere en basar for å skaffe inntekter. Det ble så
innkjøpt benker og avfallskurver til Son, og det ble satt opp to springbrett på dis
ponent Henriksens strand. Det ble sørget for litt bedre gatelys her og der, og en
komité fikk i oppdrag å arbeide for bibliotek. Det ble foretatt forskjønnelse i form
av beplantninger, og det ble besluttet å utgi et julehefte - «Jul ved Fjorden».
I 1930 ble Kjørsvik gjenvalgt som formann. Det ble nedsatt en 17. mai
komité. Julehefte nr. 2 ble utgitt. Antall betalende medlemmer var da 31. Arthur
Isaksen overtok som formann i 1931. Foged Nærup ble utnevnt til æresmedlem.
Det ble holdt St. Hansfest på Gjøva, og vellet protesterte mot planene om et bensin
og oljeanlegg på Sauholmen. Den 3. og siste utgaven av «Jul ved Fjorden» utkom.
Isaksen ble gjenvalgt som formann i 1932, og vellet forestod utleie av leiligheter til
badegjester. Isaksen flyttet fra Son høsten 1932, og Johan Solvang overtok som for
mann. Han ble etterfulgt av Hans Chr. Brevig. Interessen for velarbeidet tok seg
opp i denne tiden.
11934 ble vellets grenser utvidet slik: Fra Bjerkebukta i nordøstlig retning til
jernbanelinjen ved Sonsveien. Derfrå i nordvestlig retning via Liabråten til og med
nordre Labo, fjellet over Kolås til Stavnesbekken og Laksa.
Foreningens oppgåver er definert i formålsparagrafen; å ta vare på Sons miljø
og egenart og arbeide for innbyggernes felles interesser. Foreningen har hatt vekslende
aktivitet gjennom årene, i takt med skiftende behov og samfunnsutvikling. I de før
ste årene hadde foreningen som hovedoppgaver å sørge for strøing av private veier,
gatelys, benker, parker og badestrender, men det ble også protestert mot planer
som kunne true Sonsmiljøet, slik som planer om bensin- og oljeanlegg på
Sauholmen i 1931 og tilsvarende anlegg på Kugrava i 1934. Ellers sørget vellet for
å sette opp oppslagstavler i Son, og var pådriver for å sette opp venteskur ved
Sonsveien, og samarbeidet med Son kommune om å sette opp toaletter på bade
stranda. Vellet drev også kino.
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Etter hvert som disse oppgåvene mer og mer ble overtatt av det offentlige,
ble også vellet reorganisert. Det var en stillstand i velarbeidet fra 1962, men i 1969
kom det inn nye krefter, med Thomas Jørgensen som formann. Det ble en «ny giv»
med nye oppgåver, blant annet med å være en slags vakthund i Sonsmiljøet, for å
ta vare på stedets miljø og egenart.
Vellets julehefter fra 1929-30-31 - «Jul ved Fjorden» - ble trykt opp igjen i et
samlet bind i 1983, og det er blitt et slags kildeskrift i for Son. Til 50-årsjubileet i
1979 utgav vellet jubileumsboka «Sider fra Son» og året etter «Bilder fra Son». Også
disse bøkene benyttes som oppslagsverk om Son.
Soon og Omegns Vel gikk i 1972 i spissen for å danne den første organiserte
motstanden mot atomkraftverk i landet, idet det blant de alternative stedene for
atomkraftverk var foreslått både Laksa, Erikstadbygda og Emmerstad. Vellet har
også stått i spissen for det organiserte bevaringsarbeidet i Son og hadde en finger
med i spillet da reguleringsplanen/bevaringsplanen for Son ble vedtatt i 1986. I
1979 hadde vellet hovedansvaret for at Birkelandgården ble reddet fra riving, og i
1986-87 bidro vellet til at Korens pensjonat ikke ble revet. Soon og Omegns vel har
også vært en viktig medspiller under opprettelsen av Son Kystkultursenter. Også i
andre viktige saker som har betydning for Son og omegn har vellet vært og er en
viktig aktør. Vellet har i alle år stått for vedlikehold og utsetting av badeflåten ved
Son Badestrand. De siste 3 ledere i Soon og Omegns Vel: 1999 -2001: Arnulf
Schilvold (1947 -), 2001 - 2002: Trygve Nordby og fra 2002 Katharina Thøgersen
Bramslev.
Soon og Omegns Vels hederspris:
Sooningprisen.

Soon og Omegns Vel utdeler «Sooningprisen» til enkeltpersoner og foreninger som
har gjort en fortjenstfull innsats for Son og omegn. Vinnerne av Sooningprisen har
vært:
Odd Birkeland 1978, Kari og Sigurd Stene 1979, Soon Sparebank 1980, Ivar
Gudmundsen 1983, Johan Johansen 1984, Guri Haveråen og Erik Grønhaug 1986,
Soon Theaterlag 1988, Soon Idrettsforening 1992, Ada Eckhoff 1993, Bengt og Elin
Knoll 1994, Soon Seilforening 1995, Gerd Wennerhag 1996, Alex og Bjørg
Johannessen 1997, Vidar Vanberg 1999, Kari-Anne Slettjord 2000, Shaker
Sabetzadeh 2001. IG
Se også: Atomkraftverk I Jul ved fjorden I Sider fra Son I Bilder fra Son
Soon Pensjonistforening
Den 28. oktober 1971 holdt Son Husmorlag møte på Victoria Hotel med innbydel
se til pensjonister i Son og omegn for å danne en pensjonistforening. Anna
Berthelsen ønsket velkommen på vegne av husmorlaget. Det var møtt fram 27 pen341
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sjonister og to medlemmer fra fylkesstyret. Ved valget fikk styret følgende sam
mensetning: Formann; Henry Gulliksen, viseformann: Thora Johansen, sekretær:
Eivind Strand Jacobsen, kasserer: Karoline Olsen, styremedlemmer: Sigurd
Johannessen, Asta Kolderup, Mathilde Knudsen, varamenn: Marie Jacobsen,
Wenche Jørgensen. På styremøte 15. november 1971 ble det valgt festkomite bestå
ende av: Anna Berthelsen, Wenche Jørgensen, fru Andresen, Sigurd Johannessen.
Det første medlemsmøte ble holdt i Menighetshuset 25. november 1971.
Menighetshuset var også det faste tilholdsstedet, inntil Son Eldresenter stod ferdig.
Pensjonistforeningen er aktiv, med mange medlemsmøter med underholdning i
løpet av året, foruten at det arrangeres bussturer til fjells og andre steder. Leder i år
2002 ble Bjørg Paulsen, som etterfulgte Edith Blix Brevik. Se: Brevik, Edith Solveig
Blix I Paulsen, Bjørg.
Soon Seilforening
Foreningen ble stiftet 18. februar 1919. 38 borgere av Son var samlet på Soon Hotel,
der Jac. M. Iversen ble valgt til foreningens første formann. Styret bestod ellers av
Basarplakat for Soon Seilforening på
20-tallet.

n
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Regattaene begynte i det små: Regatta i
1968 nedenfor Klubben.
(Foto: 1G).

følgende: Viseformann Gottfred Christensen, kasserer og sekretær Einar B. Jensen,
styremedlemmer Harald Olsen, Alfred Olsen og Georg Karlsen. Det ble dessuten
oppnevnt regattakomité sammensatt av Georg Wedel Jarlsberg, kaptein Kolderup,
Joh. Jensen, urmaker Abrahamsen og Bertinius A. Lie. Allerede første sommeren
ble det arrangert flere regattaer med god deltagelse. Etter den første vellykkede
sesongen hadde foreningen gjort seg så bemerket at den fikk en rekke nye med
lemmer, blant armet flere betydelige personer fra Kristiania.
De neste sesongene gikk også godt, og det var mange kjente navn med på
deltagerlistene, slik som Erling Hovdan, Sten Abel, Mustad, Leif Høegh, H. Horn,
Henrik Robert m.fl. Det ble satt opp flere pokaler, og «Damenes ærespremie» ble
innstiftet i 1921. Flere av medlemmene utmerket seg i regattaene.
På generalforsamlingen høsten 1922 ble det valgt byggekomité for klubbhus:
Ole Ingvald Heie, S. B. Løes, Bovim, Christensen og Wedel Jarlsberg. Løes skaffet
tomt ved badestranda. Christensen tegnet huset. Anbudet lød på 4950 kroner.
Arbeidet ble påbegynt 9. april 1923. Det ble utført av Emil Johansen, Elias Johansen
og Karsten Kristiansen. Klubbhuset fikk navnet «Klubben». «Klubben» ble irmviet
med en stor fest 22. september 1923. Man kjenner ikke byggeregnskapet, men det
ble undertegnet en pantobligasjon på 7000 kroner med Frydenlunds bryggeri. 7000
kroner var et enormt beløp, og seiv om man fikk jevnlige leieinntekter av kinodrift
og utleie til foreninger og andre, ble det ikke nok til å dekke de løpende utgifter til
tomt og hus. I nedgangstidene i 1920-årene livnærte mange seg på spritsmugling.
Arthur Omre hadde mange venner i Soon Seilforening...
I 1923 var medlemstallet kommet opp i over 100. Likevel møtte det bare 2
medlemmer på generalforsamlingen i 1924. Foreningens kasse var slunken, og
noen medlemmer sponset foreningen. Det ble inngått kontrakt med Kristiane
Jacobsen om drift av restaurant. Utover i 1920-årene ble det færre regattaer, og med
lemstallet gikk nedover. Pinseregattaen i 1927 ble avlyst. Hankø overtok som sei
lersentrum Virksombeten minsket. Soon Seilforening ble i mange år en ren sel
skapsklubb. Bare årsmøtet og de nødvendige valg med etterfølgende fest holdt liv
i foreningen. Formann ble valgt for 20 år av gangen.
Etter 40 år med landligge kom nye krefter inn i foreningen i 1960-årene.
Foreningen ble omorganisert. 1 1968 gikk startskuddet for en regatta på Sonskilen,
med deltagelse av 40 båter fra fjern og nær. Det var foreningens formann Ame
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Soon Seilforenings klubbhus
«Neptun» 1998.
(Foto: IG).

Hedum som bidro sterkt til denne nye satsingen. Det ble etablert et samarbeid med
Moss og KNS. Svaberget nedenfor Klubben ble senter for optimist)oller. Det ble
opprettet en egen junioravdeling. Det ble organisert selvbygging av optimist)oller,
og det ble holdt seilkurs. Mens foreningen i sin første periode var en ren gutte
klubb, kom det nå også kvinner med i foreningen.
Formann i 1979 ble Halvor Sørbye, og med ham i spissen sikret seilforening
ens seg i 1984 Østbytomta sør for Son torg, for 350 000 kroner. Her reiste forening
en sitt nye klubbhus, «Neptun», med tilhørende kaianlegg og slipp for seilbåter.
Siden har foreningen vært i rivende utvikling, med et aktivt styre og aktive med
lemmer som etter hvert har høstet seire og ære både i Norgesmesterskap, Europa
og verdensmesterskap. Spesielt skal nevnes søskenparet Siren og Christoffer
Sundby. Foreningen utgir medlemsbladet «Zoen Water». (Kilde: Zoen Water - Soon
Seilforening 75 år.)
Leder fra år 2000: Jan Reiling fra Ås. Han ble 08.02.2002 avløst av Ragna
Tangerud, som dermed ble foreningens første kvinnelige leder. IG Se også: Klubben
I Neptun I Sundby, Christoffer I Sundby, Siren I Tangsnellene.
Soon Sjømannsmisjon
Stiftet 11. mai 1877. Foreningen ble stiftet under seilskutetiden, i Sons «gullalder».
Foreningen hadde i det vesentlige kvinnelige medlemmer. Ved 75-års)ubiléet var
imidlertid pastor Asbjørn Larsen formann. Foreningen hadde i en årrekke ca. 40
medlemmer, hvorav flere i 1952 hadde vært medlemmer i 50 år eller mer. 11952 var
ellers følgende med i styret: Bestyrerinne: fru Borghild Heie og kasserer fru Asta
Kolderup. (Kilde: Vestby Menighetsblad)
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Soon Sjømanns- og Gamlehjem
Det opprinnelige navnet på Son Aldershjem, som ble tatt i bruk 27.06.1925. Se:
Hansen, Kaja I Kaja Hansens Minne I Møllergården.
Soon Sjøskole
Privatdrevet skole, en stiftelse, som leier lokaler i Birkelandgården. Den ble etablert
i 1988. Skolen har 5 ansatte med lang erfaring fra sjøen, fra grunnskolen og fra spe
sialpedagogisk arbeid. Skolen skal være et alternativt skoletilbud for skoletrette
ungdomsskoleelver. Elevene får 3 måneders kurs på Soon Sjøskole, der de lærer sjø
mannsskap, både teoretisk og praktisk på seilskuta «Norem Soon», og får dermed
også 3 måneders fartstid. I tillegg får elevene undervisning i vanlige ungdomssko
lefag. Skolen kan ta opp 12 elever av gangen. Høydepunktet på hvert kurs er et
uketokt med skuta i Ytre Oslofjord. IG
Soon Skibsværft
Seilskuteverft etablert i 1865 av skipsrederne Woxen & Danelius.
Se: Sjøsetting I Skipsbygging I Skutetidende i Son.
Soon Slip og Baatbyggeri
Lystbåtbyggeri etablert på «Kugrava» i 1907. Se: Lystbåtbygging

«Norem Soon» fra Soon Sjøskole fortøyd
ved brygga.

Soon Snekkerverksted A/S
Trevarefabrikk på Bråtan. Etablert i 1975 av brødrene Per Thome (1945 -) og Knut
Thome (1948 -), som kjøpte eiendommen høsten 1974 av Sverre Braaten, som hadde
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Soon Snekkerverksted.
Per Thome ved PC-en.
(Foto: ØFN).

avviklet Son Trevarefabrikk eller Radiokassefabrikken. Brødrene er utdannet som
møbelsnekkere. Knut har mesterbrev. De første 10 årene drev de stort sett alene.
Etter hvert inntok de lærlinger, den første var Terje Larsen Waldem i 1985. Siden har
de hatt 10-12 lærlinger. Bedriften vokste, og Inger Larsen (Inger Helene Hanssen,
1953 -, med mesterbrev som møbelsnekker) og Lizzi (Lisbeth Sand, 1944 -) ble med
eiere og medarbeidere som møbeltapetserere og møbelsnekkere.
Virksomheten er blitt utvidet etter hvert. De siste utvidelsene og ombyg
gingene ble foretatt i 1995 og 1997, slik at det nå er en moderne snekker- og møbel
bedrift på i alt ca. 1200 m2 gulvareal. Bedriften gir arbeid til i alt 9 personer (i år
2000). Soon Snekkerverksted påtar seg arbeid med restaurering av gamle møbler og
produksjon av nye møbler. Den leverer kjøkkeninnredninger, soveromsinnred
ninger og butikkinnredninger (bl.a. til gullsmedforretninger) av høy kvalitet, samt
spesielle listverk og paneler. Bedriften har levert innredning og møbler til
Stortinget og NRK og kulisser til Det Norske Teater.
I bygningen leies det ellers ut kontorer til firmaet Grafisk Design. KTH Se: Son
Trevarefabrikk.
Soon Sparebank
Banken i Son. 11918 ble det lagt ut lister i Son og omegn med oppfordring til å gi
bidrag til et grunnfond for å opprette en sparebank. Dette resulterte i 130 bidrag
sytere som stablet på bena et fond på 26210 kroner. Soon Sparebank ble etablert 29.
oktober 1918. Styret bestod av 4 personer, inkludert styrets leder som også funger
te som banksjef (?). I tillegg var det et forstanderskap på 16 personer. Banksjefen
hadde myndighet til å yte lån på inntil 2000 kroner. Første styremøte ble holdt 25.
februar 1919. Da fastsatte man følgende rentesatser: Pantelån: 6,5 % - innskudd
(folio); 2 % - alminnelige sparevilkår: 5 % - kassakreditt: 7 %.
Halvparten av grunnfondsbeviset (?) ble betalt tilbake i 1942, mens resten ble
betalt i 1971. Banken hadde i de første årene lokaler i Petershuset som lå tvers over
for nåværende lokaler. Deretter flyttet banken til Thornegården, inntil banken 27.
april 1937 flyttet inn i nåværende lokaler i Storgata 22. Der gikk virksomheten sin
vante gang inntil 1971, da de nye tider også kom til Son, og spørsmålet om fusjon
kom opp. Banksjef Alf Lie har siden fortalt at ingen i Son ville slå seg sammen med
Vestby Sparebank (!). Resultatet ble at Soon Sparebank ble en filial av Rygge-Vaaler
Sparebank. På folkemunne og på skiltene ble banken likevel kalt Soon Sparebank.
Alf Lie har videre fortalt at når styremøtet i banken var avholdt og sakskar
tet var ferdig, var det vanlig å spille bridge og ellers prate og hygge seg til en flas346
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Bankgården i gode gamle dager.
ke brennevin som ble innkjøpt til hvert møte. Når flaska var tom, var også møtet
slutt. Møtene var selvfølgelig på kveldstid.
Det første kjente regnskap fra Soon Sparebank er fra 1923. Banken hadde da
et overskudd på kr. 2735 og en forvaltningskapital på kr. 211.161. Det siste regn
skapet av 31.12.1970 - før sammenslutningen med Rygge-Vaaler Sparebank- viste et
overskudd på 34.838 kroner og en forvaltningskapital på 4,5 millioner kroner.
Etter sammenslutningen ble det behov for ekspansjon. Dette resulterte i at
Pedersen Frukt og Tobakk måtte vike, slik at banken fylte hele første etasje, i tillegg
til at banken fikk et tilbygg på baksiden. Lokalene ble dessuten fullstendig ominn
redet og pusset opp. De nye banklokalene ble tatt i bruk 8. september 1980.
Arbeidet med oppussing og ominnredning av banken var gjort på en så forbilled
lig måte at Soon og Omegns vel gav banken Sooningprisen for 1980.
Utviklingen gikk videre. 11999 gikk Rygge-Vaaler Sparebank inn i Sparebank
1-gruppen. Fra 9. november 1999 er det offisielle navnet på bankfilialen «Sparebank
1 Soon». Egentlig skulle navnet ha vært «Sparebank 1 Vestby» for å markere at fili
alen ligger i Vestby kommune. Men dette var selvsagt utenkelig i Son. Foruten at
Soon ble beholdt i det offisielle navnet, har banken fremdeles beholdt de gamle for
gylte bokstavene med Soon Sparebank på glassrutene og skilt med Soon Sparebank
over hovedinngangen. Man skal se nøyere etter for å oppdage navnet Sparebank 1
Son på rekkverket og på minibanken.
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Interiør fm Soon Sparebank 2002.
(Foto: ØFN).

1990-årene har vært en ekspansjonsperiode for banken, i takt med befolkningsøk
ningen og utbyggingen i Sonsområdet. Antall ansatte har økt fra 3 til i dag 5, inklu
dert banksjefen, og åpningstidene er utvidet. Banken har ca. 2600 kunder og 230 240 millioner kroner i forvaltningskapital.
Soon Sparebank har hatt følgende banksjefer:
H. Mørk
1918 -1922
Grønbeck
1918 - 1922 (?)
Sigvart Berntsen Løes
1922 -1939
Klaus Ek
1939 - 1961
Alf Lie
1961 -1976
Reidar Aas
1976 - 1977
Nils Hansen
1977 -1988
Sigmund Roer
1989 - 1. februar 1997
Odd Erik Evensen
1. februar 1997

Styre i år 2001:

Sverre Grimsrud, leder
Wenche Gundersen
Hans Jørgensen
Thorleif Støkken
Vararepresentanter:
Erik Finstad
Anne Line Ingvaldsen
(Kilde: Soon Sparebank v/Odd Erik Evensen)

Soon Theaterlag
Teaterlaget ble stiftet i 1986 og har gjennom flere år arrangert sonsrevyer på
Klubben, som «Soon er livet», «Æresoonøye», «Har'u sett Soon?» m.fl. 1 1999 gikk
farsen «Kona eller livet» for fullt hus. I 2001 satte laget opp revyen «Soon i slaget».
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SOON THEATERLAG

Tone Fjærli og Kari Hekkelstrand i revyen
«Son skal det væra».

Teaterlaget fikk Sooningprisen i 1988. Laget har også egen barnegruppe som har
satt opp to revyer og tre poesiforestillinger på 90-talleL basert på dikt av Arne
Ruste, Annie Riis og Halvor Roll.

Programmet fra Sonsrevyen 1989.
Fra venstre:
Bengt Knoll, Johan Johansen,
Jørn Risbråthe, Odd Birkeland,
Alex Johansen og Sigurd Stene.
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SOON 2000

Soon 2000

Tidligere forretning for fritids- og båtutstyr i Gullikgården/Rudegården, Storgata
15. Forretningen ble etablert i 1982 av Gunnar Hansen og Else Hestevik.
Forretningen hadde en ambulerende tilværelse, med lokaler i Woldegården,
Thornegården, Atlanticgården og Gullikgården etter tur. Forretningen opphørte i
1997. Fra 1998 ble lokalene overtatt av Son Handelskammer. Se: Gullikgården I
Hestevik, Else.
Soon 2005

Plan for utvikling av sentrumsområdet mellom Meierigården og Atlanticgården.
Se: Son Eiendom AS I Sundby, Dan.
Soon Water, Soen Water, Soenwater, Zoon Water

På Hollendernes sjøkart var Oslofjorden betegnet Soenwater (første gang nevnt
1541), «Soen Water» eller «Soon Water». Navnet viser at hollenderne anså Son som
en betydelig havn ved Oslofjorden. «Zoon Water» er også navnet på sjømannsmi
sjonen i Son. IG Se; Zoon Water.
Soon Water Kystlag

Forening stiftet i 1990. Den er tilsluttet Forbundet Kysten og har som oppgave å ta
vare på kystkultur. Foreningen har gått i spissen for å kjøpe tilbake seilbåten
«Octava», bygd i Son i 1920 av Jac. M. Iversen. Foreningen arrangerer ellers båt
samlinger hvert år, sammen med Jeløy Kystlag. Flere av medlemmene har verne
verdige båter som ligger i museumshavna til Son Kystkultursenter, der foreningen
er en av samarbeidspartnerne. IG
Soon Weekend
Soon Weekend 1969
- menneskemasser på Son Torg.
(Foto: IG).

