
– Jernbanen ødela det vakre Lar-
vik!

Ordene tilhører 95-årige Augus-
ta Abrahamsen. I en samtale med 
fylkeskonservator Asbjørn Bak-
ken på aldershjemmet der hun 
bodde på 1950-tallet, fortalte Au-
gusta om byen hun hadde forel-
sket seg i da hun som ungjente 
kom flyttende til Larvik.

«Storgaten, med vakre hus på den 
ene side, og hvor familiene hadde 
sine deilige haver på den andre.

Jeg husker spesielt apoteker Teil-
manns have (nå jernbaneperron-
gen) med nøttetrealleen. Der inne 
var det benker og bord hvor det 
holdtes festlige kaffeselskaper. Ro-
sene blomstret der inne, rikere enn i 
de øvrige haver. Hele Storgaten var 
fylt av velduft.»

Larvik i endring  –  Industri og arbeidsliv  –  Kvinner  –  Forbrytelse og straff  –  Kropp og sjel  –  Fra jord til bord  –  Havet gir og havet tar 
Ung i Larvik  –  Makt og avmakt  –  Mangfold og medborgerskap  –  Kulturbyen  –  Innovasjon og skaperkraft

Augusta Abrahamsen 
(1861–1959)

Vi i Larvik 350 er et prosjekt av 
journalist Kristian Bålsrød, historiker 
Ane Ringheim Eriksen ved Larvik 
Museum og illustratør Christina Dis-
ington, med støtte fra Larvik kom-
mune. Hver lørdag i løpet av 2021 vil 
du i ØP bli kjent med ett av totalt 350 
portretter som vil utgjøre samlingen 
Vi i Larvik 350. Se mer på vi350.no, 
og på jubileets facebook-side.

Augusta skrev bøker og fortel-
linger for både barn og voksne. 
Hennes mest kjente bok, «Radika-
lerens hustru», handler om harde 
politiske kamper i Larvik i 
1880-årene. Hun var gift med ven-
strepolitiker Lars Abrahamsen, og 
fikk nær kjennskap til stridighete-
ne. På begynnelsen av 1900-tallet 
var hun også en av de viktigste på-
driverne for å få valgt inn kvinner i 
kommunestyret i Larvik. Men da 
fylkeskonservatoren fikk henne i 
tale, var det ikke forfatterskapet 
eller stemmerett hun først og 
fremst ville snakke om. Hun var 
mer opptatt av hvordan toget had-
de ødelagt byen hennes. Storgata 
hadde vært Europas vakreste gate 
der den lå som en halvmåne om 
fjorden med de vakre hagene på 
nedsiden, mente hun.

«Å drive der, frem og tilbake som-
merkveldene, høre den sakte skvul-
pen fra stranden, se utover havet 
når den berømte Larviksmåne kas-
tet sølvstrime derover – nei, man 
glemmer det aldri. Intet under at 
Larvik ble kalt Nordens Neapel.»

Augustas dom over byutviklingen 
var ærlig, men hard: 

«Jernbanen hugg seg brutalt 
gjennom byens sentrum, den fylte 
luften med skitt og larm, den laget 
store og stygge jernbanetomter der 
hvor hagene hadde blomstret og 
folk hadde koset seg nede ved stran-
den. »

 Kilde: Østlands-Posten  
28. september 1967 og 10. mars 1979 
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