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Boktittelen "Son under Son" har dobbel betydning: For det første viser den til det Son som bokstavelig talt
ligger under bakken i og omkring det nåværende tettstedet og som arkeologer i mer enn ti år har arbeidet med
å undersøke deler av. For det andre viser den til det som ligger "under" dagens sommeridyll, med kafeer,
gallerier og båtliv. Ladestedet Son var i flere hundre år en viktig utskipningshavn for trelast og befolket av
kjøpmenn, skippere, tollbetjenter, loser, sjauere, håndverkere og fiskere.
Forfatterne har arbeidet med Sons historie i en årrekke. Denne boka forteller om funnene som arkeologene har
gjort på gården Labo og i Son sentrum og om bosetting, handel og skipsfart fra middelalderen til 1700-tallet.
Kombinasjonen av historiske og arkeologiske kilder kan fortelle mye om handelsstedet på Labo og om
hvordan en strand og en bukt ble til Son sentrum og torg. Boka er rikt illustrert.
Apoteket i Son ligger i den historiske Huitfeldtgården i hjertet av Son. Bygningen er over 200 år gammel, i sin
tid var den eid av sorenskriver Christian Magnus. Solsiden Son restaurant i sentrum av Son i Vestby
Kommune En herlig badsturunde som du kan nyte alene eller sammen med venner og kolleger i vårt […]
Velkommen til Son Båtforening Son Båtforening holder til på Søndre Brevik havn, ca. 3 km syd for Son
sentrum. Her har båtforeningen kran med løfte. Lokalmagasinet i Hollenderstaden Son i Vestby kommune.
Reguleringsplanen legger opp til 18 eneboliger med mulighet for sekundærboliger. Porsche Center Son
Brevikbråteveien 33 1555 Son Norge. Sentralbord: +47 64 986 911 Telefaks: +47 69 285 998. E-post
salgsavdeling: salg@porsche-son.no SAGA er et kulturelt møtested i Vestby kommune. Her får du
informasjon om hva som skjer og rører seg i Son kulturkirke av arrangement og aktiviteter. Nydelig golfbane
med vakker beliggenhet i Son. Lørdag 20.
mai ble Narvesen Tour arrangert på Soon GK.

Dette er en turneringsserie for juniorer som går over. Sagaveien 102 (vegg i vegg med kiosken i
Atlanticgården) 1555 Son. Tlf.: 911 16 555 Prisliste for vinteropplag sesongen 2013/2014. Vi kan tilby opplag
i flere varianter som vist under. Størrelse Ute lagring Undertak / Dekket Inne.