Kulturarrangement etter en idé av Odd Birkeland. Soon Weekend var første gang
et innslag i 17. mai-arrangementet i 1949. Det første «ordinære» arrangement var
året etter, og det ble arrangert første søndag i juli i de fleste årene fra 1950 til 1969,
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SOON WEEKEND

med karnevalsopptog over et nytt tema hvert år som det sentrale element.
Arrangementet samlet etter hvert flere tusen mennesker. Odd Birkeland fant hvert
år et nytt tema, og med kona Gerd Birkeland som kostymeveileder ble det nedlagt
et stort arbeid av store og små med å lage drakter som passet til temaet. De fleste
soninger, gamle og unge, deltok på en eller annen måte i arrangementet, enten med
forberedelser eller i selve opptoget og festlighetene etterpå. Overskuddet av arran
gementet gikk til Soon Idrettsforening, ett år til Son Damekor og Son Mannskor, og
til «Barnas Venner».
Det største og siste arrangementet var i 1969, da det gjennomgående temaet var
hollendertiden. «Alle» soninger kledde seg i hollandske drakter, og Son Torg som
var arenaen for festen og bryggedansen utover kvelden, ble rammet inn av vind
mølle og sjøbuer bygd for anledningen. Politiet og brannvesenet var på sin side
bekymret for dimensjonene på arrangementet og faren for brann. Dette var med
virkende til at det ble slutt på de store Soon Weekend-arrangementene. Forøvrig
var hvert år nervene på høykant, i bekymring for at festen skulle ødelegges av
regnvær. Soon Weekend minnes ennå med glede som det viktigste kulturarrange
mentet i Son midt på 1900-tallet.
Dag Larsen har gitt følgende malende skildring av Soon Weekend i dikt
samlingen Fra en hvitmalt by:
Prospektkortet lyver alltid
mange lever med i bildet
også våre felles onkel
Odd mannen med den mest løpske fantasi
du kan tenke hver sommer
et karneval
av sangforeninger og barn
min egen onkel danset i gatene
en sterkt behåret Svanesjø
Stene var Sinnataggen (den i Frognerparken)
høyt tilværs på en traktor tilhenger
betraktelig
og minst én original i vomma
et syn som fikk gamle kvinner til tårene
av latter eller fortvilelse over byens gode gutter
så sjeldent utstilt
to kamerater og jeg var en gang kapere
tilhengerskuta slingret langs menneskerekkene
og vi prøvde å fange noen smekre og ranke ungjenter
uten hell tilslutt tredde jeg fanglina over hodet
til en purk fra Drøbak
han fikk være med ca. hundre meter i rollen
verdig men diltende giraff
mens hæren av nisser og troll inntok byen
alt fra slekten i vårt inferno eller fiesta grande
der tøylene var kveilet opp til veggpynt heime
den kvelden
Bryggedans
et tettpakket show for tilreisende også
underholdning på allefronter
glemmes skal ikke lensmannslua som duppet i sjøen
skipsleia oppmerket med pilsflasker
og var det ikke dagen derpå at ektemenn subbet slukøret
rundt på leting etter hageportene sine
byttet om i nattens mulm
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GERSON FERREIRA SOUSA

nei ]eg husker kanskje feil nå
er det i allefall slutt
brannvesenet er redd brann
(et omvendt spørsmål om trivsel på arbeidsplassen)
i menneskemengden vil det skape panikk
og trange gater stenge for brannbilene
sant nok
men likevel trur jeg weekender toger inn og ut
av vår felles onkels hode
av og til når jeg hilser ham på gata
eller borte ved fabrikken omgitt av spesialiteten sursild
kan jeg få øye på hans glimt somforteller
at akkurat den maska eller den fargen
kan passe fint i juni/juli
eller bare tenk et forbanna småby troll
som ivrig pælmer ut byfolk og kommunalpolitiske strebere
kledd i mose, lav og strisekker
Se; Barnas venner I Birkeland, Odd Th. I Fjeldstad, Linda I Soon Mini-Weekend.
Sousa, Gerson Ferreira
(1950 -) Født i Brasil. Kom til Norge i 1974. Han er varamann til Vestby kommune
styre for SV. Han har diverse utdannelse fra universitet, lærerskole, filmskole mm.
Han har hatt jobber innen kulturarbeid som film, han har jobbet med barn og ung
dom i barnehager og skoler, og han driver Galleri X. Sousa er også formann i
Norsk-Brasiliansk Kulturforening og styremedlem i SOS Rasisme. Se: Galleri X.
SpareBank 1 Soon
Se: Soon Sparebank.
Sparkiaden
Uhøytidelig selskapsarrangement for spesielt inviterte par. Det foregår hver vinter.
Øvelsens hensikt er å sparke - med sparkstøtting - eventuelt å gå fra hus til hus hvis
det ikke er sparkeføre - og bli servert mat og drikke, foreta partnerbytte underveis
og til slutt møtes til fest på Son Kro, der man forhåpentlig finner igjen sin egen part
ner. IG
Spetalen
Lokal uttale: «Spettærn». Grunne i Mossesundet, på grensen mellom Moss og
Vestby. Opprinnelsen til navnet er usikker. Det kan komme av det gammelnorske
«spitali» - fra latin «hospital» eller «hospitium», som blant annet kan bety et hus for
reisende. Det betyr ikke nødvendigvis at det har vært et hus for reisende på dette
stedet. Det kan også bety at Johanniter-hospitalet på Værne har hatt fiskerett der.
(Kilde: Stadnamn fraa Oslofjorden.)
Spinnerigården
Fredet bygning ved Son Torg. Adresse: Storgata 25. Gnr 160, bnr 81. Tidligere også
kalt Grønbeckgården. Byggeår er meget usikkert, men den kan være bygd i 1640årene som pakkhus for Thornegården. Kjøpmann Ole Meyer, som også eide og
bygde om Thornegården i 1761, startet tobakkspinneri i gården. Tobakkspinner
Joseph Bernhoff (født 1752) bodde i Thornegården i 1801, i tjeneste hos daværende
eier Søren Thorne. I en beretning om «Kongeriget Norges økonomiske Tilstand» i årene
1840-45 står det om Son: «I Soon findes en Tobaksfabrik, der forsyner Byen og
Omegnen med simpel Tobak». Det ble produsert skråtobakk i gården. Virksom
heten synes å ha opphørt ca. 1840.
På 1900-tallet har Spinnerigården vært brukt til boligformål og bakeri:
Nygaards Bakeri. 11968/69 ble gården overtatt av Hroar Dege som istandsatte den
da forfalne gården til kunstnerverksted og kunstnerboliger. 11973 ble gården over
tatt av familien Batchelor, som drev blant annet strikke- og systue, og som fortsat352

STAVNES, STAMNES

Spinnerigården 17. mai 1977.
(Foto: IG).

1

te restaureringsarbeidet. 17. mai 1976 ble gården sterkt skadet av brann. Gjennom
iherdig innsats ble gården gjenoppbygd, og eierne fikk i 1978 Aftenpostens og
Fortidsminneforeningens pris for dette arbeidet. I dag brukes Spinnerigården til
bolig, fomten at det i gården er tannlegekontor og kunstgalleri - Galleri Soon. IG Se:
Batchelor, Badi og Michael I Galleri Soon I Nordby, Trygve Gudbrand I Thornegården.
Spone, Anstein
(1943 -) Aktivt medlem av Soon Seilforening og en av initiativtagerne til opprettel
sen av Soon Water Kystlag. Spone har vært den drivende kraft for å få seilbåtene
«Octava» og «Sally III» tilbake til Son. Han har vært med ved opprettelsen av Son
Kystkultursenter, han har skaffet til veie historisk stoff om lystbåtbyggingen i Son,
spesielt om Jac. M. Iversen, og tatt vare på mye annet innen kystkultur. For sin inn
sats ble han i 1999 tildelt Vestby kommunes æresstipend.
Sponkroken
Boligvei på Nordre Brevik. Navnet er inspirert av det tidligere sagbruket i området:
Løessaga. Se: Veier og veinavn.
Språk
Se: Sonsdialekt.
Stang, Bruno
(1941 -) I 1962 tok han fagprøve som gjørtler og er en av ytterst få i Norge i dette
yrket. (Ordet «gjørtler» kommer av tysk Giirtel, dvs spenne eller gjord.) Han flyttet
i 1969 til Son sammen med sin kone Gerd og etablerte verksted i Labobakken 11.
Han lager pryd- og nyttegjenstander i messing eller bronse, noen ganger også i sølv,
eller i forsølvet messing. Han sandstøper blant annet beltestøler og veskelåser til
bunader, og han har støpt bronseskulpturer for Dagny og Finn Hald. Sønnen
Greger har nylig tatt fagprøve - som gjørtler. IG
Stavnes, Stamnes
Gårder nord for Son. Gårdsnummer 158 og 159. Opprinnelig navn antagelig
«Stafnes». Navn etter den avlange, bratte og rette bergveggen på neset vest for
Sonskilen. Eldre kjente navneformer er: Staffnes, Staffness (1400-tallet), Stangnis
1578, Stafnis 1593, Stamnes 1599, Staffnes 1600, Stamnæs 1723. (Kilde: Stadnamn fraa
Oslofjorden.) Gårdsnummer 158 - Stavnes - har også hatt navnet Ås. Gårdsnummer
159 - Stamnes - på Laksa er egentlig samme navnet som Stavnes og har opp gjen353

STAVNES ALLEEN

Stavnes i brann.
Maleri av Arne Samuelsen.

Stavnesalléen høsten 1968.
(Foto: IG).

nom tidene også vært slått sammen med Stavnes. Forskjellen i skrivemåte skyldes
antagelig behovet for å skille mellom gårdene. I dagligtale kalles Stamnes rett og
slett Laksa. Begge gårdene eies fra 1917 av A/S Akers Skibsbyggeri. Stavnes og
Stamnes var fra 1923 forpaktet bort til Johan Hansen og siden til Øivind
Wormstrand. Gårdstunet på Stavnes er blitt revet og brent i løpet av 1980- og 1990årene. Tunet besto opprinnelig av en særpreget hovedbygning, kårbolig, stabbur,
hønsehus og driftsbygning. Våtmarksområdet innerst i Sonskilen og kulturland
skapet videre nordover på begge sider av Stavnesbekken er et særpreget land
skapsområde med stor verneverdi. IG Se også: Golfbane I Laksa I Stavnesalléen I
Stavnesbekken I Stavnestjernet.
Stavnesalléen
Lindeallé langs Kjøvangveien vest for Stavnesbekken opp til (tidligere) gårdstun på
Stavnes. Alléen ble første gang plantet av Svend Solberg som eide gården fra 1849
til 1885. Ny allé ble plantet på 1920-tallet av Johan Hansen som forpaktet gården av
A/S Akers Skibsbyggeri.
Stavnesbekken
Stor bekk eller liten elv som med flere bekketilløp kommer fra Erikstadbygda og
renner ut innerst i Sonskilen. Ørreten går opp i bekken. Bekken krysses av
Kjøvangveien noen hundre meter før utløpet.
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Stavnestjernet
Kunstig oppdemmet tjern rett sør for Kjøvangen. Det var eieren av Stavnes gård,
Carl August Solberg, som i slutten av 1880-åra bestemte seg for å ofre sitt potetjor
de til fordel for isproduksjon. Produksjonen staret i 1891, og firmaet A. Haslerud &
Co leide tjernet, samt kaiplass i Kjøvangen, der isen ble skipet ut. Virksomheten ble
nedlagt ca. 1910. Fiskerne i Son og Kjøvangen skar dessuten is der i 1950-åra for å
bruke til nedising av fisk. Isen ble fraktet til den tidligere isbingen på fiskebrygga i
Son. (Kilde: Kjøvangen velforening: Kjøvangens nyere historie - 1998) Se: Fiskebrygga I
Isproduksjon.
Steingata
Parti av Storgata fra tranga mellom Spinnerigården og Thornegården fram til
Svensebekken som krysset under gata ved Soon Sparebank. Denne gatestumpen
var tidligere brulagt med kuppelstein, som i løpet av 1930-åra ble dekket med grus,
og fra 1958 asfaltert. Kuppelsteinen ligger nå 30 til 50 cm under dagens gatenivå.
I «Akershus fylkes veghistorie» står det å lese følgende;
«Den 21. juni 1925 ble vegvesenet av ordføreren i Son anmodet om å være kommu
nen behjelpelig med sakkyndig bistand og veiledning til å sette i stand hovedvegen gjennom
Son. De nødvendige målinger bleforetatt 17. juli samme år, likeså utarbeidelse av planfor
istandsettelse av partietfra søndre ende av Thornegården - gjennom porten mellom Thorne
og Grønbeckgården til hjørnet ved los Jansens hus, en lengde av 130 meter. Vegvesenets
plan av 10. oktober 1925 gikk ut på å støpe en betongkant som kunne gjøre tjeneste både som
kantstein forfortau og samtidigfungere som rennestein medfornødne sluk. Overslaget som
også omfatter betongkjørebane over den gamle brubelegningen, var satt til kr. 7.000.-.»
Kan deler av planene av 1925 være noe å bygge videre på, når denne gates
tumpen skal settes i stand? Det planlegges i regi av Vestby kommune ved hjelp av
arkitektfirmaet Snøhetta å istandsette og restaurere gata og eventuelt få fram kup
pelsteinen igjen - eller brustein. 1G Se også: Prosjekt Son I Storgata I Veier og veinavn.

Stenløkka i 2002
(Foto: ØFN).

Steinløkka, Stenløkka, Stensløkka, Stenløkken
Eiendom i Fjellstadbakken. Navnet skal stamme fra en tidligere eier ved navn Sten
(Steen), dvs ikke av at grunnen er steinfylt. Eiendommen domineres av den stase-

ELLEF STENE

lige hovedbygningen i sveitserstil, bygd i 1880 av verftsbestyrer Wilhelm Schinrud.
Kunstmaleren Oluf Wold-Torne med familie bodde der til 1903, og deretter dr.
Einar Holter. Frøken Johanne Koren drev Korens Pensjonat på Steinløkka fra 1914
fram til 1956, da Vestby kommune overtok eiendommen. Hovedbygningen ble
brukt til kommunale boliger, mens de store og små uthusene etter hvert ble revet. I
1980 ble Son eldresenter bygd på del av eiendommen, i «Korenhagen» og på
Thorneåsen.
I 1987 ønsket Vestby kommune å rive hovedbygningen for å bygge alders
hjem på stedet. Kommunestyret vedtok omregulering og riving etter at det samme
kommunestyret året i forveien hadde vedtatt å bevare bygningen. En aksjon ble
igangsatt i Son. Det ble en bitter kamp mellom vernere og rivere. Fortidsminne
foreningen og riksantikvaren engasjerte seg. Resultatet ble at bygningen ble bevart.
Aldershjemmet ble bygd annet sted på eiendommen.
Vestby kommune solgte hovedbygningen med noe areal rundt i 1992 til
Aruna Kurssenter. Bygningen ble da forbilledlig istandsatt, foruten at det ble opp
arbeidet et hageanlegg. 1 1998 ble eiendommen solgt til privatbolig. IG Se; Aruna I
Korens Pensjonat.
Stene, Ellef
Se: Allsidig Trevarefabrikk.
Stene, Kari Fronth
(1935 -) Født i Oslo. Utdannet som stofftrykker. Hun drev først verksted i Plus-sen
teret i Fredrikstad og siden i Son. Senere har hun vært miljøarbeider ved Larkollen
behandlingshjem. Hun var en av stifterne av Son Husmorlag, og bidro sterkt til å
etablere Strømbråten barnehage, den første barnehagen i kommunen. Hun har
ellers vært aktiv i mange foreninger. Hun fikk sammen med Sigurd Stene
Sooningprisen i 1979. IG
Stene, Sigurd
(1928 -) Sonspatriot. Han arvet etter sin far Ellef Stene Soon Allsidige
Trevarefabrikk. I 1950- og 1960-årene var en viktig del av produksjonen minkbur,
og mang en soning har stiftet sitt første bekjentskap med arbeidslivet her. I flere år
drev Stene også med taktekking, og i fabrikklokalet har han også rammeverksted.
De ulike virksomhetene som han samlet i «Gudmund-gruppen» (Gudmund
Thordsen), gjorde at han søkte om å få tittelen «diversør» i telefonkatalogen. Dette
godtok televerket ett år, men «verket» fant siden ut at dette ikke var noen godkjent
tittel. Stene fikk isteden godtatt tittelen «frih.» for «friherre». Han har vært og er
aktiv i mange foreninger, som Soon og Omegns Vel, han er æresmedlem av Son
Husmorlag, er aktiv i Vestby Hagelag og i Vestby Historielag, der han også har vært
leder. Han er en ivrig sjakkspiller. Stene har også stiftet Son Petanque-klubb. Han
fikk sammen med sin kone Kari Fronth Stene Sooningprisen i 1979.11997 fikk han
Vestby kommunes kulturpris og i 1999 Rygge-Vaaler Sparebanks ærespris for sitt
allsidige kulturarbeid. IG Se også: Allsidig Trevarefabrikk.
Stenløkka
Vei innenfor området til Stiftelsen Solås og Stenløkka (tidligere Son eldresenter). Se:
Solås og Stenløkka I Steinløkka I Veier og veinavn.
Steppekroa
Se: Brevik Kro og Pizza.
Stiftelsen Sofienlund
Se: Cato Zahl Pedersen-Senteret.
Stokkandveien
Boligvei på Store Brevik, nord for Breviktjernet. Veiene i området har fuglenavn. Se:
Veier og veinavn.
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STOLTEBERGGÅRDEN

Stoltenberg

Handelsfamilie i Son på 1800-tallet.
Gregers Stoltenberg (født 1769) var kjøpmann og titulær agent i Son på begynnelsen
av 1800-tallet. I folketellingen av 1801 står han oppført som «Kiøbmand og forli
gelses commissar». Han var en høy, overmåte svær mann. Etter tradisjonen måtte
arbeidsbordet innskjæres, slik at han kunne komme til for å skrive. Han ble gift før
ste gang med Marthine Piro Brandt, halvsøster av kaptein Brandt på Fron gård, og
annen gang med Anne Marie Næss, hans husholderske. Etter hans død ble hun gift
med hans brorsønn, Brede von Plade Stoltenberg, kjøpmann i Hølen. Hun døde i
Hølen, 93 år gammel. Gregers Stoltenberg hadde bare barn i første ekteskap:
Henrich (født 1798), toller, gift med datter av biskop Sørensen. Han bodde
etter en reise rundt om i verden i Moss, senere i Son, der han døde. Han ble begra
vet i Drøbak.
1.
2.
3.
5.

Petter (født 1799)
Hans Thorn (født 1800), død i Amerika.
Emilie (1801 - 1834), gift med Rasmus Wold
Sofie (født 1805), gift med domprost Jens Debes i Bergen.

Gregers Stoltenberg hadde en bror. Brede Plade Stoltenberg (født 1763), som var kjøp
mann i Ås, og han hadde følgende barn:
• Statsråd Christian Stoltenberg, død i København. Han var meget rik og stiftet flere
legater til beste for familiens medlemmer.
• Fredrik Anton Stoltenberg (1793 -1841), skipper eller «Skibscapitaine».
• Brede von Plade Stoltenberg (født 1796), gift med Gregers enke.
(Kilde: Et og andet om Soon og Hølen i ældre Tider I Folketellingen 1801 og 1865) IG
Stoltenberggården

7DD?
UStnUpnhpraanr/lpn
lUllClLUClxxld-1 Ucil mpd
iHCU Cnfpu Dlivpn
LlUClL Z.L/1/Z,.
(Foto- ØFN)

Fredet bygning,
Storgata 26, gnr
bnr 24. Bygd
på 1700-tallet i to etasjer
med
o /-i, 160,
i ogo°J
-i , n J o-x t o' , , or
i. ' i
o J n-t r
IiTATIJ
valmtak. Navn etter familien Stoltenberg. Garden er ogsa blitt kalt Woldegarden

STORE BREVIK

etter familien Wold, et navn som nå bmkes om nabobygningen i nord. Et annet
navn er Schinrudgården. Bygningen ble på 1800-tallet benyttet som leiegård.
Eiendommen inneholdt en stor hage med kjeglebane. Ole Løkke hadde skredder
forretning i gården på begynnelsen av 1900-tallet. Kafé Neptun holdt til i gården på
midten av 1900-tallet fram til ca. 1970. Siden ble de samme lokaler i 1. etasje benyt
tet til postkontor. Gården inneholder nå i1. etasje Kafe Oliven. 12. etasje er det boli
ger. Til eiendommen hører også to uthus. Huset er karakteristisk også ved at det er
hvitmalt på hovedfasaden mot Storgata, mens baksiden er malt i den billigere eng
elskrøde fargen. Hagen er om sommeren i bruk til uteservering i tilknytning til
Kafé Oliven og kalles Olivenlunden.
I følge folketellingen i 1865 bodde det i alt 66 mennesker i Stoltenberggården
og Woldegården samlet, fordelt på 11 husholdninger. I 1900 var antall beboere i
Stoltenberggården alene 25, fordelt på 6 husholdninger. IG Se: Woldegården.
De første tomtene stikkes ut på Store
Brevik i 1975. Gardstunet i bakgrunnen.

Rekkehus på Store Brevik.
(Foto: ØFN).

Store Brevik

Tidligere landbrukseiendom, gnr 132, bnr 1 og 2, sør for Son. I 1964 hadde eien
dommen 70 dekar eng og 60 dekar korn og poteter. På den opprinnelige eiendom
men ligger Breviktjernet og Tørrtjernet. Da den siste eieren Harald Brevik døde i
1963, ble Store Brevik solgt til Vestby kommune, som overdro eiendommen til
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STORHOLMEN

OBOS - Oslo Bolig- og Sparelag - for utbygging til boliger. Boligbyggingen startet
imidlertid ikke før i slutten av 1970-årene, etter stor strid om jordvern og vern av
bebyggelsen på gårdstunet. Av den opprinnelige bebyggelsen står nå bare «potet
kjelleren» igjen. Denne brukes til grendehus. Eiendommen er ellers utbygd med
eneboliger, tomannsboliger og rekkehus, videre med Brevik skole, og Store Brevik
er nå Sons største «drabantby».
Store Brevik barnehage

Privat stiftelsesbarnehage på Store Brevik, med 72 plasser. Styrer er Ellen
Henriksen.
Store Brevikvei

Hovedvei inntil boligområdet på Store Brevik. Se: Veier og veinavn.
Storemyr

Myrområde mellom Brevikbråtan og Store Brevik. Delvis skrinn furuskog, delvis
mer åpen myr. Molteplanter og tranebær vokser på myra. Storemyr eies av OBOS
og inngår i det regulerte utbyggingsområdet.
Store skjæret

Se: Kolåsskjæret.
Storgata

Hovedgata gjennom Son, innenfor den gamle Son kommunes grenser, med en leng
de på ca. 1 kilometer. Gata var tidligere fylkesvei, men etter at Grevlingveien ble
bygd, er veien kommunal. Gata er på flere steder spesielt trang, bare 3,4 meter mel
lom husveggene i Spinnerigårdstranga. De andre trange stedene er Balstadtranga,
tranga ved Son Kro og tranga mellom «Son Blomster» og «Krims og Krams».
Storgata går i sør over i Brevikveien og i nordøst over i Sonsveien. Se også: Steingata
I Veier og veinavn.
Storholmen

Holme sør for Sauholmen, skilt fra Sauholmen med Skjærsundet. Høy holme med
granskog på toppen. Tidligere meget brukt friområde og utfartssted. Senere bebygd
med sommerhytter. Holmen er i privat eie, bortsett fra et mindre parti på østsiden
som er innkjøpt av Vestby kommune som friområde. IG
Flyfotografi over Saueholmene.
Storholmen i forgrunnen.
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Storholmgmnnen

Fiskegrunne vest for Bevøya. Dybde 11 meter. Henger sammen med Lindholm
grunnen i sør.
Stortinget

Tilnavn på et stort sveitserhus i Strandgata 12, gnr 160, bnr 6. Huset inneholdt tid
ligere fire leiligheter, i dag to. Det ble bygd i 1899 av Hagbart Olsen for seg og hans
tilkommende. Da hun fikk se det store huset, utbrøt hun: «Jeg bad om et hus, - ikke
et Storting!». Det ble ikke noe av giftermålet. Hun reiste isteden til Amerika, til
Utah og ble mormon. Hun kom riktignok siden tilbake, men Hagbart Olsen ble
aldri gift.
Myten om at tilnavnet ble gitt fordi beboerne skulle være godt informert om
hva som foregikk i Son, er dermed - en myte. Eiendommens offisielle navn er for
øvrig «Havbakken». Se også; Vabakken I Vabakkene.
Strand, Svein-Harald

(1945 -) Født i Mosjøen. Bosatt i Son fra 1967. Fra 1968 journalist i Moss Dagblad,
Horten-avisa Gjengangeren og Moss Avis. Utdanning ved Norsk Journalistskole
1970-1971. 1975-1987 ansvarlig redaktør i Vestby Avis. 1987-1988 prosjektleder og
lærer på journalistlinja ved Folio Folkehøyskole.
I 1988 utgiver og ansvarlig redaktør av Vestby-Kuréren. Senere frilanser,
journalist i Forbruker-rapporten og informasjonskonsulent på Frambu Helsesenter.
Fra 1995 journalist/førstekonsulent på pressekontoret i Arbeidsdirektoratet, redak
tør og reporter i arbeidsmarkedsetatens internfagblad A-Etaten, senere Forum,
ansvarlig for etatens sider på NRK Tekst-TV. SHS
Se: Vestby Avis I Vestby-Kuréren.
Strandgata
Strandgata 31. desember 2000.
Tusculum til venstre.

