Presentasjon av Skipsreder Hans. P. Jacobsen1

Skipsreder H.P. Jacobsen som startet Langesund Mekaniske Verksted

Skipsreder Hans. P. Jacobsen kom til Langesund i 1870 årene. Han var født
i Krabberødstrand ved Stathelle i 1853 og døde i Langesund i 1958 i en
alder av nærmere 105 år.
Langesund og Omegns Sjømannsforening presenterer H.P. Jacobsens egen
beretning om hvordan han startet virksomheten ved Langesund Mekaniske
Verksted på vår hjemmeside ”Historiske godbiter”.
I sitt lange liv var Jacobsen en foregangsmann på mange områder som
skulle få stor betydning for den moderne utvikling i byen.
Om utviklingen av Verkstedet fra 1898 til 1940 årene kan leses i hans egen
historie om virksomheten.
I tillegg til å være verftseier eide han et stort skiprederi med 14-15
seilskuter og 14 dampskip.
H.P. Jacobsen var også en drivende kraft på mange andre felter i
Langesund og omegn. Blant annet var han den første nordmann som
eksporterte saltet makrell til Amerika. I tillegg sto han for en stor eksport
av hummer og laks.
Han var opptatt av nye og moderne fiskeredskaper og var en ildsjel for at
Langesundsfiskerne skulle fiske med snurpenot.
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En del biografisk informasjon om H.P. Jacobsen er hentet fra Jac Lund-Tangens
arkivmateriale.

På andre områder som fikk stor betydning for byen, kan nevnes at han var
med å starte lokalavisen ”Langesunds Blad” i 1882. Senere i 1896 startet
han også ”Breviksposten” i Brevik.
Han var en betydelig bidragsyter da Langesund fikk sin første redningsskøyte i 1892.
Han var lysende opptatt av idrett og støttet over mange år opp om
idrettsvirksomheten i Langesund. I takknemlighet har Langesund
Idrettsforening valgt ham til æresmedlem.
Jacobsen var også med å starte Langesund og Omegns Sjømannsforening i
1925 og var medlem av foreningen i en rekke år. I tillegg var Jacobsen
engasjert i Langesund Arbeiderforening hvor han var engasjert i en lengre
periode.
H.P. Jacobsen var medlem av bystyret i Langesund, både som
formannskapsmedlem, varaordfører og ordfører.
Han arbeidet for og var en forkjemper for avholdssaken. Han erklærte
rusdrikken ”krig” og var en glødende avholdsmann i hele sitt liv.

