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Hva med
identiteten?
Vil sammenslåingen påvirke hvordan vi ser på oss
selv? Arild Lund, tidligere Tjølling-ordfører og den
første i nye Larvik i 1988, tror ikke det er all verden.
Jan Roaldset

Sier han er fra larvik

M

– Når folk fra andre steder spør hvor jeg bor, svarer
jeg alltid Larvik. Det vet de hva er. For meg er det
mest et praktisk spørsmål. Men jeg er selvfølgelig
fortsatt Tjølling-patriot.
Lund er aktiv i det lokale historielaget og seniorgruppa i idretten. Mens både bridgeentusiastene
og høyreseniorene har samlet seg om én forening,
som har møtene sine i Larvik sentrum. Dit drar
han rett som det er.
Mer stolthet i storkommunen tror han ikke det
er blitt.
Han tenker på den kommende sammenslåingen
av Larvik og Lardal i 2018. Spesielt i Lardal har det
vært mye motstand.
– Det burde være uproblematisk. Du er jo lardøl
fortsatt, selv om kommunen heter Larvik. Og en
kommune handler jo bare om hvordan du organiserer tjenestene.
Lund innrømmer at hadde ikke de fem kommunene slått seg sammen, ville han antakelig vært
mindre opptatt av de andre fire.
– Jeg ville nok fulgt litt med, men neppe hatt
særlig omsorg for Brunlanes, for eksempel.

en kanskje det er fordi han sto midt
oppi tumultene som lokalpolitiker?
– Jeg hører jo fortsatt fra tid til annen, nærmere 30 år etter sammenslåingen, utbrudd som «La oss sprenge Lågabrua!».
Det er jo den som skiller øst og vest i dagens Larvik. Men det er nok mest blant eldre Tjølling-folk,
som bor langt unna bysentrum, humrer gammelordføreren.
Han er 76 år, og nyter pensjonisttilværelsen
sammen med sin Aud.
Lund ble født hjemme i stua ved Lauve stasjon i
1940. Seinere fikk familien hus på Vollen. I Larvik
var det i likhet med nye Sandefjord enighet om
navn, selv om Nesjar var på enkeltes tunger. Men i
motsetning til her gikk nytt kommunevåpen unna
i en fei. I SAS ble det jo stor ståhei.
Rivningene i sørfylket gikk mellom én eller flere
av de fem kommunene: Stavern, Brunlanes, Larvik, Hedrum og Tjølling. Hvis politikere fra én av
de gamle kommunene prøvde seg, ble de holdt
nede av de fire andre.
– Særlig Larvik ble ofte dukka den første tida, sier
Lund.

Hedrum mest stillferdig
– Mest fredelig var det i Hedrum, særlig på Nanset,
og delvis i Tjølling. Her var selvfølgelig Østre Halsen mest positive. Folk brummet mer i Brunlanes.
Særlig var de aggressive i den vestlige delen. Og
Stavern har alltid vært noe for seg selv, enda så
små de er. Der var motstanden størst. Stavern ble
en digresjon. De brakte lite inn i boet. Det var bare
Larvik som ønsket sammenslåing, sier Lund.
Hedrum hadde best økonomi. Larvik slet tungt.
Vestfoldbenken på Stortinget sa klart: La fem
kommuner bli én!
Han tror innflytterne de seinere årene føler seg
som larvikinger. De har ikke noe forhold til Tjølling. Spesielt ikke etter at Posten sørget for 3280
Tjodalyng som det lokale stedsnavnet.
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råd til nye Sandefjord
Lund har et råd til dem som leder nye Sandefjord
fra 1. januar.
– Ikke fjern skoler i utkantene. Da blir det bråk.
Hvarnes, helt ytterst i Hedrum, ble ikke glemt. Det
gjorde vi klokt i, mener Lund.
Han anbefaler administrasjonen og politikerne i
nye Sandefjord å unngå forskjellsbehandling. Da
tror han folk blir krakilske.
– Og innbyggerne må for all del ikke danne bygdelister og sånt. Det går an å være patriotisk uten,
mener Lund.
Han trodde i 1988 at det ville ta minst 25 år før
en felles identitet i en storkommune ville være et
faktum.
– Nå er det gått 28. Vi har nok trengt den tida,
sier Lund.
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