Idyllisk og malerisk gate langs med sjøen i Son. Den starter i krysset med Storgata
rett sør for Wittustoppen og ender i nord ved Son Kro. Gata har dessuten en avstik-

STRANDSITTERE

ker - Nærupbakken - opp til Storgata midtveis mellom sør- og nordenden av
Strandgata. Strandgata er på deler av strekningen bare farbar til fots. Gata er ellers
spesiell ved at den deler mange av boligeiendommene langs gata i to, oftest med en
ubebygd del mot sjøen og bolig på østsiden av gata. IG Se: Næruphuset I
Strandpromenade I Veier og veinavn.
Strand Jacobsen, Eivind
(1901 -1990) Født i Drøbak. Bosatt i Son fra 1920. Han var ansatt på D/S Oscarsborg
i tiden 1920 -1952 da båten ble solgt. I tiden 1945 -1952 var han skipsfører. Han var
meget aktiv i lokalmiljøet. Han har vært formann i Soon og Omegns vel, og i tillegg
i mange år sekretær i Soon Idrettsforening. Sammen med Sigurd Johannessen ble
han i 1977 tildelt Vestby kommunes kulturpris for idrettsarbeid.
Han var også politisk aktiv. Han var medlem av bystyret (Arbeiderpartiet)
og satt i mange år i Son Havnestyre. Han var spesielt opptatt av bevaring og utvik
ling av den kommunale båthavna.
I februar 1944 ble Eivind Strand Jacobsen arrestert for distribusjon av den
illegale avisa «V.Posten» som ble trykket i Drøbak. Han ble sendt til Grini og var i
tysk fangenskap til frigjøringen.
Eivind Strand Jacobsen og kona Berta på
gullbryllupsdagen.
(Foto: Torunn Eriksen).

Strandpromenade
Planer, drømmer, håp og mareritt i Son. Det har i årtier vært tenkt tanker om en
promenade langsmed strandkanten i Son, fra nåværende Atlanticgården i nord og
helt til Klubben og Son Badestrand i sør. Under behandlingen av reguleringsplanen
for Son i 1980-årene stod meningene steilt mot hverandre: De som gjerne ville åpne
hele strandlinjen for de promenerende - «Croisette-tilhengerne» - og de som påpek
te at en slik passasje ville være en vandalisme mot Sonsmiljøet. Promenade er det
bare blitt fra seilforeningens brygge og fram til Thornesjøboden og fra
Glenneparken til Son Småbåthavn.
Også tidligere ble det tenkt friske tanker om en strandpromenade eller
strandvei. I «Akershus fylkes veghistorie» står følgende:
«På foranledning av Son formannskap foretok vegvesenet i Akershus fylke 1.
november 1934 undersøkelse av en ny strandveg ved «Pjåken». Overslaget som
forelå 6. november samme år og omfattet en 80 meter lang betongmur mot sjøen i
en høyde av 1,50 meter over høyvann, vegens bredde 3,0 m, største stigning 1 : 8
for en lengde av 145,0 m, var beregnet til kr. 3.800.-.»
Se; Steingata 1 Storgata I Strandgata I Veier og veinavn.
Strandsitter
Tidligere betegnelse på en husmann ved sjøen. Både i Son og Kjøvangen var det i
tidligere tider strandsittere.

Strand og brygge i Son.

361

JOHAN KRISTOFFER STRØM

Strøm, Johan Kristoffer

(1892 -1970) Han drev elektrisk forretning og var senere installatør. Han var en sen
tral aktør i samfunnslivet, og var politisk valgt av Høyre til bystyret. Han var ord
fører i 1939 -1940 og i 1945. Sammen med kemner Erling Wittusen var han en dri
vende kraft i gjenopprettelsen av de kommunale organer etter krigen. AH
Strømbråten

Også kalt Ladeløkka. Tidligere småbruk øst for Son. Gnr. 135, bnr. 2. Eiendommen
ble i 1821 utskilt fra Søndre Labo og solgt til visitør (overtollbetjent) Ole Strøm,
derav navnet. Jordbruksarealet ble i 1960-åra bebygd med boliger. Se:
Strømbråtenfeltet.
Strømbråten Barnehage

Den første barnehagen i Son, bygd 1970, innerst i Strømbråtenveien, nabo til
Strømbråten kapell. Barnehagen ble etablert etter initiativ fra Son Husmorlag.
Eiendommen er nå overtatt av Doffen Barnepark. SS
Strømbråtenfeltet

Boligområde som ble utskilt fra Strømbråten og utbygd med eneboliger i 1960-åra.
Veiene i området er: Strømbråtenveien, Klosterveien og Isdamveien.
Strømbråten kapell

Strømbråten kapell.
(Foto: ØFN).
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Kapell bygd på del av Strømbråten i 1924. Kapellet har ca. 75 sitteplassen Fond
veggen ble i 1954 utsmykket med veggmaleri med symbolske motiver, av maleren
Erling Nortvedt fra Hølen. Over fondveggen står skriftstedet: «Jeg er oppstandel-

SIREN SUNDBY

sen og livet, sier Herren». I kjelleren er det bårehus. Kirkegården har siden 1924 hatt
flere utvidelser og er gravplass for Sonområdet. Før kirkegården ble anlagt, ble
soningene gravlagt på Såner kirkegård. Før kapellet ble bygd, var stedet med slet
ta brukt til danseplass. IG Se: Nekreshallen I Såner kirke.
Strømbråtenveien

Boligvei som tar av fra Sonsveien til Strømbråten boligområde, utbygd i 1960-åra.
Se: Veier og veinavn.
Strømkapellet

Tilnavn gitt til transformatoren i Feierbakken, bygd i 1916 (?), med senere tilbygg.
Formen kan minne om en kirke eller kapell. Må ikke forveksles med Strømbråten
kapell! Bygningen er regulert som verneverdig. IG
Strøms Pensjonat

Pensjonat/hotell på stedet der Victoria Hotel senere ble bygd. Bygningen brant i
1955. Navn etter eieren Strøm og kona. Stedet fikk derfor også tilnavnet «fru Strøms
private hotell». Kristiane Jacobsen drev stedet 1941 - 1953. Stedet ble også kalt
«Heia». I første etasje var det i mellomkrigstiden kino: «Cecil». I 2. etasje var det
spisesal, og i 2. og 3. etasje var det hotellrom. Omkring 1900 var det også postkon
tor i bygningen. Se: Branner I Jacobsen, Kristiane I Victoriagården.
Stubberud, Johs. E.

(1907 - 1978) Tidligere drosjeeier i Son. Han hadde bolig i Rodegården, Storgata 11.
Han eide også Strøms pensjonat, som brant i 1955, og han stod for oppbyggingen
av det nye Victoria Hotel på branntomta. Se: Victoria Hotel, Victoriagården.
Stubberud, Eva

(1932 -) Opprinnelig fra Rakkestad. Hun ble ansatt hos Solveig Rød på Son Kro
16.01.1982. Hun overtok Victoria Hotel i mars 1964 og drev det til mai 1980, da
Vestby kommune kjøpte bygget. Om sommeren var det feriegjestene som inntok
Victoria, og om vinteren ble det alderspensjonat. Inntektsgrunnlaget var dessuten
selskaper av alle slag samt danseskole. I tillegg hadde hun drosjebevilling i 1973 1975 og kjørte for Johs. Stubberud til 1982.
Støaveien

Vei i hytteområde vest for Store Brevik, ved Skurvås. Se: Veier og veinavn.
Sundby, Christoffer

(1978 - ) En av Soon Seilforenings fremste seilere. Europa- og verdensmester.
Sammen med Vegard Arnhoff deltok han i de olympiske leker i seiling i 2000 i
Sydney. Han fikk Vestby kommunes æresstipend i 1998. Se også: Soon Seilforening I
Sundby, Siren.
Sundby, Dan

Eiendomsbesitter i Son. Se: Son Eiendom AS.
Sundby, Jon

(1951 -) Lege i Son fra 1980. Han driver legesenteret i Rodegården fra 1994 sammen
med Jon Petter Dahli. Se: Leger, Legesenter.
Sundby, Siren

(1982 -) Søster av Christoffer Sundby. En av Soon Seilforenings fremste seilere. Hun
ble europamester for juniorer i 1999 og 2000 og har ellers deltatt i verdensmester
kap og i andre internasjonale regattaer i europajolle. Hun deltok i de olympiske
leker i Sydney i 2000. 5. januar 2001 ble hun juniorverdensmester i båtklassen
«byte». Hun fikk Vestby kommunes æresstipend i 2000. Se også: Soon Seilforening I
Sundby, Christoffer.
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Sundstad/Sundstedet
Eiendom ved Hølenselva, et par hundre meter ovenfor brua. Her var tidligere fer
jested i forbindelse med hovedveien mellom Son over Mølleråsen og videre nord
over mot Erikstadbygda. Ferjetrafikken ble avløst av brua/bruene som i siste halv
del av 1800-tallet ble bygd over elva ved utløpet nord for Son. IG Se; Hølenselva I
Sonsbrua.

Sundt-Johannesen, Eric
(1937 -) Født i Sandefjord. Han og kona Grete flyttet til Son i 1976. Han har vært
medlem av Vestby kommunestyre for Høyre i to perioder, fra 1984 til 1991, og med
lem av kulturstyret i 3 perioder, en periode som leder. Han har vært medlem av
prosjektgruppa for Son Kystkultursenter og leder av kystkultursenterets styre, for
uten at han er leder i stiftelsen Vestby Prestegårds Venner. Han var også med og
startet Kiwanis Club og var foreningens første president. Sundt-Johannesen er nå
leder i Folio Folkehøyskoles styre og formann i St. Michaels Menighet - den katol
ske menighet i Moss. IG

«Sunnhetskilden»
I sin artikkelserie i Moss Avis i 1918 skriver lege O. P. Nyquist følgende historie fra
Son i 1860-årene:
- Man var dengang ogsaa meget optat av en Sundhedskilde, som var fundet paa
Laxas Grund lige ved Stamnes. Prøver var sendt til Kristiania, og medicinske Autoriteters
Udtalelse var efter Sigende erhvervet for, at Vandet var mer jern- og svovlholdig end nogen
anden mineralsk Kilde i Norden. Dog var Aktieselskabet lidt mistroisk og tilraadet ikke at
gaa igang med Kildens Tilknytning til Bade-Anstalten, før Lægen hadde prøvet Vandets
Virkning paa Patienter. Holmboes Eftermand, Dr. Jebe, gik saa igang hermed. Soons blod
fattige Damer gik hos ham og drok av Vandet, og ialdfald en blev kurert. Men det paastodes
at komme av, at hun samtidig blev forlovet med en Lensmand. Senere hørtes ikke mer om
det dyrebare Vand. Efterat man om Høsten hadde besluttet at grave om og rense
«Sundhedsbrønden», paastod onde Tunger, at der ved Rensingen var fundet en rusten
Jernlænke og en død Kat, hvorfra Jernet og Svovlet skulde være kommet.
(Kilde: O.P. Nyquist: Et og andet om Soon og Hølen i ældre Tider) Se også: Leger,
Legesenter I Sunnhetsforskrifter.

Sunnhetsforskrifter
På 1800-tallet var man opptatt av å forbedre den alminnelige folkehelse ved fore
byggende tiltak. Antagelig var man påvirket av Eilert Sundts undersøkelser «Om
renlighedsstellet i Norge». Man gikk i Son grundig til verks og fikk fastsatt for
skrifter som den dag i dag kan stå som forbilde for forebyggende helsearbeid, sam
tidig som de gir et bilde av de sanitære innretninger i Son på den tiden:
Sundhedsforskrifter for Ladestedet Soon. Approberet ved Kongelig Resolution af 16de
November 1861:
§

§
§

§
§

§
§
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1. Offentlige Pladse, Gader og Veie med tilhørende Rendestene og Grøfter skulle ren
gjøres hver Lørdag. I denne henseende sørger enhver Eier eller Beboerfor sin Grund
samt den Del, som støder til den bebyggede Grund.
2. Gaardspladse, Portrum og desl. bør holdes rene og frie for Stank.
3. Peie-Affald eller anden Urenlighed maa ikke henkastes paa Gader, Veie eller offentli
ge Pladse, men enten henkastes i Vandhusene eller bringes til et saadant Sted, hvor
ingen skadelige Uddunstninger længere ere deraf at befrygte.
4. Grund- og Overvand samt Skylle- og Spildevand skal gives et uhindret Afløb.
5. Vandhuse bør anbringes adskilte fra Vaaningshus og befærdede Steder og være
indrettede saaledes, at de ikke udbrede Stank eller ere til Anstød for det
Sømmelige.
6. Enhver Gjødselbinge bør være forsynet med en Indklædning, som gjøres saavidt
muligt ugjennemtrængelig for Indholdet.
7. Vandhus og Gjødselbinger maa ikke anbringes nærmere ved Brønde eller
Indretninger for Drikkevand end 6 Alen.

JØRN SVENDSEN

§

8. Fra Vandhuse og Gjødselbinger hør Afløb kun finde Sted gjennem i deres hele Løb
tætte og lukkede Afløbsrender.
§ 9. Grisebuse skulle være fjærnede fra Indretningerfor Drikkevand og ikke vende ud til
offentlige Veie.
§ 10. Gjødsel, Ben, Klude og deslige Gjenstande bør ikke henlægges saa nær Vaaningshuse
og alfar Vei, at de ved Uddunstning kunne virke skadeligt paa Sundhedstilstanden.
§ 11. Vandbeholdere og Brønde skulle holdes tilbørlig rene og befries fra overjordisk eller
underjordisk Tilløb fra Gjødselansamlinger, Kloaker og desl.
§ 12. Sundhedskommissionen kan efter Omstændighederne indskrænke eller forbyde Salg
afskadelige og bedærvede Næringsmidler, og i sidste Tilfælde endog paase dem tilin
tetgjorte.
§ 13. I andre Tilfælde, som ikke er berørte i ovennævnte Paragrafer, har
Sund
hedskommissionen Ret til at indskride, hvor det maatte hefindes nødvendigt for
Sundhedstilstanden inden Kommunen.
Se: Leger, Legesenter I Politivedtekter I «Sunnhetskilden».
Svaneveien
Boligvei på Store Brevik, sør for Breviktjernet. Veiene i området har fuglenavn. Se:
Veier og veinavn.
Sveen, Helge
Sveen flyttet til Son i 1987. Han har bakgrunn som musiker. Med Yngve Horn som
regissør har han opptrådt på Sons småscener og andre steder i distriktet. Et av de
mest spilte stykkene er barneforestillingen «Ha det på badet», som er oppført 450
ganger rundt i landet. Høsten 2001 var det kabaret på «Vannet» i Son. Det ene har
ført til det andre, og han har også hatt rolle i «Sangen om Gjest» på Rick's Teater i
Bergen våren 2002.

Son Kysthdtursenter med Woldegården
i bakgrunnen.
(Opera Photo).

Svendsen, Jørn
(1951 -) Fotograf. Født i Kjøvangen. Utdannet i Stockholm. Han har eget firma,
Opera Foto. Han har laget prospektkort fra Son, reportasjefilmer, opplysningsfil
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mer og kortfilmer, blant annet filmen «Julibrev fra Son», en filmatisering av Nils
Kjærs epistel. I 1999 filmet han ekspedisjonen som «Øyas Venner» foretok til SydGeorgia. Svendsen var redaktør for boka «Kjøvangens nyere historie» i 1998. Han
har arbeidet for å etablere kino i nærheten av Son, men er nå økonomiansvarlig for
Møllebyen kino i Moss. IG
Svendsen, Martin
(1923 -) Også kalt Martin Åsbogen (oftest uttalt åsjbogen). Innehaver av Elveslippen
ved Hølenselva, der han også bor. Han hadde tidligere motorverksted på Son
Småbåthavn. Dette verkstedet ble senere overtatt av Son Båtforening. I tillegg har
han drevet med båtbygging, hovedsakelig motorsnekker. Se: Elveslippen.
Svensebekken
Bekk som har sitt utspring ved Deør skog, går langs østsiden av Storgata, vest for
Son skole, krysser Storgata mellom banken og Woldegården og munner ut ved
kystkultursentret. Mesteparten av bekken ligger nå i rør, men utløpet kan anes
utenfor museumsbrygga når vannføringen i bekken er stor. Navnet stammer anta
gelig fra kaptein Fredrik Svensen som bodde i «Murgården». Bekken ble også kalt
Laksebekken, fordi laksen etter sigende spratt der. Jfr. også det offisielle navnet på
Murgården: Laxeløkka. IG
Svoor, Ole Martin
(1950 -) Lærer med utdannelse i estetiske fag, idrettsfag og biologi og samfunnsfag.
Han har undervist på Risil Ungdomsskole fra 1981 da han flyttet til Son. 11991 star
tet han en liten trevarebedrift i sitt eget uthus i Fjellstadbakken 4. Virksomheten har
etter hvert tatt all hans tid. Han leide i noen år lokaler på Løes-saga, inntil han i
1999 startet med å bygge det første næringsbygget på Sletta Næringspark. Fra 2000
driver han seiv der, Soon Håndverksmøbler AS, som produserer møbler, vesentlig
i furu, foruten at deler av bygningen leies ut til andre bedrifter. Se: Sletta
Næringspark I Wennerhag, Bengt.
Syrinveien
Boligvei i Vollehagen øst for Deør skog. Se: Veier og veinavn.
Syttende mai-sletta
Slette på eiendommen Liabråten, nær Gamle Sonsvei. Navnet har den fått fordi bar
netogene fra Son og Solhøy skoler fram til ca. 1950 endte der i forbindelse med 17.
mai-feiringen. Se også: Mølleråsen.
Søndagsskolen
Se: Elim I Hammer, Harry.
Søndre Akershus
Avis som utkom i Son med ujevne mellomrom i tiden 1917 - 1926. De siste årene
skiftet avisa navn til «Søndre Folio». Avisa ble av noen kalt «Søndre Fjollo» og
hadde en form som hadde visse likhetstrekk med Trangvikposten. Redaktør var
Herman R. Gade, som i 1920 - 1922 også var ordfører i Son. Thomas Lautin var jour
nalist i avisa, inntil han ble ansatt i Østlandets Blad.
Herman Gade brukte avisa i stor grad for å kjempe for å få jernbane til Son.
Men avisa hadde også mye annet lokalnytt. En reportasje fra en fotballkamp er et
pussig eksempel:
Fothalkampen paa søndag bød paa mange overraskelser, og stort nederlag for
Sonsgutterne.
Dog nederlaget skyldtes mest dommeren, hr. Erling Vestli, «Strong». Man fristes
næsten til at tro at han ikke har set en bal. Det raae spark som utspandt sig i første omgang,
hvorunder hr. Ingemann Gulbrandsen fik et saa kraftig spark paa læggen at han vilde gaa
ut, og desuten alle de offside burde dommeren ha set og rettet paa. Har man hat en annen
dommer, kunde resultatet ha blit helt anderledes., forførste omgang sluttet med 1-0 i Toftes
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favør, og Soonsgutterne spiller som bekjendt hest i anden, men da 3 mand allerede var gaat
og deriblandt Ingemann, tapte gutterne motet, saa det formelig haglet maal ind, saa hr.
Lauritzen fik da vise sig og det gjorde han godt, men allikevel blev der nettet 6 maal, saa
residtatet blev 7-0. Det maa vel være det største nederlag som Soon har hat?
Det kunde ha været meget og sagt om lagets sammensætning, men pladsen tillater
det ikke.
Se: Gade, Herman R 1 Soon Idrettsforening.
Søndre Brevik
Gårdsbruk. Se: Brevik.
Søndre Brevik Båthavn
Båthavna ligger ved Mossesundet, ved grensen mot Moss. Plass til 210 båter, foru
ten båtopplag. Son Båtforening har inngått avtale om å overta driften av båthavna.
Det planlegges utvidelse av båthavna. Se: Son Båtforening.
Søndre Brevik familiebarnehage
Familiebarnehagen har 3 avdelinger: Sandstua, Huskestua og Kyllingen.
Søndre Brevik Vel
Velforening stiftet 07.07.1934. Vellets område omfatter både bolig- og hytteeien
dommer, og grenser dessuten til Mossesundet.
Søndre Folio
Se: Søndre Akershus.
Sørbye, Halvor
(1946 - ) Kiropraktor. Født på Kolås. Medeier i Sonskilen Båthavn. Han har ellers
vært en av de drivende kreftene i Soon Seilforenings nye giv fra slutten av 1960årene, og har mye av æren for foreningens sportslige resultater, samt for at fore
ningen fikk etablert nytt klubbhus sør for Son Torg. Æresmedlem i seilforeningen.
Som leder av Stiftelsen Solås og Stenløkka fikk han gjennomført siste byggetrinn
med aldersboliger og servicetilbud. Se; Soon Seilforening I Solås og Stenløkka.
Sør-Son
Se: Nord-Son.
Sørveien
Vei i hytteområdet på Søndre Brevik. Via Veståsveien er den tilknyttet
Gartnerveien. Se: Veier og veinavn.
Såheim, Erik
(1942 -) Født i Fredrikstad. Bosatt i Son fra 1977. Han var leder for Forskolen for
sivile tjenestepliktige 1972 -1985. Deretter var han direktør for Bastøy landsfengsel
1990 - 2002. Han har dessuten vært kommunestyrerepresentant for Arbeiderpartiet
i tre perioder, 1980-83, 1984-87 og 1988-91, formannskapsmedlem 1984 - 1991. I til
legg har han vært med i flere kommunale styrer og utvalg, foruten at han er leder
i styret for Son Kystkultursenter. Gift med Gulli Såheim.
Såheim, Gulli
(1943 -) Født i Fredrikstad. Bosatt i Son fra 1977. Hun har vært lærer ved Son skole
fra 1977.1 perioden 1982 - 1998 var hun rektor ved skolen.
Såna
Eller Hølenselva. En ca. 3 km lang elvestrekning mellom Hølen og Son. Mer sann
synlig er Såna det opprinnelige navnet på den armen av elva som går fra Hølen mot
Såner. Det er lite fall og vannføring i elva, som er farbar med mindre båter på strek
ningen mellom Son og Hølen. Dersom det er så at elvenavnene er eldre enn gårds367
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navnene, har elvenavnet Såna eller Såna på gammelnorsk gitt navnet til Såner og
Son. Om betydningen av navnet strides lærde og ulærde. Noen mener at ordet
betyr gyteelv etter verbet «å så». Andre mener at Såna betyr elva som tørker ut eller
svinner inn. IG Se: Hølenselva I Julibrev fra Son.
Såner
Gårdsbruk, bygd, sogn og tidligere jernbanestasjon. Gårdsbruket har gnr 119. Navnet
ble brukt om bygda alt i det 14. århundre, trolig etter gårdsnavnet og kirkestedet.
Sogneprest Rødder gir i 1732 en folke-etymologisk forklaring på navnet; Stedet som
ligger nær ladestedet Son - Sogen - Sogner - altså «Son-nær». Gården heter i dag
Såner, men i kildene helt ba 1347 brukes navnet Huseby til stadighet, dvs en godt
bebygd gård med mange og prektige hus. Huseby-gårdene i landet skal være opp
stått mellom 600 og 900 etter Kristus, og de kan betegnes som kongsgårder av 2. rang.
Kongene tok nok inn på disse gårdene under sine reiser. En må i alle tilfelle regne
Såner som en sentral gård eller urgården i dette jordbruksområdet. Navnet Såner kan
meget gjeme stamme ba de første århundrer av vår tidsregning. Såner er bolig det
opprinnelige navnet på gården, men det kan ha levd side om side med navnet
Huseby. Såner er registrert med mange forskjellige skrivemåter; Sam, Saana (1359,
1399), Saane, Sone (1358 etc.), Sogne, Sooner og Soner. Son med omegn er en del av
Såner sogn. Om betydningen av navnet vises til Såna. (Kilde: Vestby bygdebok)
Såner kirke
Kirke(r) i Såner, rett øst for tidligere E6:
Den eldste kirken i Såner regnes oppført før 1347. Navnet er registrert som Sanæ
kirkja. Det var en trekirke, viet til St. Olav, men man vet forøvrig ikke noe om kir
kens utseende eller byggemåte. På 1500-tallet var tiden løpt ba den gamle middel
alderkirken.
Antagelig ble ny kirke reist på slutten av 1500-tallet. Denne kirken er omtalt
første gang i 1622, da taket trengte reparasjon. Denne kirken ble utvidet på 1700-tal
let, slik at den framstod som en panelt tømmerkirke, som med tilbyggene med for
kirke og sakristi øst for koret fikk i alt 5 saltak. Kirken hadde ikke tårn, men ble
kronet av en sentral takrytter. Kirken hadde 350 sitteplassen Kirkens utseende
framgår ellers av et maleri utført av Therese Wold-Thorne.
«Sånerjordene», 1942.
Maleri av Karl Johan Holter.
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Til venstre:
Såner kirke nr. 2, bygd omkring 1600,
revet i 1879.
(Malt av Therese Wold).
Til høyre:
Såner kirke nr. 3, bygd 1880, brent 1995.
(Foto: Kunstforlaget AS).

