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LITT BAKGRUNNSSTOFF 

Først litt bakgrunnsinformasjon vedrørende Singer symaskiner, Kodak kameraer og K. 

Moldenæs Handelsskole i Tromsø. Disse spiller alle en rolle i denne lille fortellingen. 

THE SINGER MANUFACTURING COMPANY 

Selskapet Singer Corporation ble etablert av Isac Merrit Singer i USA i året 1851. I 1865 

skiftet det navn til The Singer Manufacturing Company og igjen i 1963 til The Singer 

Company.  

 

Grunnlaget for bedriften var et patent på en velfungerende symaskin. Singer selskapet ble 

etter hvert et globalt selskap med fabrikker og salgsnett i de fleste land i verden. Rett 

produkt til rett tid er virkelig et begrep man kan anvende her. Symaskinen var fram mot 2. 

verdenskrig et produkt som nesten solgte seg selv, så stor var etterspørselen. Singer 

selskapet tilbød i tillegg folk å kjøpe symaskinen på avbetaling. 

 

Denne Singer maskinen fant jeg på garasjeloftet. Den har serienummer EB708047 og er 

derfor produsert i 1938 på Clydebank fabrikken i Skottland. 
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KODAK HAWK-EYE KAMERA 

De fleste av de gamle bildene i denne 

artikkelen er tatt med dette kameraet. 

Så langt jeg har kunnet finne ut ved å 

søke på internett så er dette et No. 2 

Hawk-Eye modell B kamera produsert av 

Kodak. Modellen ble introdusert i 1927 

og produsert fra 1927 til 1930. 

Jeg vil anta at min bestefar Henry 

Johansen kjøpte dette kameraet i 

Tromsø ca 1930 mens han gikk på K. 

Moldenæs Handelsskole der. 

Som man kan se er dette enkle saker, 

men bildene tatt med det ble 

forbausende gode tatt i betraktning at 

kamerahuset for det meste er laget av 

papp. 

 

 

De siste bildene tatt med dette 

kameraet i denne artikkelen er fra 

ca 1939. Vi ser da at kameraet 

begynner å merke alderen, 

spesielt ved at lys har en tendens 

til å slippe inn på filmen å sløre 

den. 

Men 10 års flittig bruk måtte jo ha 

den virkningen på et pappkamera.  

Det virker som om kameraet 

fortsatt fungerer mekanisk sett så 

det hadde jo vært artig å få tak i 

film til det. Så har du en rull med 

120 rollfilm, image size 21/4 x 31/4 

inch så er jeg interessert. 
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K. MOLDENÆS HANDELSSKOLE, TROMSØ 

Henry tok handelsskolen i Tromsø da han var rundt 25 år gammel. Avgangsvitnemålet fra K. 

Moldenæs Handelsskole er datert 31. mars 1932. På bildet under ser vi Henry, ved årene, og 

to skolekamerater i en robåt på Tromsø havn. Husk at dette var lenge før brua over til 

Tromsdalen var påtenkt. 

 

Bygningene i bakgrunnen bærer navn som A/S Norsk Fiskeindustri, Johs Eriksen Snører og 

Angler og Tromsø Smie og Motorverksted.  

 

På bildet til høyre ser vi Henry og 

det som antakelig er 3 

skolekamerater. I bakgrunnen 

Tromsø havn. 

Henry står her helt til høyre i bildet 

med sin flotte Borsalinohatt på 

hodet. 

 



Han Henry og symaskinan Ca 1939 
 

Odd-Inge Larsen – Målselv Historielag  Side 4 av 9 
 

På bildet under har vi beveget oss inn i Tromsø sentrum. Igjen sikkert en samling medelever 

fra handelsskolen. Henry er her nummer 2 fra venstre. 

 

EN TUR PÅ KIRKEGÅRDEN SOMMEREN 2008 

Nå begynner vi å nærme oss noe som kan forklare tittelen på denne artikkelen. Sommeren 

2008 planla vi et slektstreff. I den anledning var jeg på kirkegården for å rydde og stelle på 

familiegravene. Mens jeg stod ved graven til Henry, min bestefar, så kommer Bjørn 

Taraldsen bort til meg. Jeg kjenner jo han litt fra før så jeg trodde han bare skulle si hei. Til 

min forbauselse titter han litt på gravsteinen og spør meg så om det er slik at jeg er i slekt 

med han Singer-Henry.  