Den gamle kirken ble revet i 1879, da den var i dårlig forfatning, foruten at
den var blitt for liten. Andre halvdel av 1800-tallet var i det hele en stor kirkebyg
getid, og mange middelalderkirker ble revet og ble erstattet av større og mer
moderne kirker, oftest i nygotisk stil.
Hølen og Son hadde status som bykommuner dengang, og da det ble aktu
elt å bygge en ny kirke, startet en voldsom diskusjon mellom Hølen og Son om hvor
den nye kirken skulle ligge. Enden på visa ble at den nye kirken ble bygd opp på
nøyaktig det samme stedet hvor den gamle hadde stått. Den nye kirken - i nygotisk
stil - var tegnet i 1877 av byggmester D. Bergmann i Moss. Brødrene A - R. Furu
holmen fikk oppdraget med å oppføre kirken, for en sum av kr. 30 000. Kirken ble
innviet 12. mars 1880 av biskop Carl Peter Parelius Essendrop. Det sørgelige i saken
var at man brente opp en mengde verdifulle ting som hadde hatt stor verdi for
ettertiden. På mannssiden oppover midtgangen i Såner gamle kirke stod «de 12
apostlene», og under taket hang en basunengel. Alt dette samt noen flotte kirke
stoler med dører ble brent da gamle Såner kirke ble revet.
Den nye Såner kirke var imidlertid også et vakkert skue. Kirken var et kjent
landemerke. Den skulle gi plass til i alt 606 mennesker, i henhold til daværende kir
kelov som fastsatte at minst 3/10 av menigheten skulle ha plass. Kirken hadde et
vakkert interiør, med malte søyler og tønnehvelv. Altertavlen som viste Jesus i
Getsemane, var malt av Othar Holmboe. Kirken brant ned natt til Kristi
Himmelfartsdag 25. juni 1995. Brannen var påsatt av satanister. Kirkebrannen førte
til strid mellom menighetsrådet som ønsket ny arbeidskirke i Son og flertallet i
menigheten som først og fremst ønsket å gjenreise Såner kirke. Striden kunne
minne om kirkestriden på 1800-tallet.
Løsningen er blitt en ny, mindre kirke på branntomta i Såner, tegnet av
Arkitektgruppen «lille frøen» v/Stein Sole og Mette Gregersen Nortvedt, og med
Hersleth AS som entreprenør. Kirken har en forholdsvis tradisjonell hovedform.
Kirkeskipet er konstruert med et stålskjelett, kledd inn av tegl, som er hvitkalket
utvendig og innvendig. Taket er tekket med skifer. Skipet avsluttes med en apsis i
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en halvsirkel, murt opp i tegl, og fondveggen er gjennombmtt av et stort kors.
Tårnet er støpt i betong, men er kledd utvendig med hvitkalket tegl. Tårnet krones
av et slankt spir i metall. Kirken har 200 sitteplasser, og inntil 320 når man kombi
nerer siderom og galleri.
Dagny og Finn Hald har utformet blant annet prosesjonskors, alter, prekestol
og døpefont, mens Grete Remington har utformet messehaklene. Elisabeth Rød har
laget dåpsduker. Jørgen Aker har laget 4 barokkstoler med gyllenlærsete og -rygg.
Sanitetsforeningen har skjenket prosesjonskorset. Nils og Karen-Marie Mørk har
skjenket flygel til kirken, mens Sissel Midttun og Bernt Ek har skjenket kr. 500 000
til orgel. Orgelet er laget av Ryde & Berg Orgelbyggeri AS i Fredrikstad. I kirketår
net er det to klokker, laget av Nauen Klokkestøperi. Klokkene har følgende inskrip
sjonen
Av Guds nåde til Guds ære
kaller kirkens klokker inn.
Inn til lovsang for vår Gud
til å høre og få hære
Herrens fred i eget sinn
Såner kirke nr. 4, ferdig år 2000.
(Foto: IG).
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og få gå med gledens bud.
Av Guds nåde til Guds ære
kaller jeg på stor og små
til i troen glad å være
og i striden fast å stå!
Byggingen av den nye Såner kirke - den fjerde i rekken - startet i september 1999.
Søndag 2. april 2000 ble grunnsteinen lagt ned av biskop Kvarme, i surt vårvær
med snø og sludd, men likevel med stor festivitas og stort frammøte fra menighe
ten. 7. juli ble spiret montert. Kirken ble innviet 1. søndag i advent, 3. desember
2000, med biskop Kvarme i spissen og med stor oppslutning fra bygda, slik at kir
ken var stappfull. IG (Kilder: Såner kirke 1880 - 1980, jubileumsskrift I Vestby
Menighetsblad nr 5 i 2000) Se også: Arbeidskirke 1 Bedehuset.
Såner skolekorps
Skolekorpset ble stiftet 7. mars 1953. Det startet som et rent guttekorps, men aller
ede i 1954 kom jentene med. Korpsets første dirigent var Osvald Seljevik. Korpset
har hentet sine aspiranter fra Son, Såner og Hølen. Det er et viktig innslag i 1. mai
og 17. mai-feiringene i Son og Hølen hvert år og ved andre arrangementer. (Kilde:
Såner Skolekorps 25 år) Se også: Soon Musikkorps I Krapfoss Hornorkester.
Såner Ungdomsskole
Se: Ungdomsskole.
Såpefabrikken
Se: Son Såpefabrikk.

T
Tallebakken
Del av Storgata, fra Kleiva til tidligere Sons grense, nesten til krysset med
Kapellveien. Navn antagelig etter «talle» eller «tælle» - tråkke. Bakken kan være
drøy å tråkke opp når man først har tråkket opp Kleiva. Talle betyr også gjødsel, og
kommer i så fall av at hestene la fra seg møkk etter Kleiva, før de tok fatt på
Tallebakken. IG Se; Veier og veinavn.

Nedenfor «Tallebakken». Svensebekken
gikk nedenfor rekkverket til høyre.
Maleri av A. Balstad.
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Tangsnellene
Navn på de kvinnelige medlemmene i Soon Seilforening, alder mellom 25 og 70 år
(i 2001). Tangsnellene har tangsnelletreff en gang i måneden, med god mat og drik
ke. Formålet er å ha det bra sosialt, ikke å vinne, ikke forsvinne, men å erindre. De
vil være et alternativ til å drive med ordinær seiling, som f.eks. å styrke det kvin
nelige fellesskap innen utenomsportslige aktiviteten Målet i 2002 er likevel å delta
i VM, dvs Vestkystmesterskap i Sverige, i Andunge, med duskedamer og aktive sei-
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lere. Fisken tangsnelle (Latin/gresk; Syngnathus) er kjent blant annet for at hunnen
overlater yngelpleien til hannen, som har en rugepose på buken.
Tankodden
Odde på Laksa. I 1919 solgte eieren av Laksa gård A/S Akers Skibsbyggeri tomta
til Norsk-Engelsk mineralolje A/S med tankanlegg, pumpeanlegg og kai. Tankene
ble sprengt av hjemmefronten under verdenskrigen, i august 1944. Tankene brant i
flere dager, og hendelsen var vel den mest dramatiske i Son under krigen. I dag
benyttes eiendommen som feriested med plass for campingvogner. Se: Krigen 194045.
Tegnebyholtet Servicesenter AS
Bensinstasjonen ved Tegnebyholtet ble startet i 1950-årene av Karsten Thrane.
Stasjonen ble senere overtatt av sønnen Per Thrane, som igjen solgte den i 2000 til
Dan Sundby (Soon Eiendom). Stasjonen har døgnåpent, og i tilknytning til stasjo
nen ble det i 2001 åpnet vaskehall. Tegnebyholtet har vært er fremdeles den viktig
ste bensinstasjonen for soningene. IG
Telefon
Son fikk telefon 30.07.1898. Den var direkte tilknyttet Rikstelefonen, dvs Telegraf
verkets eiendom og ikke noe privat selskap. Rikstelefonen hadde lokaler i
Meieribygningen. Son ble automatisert i 1975. Den manuelle sentralen ble da erstat
tet med en Standard Telefon og Kabel (STK) eller en ITT, av typen 8B. Denne ble
senere utvidet med en 8Bd (d for distriktsentral). Ved digitaliseringen ca. 1990 satte
man dette utstyret ut av drift. I 1993 ble 8Bd-delen flyttet til Norsk Telemuseums
bygg på Krogstad.
Telefonkatalog for 1899:
Son.
Rigstelefonstationen holdes aaben; Hverdage fra Kl. 9-1 Fm. og 4-7 1/2 Em., Søn
og Flelligdage fra Kl. 8-10 Fm.
Abonnenten
1 Hansen, Aimar, Import, Transitlager og Kreditoplag af alle Slags Skibs
provisioner
2 Sons Dampsag og Høvleri (Otto Svae)
3 Sons Skibsværft
Telefonkatalog for 1911:
Son Telefonanlæg.
(Direkte tilknytning til Rikstelefonen i Son, RT-III)
2 Aktieselskabet Son Dampsag og Høvleri.
17 Braanen, Martin, skrædder og manufakturforretning.
7 Brevig, Johan H., gaardbr.
15 Brevig, Oskar, gdbr. (S. Brevig).
14 Grønbek, L, bakeri og kolonialf.
23 Gulbrandsen, G., kjøbmand.
1 Hansen, Aimar, import, transitl., kreditopl. og skibsprov.
18 Holter, Einar, læge, Stenløkken.
19 Iversen, Jac. M. (Sons Baatbygg.).
11 & 12 Jacobsen, Edvard, fiskeh.
21 Johannesen, I. C. A., skibsr., Sølyst.
13 Larsen, Karl, vognmand.
6 Løes, S. B., gaardbruker.
16 Løkke, Ole, dame- & herreskræd.
22 Ottersen, Otto, fiskeh.
9 Raanaas, O. L., trælasthandler, Birkelund.
20
«
-, Sagtomten
4 Ruud, Søren A., kjøbmand.
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8 Sons Hotel (frk. Marthinsen).
3 Sons Verft (Henry Marthiniusson).
10 Sundby, Karl, gaardbr., Stavnes.
5 Thorvaldsen, Lars M., kjøbmand.
Det sies at Almar Hansen tok initiativet til å skaffe telefonabonnenter i Son. Han
lyktes å skaffe 5 interesserte, inklusive seg seiv, noe som var tilstrekkelig til at
Telegrafverket ville opprette rikstelefonforbindelse i Son. Imidlertid trakk to av
interessentene seg i siste liten. Son fikk likevel rikstelefon, men det kom et noe for
urettet brev fra Telegrafverket om at dersom de senere skulle ombestemme seg
igjen, «skulle det ikke bli så lett for dem åfå telefon»— Den første telefonkatalo
gen for Son i 1899 inneholdt dermed bare tre abonnenten
(Kilde: Norsk Telemuseiim v/Arve M. Nordsveen) Se også: Telegraf
Telegraf

Son ligger langs telegraflinja Drammen - Christiania - Fredrikshald - Svenske
grensen. Denne linjen ble åpnet 11.07.1855. Dagen etter ble den koblet sammen med
telegrafen til Sverige, og kl. 7 om kvelden ble det første telegrammet sendt fra
Christiania til Stockholm.
Tre år senere, 01.09.1858 ble det lagt linje til Hølen. 1 1866 ble det bestemt at
denne stasjonen skulle nedlegges og flyttes til Son. Nedleggelsen skjedde
31.12.1866, og Son telegrafstasjon ble opprettet 03.01.1867. Stasjonen holdt til i 2.
etasje i Meierigården, fra 1898 sammen med rikstelefonen. Telegrafen ble innhentet
av utviklingen og ble følgelig nedlagt i 1975.
Telegmf/telefonbetjening Son stasjon
Bestyrerinner:
Augusta Sofie Wiborg Schjødt
Fredrikke Dorothea Bagge
Anna Elisabeth Hansen
Theodora Benedikte Brodtkorb
Anna Louise Keilhau Lysgaard
Valborg Emilie Svendsen
(reservefunksjonær 1901 - 1902)
Karen Carlsen (født Wittusen,
reservefunksjonær i Son fra 1901)

1867 - 1920
03.01.1867 (også konstituert - 28.02.1874)
01.10.1872
01.03.1874
01.07.1875
01.09.1883
fra 01.01.1902 (perm. i 1910)
Konstituert 01.01.1910 under Svendsens perm.

Andre funksjonærer:
Julie Henriette Hansen
Olga Therese Wittusen

Reservefunksjonær 1901 - 1904
Reservefunksjonær 1910 -1914,
telefonistinne fra 1914, fra 1919 ved rikstelefonen
Anna Marie Jansen
Reserve ca. 1919, telefonistinne 1920 -1927
Signe Marie Johannesen Telefonistinne fra 1919
Sunniva Hansen
Telefonreserve 1922 -1925
Hildur Pettersen
Telefonreserve 1922 -1923
(Kilde: Norsk Telemuseum v/Arve M. Nordsveen) Se også: Telefon.
Templet

Tilnavn på bolighus i Skoleveien 3 - Nedre Bråten. Huset ligger på «Gullberget». Se;
Gullberget.
Terneveien

Boligvei på Store Brevik, sør for Breviktjernet. Veiene i området har fuglenavn. Se;
Veier og veinavn.
Thome, Erik

(1947 -) Billedhogger, maler og tegner. Utdannet på Statens Håndverks- og kunst
industriskole 1969 - 72 og på Statens Kunstakademi under Per Palle Storm 1972 374
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75. Han har holdt en rekke separatutstillinger og deltatt på flere kollektivutstilling
er. Han har hatt mange utsmykningsoppdrag, blant annet i Vestby kommune og
Hundested kommune i Danmark. Han har også utarbeidet utkast til et minnes
merke over Nils Kjær i Son. Se: Kjær, Nils.
Thome, Inger
(1953 -) Født på Stokmarknes, men flyttet til Son i 1971. Møbelsnekker. Utdannet
på Statens Håndverks- og Kunstindustriskole. Hun lager gjerne praktfulle treskap.
Hun har deltatt på en rekke gruppe- og kollektivutstillinger rundt i landet, bl.a. på
«Klær-80» i Bergen, Norske Kunsthåndverkeres Årsutstilling, Moss Kunstgalleri,
Galleri Hylla i Oslo, Ås Kunstforening, og i 2002 på Vestby Lions Club's høstutstil
ling. Hun er innkjøpt av Norsk Kulturråd og Akershus fylkeskommune.
Thome
Handelsfamilie i Son på 1700- og 1800-tallet. Den første som etablerte seg i Son, var
Søren Thome. Han tilhørte Sonslinjen av slekten Thome. Slekten skriver seg fra
gården Nesthorne på Øvre Eiker, og kan føres tilbake til Haagen Nesthome, død ca.
1627. Sønnesønns sønnesønn Christopher Olsen Nesthorne, (1700 - 1793), kjøp
mann på Bragernes, endret navnet til Thome og er stamfar for hele slekten.
Søren Thorne (1735 - 1812) kom til Son i 1751 og tok arbeid i firmaet til kjøp
mann Ole Meyer. Han giftet seg i 1768 med datteren Ingeborg Marie Olsdatter Meyer,
og overtok Meyers handelshus, som deretter fikk navnet Thornegården. Ingeborg
Marie døde i 1779, og Søren Thorne giftet seg da med Anna Ring (1766 -1847).
Deres sønn Peter Thorne (1787 - 1842) giftet seg første gang med agent
Gregers Stoltenbergs fraskilte hustru Marthine Piro (1780 -1835), født Brandt. I dette
ekteskap fikk han datteren Tora, gift med presten Bjørn, som var huslærer hos
Thorne. Peter Thorne giftet seg annen gang med Karen Kristine Wold, død 1862 (søs
ter av forretningsmannen Rasmus Wold).
Sønnene Aimar Thorne og Søren Thorne (1817 - 1900) var begge kjøpmenn i
Hølen. Aimar døde ugift. Søren Thorne II var etter farens død først kjøpmann i
Hølen. Han flyttet senere til Son. Han var ordfører i 1870. Han døde i Son i 1900.
Han var gift med Therese Marie, født Ottesen (i 1838), enke etter konsul Oluf E. Wold
i Son. Deres sønn var Søren Thorne III (født 1870), som var ansatt ved jernbanen i
Halden. Therese Marie var forøvrig mor hl maleren Oluf Wold-Torne. IG (Kilde: Et
og andet om Soon og Hølen i Ældre Tider) Se: Thornegården \ Wold-Torne, Oluf.
Thorne, Søren
(1735 - 1812) Handelsborger i Son. Første generasjon av familien Thome i Son. Se:
Thorne.
Thorneboden
Sjøbu på nordsiden av torget. Den tilhørte tidligere Thornegården. Bygningen er
trolig oppført i 1793, i følge et tidligere skilt på fasaden. Her var fra ca. 1900 «køla
bu» og varelager for forretningen. Bygningen har også inneholdt stall og garasje blant annet for de blå bussene i 1920-årene - og foran bygningen var det en tid ben
sinpumpe og smørebukk. Senere ble den leid av Fjordfisk, senere Skagerakfisk, til
lager for fiskekasser o.a. I slutten av 1980-åra var bygningen sterkt forfallen. Eieren
Kari Camilla Gjendem, som hadde arvet eiendommen, forsøkte på ulike måter å
finne en løsning for å restaurere den verneverdige bygningen. Det endte med at
selve bygningen ble solgt til agenturfirmaet «Ecco Food» («Sea Bell»), mens hun
beholdt eiendomsretten til tomtegrunnen. Ved felles innsats og med arkitekt
MNAL Jiirgen Kiehl som konsulent og Brødrene Larsen som entreprenør, bie byg
ningen reddet. Dvs den ble først revet ned, og det ble laget nytt fundament. Siden
ble de brukbare delene av tømmeret brukt om igjen, supplert med tømmer fra en
låve i Erikstadbygda og avstivet med stålskjelett. Thorneboden reiste seg igjen. Den
ble åpnet 18.11.1989 og er nå en verdifull del av miljøet ved Son Torg. Den funge
rer som kontor. Inne i bygningen står det et gammelt spilltau som var i brak på tor
get tidligere. KCG - IG Se: Gjendem, Kari Camilla I Thorne I Thornegården.
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Son torg med Spinnerigården og
Thornegården i bakgrunnen.
(Foto: ØFN).

Thornegården
En av de tre fredede bygningene i Son, ved Son Torg. Bygningen er vel den best
kjente i Son, og den mest staselige. Bygningen er bygd i hollandsk tegl og utmurt
bindingsverk. Bygningen har hvelvede kjellere. Den har stilhistoriske trekk fra
renessanse, barokk og rokokko. Over døra i tranga mot Spinnerigården er det inn
murt et våpenskjold, som skal være Meyers familievåpen. Den eldste delen av går
den er antagelig fra 1647. Gården skal visstnok være oppført av en kaperkaptein. I
1761 gjennomførte daværende eier, kjøpmann Ole Meyer, en ombygging og utvi
delse, slik at gården fikk det utseendet den har i dag. Over hovedinngangen står
derfor årstallet 1761.
O. P. Nyquist skriver følgende i sin artikkel «Et og andet fra Soon og Hølen
i ældre Tider»; I hovedgangen eller vestibylen hang der i gamle dager målerier som
befestet stemningen fra Sons storhetstid. De forestillet en rekke Oldenborgere (disse
billeder ble sterkt tæret av tidens tann, og er nu forsvunnet): Enn videre «Inntoget
i Jerusalem», «Salomos dom», og et fruktstykke. De to første ble solgt på auksjon
etter Lars Huitfeldts død, men det siste besittes av overrettssakfører H(?) Huitfeldt
i Moss, i hvis eie også er målerier av Gregers Stoltenberg og av døtrene, gift med
Debes og med Wold.
Navnet Thornegården skriver seg fra handelshuset Thorne. Søren Thorne
fikk arbeid som lærling hos Ole Meyer og giftet seg med hans datter.
På grunn av økonomiske vanskeligheter ble gården i 1831 overdratt til
Westye Egeberg, men Johan F. Thorne kjøpte den tilbake 8 år senere. Senere over
tok Wold & Huitfeldt eiendommen. To år etter at Lars Huitfeldt døde i 1874, ble
eiendommen overdratt til Henrik Huitfeldt.
15.09.1878 kjøpte Aimar Hansen eiendommen på auksjon for 12000 kroner.
Han hadde i 1870 etablert firmaet Aimar Hansen (& Søn). Etter Aimar fulgte søn
nen Johannes Hansen og sønnesønnen Hans Jakob Hansen. Aimar Hansen & Søn
gikk inn i 1976.11980-årene ble gården overtatt av søsknene Gjendem, tre nieser og
en nevø av Hans Jakob Hansen. KCG - IG
Høsten 2001 ble Thornegården solgt til Foss & Co Eiendomsmegling AS,
v/Grieg Eiendom. Firmaet har innredet meglerkontor i gården.
Virksomheter i Thornegården i 2001: Arkitektkontor (Jan Lindblom), Son
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Kulturverksted, Thornegården Kafé, Thornegården Dame- og Herrefrisør og
Oslofjord Info, foruten leiligheter i 2. etasje. Arkitektkontoret og Oslofjord Info flyt
tet ut i 2002.
Glasspokalen fra Nøstetangen
Den første kjente kunstneriske avbildning fra Son er et inngravert motiv av glass
gravøren H. G. Kohler på en glasspokal produsert ved Nøstetangen glassverk ca.
1770. Motivet er Thornegården eller Meyergården, som den da burde hete. På klok
ken sees eieren Ole Meyers initialer i en assymmetrisk rokokkoramme på den ene
siden, flankert av to seilskip. En pram fylt til randen av tømmerstokker er på vei
mot ett av skipene, og inne på stranda ligger tømmerstokker i stabler. Foran
Thornegården ser vi en hel liten folkelivsskildring: Ole Meyer seiv i tresnutet hatt
og med stokk kommanderer gårdsguttene som ruller tønner inn mot kjellerdøra.
Husfruen, med kort kappe over skuldrene, går myndig over den brolagte gårds
plassen med kurs for hovedinngangen. En tjenestejente bærer kurv og bøtte, mens
gårdsgutten vanner to kyr og en hest ved vannposten. Med få streker og i minia
tyrformat har Kohler skildret en daglig scene i Son på 1760-tallet. Thornegården er
tilnærmet korrekt gjengitt, med antall vinduer og alle dekorative detaljer. De vik
tigste kunstneriske frihetene han har tatt seg, er at han har gjort vinduene i de to
etasjene tilnærmet like, og sørfløyen er forkortet. (Kilde: Randi Gaustad: Skål for
Norge! - Nøstetangens spennende billedverden - 1998)
Det går en historie om en smuglergang fra Thornegården. Det skal ha vært
nedgang fra et senere mellager, under gulvet og under torget ned til sjøen. Ved
kabellegging for en del år siden ble det funnet to spuntvegger med gang i mellom
under torget.
Se: Aimar Hansen & Søn I Det store skilttyveriet I Huitfeldt 1 Kohler, Heinrich
Gottlieb I Thorne I Wold.
Thornegården Dame- og Herrefrisør

Frisørsalong i Thornegården, etablert i 1989. Drives av Torill Eriksen (1952 -). Hun
har også en filial på Catosenteret.
Thornegården Kafé

Kafe i Thornegården, i en del av lokalene til tidligere Aimar Hansen & Søn. Kaféen
ble åpnet 1. desember 1989 og drives av Gerd Wennerhag. Se: Wennerhag, Gerd.
Thornegården Kafé.
Gerd Wennerhag bak kaffetrakteren
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Utsikt fm Thorneåsen i 1968.
(Foto: IG).

Thorneåsen

Ås sør for Son, med flott utsikt over Sonskilen og Oslofjorden. Navn etter kjøp
mann Søren Thorne som kjøpte området i 1770 som en del av eiendommen Labo
nordre, gnr 134. Åsen utgjorde siden en del av eiendommen Steinløkka, som en tid
var i maleren Oluf Wold Tornes eie. Senere var åsen en del av utearealet på Korens
Pensjonat, inntil Vestby kommune overtok eiendommen i 1956. Thorneåsen er nå
bebygd med trygdeboliger og servicebygg tilknyttet Solås og Steinløkka Bo- og
Servicesenter. IG
Thrane, Karsten

(1903 -1984) Var sjåfør på De Blå Omnibusser fra 1928 og drev i tillegg med drosjer.
Han drev Son Karosserifabrikk fra 1945 til 1950, og han startet bensinstasjon på
Tegneby i 1950-årene. Se: Son Karosserifabrikk I Tegnebyholtet Servicesenter
Thrane, Karsten Weigner

(1942 - ) Art Director. Utdannelse fra Statens Håndverks- og Kunstindustriskole
1961 - 64 og Kunsthaandværkerskolen i København 1965 - 66. Ansatt i reklameby
rå 1966 - 73. Frilans Art Director 1973 - 98. Han drev Soon Galleri i Storgata 18 i
årene 1980 - 87. Han har vært ansvarlig for design og produksjon av Soon og
Omegns Vels bøker «Sider fra Son, «Bilder fra Son» og «Jul ved Fjorden». Han eier
og driver kiosken «Kiosk & Spill AS», tidligere HE-TO. Medlem av redaksjons
komitéen for Son Leksikon og ansvarlig design. KWT Se: Bilder fra Son I Jul ved
Fjorden I Kiosk & Spill AS I Sider fra Son.
Thyrholm, Thomas

Født 1744. Kjøpmann i Son på slutten av 1700-tallet og begynnelsen av 1800-tallet.
Gift 2. gang med Alette Sophia Rohde, født 1766. Han kjøpte i 1775 gården Stamnes
(Laksa) av kjøpmann Ole Meyers arvinger og i 1802 Stavnes. Sønnene Magnus og
Peter ble begge forretningsmenn i Moss. (Kilder: Peter Oluf Nyquist 1 Folketellingen
1801 I Vestby Bygdebok.)
Tilnavn

På små steder som Son, har de som stikker seg aldri så lite ut, ofte fått et tilnavn.
Noen ganger er tilnavnet godmodig og treffende på en vennlig måte. Enkelte kan
til og med like tilnavnene sine. Ikke sjelden får tilnavnene preg av kontroll; lokal
samfunnet tråkker en person ned. Det er heller ikke sjelden at tilnavnet er direkte
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ondskapsfullt, og avspeiler småligheten på stedet. Tilnavn er et kjennetegn på pro
vinsialisme, preget av at folk kjenner hverandre, og noen ganger tror de kjenner
hverandre for godt. Sett i dette lys er tilnavn et fenomen som kan være et område
for interessant forskning, men neppe et forskningsobjekt for dette leksikon.
Tilnavn ble brukt mer før i Son, på godt og vondt. Alle kjente «Boffen» og
«Lallan», men ikke mange kjente døpenavnene deres. I dag kjenner de fleste Stig
Johansen som «Elektrokjempen», men også som Stig Johansen. Fiskeren Fredrik
Fredriksen ble alltid kalt «Kellik», også av sine nærmeste. Familien ble kalt
«Pjåkerane», fordi stedet «Pjåken» var familiens første bosted i Son. Gro Dømberger
kalte seg seiv Bullen, og ble kalt det av andre. Datteren heter Ellen, men alle sier
Moppe. Det er heller ikke fremmed for Randi Torp Karlsen at hun også heter Lulle.
Gunnar Owen ble hetende Jessie, oppkalt etter en kjent amerikansk idrettsutøver
ved navn Jessie Owens. Noen oppnavn ble skapt i kraft av personens yrke og funk
sjon i Son. Johan Johansen ble alltid kalt «Johan på brygga». Steder fikk også navn
etter hendelser; da Einar Wilhelmsen fait i sjøen ved Tordenskiold, ble området
straks kalt Wilhelmshafen. Sigurd Johansen som bodde i Spinnerigården, ble alltid
kalt Sigurd på gangen. Maleren Arne Samuelsen ga seg seiv navnet «Tassulv». Klara
Gudmundsen er kjent for hele Son som «Tutt». Og Aage Thorvaldsen, som i en peri
ode bodde i en campingvogn i Kjøvangen, ble kalt «Aage i Kjettingkassa». Skolebarn
og voksne kalte mangeårig lærer i Son, Arvid Balstad, respektfullt for «Balder». Og
frisør Strand ble selvfølgelig, som frisører skal, kalt «Barbus». Fiskeme Ludvig
Olsenog Sigvald Karlsen, som alltid rodde godt, rolig og taktfast sammen, ble av
denne grunn kalt «Brødrene Jamsis». Hvorfor Harry Jacobsen ble kalt «Harry Kitt»
er mer gåtefullt, om det skyldes fascinasjon for Eartha Kitt eller dronning Sirikit av
Thailand. Håkon Hansen ble sjelden kalt annet enn «Håkon Kleppær». Han tilhørte
«kleppærane», som hl og med fikk en egen måle-enhet oppkalt etter seg, en såkalt
«kleppær-kok», som har å gjøre med hvor mye sild en kan ha i en stor nok hov.
Disse navnene røper den godmodige siden ved tilnavnene i Son. Det finnes
flere. Langt de fleste av dem er ikke godt ment og nevnes derfor ikke her. DL
Tinn Dampskibsselskab
Se: Kleggebåtene.
Tjernbakkveien
Bratt bakke opp fra Kjøvangveien i nordøstenden av Stavnestjernet. Den har for
bindelse til et hytteområde og videre til gården Roastad (Roverstad). Se: Veier og vei
navn.
Tollvesen - tollere
På 1500-tallet ble Son eget ladested under Christiania, og flere Christianiaborgere
slo seg ned i Son - og Hølen - og drev trelasteksport. Trelasttollen var en viktig inn
tektskilde for kongen. Trelasttollen var en utførselstoll som ble utlignet på skipenes
drektighet. 1 1604 ble Son eget tollsted, og i løpet av kort tid hadde Son større tol
linntekter enn Moss, - i 1670-årene nesten dobbelt så store.
I henhold til folketellingen for 1801 var Hans Nøregaard {32 år) «Wiseteur»
eller visitør (toller) i Son. Christopher Mortensen Falch (68 år) og Ole Amundsen
(33 år) var røyerter (tollrorskarer?).
I 1865 var Andreas Nicolai Møller (72 år) «Overtoldbetjent» bosatt i
«Møllergården» (Kaja Hansens Minne), mens Amund Eriksen (63 år) var
«Toldbetjent», bosatt i Toldergården (Storgata 35).
I følge folketellingen for 1900 er det ingen tollere bosatt i Son, men Minda
Lind, født 1824, står oppført som «Overtoldbetjentenke», og Aksel Paulsen, født
1867, er oppført med yrke «Toldrorskarl» (røyert).
Legen Oluf Peter Nyquist skriver i sin artikkelserie i Moss Avis i 1918:
Soon hadde efter Folketællingen i 1865 nær 700 Indbyggere, bestaaende av Sjøfolk,
Lodser, Fragtemænd og nogen faa Kjøbmænd samt to Embedsmænd, en Prest (resid.
Kapellan) og en Overtoldbetjent og to Rorskarle. Uagtet denne saaatsige Overflod paa
Toldfolk maatte alle Skibe toldklarere i Moss. En gammel Mand, Trond, gik i mange Aar til
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Moss med «Papiererne», hvorfor han nød en godtgjørelse av 1 Mark (80 Øre) hver Gang.
Snau Betaling, men Trond var dermed i alle Aar godt fornøiet.
(Kilder: Folketellingen, digitalarkivet - O. P. Nyquist: Et og andet om Soon og Hølen
i Ældre Tider) Se også: Historie I Ladested I Møllergården.
Tordenskiold

Tidligere navn på kaféen i «Kiwigården», Sagaveien 2-6, med uteservering på
brygga. Den er etter tur blitt drevet av Sonja Nyland, Bjørn Wikstrand og ekteparet
Sissel og Terje Solberg. Nye eiere åpnet kaféen under navnet «Vannet Café & Pub»
1. mars 2001. Se: Vannet Café & Pub I Tordenskiolds soldater.
Tordenskiolds soldater

En gruppe på 6 - 12 eldre venninner fra Son, som siden 1990 har møttes på
Tordenskiold Kafé hver lørdag kl. 1200 for å prate og drikke kaffe. Etter at kaféen
skiftet navn til Vannet Café & Pub, begynte Tordenskiolds soldater først å gå på
Vannet, men kom deretter trygt i land på Son Kro.
Torgersen, Thorvald

(1862-1943) Kunstmaler. Han delte atelier med Edvard Munch og var influert av
Fritz Thaulows «friluftsakademi». Hans maleri «Soon» fra 1889 er et eksempel på
dette. Torgersen har stått ved Jostushuset (der huset lå opprinnelig) og ser mot den
gamle dampskipsbrygga. Sønnenfor står det hvite badehuset på påler. Midt i bildet
ligger Dørnbergers hus, rødmalt, før det ble utbygd med to etasjer og atelier.
Husene i Strandgata har ennå ikke fått arker mot sjøen og er mer beskjedne enn i
dag. Bildet henger nå i Son Bibliotek i Torvgården. (Kilde: Linnestad: Vestby - sett med
kunstnerøyne)
Torskeberget

Navn på badestranda i Son, mellom Klubben og Son Marina. Også kalt Langesand.
«Badestranden ved Soon», 1915.
Maleri av Søren Onsager.
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Torvgården.
(Foto: ØFN).

Torvgården

Bygning langs sørsiden av Son Torg. Bygningen ble finansiert av Vestby kommune
og Tor Werner Hansen i fellesskap. Arkitekt var Tor Arne Revheim og entreprenør
Brødrene Meltzer Jacobsen. Bygningen er sammenbygd med Birkelandgården. Den
ble tatt i bruk 6. juni 1988. Huset inneholder i 1. etasje kiosk, drosjesentral og ser
viceanlegg for båtturister, med toalett og vaskeri. I 2. etasje er det bibliotek. IG Se:
Hansen, Tor Werner.
Trafikk

Son sentrum er etter hvert blitt nokså belastet med biltrafikk. Gjennom årene har
trafikkproblemene blitt diskutert gang på gang. Mange av dem som ikke bor i sen
trum av Son, mener at trafikkproblemer ikke eksisterer. Andre føler trafikken på
kropp og hus, og er ikke tilfreds med at hushjørnene skal fungere som fendere eller
fartshumper. Noen har lansert stenging av Son sentrum for gjennomgangstrafikk,
f.eks med bom i Spinnerigårdstranga. Andre vil ha enveiskjøring i Son, spesielt
etter at det ble omkjøringsvei i Grevlingen. I forbindelse med «Prosjekt Son» er det
atter lansert planer/tanker om bilfritt torg, mer ordnet parkering, gjenskape
«Steingata» med kuppelstein og andre fysiske tiltak som skal skape en bedre og
tryggere trafikkavvikling.
Vegvesenets trafikktellinger og trafikkberegninger for 2000 viser følgende
gjennomsnittlige biltall i døgnet (årsdøgnstrafikk): Sonsveien mellom E6 og Deør
vei; 2729 biler, - Storgata ovenfor krysset med Kolåsveien; 3364, - Kolåsveien ved
Mørkhøyda; 950, - Brevikveien sør for krysset med Grevlingveien: 2599, Grevlingveien: 1300. Omtrent like mange kjører gjennom Son sentrum. Det har
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Trafikkuhell i Storgata ca. 1985.
Margit Trautmann iforgrunnen.
(Foto: KAS).

vært en jevn trafikkøkning år for år. Etter at det ble plassert bommer på fylkesveien
mellom Kambokrysset og Tegnebyholtet, har det vært en betydelig trafikkøkning
på Brevikveien, Grevlingveien og Sonsveien på grunn av at mange bilister kjører
utenom bommen. De 9 humpene som ble lagt på Brevikveien, har ikke skremt bilis
tene, men humpene har hatt en viss dempende virkning på hastigheten.
I debatten om trafikken i Son reises også spørsmålet om å flytte funksjoner
og service ut av sentrum, noe som på den annen side vil kunne legge Son «død».
Det hele blir en avveining mellom fordeler og ulemper. Grevlingveien har betydd
mye for å skjerme Son sentrum for trafikk, samtidig som veien har muliggjort en
storutbygging i Øståsen, noe som igjen har medført økt trafikk. Diskusjonen går
derfor også om man bør ha en nordre omkjøringsvei rundt Son, f.eks fra Sonsveien
i nærheten av Sletta, rundt Deør skog, over Hølenselva og til Kolåsveien, en strek
ning på ca. 2 km. Dersom man rett og slett forlenger Deør vei forbi Labo, over
Hølenselva og fram til Kolåsveien, trenger man bare å bygge 1 km vei. Men hva
ville folk på Deør skog da si? IG Se; Fartsbestemmelser I Gater I Grevlingveien I
Omkjøringsvei I Veier og veinavn.
Traneveien

Boligvei på Store Brevik, med tilknytning til Rugdeveien. Veiene i området har
fuglenavn. Se: Veier og veinavn.
Trangvik og Trangvikposten

Trangvik er navnet på en oppdiktet småby som er udødeliggjort i klassikeren
«Trangvikposten» som startet som føljetong i Aftenposten i 1899 og fortsatte å
komme ut til ca. 1920. Trangvikposten er blitt utgitt i bokform og er utkommet i
flere opplag. Forfatteren lagde en genial parodi på småborgerlighet, selvgodhet og
uvitenhet i en liten kystby. Hvilken by det var, sa forfatteren aldri, men man kunne
kjenne seg igjen i mange småbyer rundt Oslofjorden. Mye tyder på at Son har vært
med på å inspirere forfatteren, Jacob Hilditch (1864 -1930), som forøvrig i den før
ste tiden utgav Trangvikposten anonymt. Hilditch var gift med Charlotte
Dørnberger, søster av maleren Carl Dørnberger. Hilditch har derfor naturlig nok
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vært i Son, og det er nærliggende å tro at Trangvikposten på mange måter parodi
erer sider ved livet på dette stedet for omkring hundre år siden. Denne antagelsen
svekkes selvsagt ikke av at Son i 1926 ble brukt som kulisse rundt spillefilmen «Den
glade enke i Trangvik». Se: Filminnspillinger.
«Trassig-Per»

Se: Vesle-Per.

Trautmann, Wilhelm Theodor

(1897 - 1962) Til daglig kalt Willy. Født i Bremen, der han begynte som malerlær
ling på et båtverft. 1. verdenskrig brøt ut da han var ferdig med læretiden, og han
ble innrullert som soldat. 11916 ble han sendt til Verdun, der han ble skadet. Han
deserterte fra hæren rett før fredsslutningen i 1918, sammen med broren Alwin.
Han og broren kom som flyktninger til Norge i 1918/19. Willy Trautmann fikk
først jobb i Larvik. I 1927 skrev han til registreringskontoret i Drøbak at han star
tet «Soon Frukt- og Cigarforretning» - i lokalene som i dag rommer «Busserullen»
på Son Kro. Det foreligger ellers en kontrakt av 15. juni 1931, mellom Willy
Trautmann og John Bang om «Naftasyndikatets lager i Soon». Lageret skulle ligge
på Sauholmen, i/ved Kølabua. «Naftasyndikatet» fikk meget kort levetid. Blant
annet gikk Soon og Omegns vel kraftig imot det, og det ble aldri noe av. (Se: Soon
og Omegns Vel) 11937 giftet han seg med Margit Johansen (1908 -1982). Hun hadde
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kjøpt hus 23 - Storgata 32 - tvers overfor Son Kro. I 1942 flyttet forretningen inn i
dette huset.
Trautmann hadde det problematisk under siste krigen. Ikke var han norsk
statsborger, og heller ikke tysk. Han hadde derimot «Nansenpass». Han ble sett
skjevt til både av tyskere og NS-folk. Han kunne ikke sendes i tysk krigstjeneste, og
ikke kunne noen presse ham inn i NS, men han ble tvunget til å arbeide for
«Organisation Todt», foruten at han til tider fungerte som en uformell tolk. Han ble
likevel internert av tyskerne på nyåret 1945 (Drøbak hjelpefengsel) og etter freden
sendt til Ystehede fremmedleir. Han ble satt fri først i september 1947.11948 ble han
endelig frikjent for anklage om landssvik, arbeid for Todt og påstand om at han
hadde loddet dybden i Oslofjorden (!) og på den måten hjulpet fienden. Kort etter
ble han norsk statsborger.
I «Jul ved Fjorden» for 1929 står følgende annonse:
«Allers» og «Hjemmet» samt tobak og snus
«Choko» og frukter samt selters og brus Alt som er søtt og deilig og godt
ligger her utstilt og anordnet flot.
Kjøp dig en pipe og føl dig som kaut mann,
men den maa kjøpes hos Willy von Trautmann.
Se også: Krigen 1940-45.
Trondsen, Erling
(1912 -1991) Maskinist. Krigsseiler. Sønn av Taulow og Tora Trondsen (1887 -1972).
Han dro til sjøs som ganske ung, først for Fred. Olsens rederi. Han var til sjøs under
hele krigen, fra 1939 og kom ikke tilbake til Norge før i 1946. Han fartet mellom
Nord- og Sør-Amerika og var ikke direkte i kamp. Etter krigen fikk han et vikariat
i Ivarans Rederi, og var deretter bosatt i 20 år i Buenos Aires, som inspektør i Ryan
Shipping Company. Han overtok deretter huset etter foreldrene i Labobakken.
(Kilde: Else Trondsen) Se: Krigsseilere I Trondsen, Taulow Bertrand Emil.
Trondsen, Taulow Bertrand Emil
(1884 - 1974) Maskinist. Sønn av skipsfører Karl Emil Trondsen. Bodde i Labo
bakken. Han var første gang ute og seilte som 12-åring, med faren. Siden mønstret
han på seilskuta «Fredriksten». Gjennom to verdenskriger tjente han som maskiTaulozv Trondsen med svigerdatteren
Else og datterdatteren.
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nist, uten å dyppe så mye som en stortå i dypt vann. «Jeg var heldig - seiv om det
var nære på i 1924, da «Sterling» kappkjørte med en ubåt». Han gikk på land for
godt i 1945. Da hadde han ikke sett kona på 7 år.
«Som smågutt var det bare sjøen», sier Trondsen. «Fra gammel tid var det et
skipsverft rett nedenfor Steingata, hvor skutene ofte ble kjølhalt. På torvet sto det 3
store gangspill for kjølhalingen, og det kunne ligge opptil 3 skuter kjølhalt på tor
vet. Mastetoppene rakk helt fram til veggene av Thornegården. Skutene lå da så
mye over at de tok inn vann, og en hel gjeng jobbet døgnet rundt ved pumpene for
å holde skutene lens, mens de sang shanties. Dette kunne vel være omkring 1890.
Og vi smågutter så vårt snitt til å klatre i riggen på skutene som kom inn. Men da
fikk vi ofte juling av Skinnerud, som eide verftet. Skinnerud var en flott mann, som
alltid gikk med floss. Det kunne ligge opptil 30 skuter i opplag her om vinteren.»
(Fra et intervju i Aftenposten 22. juli 1967) Se: Krigsseilere I Schinrud, Wilhelm I
Trondsen, Erling.
Tronsebrønnen

Brønn til allmenn bruk i Labobakken, ved Trondsens eiendom. Se: Vannforsyning.
Trossamfunn

1 Son som ellers i landet har de fleste innbyggerne vært medlemmer av statskirken,
men i flere år var det et stort innslag av dissentere. Ved folketellingen i 1900 var det
registrert hele 48 metodisten Ellers var det 2 «katholske apostoliske Dissentere» og
2 «udtraadte, intet Samfund», mens resten av de 750 innbyggerne tilhørte statskir
ken. Metodister, pinsevenner og adventister hadde ennå i 1950-årene til sammen ca.
50 medlemmer innenfor kommunegrensene. Alle omgikkes hverandre i stor for
dragelighet. Metodistkirkens søndagsskole - Elim - hadde søkning av barn fra alle
trossamfunn, ikke minst fra statskirken. Seiv barna til sogneprest Asbjørn Larsen
gikk på metodistkirkens søndagsskole.
Tallet på både metodister, pinsevenner og adventister i Son og omegn er
redusert de senere årene. Til gjengjeld har andre hatt en viss blomstring, som f.eks.
Jehovas Vitner og den katolske kirken, den siste delvis på grunn av innvandring. I
tillegg har innvandring og flyktninger medført et visst innslag av muslimer.
Den generelle sekulariseringen har medført utmelding av statskirken, og i
Son og omegn har Humanetisk Forbund hatt flere medlemmer. Borgerlig konfir
masjon er blitt meget utbredt, ved siden av den tradisjonelle kirkelige. IG Se;
Bedehuset I Elim I Strømbåten kapell I Såner kirke.
Trossvik

Vik på Laksa. Stedet har fått navnet på grunn av at fortøyningene, trossene på seil
skutene, var festet der.
Turisme