Jeg hadde aldri hørt det navnet på min bestefar før, men med det samme jeg hørte dette 

falt mange brikker på plass i mitt hode. Jeg kunne jo vagt huske at jeg hadde hørt noe om at 

han drev med symaskiner i sin ungdom. Og så var det jo en del bilder i et gammelt 

fotoalbum av en båt med navn Singer I.  

Bjørn hadde utrolig nok snakket om gamledager med sin mor uken i forveien. Da hadde hun 

kommet inn på Singer-Henry. Et helt utrolig sammentreff at hun skulle gjøre dette sånn ca 

70 år etter at han var kjent under dette navnet i Målselv og tilliggende kommuner. Og sånn 

flaks at jeg skulle treffe på Bjørn på kirkegården rett etterpå. 
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SINGER-HENRY, BÅTSEN OG ”SINGER I” 

En stund etter at han var ferdig på handelsskolen begynte altså Henry som agent for Singer 

symaskiner. Jeg vet ikke nøyaktig når eller hvor lenge han var dette. Men det må ha vært en 

gang mellom 1933 og 1939. I 1939 giftet han seg med Oddveig Rognmo og stiftet familie så 

jeg vil anta at det omreisende livet stoppet da. Vi har i hvert fall et handelsbrev utstedt i 

1939 som gav han rett til å drive med handel. Det er jo rimelig å anta at han har jobbet med 

dette som ”lærling” en tid før dette. De bildene som nå følger er derfor antakelig tatt i 1939, 

i hovedsak om bord på båten ”Singer I”.  

 

Bildet over viser Henry på styrhustaket til ”Singer I”. I bakgrunnen ser vi havna på Finnsnes. 

Nemak Olielager skiftet navn til AS Norske Shell i 1940 så det er en god indikasjon på at 

dette bildet er fra 1939. 
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Bildet under viser ”Singer I” på vei inn til Finnsnes. Som vi ser var det en staselig liten båt. 

 

Det var to mann om bord i ”Singer I”. Henry som 

var agent for Singer symaskiner og båtsen som het 

Thomassen. Sistnevnte hadde antakelig ansvar for 

båten og navigeringen. Til høyre ser vi Henry og 

Thomassen som slapper av i kahytten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Til venstre holder Henry på med middagen. Det kan 

se ut til at det er røkte kjøttpølser det går i. 
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Noen bilder til fra ”Singer I” tåler vi nok. Tror bildet over er fra Sørreisa. På det lille bildet 

under ser vi igjen Thomassen og til høyre under ”Singer I” fotografert fra land. Sikkert de to 

stolte sjøulker som fikk noen på land til å ta bilde av seg. 
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Jeg fant tre gamle symaskiner da jeg rotet rundt på loftet. De var alle laget ved fabrikken i 

Clydebank i Skottland. Maskinen over til venstre i 1938. Den kunne altså godt være en 

maskin Henry selv har solgt til noen i slekten. Maskinen til høyre har serienummer Y2280246 

som tilsier at den er produsert i 1924. Den siste maskinen, som ikke er avbildet her, har 

serienummer F1598467 og er derfor produsert i 1911. 
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HENRY A. JOHANSEN 1907 - 1986 

Henry var født i 1907. Mellomnavnet Amandus var han ikke så glad i så Henry Johansen var 

det navnet han brukte til daglig. Han giftet seg med Oddveig Rognmo i 1939 og jeg antar at 

det da etter hvert ble slutt med å være omreisende agent for Singer symaskiner. 

Henry avsluttet sin yrkesaktive kariere i Målselv 

Sparebank på Moen.  Han var banksjef der da han 

ble pensjonist. 

Målselv Sparebank eksisterer ikke lengre. Den ble 

etter hvert oppslukt av Sparebank1. Men for oss 

som fortsatt husker banken som den var i det 

gamle hvite bankbygget nede på Moen har jeg tatt 

med noen bankminner her på denne siden. Dette 

var slike ting banken delte ut til sine kunder. 

Sparebøssen fikk jeg da jeg var liten og jeg har jo 

spart noen hundre kroner i den opp gjennom årene. 

Kniven var vel mer beregnet på de voksne kundene. 

Vi som var barn fikk ting som reflekser, 

tegneblyanter, sparebøsser og leker av ymse slag.  