Turismen i Son har stort sett vært synonymt med badegjester. Son ved Oslofjorden
er kjent som sommerparadiset. Soon Hotel, Strøms pensjonat og Korens pensjonat
var i stor grad innrettet på turister, spesielt sommerturister, foruten at privatfolk
leide ut rom i sine egne hus, eventuelt hele huset og seiv flyttet ut i uthusene.
Dette er det slutt på, og dagens turister har enten egne sommerhytter og
sommerboliger i og rundt Son, eller de kommer med biler som dagsturister eller
helst med båter, både seilbåter og store cabinkryssere. Det er i Torvgården innredet
service for turister, med mulighet for vask av tøy og egen kropp, og det er gjeste
havn ved Son torg og ved Glenneparken. Det drives også hytteformidling
(DanCenter - Oslofjorden Feriebyrå) og utleie av båter (Normar). I 2000 etablerte
«Oslofjord Info» seg i Thornegården og gir via Internett og telefon informasjon til
båtturister. Kontoret flyttet i 2002 til Fredrikstad. I regi av Akershus Reiselivsråd ble
det i år 2001 holdt kurs for turistguider i Son. Bestilling av guider/omvisere skjer
gjennom Vestby Næringsselskap og Son Kystkultursenter.
Det som trekker turister til Son, er foruten beliggenheten ved Oslofjorden
med mulighet for badeliv og båtliv, også det verneverdige bygningsmiljøet. Son
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Sommerdag i Son yå 50-tallet.
Kystkultursenter, kaféer og restauranter, med og uten uteservering, samt i en peri
ode «Son Poesidager». En planlagt «turistmagnet» er Son Golfbane. 1G Se:
Badegjester I Hytter I Normar I Oslofjorden Feriebyrå I Oslofjord Info I Son Kyst
kultursenter I Son Poesidager.
Tusculum
Bolighus i Strandgata 17. Gårdsnr 160, bmksnr 5. Navn etter landstedet til en av de
romerske senatorene. Huset er verneverdig, antagelig bygd før år 1800. Det samme
gjelder eiendommens uthus. Boligen ble rehabilitert og fikk tilbygg i 1987 - 88.
Maleren Ludvig Karsten bodde i begynnelsen av 1900-tallet i huset. IG
Tvedte, Sissel
(1932 -) En av Norges første alternativ-terapeuter. Hun arbeider med healing, psy
koterapi og rebirthing og driver Kalbakken Naturmedisinske Senter, foruten at hun
holder kurs i sitt hjem i Gamle Brevikvei, der hun har bodd nesten sammenheng
ende fra 1953. Hun skrev i 2002 en selvbiografisk bok: «Pust - En bok om å bli født
på ny».
Tveters Kolonial
Kolonialforretning i Storgata 15, Rudegården. Reidar Tveter overtok eiendommen
etter Arne Sinding 1. mai 1950. Forretningen ble i begynnelsen kalt A. Sindings Eftf
Reidar Tveter (tlf. nr. 4). Tveter drev assortert landhandel, og blant det rikholdige
utvalg ble det også solgt rødsprit fra fat til Sons tørste struper. Tveter innførte seiv
betjening i 1957. Forretningen ble utleid 01.06.1970 til O. P. Westheim. Fra
19.05.1992 overtatt av Else Hestevik og Gunnar Hansen. BP
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Tveter, Reidar
(1919 -) Kjøpmann, født i Skjeberg. Se: Tveters Kolonial.
Tvillingene
Se: Schie, søstrene.
Twilight
Popband i Son i 1980-årene.
Tyriveien
Boligvei i nordenden av Deør boligområde. Veiene i området har trenavn. Se: Veier
og veinavn.
Tømmereksport
Se: Dampsaga I Historie 1 Hollendertiden.
Tømmeråsen
Boligvei nord for tidligere Løessaga på Nordre Brevik. Navnet er inspirert av dette
tidligere sagbruket. Se: Veier og veinavn.
Tønnesmarka
Hytteområde på Nordre Brevik, avgrenset av Hollandveien i nord, Brevikveien i
øst, Brevikbukta i sør og Mossesundet i vest. Området ble utbygd med sommer
hytter fra 1930-årene fram til 1960-årene. Gjennom en langvarig reguleringsprosess
vedtok Vestby kommune i 2001 en reguleringsplan som innebærer at Tønnesmarka
blir et boligområde, samtidig som deler av strandsonen fra Skutebaugen og nord
over til Son Marina blir friområde og turvei. IG
Tønnesodden
Odde vest for Brevikbukta. Den tilhørte tidligere Nordre Brevik gård, gnr 133.
Odden utgjør nå en del av friområdet i Brevikbukta som er innkjøpt av Vestby kom
mune.
Tønnesveien
Vei fra Brevikveien til Tønnesodden. Se: Veier og veinavn
Tørrtjernet
Kunstig oppdemmet tjern nord for Breviktjernet. Brukt til isproduksjon. Det er ned
tappet og er nå nærmest et myrlendt skogområde. Se; Isproduksjon.
Tåjeveien
Boligvei på Brevikmyra. Se: Veier og veinavn.

u
Ugleveien
Boligvei på Store Brevik. Veiene i området har fuglenavn. Se: Veier og veinavn.
Ulfsrud, Karl Josef
(1923 -) Gårdbmker på Søndre Labo. Et kjent trekk i bybildet i Son i de siste årtie
ne av 1900-tallet der han satt mørkkledd på sin traktor og beskuet folkelivet på tor
get eller andre steder i Son sentrum. IG
Underskriftskampanj er
Se; Protestaksjoner.
Ungdomsklubber
Brevik Ungdomsklubb holder til i Brevik Grendesenter. Klubben er for aldersgruppen
13 - 18 år og har åpent på onsdags- og fredagskveldene. Onsdagene er aktivitets
kvelder med ulike spill, konkurranser, hobbyaktiviteter, kiosksalg m.m. På freda
gene er det også diskotek. Ellers arrangeres foredrag, temakvelder, turer m.m.
Klubbleder i 2002: Nina Sternang.
Son Juniorklubb har også tilholdssted i Brevik Grendesenter og har åpent på
tirsdagskveldene. Den er for barn/ungdom i 5. til 7. klasse. Klubben driver med
innebandy, basketball, spill, konkurranser, hobbyaktiviteter samt kiosksalg og kjøk
kengruppe. Ellers er det dans, teater, og foredrags- og temakvelder. Klubbleder i
2002: Nina Sternang.
Son Ungdomsklubb har lokaler i underetasjen i Victoriagården. Klubben er for
aldersgruppen 13 - 18 år og holder åpent på kveldene på tirsdag og torsdag.
Aktivitetene omfatter diskotek, biljard, fotballspill, diskusjoner og kortspill. Det
arrangeres også temakvelder og turer. På søndager er det ungdomskafé med kiosk
salg, sosialt samvær, spill og musikk. Klubblokalene ble tatt i bruk i november 1988
og avløste de tidligere lokalene i tilfluktsrommet på Solhøy skole. Klubbleder i
2002: Marit Bakke.
Se også: Brevik Danseverksted 1 Brevik skole og grendesenter I Victoriagården.
Ungdomsskole
Såner ungdomsskole ble tatt i bruk høsten 1964 som en ungdomsskole for hele
kommunen, og den ble derfor også plassert i kommunens «geografiske sentrum»,
dvs ved Såner kirke. Etter at Risil ungdomsskole ble bygd i Vestby, og spesielt etter
at man fant ut at beliggenheten er ugunstig i forhold til tyngden av elevmassen, har
det vært planer om å bygge ny ungdomsskole i Son/Grevlingen-området. Dette ble
vedtatt i kommunestyret høsten 1999, og sammen med ungdomsskolen planlegges
det idrettshall og treningsbane for fotball. Skolen ventes å stå ferdig 2004 - 2005.
Arkitektfirmaer ble i 2001 innbudt til å delta i konkurranse om et forprosjekt.
Vinnerutkastet med motto «høyt & lavt» var utformet av Div A Arkitekter A/S v/
sivilarkitektene Christopher Adams, Inge Lødner og Henriette Salvesen. Etter vide
re bearbeidelse av prosjektet viser det seg at den totale prislappen blir på ca. 180
millioner kroner.
Såner ungdomsskole hadde i skoleåret 1999 - 2000 ca. 220 elever, fordelt på 9
klasser. Ved skoleårets begynnelse høsten 2002 var det i alt 239 elever, fordelt på 9
klasser: 8. klasse 86 elever, 9. klasse 74 elever, 10. klasse 79 elever. Rektor i år 2002:
Jarl Malcolm Andersen. Se: Brevik skole og grendesenter I Solhøy skole 1 Son skole.
Utkant-Son
Humoristisk betegnelse, gitt av Sigurd Stene, på den del av Vestby kommune som
ikke omfattes av Son og omegn og som altså ligger utenfor dette leksikons område.
Se; Son.
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Utsikten
Vei i hytteområde sør for Kjøvangen, på vestsiden av Laksahalvøya. Veien tar av fra
Vardåsbakken. Se: Veier og veinavn.

V
Vabakken,, Vadbakken

Eiendom i Kjøvangen. Opprinnelig en plass under Roverstad gård. I folketellingen
for 1801 er nevnt «Huusmand med Jord» Torger Thorersen i «plads Kiøvangen»
(død i Vabakken). 11865 nevnes blant andre Ole Christensen som «Husmand uden
jord. Fisker» i Vadbakken. (Kilder: Vestby Bygdebok I Folketellingene)
Vabakkene

Tilnavn brukt særlig på fiskerne Sigvald Karlsen (1890 - 1972) og Ludvig Olsen
(1893 -1970), sønner av Karl Olsen, som igjen var sønn av Ole Christensen fra plas
sen Vabakken i Kjøvangen. Brødrene bodde i Strandgata i Son. De fisket sammen
og var et særlig kjent innslag på Sonskilen når de rodde i perfekt takt i sin sjekte.
Det var ikke for ingenting at de også fikk tilnavnet «Brødrene JamsTs». IG Se: Fiske
Vabakken.
Vadbakkveien

Vei i Kjøvangen, fra Kjøvangveien fram til selve fiskestedet Kjøvangen. Se: Veier og
veinavn.
Vanberg, Olav

(1905 - 1998) Født i Innvik i Nordfjord. Han tok Troms lærerskole i 1927. Han har
tatt kurs i pedagogikk, tegning og sløyd. Han var tidligere tilsatt i Våler i Østfold.
Fra 1939 var han lærer og senere skolebestyrer på Solhøy skole Han har vært leder
i Vestby Lærerlag og Folio Skolelederlag. Dessuten har han vært nestformann i
Moss interkommunale høgre skoles forstanderskap, formann i Soon Sparebanks
forstanderskap. Han har vært medlem av Vestby skolestyre og mangeårig medlem
av Vestby kommunestyre for Venstre. Han har dessuten vært formann i Vestby sko
leråd og en rekke utvalg og styrer. I tillegg har han vært aktivt medlem av speider
bevegelsen. (Kilde: Norske skolefolk)
Vanberg, Vidar

(1945 -) Sønn av Olav Vanberg. Forsker ved Norsk institutt for by- og regionforsk
ning. Han er meget interessert i musikk og lokalhistorie. Han har samlet eldre
musikk fra grammofonens barndom, utgitt bøker om temaet. Han har samlet stoff
om Sons historie og holdt flere foredrag om blant annet Slettamordet og Son og
Trangvik og om kjente og mindre kjente personer og hendelser i Son og omegn.
Han fikk Sooningprisen for 1999. IG
Vannet Café & Pub

Tidligere Tordenskiold Kafé. Yngve Horn, Jan Olav Pettersbakken, Line Blomquist
og Linda Bergseth overtok driften etter ekteparet Solberg og åpnet med nytt navn
1. mars 2001. Se: Tordenskiold Kafé.
Vannforsyning

Vannforsyningen i Son og omegn var opprinnelig ordnet med brønner. Det var
både private brønner og store kommunale brønner hvor enhver kunne dekke sitt
behov. Noen samlet også regnvann i tønner eller sisterner. Avfallsvannet gikk rett
ut i naturen eller i bekkene. I tørkesommere hendte det at folk måtte ro til Garpe
ila både for å vaske og dekke matvannsbehovet. Dette var en tilstand som varte helt
til 1921 da Son fikk sitt første vannverk med forsyning fra Kolåstjernet. Det tok
ennå mange år før innlagt vann ble vanlig. Utespringer og koner ved vannposten
var et vanlig innslag i bybildet. De siste brønnene var Smedbrønnen og
Tronsebrønnen. Navnet Olleveien forteller også om hvor en meget populær vann
kilde var å finne. (Kilde: Sider fra Son)
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Omkring 1950 fikk Son, i samarbeid med Vestby kommune, nytt vannverk. I
tillegg til vannet fra Kolåstjernet fikk man borevann, og vanntårnet på Wedelsåsen
ble bygd. I tillegg ble det lagt nye hovedledninger. Utover i 1950-åra fikk de fleste
husholdninger i Son innlagt vann.
Også dette vannverket ble etter hvert for lite, og vannet fra Kolåstjernet
hadde ofte dårlig kvalitet. I 1970-åra ble det, delvis som en følge av den planlagte
boligbyggingen på Store Brevik, ordnet med vann fra Vansjø. Dette vannet var i
flere år sterkt kloret, men etter at Moss fikk nytt vannverk, har vannkvaliteten vært
god. En annen ting er at kapasiteten på ledningsnettet er i minste laget, slik at det
er restriksjoner på hagevanning. Se også; Vannposter.
Vannposter

Før det ble innlagt vann i husene, hadde Son mange vannposter. Det var bestem
melser om hvor stor avstand det skulle være mellom vannpostene. Det fantes vann
poster på følgende steder: Ved Minneparken, på Bedehustomta, i veien ned til
Pjåken, i Strandgata, i krysset mellom Strandgata og Storgata, i krysset mellom
Storgata og Feierbakken, i krysset mellom Feierbakken og Skoleveien, i Skoleveien
øst for Son skole, på Son Torg, ved Soon Meieri/Iversgården, mellom
Huitfeldtgården og Atlanticgården, i Kleiva, i krysset mellom Kolåsveien og
Labobakken. Opprinnelig hadde familiene i Son nøkler til vannposten, slik at ikke
vannet kunne misbrukes av uvedkommende. I dag er ingen av de gamle vannpos
tene tilbake, men det er satt opp en primitiv vannpost på Bedehustomta. IG Se også:
Vannforsyning.
Vanntårnet

Det opprinnelige vanntårnet ble bygd på det høyeste punktet på Wedelsbråten i
1949. Vanntårnet ble på folkemunne kalt «Bogens Minne», da det ble bygd mens
Ivar Bogen var ordfører. Tårnet skaffet vanntrykk for husholdningene i Son, da
vannet kom fra Kolåstjernet og fra borebrønner. Tårnet er nå ute av bruk, men det
står fremdeles. Se; Vannforsyning I Vannposter.

Vannposten.
Vanlig trekk i bybildet fra 1912.

Det gande vanntårnet på
Wedelsbråten 2002.
(Foto: ØFN).
Vardeveien

Vei i hytte- og boligområde på Søndre Brevik, vest for Brevikveien.
Vardåsbakken

Vei eller bratt bakke som forbinder Kjøvangveien sør for Stavnestjernet med enden
av Kjøvangveien rett ved Kjøvangen brygge. På bakkens høyeste punkt går en sti
opp til Vardåsen. Se: Veier og veinavn.
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(Foto: IG).

.

««**iray 1 vjlHp

låtni

Vardåsen/Hvalåsen

Åsen på halvøya Laksa. Den er med sine «svimlende» 116 meters høyde det høy
este punktet i flere kilometers omkrets rundt Son. Fra toppen er det vid utsikt over
store deler av Oslofjorden og landet omkring. Navnet skal skrive seg fra en varde
nær toppen av åsen. Førsteleddet i «Valåsen» skal være den lokale uttale av «rd» i
varde, med tykk 1. Uttalen kan også tyde på at det rett og slett betyr «Hvalåsen»,
idet den spesielt fra sørsiden kan minne om en stor hval. IG
Vegel, Heidi
(1961 -) Heidi Étienne Binfield. Hun har spesielt gjort seg bemerket ved sin iherdi
ge kamp for å beholde Son skole som barneskole for 1. til 4. klasse. Hun har også
vært og er engasjert i andre saker, blant annet mot golfbane på Stavnes. IG Se: Son
skole.
Vegetasjon

Se: Planteliv.
Veier og veinavn

Offisielle veinavn med skilt er et nokså nytt fenomen i Sonområdet. De første vei
navnskilt kom opp ca. 1960. Noen få veier og gater hadde mer eller mindre offisi
elle navn fra gammelt av, men med kravet til bedre adressering er et stort antall
veier blitt døpt. Det var greit med veier som f.eks. Storgata, Strandgata, Kleiva og
Labobakken. Det var navn som nærmest gav seg seiv.
392

VEIER OG VEINAVN

Ved utbygging av nye byggefelt med mange nye veier har man i Sonområdet
ofte brukt beslektede navnetyper. På Deørskog er det brukt trenavn (f.eks.
Bjerkelia), på Store Brevik fuglenavn (f.eks. Blåmeisveien) og i Øståsen geologiske
navn (f.eks. Gneisveien). I nærheten av den tidligere Løessaga er det brukt navn
som henspiller på den tidligere virksomheten: Sagbruksveien, Tømmeråsen,
Plankesvingen, Sponkroken. Dette letter orienteringen, seiv om man kanskje kan
blande sammen veinavn i samme boligområde. Nedenfor følger veinavnene i det
som omfatter Sonområdet i videste forstand, med karthenvisninger, med angivelse
av kartblad og kartrute.
Alicenborgveien
Almeveien

2 E4

Gamle Kolåsvei

2 El

3 G3

Gamle Sonsvei

2F4

Askeveien

3 G3

Gartnerveien

2B9

Bekkefaret

3 G4

Geitestien

2 ES

Bergstien

2 F4

Glimmerveien

2E7

Bernhoffløkka

2 F3

Gneisveien

2E6

Bingemyrveien

2 F6

Granittveien

2E6

Bjerkelia

3 G3

Granlia

3G3

Bjørnebærstubben

2 F7

Grevlingstien

2F4

Blåbærslynga
Blåmeisveien

2F7- 3 G7
2 F7

Grevlingveien
Grøntveien

2F5

Blåveisveien

2 F6

Gråtrostveien

2 F7

Bokfinkveien
Brattbakkveien

3 E6-3E7

Gullåsveien

2B2

1C9

Hasselveien

3G3

Brevikveien

Hegreveien
Hestestien

2E7

Bråtenveien

2ES - 2E9
2 E4

2E5

Damåsveien

2 F9

Hollandveien

2D5

Deør vei

3G2- 3 G4

Holmenveien

2A9

Dueveien
Eikeliveien

2E8- 2 E9
2 F9

Hubrosvingen
Hvitveisstubben
Hvitveisstubbe

2F6

Einerveien

3 G3

Isdamveien

2F3

Elgveien
Elveveien

3 G3

Ishusveien

2E8

2 F2

Jordbærsvingen

2 F7

Epleveien
Erikstadveien

3 G3

Kapellveien

2F3

1 ES - IF3

Kjellerveien

2 B9 - 2F9

Kjøttmeisveien

2F7

Kjøvangveien
Kleiva

1 B9- 2Dl
2E3

Falkeveien

2B9

Feierbakken

2E4

Fergeveien

2F2

Fjellstadbakken

2E4

Fjellveien
Furulia

2E4

Klepperveien
Klosterveien

2F3

3G3

Kløverstien

2F6

Furustubben

2E7

Kolåsveien

2 E2 - 2 E3

Gamle Brevikvei

2 ES

Kreklingfaret

2F7
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Kullebunnveien

1C9- 2 Cl

Skoleveien

2E4

Kvartsveien

2 E6

Skurvåsveien

2 D8

Labobakken

2 F3

Skutebaugveien

2 D6

Ladeveien

2 E4

Soleiefaret

S F6

Laksaveien
Lerkeveien

2 D2
2 E7

Soltoppveien
Sonsledet

2 F4
2 F6

Liaveien

2 A9

Sonsveien

2 F4 - 3JS

Lindeveien

3 G2

Sponkroken

2 ES

Linerleveien

2 F8

Steingata (uoffsielt navn)

Lysøveien
Løkkeveien

2 F9
2 E3 - 2F3

Steinløkka
Stokkandveien

2 E4
2 E7 - 2F7

Løvsangerveien

2 F7

Store Brevikvei

2 ES - 2F9

Marenstien

2 F7

Storgata

2 E3

Markveien
Morellveien

2 E9
3 G3

Strandgata
Strømbråtenveien

2 E4
2 F3

Myrsnipeveien

2 F8

Støaveien

2 E9

Måkeveien

2 E9

Svaneveien

2 E8

Måltrostveien
Norittveien

2E7 - 2F7
2 F5

Syrinveien
Sørveien

3G3
2 F9

Nærupbakken (uoffisielt navn)

Tallebakken (uoffsielt navn)

Olla, Olleveien (uoffisielt navn)

Terneveien

2 E8

Orelia
Orrhaneveien

Tjernbakkveien
Traneveien

1D9 -1 E7
2 E9

Tyriveien

3 G2

3G3- 3 G4
2 F7

Ospeveien

Kartene på side 395-397
er gjengitt med tillatelse av
© J.W. Cappelens forlag as.
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Plankesvingen

2 ES

Tyttebæråsen

2 F7

Revlingåsveien

1F9

Tømmeråsen

2 E4- 2 ES

Ringveien

2 A9

Tønnesveien

2 E6

Rogneveien

3 G3

Tåjeveien

2 F6

Roåsbakken

1C9

Ugleveien

2 E9

Rugdeveien

2 E8

Utsikten

2 Bl

Røsslyngåsen

2 F6

Vadbakkveien

1B8

Rådyrveien

2 F3

Vardeveien

Sagaveien

2 E4

Vardåsbakken

2 Cl

Sagbruksveien
Saltbuveien

2 ES
2 E2

Veslemyrveien
Vestmarkveien

2 F8
2 E9

Sandtakveien

2 F8

Vestsolveien

2 A9

Seljebuveien

2 El

Veståsveien

2 F9

Seljeveien

3 G2

Vibeveien

2 E9

Skiferveien

2 E6

Øståsveien

2 E6

Skoglundveien

3 G4

Øvre Laksavei

2 D3

Det vises ellers til de enkelte veinavn under egne oppslagsord. Se også: Gater.
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«Vekkopp»
Fiskeplass 50 -100 meter utenfor sjøbua Columbus i Pjåken.
Velle Systemer AS
Firma som ble etablert i 1961 av Frithjof Schierenbeck sammen med to andre loka
le eiere fra Moss. Firmaet var et ingeniørfirma som konstruerte og leverte skipsut
styr over hele verden. Firmaet hadde på det meste 12 ansatte og en omsetning på
nærmere 20 millioner, og hadde sine kontorer i Løkkeveien. Deres bransje ble, som
så mange andre bransjer, preget av en utvikling med sammenslåinger og fusjoner,
med stadig færre og større enheter. I 1988 ble firmaet innlemmet i en enhet av
Kværner-Gruppen. STS Se; Schierenbeck, Frithjof.
Verdikommisj onen
Umiddelbart etter at regjeringen Bondevik 30.01.1998 oppnevnte den statlige ver
dikommisjonen, ble en mer uformell verdikommisjon etablert i Son. Kommisjonen
møtes på Busserullen på Son Kro hver dag kl 10.30 for å diskutere lokale og globa
le verdispørsmål. Deltagerne er oftest Sigurd Stene, Jens Arvid Aasen, Harald
Eriksson, Rolf Jacobsen, Are Myhre og Asbjørn Ystad.
Verket, Værket
Gnr 135, bnr 19. Utskilt fra Strømbråten. Opprinnelig Asbogen Teglverk, nord for
Mølleråsen, på østsiden av Hølenselva. Her ble det i begynnelsen av 1800-tallet
blant annet drevet produksjon av teglstein. På stedet ligger nå brødrene Lerviks
båtbyggeri. Se: Åsbogen Teglverk.
Verneverdige bygninger
Se: Bevaring.
Veslemyrveien
Vei i hytteområde øst for Store Brevik. Se: Veier og veinavn.
«Vesle-Per»
Våren 1918 gikk det i hovedstaden rykter om at «Iversen var blitt værft og hadde
slaat sig paa skuter». Seilerbladet «Seilas»' medarbeider løste derfor en vårsøndag
billett på d/s «Oscarsborg» for «personlig at faa greie paa hele sørgeligheten». Det
«Vesle-Per» på beddingen utenfor saga.
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Originaltegning av «Vesle-Per».

han fant, var at Jac. M. Iversen hadde til sammen 12 seilbåter og et par motorbåter
under bygging i sine fire hus. Men lenger inne i havnen, ved det gamle sagbruket,
der forøvrig Helene og Asbjørn Johnsen drev båtbyggeri mange år senere, var
Iversen i gang med å bygge en selfangstskute. Fartøyets konstruktør var Christian
Jensen, men kontrahenten var Winge & Co i Kristiania. Det målte 285 bruttotonn og
ble levert i juli 1919 under navnet «Vesle-Per». Selve sjøsettingen gikk langt fra som
smurt. «Vesle-Per» satte seg fast i mudderet og måtte trekkes flott av marinen. I Son
gikk skuta under navnet «Trassig-Per» etter dette. 1 1927 kjøpte hvalfangstrederen
Lars Christensen i Sandefjord fartøyet. Han finansierte fram til 1931 fire forsk
ningsekspedisjoner i Antarktis med «Norvegia» som skuta nå het. Disse ekspedi
sjonene, hvorav de to siste ble ledet av flyveren Hjalmar Riiser-Larsen, kom til å
bety mye for Norges engasjement i Antarktis. (Kilde: Follominne 1990: Fredrik
Denneche: Lystbåtbygging i Son fram til 1940)
Avisa «Søndre Akershus» hadde fredag 18. mars 1918 følgende informasjon
om byggingen:
Paa Jac. M. Iversens verft i Soon er for tiden under bygging en selfanger for skib
saktieselskabet «Freda», Kristiania. - skuten som altsaa skal benyttes til ishavsfart, er ikke
saa ganske liten. Længden over stævnene er 120 fot, bredde paa spant 26 fot. Den kommer
til at maale ca. 300 reg.tons brutto og blir paa 550 tons d.w. Den skal rigges som tomastet
slettopper og dessuten blir den forsynt med en ca. 225 hk dampmaskin i Skien, hvortil skro
get skal slæpes herfrå. Byggematerialene er væsentligfuru i skroget, somforsynes med solid
ishus av ek. Skuten vil paa fangst faa noen og tyve manns besætning.
Byggingen av Vesle-Per var en sensasjon i Son. Særlig småguttene var inter399
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Sjøsetting av «Vesleper» med Horten
krana til venstre.
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essert i alt som hadde med denne skuta å gjøre. Rolf Andersen (1909-1995) var 10
år gammel da den ble levert våren 1919, og han husket byggeprosessen meget godt.
I et intervju fortalte han dette;
Jac. M. Iversen benyttet seg av de gamle skutefolka her i Son til byggingen. De hadde
erfaring. Mange av dem hadde seilt ute som skipstømmermenn på seilskutene. Det vi gut
tene la spesielt merke til, var at båtbyggerne gikk i skogene her rundt Son og fant spesielle
trær til byggingen. Hele treet med rot og alt ble kjørt ned til verkstedet. Røttene ble til knær
på skuta.
Det var store, breie økser som de sto og hogde med, og det var svære stokker de hogde.
Bare plankene var sagde materialer, og de kom ferdige. Kjølen var nok over 40 cm bred. Alt
ble tælja til, kjøl og spanter og dekksplanker og alt mulig. Det ble tælja med øks, og tømme
ret ble hogd oppe i skogen. De hadde spesielle folk til å gå og finne sånne trær som passet.
Hele skroget var bygd i tre, tykke planker alt sammen. Den var så solid, den båten.
Kledningen som var under vann, tror jeg var i eik, kanskje det var eik alt sammen. Eika var
lett å forme til når den ble kokt, altså dampa.
Jeg husker de strekte kjøl til båten, og merket til spantene, og vi gutta gikk og spa
serte oppå kjølen. Vi syntes det var interessant, ogfulgte byggingen til han gikk av slippen.
Vi var nok litt påtrengende, for de gamle tømmermennene som sto og hogde til spanter og
knær, var redde for at vi skulle komme inn under øksa. Vi var der hele dagen når vi ikke var
på skolen.
Spantene ble laget på noe som ble kalt spanteplan. Sjefen på spanteplanet het
Gundersen. Når spantet skulle løftesfra spanteplan opp til kjølen, gikk mange mann ogflyt
tet spantet med spett. Gundersen gikk i midten, og 8 - 10 mann gikk på hver side av ham.
Da sang han shantyer som han lagde mens han gikk. Det ble mye latter av det, for han sang
om personer og hendelser som alle kjente til.
Vesle-Per var så stor at det ikke var plass på verven. Det var derfor den måtte bygges
borte på sagtomta, på gamlesaga som vi kalte det. På den tomta hadde det stått noen bordhus
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som sto halvveis uti vannet. Overbygningen var bortefor lenge siden, men det sto igjen noen
pæler nedi leira. Da Vesle-Per skulle gå -på vannet, fikk vi fri på skolen for å være med. Båten
sto på en slags slea som han skulle skli utover på. Til å begynne med rikka den seg bare lite
grann. Da fikk de en båt fra marinen i Horten som skulle dra Vesle-Per ut med en wire. Da
gikk den halvveis ut, men så sank beddingen ned i leira, sånn at pælene kom opp, og da butta
alt imot. Da fikk skuta nytt navn på folkemunne i Son: Vesle-Per ble til Trassig-Per. Til slutt
måtte de få tak i Hortenskrana for åfå løftet båten opp. Den var ikke skadet.
Båten ble liggende ved brygga ogfikk tatt ombord emner til master og sånn forskjel
lig. Vifikk ikke sett den opprigga. Det kom en taubåt og taua den bort på Vestlandet, så den
ble rigga opp der. Jeg husker de hadde laget rundholter til mastene. Maskinen ble ikke satt i
her. Når taubåten kom og taua'n av gårde, så husker jeg vi sto og så med lengsel etter'n. Det
var en sørgehøytidelighet når de dro av gårde med den. Vi ble glad i den på en måte.
En kar jeg senere seilte sammen med, han hadde vært på selfangst og lå fast i isen
med den båten han var med. Og så kom Vesle-Per og gikk rundt i isen ogfanget sel og pluk
ket opp i massevis, mens den andre låfast og kom ingen vei.
Se også: Iversen, Jac. M. I Sjøsetting 1 Skutebygging.
Veslesletta
Lokal uttale: Væ"sjletta. Gnr 137, bnr 10. Boligeiendom vest for Sletta, øst for
Husjordet, på nordsiden av Sonsveien. Eies av familien Samuelsen.
Vestby
Vestby kommune, den sørligste kommunen i Akershus fylke, sammenslått med
Son kommune 01.01.1964. Vestby er en av i alt 7 Follo-kommuner, dvs Akershus
kommunene sør for Oslo og nord for Østfold fylke. Kommunen har et areal på
132,56 km2. Kommunen grenser i vest til Oslofjorden, i nord til Frogn og Ås kom
muner, i øst til Hobøl og Våler kommuner og i sør til Moss kommune. Kommunen
hadde 01.01.2001 et folketall på 12241, 01.01.2002 et folketall på 12 515, hvorav ca.
halvparten sognet til Sonområdet.
Vestby Avis
Politisk uavhengig næravis utgitt av Moss Avis AS, med Svein-Harald Strand som
ansvarlig redaktør. En av landets tre første næraviser. Den hadde kun Vestby kom
mune som dekningsområde. Den utkom annen hver uke fra august 1974. Ukeavis
fra januar 1975 til desember 1987, da opplaget var opp i ca. 3200 eksemplarer, dvs
80% av husstandene, herav ca. 3000 i fast abonnement. Den ble nedlagt som fast
avis etter at utgiverselskapet i 1987 ble oppkjøpt av Orkla-konsernet. SHS
Vestby Avis ble en viktig debattavis som gav et forum for all den diskusjon
og alt det engasjement som kom til uttrykk ikke minst i Son og omegn i denne
tiden. I tillegg inneholdt avisa en hel rekke artikler med lokalhistorisk tilsnitt, og
den er en viktig kilde for lokalhistorien. Det var i stor grad den engasjerte redaktø
ren som sørget for at avisa fikk så stor betydning. 1 1990 utgav Vestby Historielag
boka Lokalhistorien i Vestby Avis, med et utdrag av de mest interessante artiklene om
lokalhistorien. IG Se: Strand, Svein-Harald I Vestby-Kuréren.
Vestby Historielag
Forening for historieinteresserte, spesielt dem som er opptatt av lokalhistorie.
Foreningen ble stiftet i 1980, og har (i 2002) ca. 200 medlemmer. Første leder var
Bjørn Finnestad, og han og kona Marit Finnestad er foreningens første æresmed
lemmer. Foreningen har drevet med utstrakt lokalhistorisk virksomhet, gjennom
utgraving og restaurering av gravhauger, gjennom foredrag om ulike lokalhistoris
ke emner, rundturer i kommunen og nabokommunene, samt utgivelse av lokalhis
toriske bøker og skrifter. Se litteraturliste. Historielaget er en av de samarbeidende
foreningene ved Son Kystkultursenter, der foreningens medlemmer har utført en
betydelig dugnadsinnsats.
Historielaget har gjennom flere år hatt ansvaret for å arrangere den euro
peiske kulturminnedagen. I 2002 var temaet «Da klokka klang» og skulle ta for seg
skolenes kulturelle betydning. 8. september ble derfor Son skoles 70-årsjubileum
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feiret i samarbeid med skolens ledelse og elever. Vestby Historielag står som utgi
ver av Son-leksikon. Etter Linnestad har Aasa Jensen, Sigurd Stene og Øystein
Franck-Nielsen vært ledere, og fra 1998 Kari-Anne Slettjord. IG
Vestby-Kuréren
Uavhengig næravis for Vestby kommune. Den utkom i mai-november 1988, med tid
ligere redaktør i Vestby Avis, Svein-Harald Strand/Strand PRINFO, som utgiver og
ansvarlig redaktør. Ideen var å videreføre den 13-årige suksessen med Vestby Avis,
som gikk inn som selvstendig avis ved utgangen av 1987. Avisa hadde kontor i
Thomegården. Den utkom som gratisavis annenhver uke fram til juli, deretter i abon
nement og løssalg. Den oppnådde i løpet av kort tid ca. 1200 i betalt opplag, som
utløste medlemskap i Landsforeningen for lokalaviser, og følgelig pressestøtte/til
gang hl offentlige stillingsannonser. Den måtte imidlertid innstille på grunn av svik
tende annonsesalg og etter et mislykket forsøk på å skaffe investorer med ny kapital
hl videre drift gjennom et aksjeselskap. SHS Se; Strand, Svein-Harald I Vestby Avis.
«Vestby-Kuréren», uavhengig næravis.

Vestmarkveien
Vei i hytteområde på Store Brevik, vest for Brevikveien. Se: Veier og veinavn
Vestsolveien
Vei i hytteområde på Store Brevik, vest for Brevikveien. Se: Veier og veinavn
Veståsveien
Vei i hytteområde øst for Store Brevik. Se: Veier og veinavn.
Vibeveien
Boligvei på Store Brevik. Veiene i området har fuglenavn. Se: Veier og veinavn.
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Victoria Hotel/Victoriagården.
(Foto: ØFN).
Victoria Hotel, Victoriagården

Hotellet ble åpnet i 1957. Det ble bygd på branntomta etter Strøms Pensjonat som
brant i 1955. Byggherre var Johs. Stubberud, og bygningen ble oppført av Jørgen
Klokkerud. Hotellet ble drevet av Solveig Solerød, til Eva Stubberud overtok i mars
1964. Om vinteren var det utleid rom til pensjonister, som ikke kunne bo hjemme.
Elisabeth Grannemann drev «Naustet» i kjelleren i 1972. Vestby kommune kjøpte
huset i 1980. I huset er det nå helsestasjon, tannlegekontor, fysioterapi og ung
domslokaler. BP
«Vidfarne»

Første seilskute som ble bygd på Soons Skibsværft, sjøsatt i 1865. Det var en bark
på 208 tonn og ble bygd for Woxen & Danelius. Skuta forliste i Svartehavet (eller
var det Hvitsjøen?) i 1880. Se; Sjøsetting I Skipsbygging I Skutetidene i Son I Woxen
& Danelius.
Viking Canning

Viking Canning Company Limited AS. Bedrift for produksjon av fiskeprodukter.
Bedriftens historie i Son startet i Ladeveien, i huset til Ødegaard. Gerd og Odd
Birkeland startet der i 1958 med å produsere fiskehermetikk. Siden flyttet de til
underetasjen i Woldegården. Dette interesserte disponent Flatland i Viking
Canning, og det ble enighet om å produsere fiskeprodukter i større stil.
Produksjonen ble igangsatt i 1960 i lokalene til den tidligere såpefabrikken sør for
Gamlesaga. I 1963 flyttet den over til fabrikkbygningen til tidligere Soon
Hermetikk, men flyttet tilbake i 1965 etter at fabrikkbygningen brant. Viking
Canning sørget for utvidelse og ombygging av den gamle såpefabrikken. Bedriften
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var en viktig arbeidsplass, med 20 - 30 ansatte. Den gikk imidlertid konkurs i 1983.
Bygningen inneholder nå dagligvarebutikk, kafé og annen virksomhet. SHS
Villa Holland
Karakteristisk rødmalt villa i sveitserstil sør for Son Marina/Kugrava, i
Hollandveien. Gnr 133, bnr 9. Huset ble bygd av hollenderen Brester, som var kon
torsjef på Kugrava/Soon Slip & Baatbyggeri. Fra huset er det fin utsikt over
Sonskilen og Oslofjorden. Villaen har vært bolig blant annet for kunstmaleren
Søren Onsager. Vestby kommune har ervervet det meste av eiendommens lange
strandlinje fra Son Marina til stranda ved Skutebaugen til friområde. IG
Villa Sjølyst
Se: Birkelandgården.
Vinmonopol
Fra 1929 hadde Son vinutsalg i tidligere tilbygg til Spinnerigården - mellom
Spinnerigården og Thorneboden - drevet av Helge Grønbeck. Dette utsalget opp
hørte 27. januar 1941. (Kilde: Vinmonopolet)
Vittingbukta
Bukt på nordøstsiden av Jeløya, rett sør for Bevøysundet. Ordet kommer antagelig
av fiskenavnet vitting.
Vollehagen
Boligområde øst for Deør skog, utbygd i 1990-åra med eneboliger. Se: Vollebråtan.
Vollebråtan
Tidligere småbruk øst for Deør skog, utskilt fra Liabråten, gnr 137, i 1909. Senere
overtatt av entreprenør Sverre Utakleiv, utbygd til boligområde og kalt Vollehagen.
Vollebråtan (Woldebråten) har navn etter forretningsmannen Rasmus Wold, som
kjøpte eiendommen i første halvdel av 1800-tallet. Se: Wold.
Vinterstemning fra strandkanten,
januar 2002.
(Foto: IG).

Værket
Se: Brødrene Lerviks Båtbyggeri I Åsbogen Teglverk.
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Wangensten, Wilhelm
Kunstmaler. (1884 - 1962) Han har malt «Landskap fra Soon» og «Blaa fjord». Det
sistnevnte viser Sonskilen, og ser ut til å være malt på Steinløkka (Korens
Pensjonat) med Korenhagen i forgrunnen og Bedehuset midt på bildet. (Bedehuset
med den opprinnelige plassering i nåværende Minneparken.) IG
«Landskap fra Soon».
Maleri av Wilhelm Wangensten.

Wedel-Jarlsberg, Georg Ernst Gustav Wilhelm Louis
(1865 - 1935) Fetter av minister Fritz Wedel Jarlsberg, født på slottet i Christiania,
der faren Ferdinand, som var marineoffiser, var kammerherre og slottsforvalter.
Georg ble døpt i slottskapellet. Han giftet seg i moden alder og fikk ett ham - Ella
Sonja (gift Gjersøe), født i 1907.
Georg var en allsidig og aktiv mann, utdannet kadett og offiser, og som offi
ser på den tiden «kunne man alt». Han reiste sent på 1880-tallet til Argentina hvor
han var gaucho (cowboy) og drev en periode en estancia på vel 1000 kyr. Han skrev
bok fra denne tiden: Den gang jeg var cowboy. Han drev også en periode med å stik
ke ut jernbanetraséer i Argentina ved Andesfjellene, (som offiser kunne han som
sagt «alt»), inntil «det kom svensker i området, og da måtte jeg jo reise derfrå». Han
ble så karavanefører for transportkaravanene over Andesfjellene mellom Argentina
og Chile. Han fungerte også en tid som politikommissær.
Han ble senere ansatt ved den norske legasjon i Wien - i stormakten Øster
rike-Ungarn. I denne perioden innførte han og to andre nordmenn regelrett ski
sporten i Østerrike og startet det østerrikske skiforbund (Osterreichischer
Schiverein), der han også ble æresmedlem.
Han var også agronom og forpaktet en periode Hauger gård i Bærum.
Familien ferierte i årene etter 1900 i leid sommerhus på Askerlandet, og der
etter om somrene i Storgata (Langerudhuset) i Son. Han forelsket seg i Son. fikk
området Alicenborg, bygde hus der og flyttet til Son i 1913. Se: Alicenborg
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I Son livnærte Georg seg med flere ting;
Han var meget kunstnerisk, og han laget mange gode tegninger og målerier.
Han tok oppdrag blant annet som reklametegner. Han sendte også tegninger til vit
tighetsbladet «Korsaren».
Han var meget språkmektig, og han bygde kortbølgeradiostasjon på
Alicenborg kort etter at han flyttet til Son. Festene for antennemastene er det fort
satt spor etter. Så lyttet han på nyhetssendinger fra Europa og telefonerte nyhetene
til Aftenposten, - og han var fast kilde for NTB. Dette var mye av Aftenpostens
utenrikstjeneste den gang, nyheter fra den store verden via Son!
Han var en ivrig jeger, startet blant annet Norsk Vorsteherklubb og drev sam
men med andre kjente soninger aktivt skytterlag i Son. Han vakte oppsikt ved å
kjøre hundespann i Storgata i Son.
Han var medlem av Soon Bystyre og i styret i Soon Kino og var nok på
mange måter en miljøskaper i Son. Han var en av stifterne av Soon Seilforening i
1919 og var med i byggekomitéen for «Klubben». Sine evner brukte han også til å
lage seilforeningens kunstferdig utformede diplomer. Det er usikkert om han
hadde seilbåt, men han hadde i mange år motorbåt med seil - en kravellbygd båt
med navnet «Tip». DG Se: Soon Seilforening.
Wedelsåsen
Stor eiendom øverst i Alicenborgveien, med vid utsikt over Son og Oslofjorden.
Navn etter tidligere eier, Wedel Jarlsberg. Eiendommen kalles nå Alicenborg. Se:
Alicenborg.
Wennerhag, Bengt
(1944 -) Møbelsnekker og interiørarkitekt. Han er daglig leder i BWD AS (Bengt
Wennerhag Design), et møbelagentur som blant annet arbeider med butikkinnred
ninger. Etablert i Son 1982/83 og har nå lokaler i Sletta Næringspark. Leder i Soon
Water Kystlag fra 1999. IG
Werner, Johann Georg Julius
Født 1858. Ingeniør og eier av en maskinforretning i Oslo. På begynnelsen av 1900tallet eide han flere eiendommer i Son og omegn: Wernertomta, Værket, Østre
Kolås (kjøpt 1913), Øra og Kolåsøra. Østre Kolås, gnr 152, bnr 13, ble av Werners
dødsbo i 1944 solgt til Gunnar Sørbye og hustru Randi, født Werner Larsen.
Wernerløkka
Tidligere løkke vest for Kolåsveien, tvers overfor prestegården. Oppkalt etter inge
niør Julius Werner. Se: Presteløkka.
Wesenberg, Olga
(1877 - 1975) Malerinne, født i Bergen som datter av varemegler Johan H. Wiese
og hustru Thina. Hun tok 3-årig kunstnerutdannelse i Hannover i Tyskland,
innen maleri, lærarbeid m.m. omkring 1895. Hun giftet seg med Ingolf
Wesenberg. Hun kjøpte i 1924 Lille-Enga i Son, Feierbakken 11, der hun bodde til
1972. Hun skapte mange målerier, hvorav noen med motiv fra Son, treutskjæ
ringer m.m. Lite er bevart eller i familiens eie. (Kilde: Ingolf Wesenberg- barnebarn
I Folketellingen 1900)
Wie, Karl Johan Neuberth
(1901 - 1976) Sjøfartsdirektør. Vokste opp på gården Kullebunn i Kjøvangen som
pleiesønn av Edvard Eriksen (far til Aagot Lautin). Han ble medeier i eiendommen
Fjellstua i Fjellstadbakken, sammen med Aagot Lautin, og han beholdt eiendom
men som sommerhus til sin død. Han tok styrmanns- og skipperskolen og seilte ute
under krigen for rederiet Fearnley & Eger, til han ble torpedert ved Shetland i 1943.
Han arbeidet deretter for Northraship i 1943 - 1945. I 1945 fikk han jobb på sjø
fartskontoret som konsulent og ble senere sjøfartsdirektør, fram til 1971. IG Se også:
Kullebunn I Lautin, Aagot.
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Wikstrand, Bjørn

(1946 -) Født i Oslo. Han flyttet til Son i 1970 da Gunn Hegna startet Son Marina.
Han var da medeier og bestyrer av marinaen. 1 1973 overtok han Son Varemagasin
i Thornegården etter Christoffer Christoffersen og drev her til 1987. Han var salgs
sjef for Son Båtcenter (Son Marina) 1984 -1987 og for «Meglerne Sjø og Land» 1987
-1991. Wikstrand drev Tordenskiold Kro i årene 1991 - 1997.1 1998 ble han havne
sjef i Vestby kommune. BP
Wildenvey, Herman

Dikter. (1885(86?) - 1959) Oppholdt seg tidvis i Son de første par tiår etter 1900.
Hans opplevelser her er beskrevet blant annet i boka «En lykkelig tid». Diktet
«Tidlig sommermorgen» er tilegnet Soon og Omegns Vel og hevdes å være inspi
rert av hans opphold i Son. Ifølge hans egen erindringsbok skal det imidlertid være
skrevet under et kort sommeropphold på Langøya ved Oslo. Se også: Martinsen,
Caroline.
Wittusen, Erling

(1922 - 2001) Han ble i 1945 i en alder av 23 år ansatt som kemner, ligningssjef, tryg
desjef, formannskapssekretær m.m. i Son bykommune. I 1958 ble han ansatt som
kontorsjef i Vestby kommune og ble senere rådmann. AH Se også: Son kommune
1837 - 1964.
Wittusen, Jørgen

(1855 -1927) Skipskaptein. I Vestby Menighetsblad står i 1952 følgende artikkel:
En god representantfor den gamle sjømannsstand i Son var kaptein Jørgen Wittusen
—. Han var født i Son 6/1 1855 og dro til sjøs allerede da han var 12 år gammel. Han seil
te da med en jakt mellom Oslo og Kristiansand S. Han ble kaptein i 1880 og førte da barken
«Rock City», reder Michaelsen i Son. Siden førte han Sons-skutene «Baltic», «Garibaldi»
og «Inverdruie». Den siste båt han førte i utenriksfart var «Eliezer» av Fredrikstad, som
losen seilte på grunn ved den engelske kyst. Den ble helt vrak. De siste 6 år av sin fartstid
førte han «Siljord» som gikk i fart mellom Oslo og Notodden. Han oppga sjøen i 1912.
Wittusen døde 24/12 1927. Hans datter, fru Olga Svendsen, er et trofast medlem av Son
Sjømannsmisjon.
Se også: «Inverdruie» I Seilskuteskippere I Sjømenn I Skutetidene i Son
Andresen, Orvald.
Wittustoppen

Høyeste punkt i Storgata, i krysset mellom Storgata og Fjellstadbakken. Navn etter
familien Wittusen som eier boligeiendommen Storgata 43.
Wold

Handelsfamilie i Son på 1800-tallet.
Rasmus Wold (1796 - 1861) var bror av Peter Thornes hustru av annet ekteskap:
Karen Kristine Wold. Han var sønn av gårdmannsfolk fra Aker. Som ung gutt kom
han til agent Gregers Stoltenberg i Son, og han ble senere gift med Stoltenbergs dat
ter Emilie (1801 -1834). Han overtok Thornegården. Han var borger av Son fra 1821,
og han var da kjøpmann, stor forretningsmann i trelast m.m.. Wold drev også han
del og skipsrederi. Hans datter Elise ble gift med Lars Jørgensen Huitfeldt. Rasmus
Wold var hollandsk visekonsul, et verv som senere ble overtatt av svigersønnen.
Giftermålet førte i 1830 til opprettelsen av firmaet Wold & Huitfeldt og danner inn
ledningen til hva vi kaller Sons storhetstid. Både de ekteskapelige og forretnings
messige forbindelser viser hvordan familiene Wold, Huitfeldt og Thorne var vevet
inn i hverandre. Rasmus Wolds hustru døde i 1834 i en alder av 33 1/2 år og etter
lot seg 7 barn.
Rasmus Wold var en virksom mann, meget interessert i sin forretning og
stedets utvikling. Han var også interessert i jordbruk og ervervet seg flere mindre
landeiendommer ved Son, blant annet Liabråten og Vollebråten (Woldebråten) som
bærer hans navn. Han har også plantet alleer på flere steder, især på veien nærmest
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«Sic transit gloria mundi».
Familien Wolds gravsted på
Såner kirkegård.
(Foto: ØFN).

Liabråten. På denne gården var det to brønner like ved veien, og i den ene var det
karussen Wold levde et stille liv med liten selskapelighet, i motsetning til
Stoltenberg- og Huitfeldtfamiliene. Han var imidlertid i en meget kort periode - fra
22. desember 1838 til 8. januar 1839 - ordfører i Son og Hølen. Tradisjonen sier at
han som 18-åring renskrev Falsens og Adlers utkast til grunnloven i 1814.
Rasmus Wold hadde følgende barn:
Oluf{ 1825 -1867), fullmektig hos faren og siden hos svogeren Huitfeldt. Han
var nederlandsk konsul, gift med Therese Ottesen (født 1837), som da hun ble enke,
giftet seg med Søren Thome i Hølen. Deres barn var Rasmus Wold (født 1863) og
OlufWold, kunstmaleren, som tok navnet Wold-T(h)orne.
Ragna, som tilbrakte sine fleste år i København hos sin slektning statsråd
Stoltenberg.
Elise (født 1823), gift med Lars Jørgensen Huitfeldt.
Thora Johanne (født 1827), gift med grosserer Johan Frederik Danelius i
Kristiania.
Juliane, gift med Adam Werenskiold på Kjølberg.
Karen, gift med grosserer Meyer.
Gregorine Sophie (født 1833), gift med grosserer Jacob Blaauw, Bergen.
(Kilde: Et og andetfra Soon og Hølen i ældre Tider I Folketellingen 1865) Se også:
Falsen, Christian Magnus I Ordførere I Son kommune 1837 -1964 I Wold & Huitfeldt I
Woldegården I Wold-Torne, Oluf.
Wold & Huitfeldt
Firma dannet etter at datteren til Rasmus Wold, Elise, giftet seg med Lars Jørgensen
Huitfeldt i første halvdel av 1800-tallet. Firmaet hadde to eldre dårlige skuter som
begge het Concordia, men oppmuntret av konjunkturene opprettet de i 1850-årene
et skipsverft i Pjåken. (Skutebaugen?) Den første skuta som ble bygd, het R. Wold &
Hintfeldt.
Firmaet begynte i 1851 utskipningsvirksomhet i Fredrikstad. Lars Huitfeldt
drev etter Wolds død (1861) betydelig trelastforretning alene og bygde i 1861 damp
sag i Son. Saga brant ned året etter, men ble straks bygd opp igjen.
Ved Wolds og Huitfeldts fødselsdag i mai var det fest i Son med stor middag
for alle gratulanter fra Moss, Vestby osv. Fra Vestby møtte blant andre den i sin tid
velkjente Casper Erlandsen på Krom, som holdt festtalen, sang og deklamerte. De
store hannoveranske og hollandske flaggene vaiet på de respektive husene. (Kilder:
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Et og andet fra Soon og Hølen i Ældre Tider I Sider fra Son) Se også: Dampsaga I
Skipsbygging I Skutetidene i Son.
Woldebråten

Se; Vollebråtan I Wold.
Woldedammen

Tidligere dam ovenfor Woldegården. Den var vannforsyning for Woldegården og
Stoltenberggården. Allerede i 1917 kjøpte Son kommune dammen av eieren av
Schinrudgården/Stoltenberggården, fm Schinrud, til skoletomt. Son skole stod fer
dig i 1932, men først i begynnelsen av 1950-åra ble dammen gjenfylt og utbygd til
lekeplass i tilknytning til skolen.
Woldedammen før det ble anlagt lekeplass.

Utsikten fra Woldedammen mot nord.

m
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WOLDEGÅRDEN

Woldegården,
(Foto: ØFN).

Woldegården

Verneverdig bygning med adresse Storgata 24, gnr 160, bnr 25. Navnet ble tidlige
re (også) brukt om det sammenbygde nabohuset i sør, den fredede Stolten
berggården. Woldegården er i to etasjer samt kjeller/underetasje og loft. Bygningen
har halvvalmet tak. Det er sveitserstil-detaljer rundt vinduene. Huset er bygd på
1800-tallet og har navn etter familien Wold, en av handelsfamiliene i Son på 1800tallet. Bygningen brukes ennå i hovedsak til boligformål. I underetasjen er kafeen
La Riviera. Woldegården eies av «Woldegården AS», med Christian, Badi og
Michael Batchelor som aksjonæren
I følge folketellingen i 1865 bodde det til sammen 66 mennesker i
Woldegården og Stoltenberggården. I 1900 var innbyggertallet 30 i Woldegården
alene og 25 i Stoltenberggården.
IG Se: La Riviera 1 Stoltenberggården I Wold.
Wold-Torne, Oluf

(1867-1919) Kunstmaler. Født i Son. Wold-Tornes farfar Rasmus Wold var gift med
Emilie Stoltenberg, og gjennom henne var maleren i slekt med portrettøren Mathias
Stoltenberg. Wold-Tornes far, Oluf Wold (1825 -1867), døde før sønnen kom til ver
den. Det hadde da gått helt ut med ham økonomisk. Tre år senere giftet Therese
Wold (Ottesen) seg på ny med Søren Thorne, ætling av et annet fallert handelshus.
Familien hadde måttet gi opp Thornegården i Son, og Olufs stefar begynte en
beskjeden landhandel i Hølen.
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«Fra Soon», 1891.
Maleri av Oluf Wold-Torne.

Maleren het altså Wold etter far og Torne etter stefar. I yngre år skrev han
Thorne, men den fornemme slekten protesterte, da han ikke var en «blods-Thorne».
Slik oppstod hans navn uten h. Da han senere ble berømt, ville slekten by ham den
stumme og forstummede konsonanten tilbake, men han skal ha takket nei. Hans
mor Therese Wold hadde kunstnerisk legning, og hun har malt Såner kirke som ble
revet i 1878. Ett av de vakreste portretter i norsk kunst er av Therese Wold, malt av
sønnen Oluf i 1889.
I guttedagene i 1880-åra malte Oluf prospekter fra Son, med motiver fra Son,
Sonskilen og Hølenselva. De forteller lokalhistorie. Hølenselva eller Såna var vik
tig i Wold-Tornes liv fra barndommen av. Etter hvert ble elva noe av hans kunstne
riske sinn; «Hølenselven gikk i vårkast mot fjorden med et morgenblått som aldri gikk den
unge svermer av sinne. Vi som bor ved denne fjorden, kaller nu dette blå for Torneblått».
Slik skrev Henrik Sørensen. Alle nordmenn av den eldre generasjon har hatt daglig
omgang med Oluf Wold-Torne, seiv om de ikke har visst det. 11890-åra tegnet han
våre pengesedler, som først forsvant med pengesaneringen i 1945. (Kilde: Linnestad:
Vestby - sett med kunstnerøyne) Se også; Thorne I Wold.
Woxen & Danelius

Grosserere i Kristiania: Jacob Woxen (født 1820) og Johan Frederik Danelius (født
1822). Firmaet anla i 1864 seilskipsbyggeri i Son, «Soon Skibsværft», på nåværende
Glennetomta. Det sysselsatte 20 - 30 mann. Det første større skip som ble bygd der,
var «Vidfarne», som ble sjøsatt 2. august 1865. Se; Sjøsetting I Skipsbygging.
Wuhrmann, Claudia

(1955 -) Arkitekt, født i Sveits. Bosatt i Son fra 1985. Eksamen fra Kungliga
Tekniska Hogskolan i Stockholm 1981. Foruten prosjektering av hus har hun innre
det en rekke forretningslokaler. IG

XYZÆ
X
Se: Galleri X.
Yrkesliv
Se; Fiske 1 Folketellinger I Loser I Lystbåtbygging I Normar I Næringsliv
Skutebygging I Skutetidene i Son I Turisme.
Ystad, Asbjørn
(1944 - ) Sivilarkitekt. Eksamen fra Arkitekthøgskolen i Oslo 1972. Har hatt egen
praksis i Son, i Thornegården. Han har tegnet blant annet siste byggetrinn på
Brevik skole.
Zoen, Zoon
To av flere eldre skrivemåter for Son. Hollandsk skrivemåte. Se; Son.
Zoon Water
Navnet på den lokale foreningen tilsluttet Den Indre Sjømannsmisjon. Foreningen
ble stiftet i 1950 i presteboligen i Son av daværende residerende kapellan Asbjørn
Larsen, og han var dens formann i 8 år. Etter den tid var Berit Gulliksen formann
fram til foreningens opphør i 1985. Sandra Lervik var nesten hele tiden kasserer.
Foreningen ble startet på ny i 1994 med Asta Bergersen som leder. AH
Æresborger
Marie Scott-Ruud ble i 1960, i forbindelse med et Soon Weekend-arrangement,
utnevnt til Sons første og hittil eneste æresborger. Se; Scott-Ruud, Marie.

0
Øien, Per Olav

(1937 -) Fløytist. Bosatt i Lindeveien. Professor ved Norges Musikkhøyskole, fløy
tist i Musikkselskabet Harmoniens Orkester 1956 - 62, solofløytist i Kringkastings
orkesteret 1962 - 67, solofløytist i Oslo Filharmoniske Orkester 1967 - 85. Professor
ved The University of Western Ontario 1979 - 80. Medlem av Den Norske Blåse
kvintett fra 1972. Han har deltatt på en rekke turnéer i Norge, Europa, USA og
Canada. Han gjort flere plateinnspillinger. Han har mottatt Prinsesse Astrids
Musikkpris i 1965, Alf Andresen-prisen i 1966, og Kritikerprisen i 1976/77 med Den
Norske Blåsekvintett.
Øra

Lavtliggende jorde på ca. 30 dekar, vest for Hølenselva, på eiendommen Kolås'
grunn. Gårdsnr. 152, bmksnr. 7. Navn etter «øyr», «ør» - grusbanke. Området er
også kalt Kolåsøra. Det har vært kirkegods, og i Oslo domkapitels jordebok fra 1595
er navnet skrevet «Øhre». Så sent som i 1838 måtte Kolås betale en avgift på 5 1/2
spesiedaler til Såner kirke. I henhold til gjeldende kommuneplan er Øra disponert
til fremtidig næringsområde. IG (Kilde: Vestby bygdebok og Stadnamn fraa Oslofjorden.)
«Øralåven».
Maleri av Arne Samuelsen.

Østby, Birger

(1911 - 1979) Lærer. Født i Tynset. Tok middelskolen i 1928, handelsskolen i 1929.
Hadde forretningspraksis 1929-38. Han tok examen artium i 1941. Elverum
Lærerskole i 1943. Tilsatt i Oslo 1943 - 50. Han var skolebestyrer på Vestby
Framhaldsskole 1950 - 60. Siden var han skolebestyrer/rektor på Son skole til han
gikk av for aldersgrensen. Han har vært formann i Vestby Lærerlag, medlem av
skolestyret og medlem av Akershus skolefilmnemnd, foruten bibliotekar ved Son
folkeboksamling som i hans tid hadde lokaler på Son skole. (Kilde: Norske skolefolk.)
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Terrassehus i Øståsen 2002.
(Foto: ØFN).

Øståsen
Skogkledd åsrygg øst for Brevikveien, ovenfor Brevikbukta. Utbyggingsområde for
nye boliger fra 1997, med eneboliger, rekkehus og et stort felt med terrassehus med
utsikt over Oslofjorden. Områdets hovedadkomstvei er Store Brevik vei som knyt
ter seg til Grevlingveien i nord og Brevikveien på Søndre Brevik i sør. Cato Zahl
Pedersen-sentret ligger i Øståsen. Området grenser i sør mot Store Brevik boligom
råde/OBOS-feltet og i nord mot friområdet i Grevlingen. IG
Øståsen Barnehage
Barnehage med 4 avdelinger og 92 plasser åpnet høsten 2002. Adresse: Granittveien
Bestyrer: Siw Karlsen.
Øståsveien
Boligvei i Øståsen på Nordre Brevik. Se: Veier og veinavn.
Øvre Laksa vei
Privat vei gjennom hytteområde på Laksa. Se: Veier og veinavn.
Øwre, Anna
(1864 - 1949) Musikklærerinne. Bodde i Fjellstadbakken 4. Det sies at alle elevene
måtte lære å spille melodien «Til Elise». Hun akkompagnerte på piano da det ble
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ANNA ØWRE

Øståsen Barnehage.
(Foto: IG).
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vist stumfilmer på Strøms Pensjonat - mens Henry Gulliksen sang. Hun var ellers
med i Son Salongorkester, sammen med blant annet lærer Hallvard Hatlehol, lærer
Elseth, Arvid Balstad og Ellen Fredriksen (gift Antonisen).

-ySfaafSte

o
A
Århus
Eiendom nordvest for Hølenselva. Gnr 151. Presteødegården og Århus har opprin
nelig vært ett bruk. Det opprinnelige navnet har vært Århus eller Åros, dvs enten
«huset ved elva» eller «å-oset» eller elvemunningen. Den første tolkningen anses
som mest sannsynlig. Eldre skrivemåter har vært: Aarhusz (1575), Aarhuus øde
gaard (1723). (Kilde: Vestby bygdebok) Se: Presteødegården.
Ås

Annet navn på Stavnes gård, gnr 158. Se: Stavnes.
Åsbogen
Framstikkende åsrygg ved Hølenselva. Navnet sammensatt av «ås» og «bog» baug. I Son ofte uttalt «åsjbogen».
Åsbogen Teglverk
Teglverk på østsiden av Hølenselva, der Brødrene Lerviks Båtbyggeri nå ligger.
Teglverket var i drift på 1800-tallet. Minnet om teglverket finnes i stedsnavnet
Verket eller Værket. Verket omtales i 1824, da firmaet Wolf & Dauwilles i London
kjøpte Åsbogen Teglverk ved auksjon for 170 spesiedaler, men samme dag solgte
det videre til brennevinselger RN. Wellieur for 200 spesiedaler. I en takst i 1825 var
det en teglovn med lengde 18 alen, bredde 13 alen og høyde 6 alen. Muren var 21/2
alen tykk med 10 støpte jerndører. I tillegg var det et bindingsverkshus med hyller
for takstein, foruten andre bygninger tilknyttet gårdsdriften på eiendommen.
Verket skiftet stadig eiere: Løytnant Bing i 1827, marketenter Andreas Hygen
i 1829, kaptein Fredrik Stoltenberg i 1835, Mads Andr. Selvig i 1843, overtollbetjent
Andreas Nicolai Møller i 1849, skipstømmermann Johan Hansen Møllergården i
1875, ingeniør Julius Werner i 1911.
(Kilde: Vestby bygdebok.)
Aasen, Jens Arvid
Født 1931 i Woldegården. Sønn av Sverre Andersen og Anna Ulfsrud. Han avtjen
te militærtjeneste i Tysklandsbrigaden. Han tjenestegjorde 1953 - 61 ved NATO's
Nordkommando på Kolsås. Han fikk så stilling i E-staben, sikkerhetsavdelingen.
Fra 1970 til 1996 var han ansatt i «NATO Office of Security» (NOS). Han ble sjef for
avdelingen for informasjons- og fysisk sikkerhet, med ansvar for sikkerheten i
NATO's hovedkvarter i Brussel, av graderte NATO-opplysninger, tiltak mot
terrorisme ved toppmøter m.m. Etter tiden i NOS var han i Litauen, for å «demo
kratisere» sikkerhetstjenesten. Som pensjonist flyttet han med sin kone Sissel til
Son, der han hadde overtatt huset etter sin tante Elsa Andersen i Kleiva. Han er sty
remedlem i Son Båtforening og Son Petanque Klubb og har fungert som Son-guide.
IG
Aasen, Sissel
(1931 -) Født i Oslo. Handelsgymnasium i 1951. NATO-karrieren startet i 1952. Hun
ble sekretær for Deputy Chief of Staff, Operation & Training, i flyvåpenet. Siden
kom hun i marinen, hos en engelsk kommandør. Da Nordkommandoen flyttet til
Kolsås, ble hun «Personal Assistant» hos «Chief of Staff», i hæren. Hun har altså tje
nestegjort i alle forsvarsgrenene. Hun sluttet etter 17 års tjeneste i NATO. I Brussel
ble hun medlem av Den Norske Forening, og etter hvert sekretær og formann. Hun
redigerte foreningens avis, arrangerte utflukter og museumsbesøk, konserter og
foredragsaftener med kunstnere fra Norge. Hun er æresmedlem av Den Norske
Forening i Belgia. Siden hun flyttet til Son, har hun vært frivillig arbeider på Son
Kystkultursenter og Son-guide. IG
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Son Havnestyres protokoller 1777 - 1963 (Opprinnelig: Soon Havnecommissions
Forhandlingsprotocol)
Folketellingene, spesielt for 1801,1865 og 1900 (digitalarkivet)
OlufRygh: Norske Gaardnavne -1894
Nils Kjær: Epistler: Julibrevfra Son -1911
Oluf Peter Nyquist: «Et og andet om Soon og Hølen i Ældre Tider» - artikkelserie i Moss
Avis 1918
Mathias Hjertaas: Vestby Prestegjeld - Bidrag til en Østlandsbygds historie -1920
Gustav Indrebø: Stadnamn fraa Oslofjorden -1929
Soon og Omegns Vels julehefter: Jul ved fjorden - 1929 -1930 -1931. Nytt opptrykk 1983
J. Steenstrup: Hvem er hvem? - 1934 ogflere årganger - H. Aschehoug & Co.
J. Gjærum: Akershus Fylkes Veghistorie -1954
Fiskeridirektøren: Register over merkepliktige norske fiskefarkoster 1960
Norske Skolefolk, Paul T. Dreyers Forlag 1966
Sveinung Dammen: «Thornegården» - Historisk særoppgave -1968
Osvald Martinsen: Vestby Bygdebok - gardshistorie, bind 2 -1976
Dag Larsen: Fra en hvitmalt by -1977
Terje Eklund og Arne Fjeldstad: Gårder og kirker i Folio -1978
Såner Skolekorps 25 år - jubileumsberetning 1978
Soon og Omegns Vels jubileumsbok: Sider fra Son -1979
Soon og Omegns Vels bildebok: Bilder fra Son -1980
Såner kirke 1880 - 1980 - et skrift til 100-årsjubileet 1980
Stemshaug: Norsk Stadnamnleksikon - Det norske samlaget 1980
H. Chr. Mamen: Bygd og by i Norge - Akershus. Gyldendal 1981
Vestby Historielag: Vestby som var -1981
Fortidsminneforeningen: Forslag til bevaringsplan for Son -1984
Søndre Brevik Vel: Jubileumsberetning 1984
Bjørn Finnestad: Vestby og skutene - Vestby Historielag 1988
Bjørn Finnestad: Carl Dørnberger - Vestby Kunstforening 1989
Hartvig W. Dannevig og Jo van der Eynden: Fiskeplasser i ytre og indre Oslofjord Gyldendal 1989
Vestby Historielag: Fokalhistorien i Vestby Avis -1990
Jan E. Johansen: «Den Røde Hane» - Brannvernet i Vestby gjennom 170 år -1990
Vestby Energiverk 75 år -1990
Norsk Historisk Leksikon, J. W. Cappelens Forlag A.S -1990
Soon Idrettsforenings jubileumsskrift 1992
Stephan Tschudi Madsen og Morten Møller Warmedal: Vakrest i landet - De best bevarte
steder i Norge - Cappelen 1991
Vestby Fandbrukslag 1893 -1993: Levende bygd gjennom 100 år
Zoen Water: Soon Seilforenings jubileumsnummer 1994
Bjørn Finnestad: Vestby - sett med kunstnerøyne - 2. utgave 1994
Fortidsvern nr. 3 1994: Kari-Anne Slettjord og Ivar Gudmundsen: Son - kystbyen i
Akershus
Jørn Sandnes og Ola Trond Taugbøl: Kulturminneatlas Folio - ferdsel og vegfar - Folio
Museum, Akershus Fylkeskommune og Follorådet 1995
Håkon Isachsen, Magnus Whatley, Erik Folkeson Jensen: Zoen Water - Son i seilskutetiden
Skoleoppgave
Øystein Kock Johansen: Vestby Bygdebok: Vestby - fra istid til vikingtid -1997
Birger Løvland: Hilsenfra Folio - Valdres forlag 1998
Randi Gaustad: Skål for Norge! - Nøstetangens spennende billedverden - Aschehoug 1998
Kjøvangen velforening: Kjøvangens nyere historie -1998
Knut Ottersen: Sons-prating - 2000
Henrik Iversen, Axel Iversen og Olle Neckman: Jac M Iversen - Ett liv med båtar genom sju
decennier - 2001
Cappelens kart 70 - Kartboka 2001
Bjørn Filleslåtten og Ivar Simastuen: Politiet i Folio gjennom 100 år - 2002
Eivind Strand Jacobsen: Noen erindringerfra siste verdenskrig 1940 - 45 slikjeg opplevde dem
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Inga Torp, Særoppgave på Vestby Videregående Skole: Noen lokale stedsnavn
Folio Historie- og Museumslag: Follominne, flere årganger
Folio Historielag: Follominne, flere årganger
Vestby kommune: Lokalveiviseren, flere årganger
Vestby Avis
Vestby Menighetsblad
Vestby-Kuréren
Vestbynytt
Moss Avis
Moss Dagblad
Østlandets Blad
Forfattere - bidragsytere
AH Asmund Haugtun
BL
Bjørn Linnestad
BP Bjørg Paulsen
DG Dag Gjersøe
DL Dag Larsen
EMO Else Mehren Olsen
EN Eva Nygaard
ER Elisabeth Rød
IG
Ivar Gudmundsen
KAS Kari-Anne Slettjord
KT Karsten Thrane
KTH Knut Thome
MD Mette Dahl
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OB
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OTH
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RF
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SS
STS
VV

Andre bidragsytere og informanter
Gerd Birkeland
Odd Birkeland
Edith Blix Brevik
Odd Erik Evensen
Øystein Franck-Nielsen
Jørn Fredriksen
Odd Hedum
Else Hestevik
Helge Holter
Aase Jansen
Jan Johansen
Rolf Jørgensen

Arne Karlsen
Reidar Kolderup
Einar M. Knudsen
Anne Lise Larsen
Kirsti Olsen
Knut Ottersen
Sturla Strand
Else Trondsen
Kirsten Wie Bull
Ingolf Wesenberg
Erling Wittusen
Og enda flere

Morten Vanem
Olav Balle
Odd Myklebust
Odd Toralf Holter
Per G. Norseng
Per Hedum
Ragnar Fjørtoft
Ragnhild Lervik Johansen
Svein-Harald Strand
Sigurd Stene
Stein Schierenbeck
Vidar Vanberg
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H Redaksjonskomiteen og lederen i Vestby Historielag sandet rundt kjøkkenbordet:
Fra venstre: Kari-Anne Slettjord, Elisabeth Rød, Asmund Haugtun, Sigurd Stene,
Karsten W. Thrane, Bjørg Paulsen og Ivar Gudmundsen.

SON LEKSIKON - hvordan kom idéen opp? Det startet med at Ivar
Gudmundsen i 1998 registrerte at enkelte kommuner hadde laget sitt
eget leksikon og mente at dette også kunne være noe for Son. Og han
satte i gang. Etter å ha skrevet ca. 90 sider stoff med 500-600 oppslagsord, fant han at opp gaven begynte å vokse over hodet, og han tok
saken opp med styret i Vestby Historielag. Historielaget tente på idéen
om å utgi et eget leksikon for Son og omegn. Det ble nedsatt en redaksjonskomité .
Komitéen hadde sitt første møte 1. februar 1999. Alle medlemmene har arbeidet for å finne artikler og temaer. Man har dessuten
fått bidrag fra flere andre forfattere. Stoffmengden ble stadig større/og
arbeidet tok lenger tid enn først beregnet. Etter hvert er det blitt ei bok
på 420 sider med ca. 1100 oppslagsord.
Redaksjonskomitéen har holdt sine møter ved kjøkkenbordet
hos Kari-Anne Slettjord og Ivar Gudmundsen. Dei er drukket mye
kaffe og fortært mange kaker, og etter mange diskusjoner er man kommet fram til dette resultatet. Historielagets leder Kari-Anne Slettjord
har vært med på de fleste møtene, samlet tekst og billedstoff med
tilhørende informasjon.
Vestby Historielag er meget fornøyd med resultatet og planlegger bøker også om andre tettsteder i Vestby. Står Hvitsten for tur
neste gang?
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