
Mitt første møte med damenes moteverden skjedde helt 
på slutten av førtitallet etter at min far hadde fått et eksem-
plar av boken «Hvem, Hva, Hvor» til jul. I den boka sto det 
klart at årets kvinnemote het ««New Look. At denne moten 
passet for damer på Haukerød Ring bussen til byen på denne 
tiden fant jeg ikke helt naturlig. Om bildet av disse to lokale 
damene noen år senere i pene omgivelser har noe med nevn-
te mote å gjøre kjennes like lite som hvem damene er. Kan-
skje noen kjenner disse damene igjen? Bildet er over 50 år 
gammelt. tekst: Harald fevang/foto: Arkiv

«New look»

Det vAr gjerne kø i messa ombord når posten ble delt ut. 
Men før det kunne det vel hende at posten måtte innom flere 
steder. Dette brevet ble sendt fra hjemmet Anmarheim på 
Fokserød til messegutten Kjell Fredriksen i 1955. Det gikk 
først til agentkontoret i Venezuela. Deretter ble et brakt om-
bord i kokeriet oppkalt etter rederen Abraham Larsen. Der-
nest til Kjell ombord i hvalbåten Arnt Karlsen som var opp-
kalt etter en fortjent hvalskytter i rederiet Union Whaling I 
Syd Afrika. Til sist ble det forsiktig åpnet av en førstereisgutt 
i en trang lugar i det sydlige Atlanterhavet. 

 tekst: Harald fevang

Flypostbrevet

vestfold fremtid: Liv Kolstad og Harry Rove på «Slappen» med avisbunken fra 1965.  foto: svein olav løberg og Harald fevang

27000.- av Sandar Sparebank til utbyg-
ging av idrettsanlegget. Sekretæren Peer 
Møller foreslo også å få utarbeidet en 35 
års jubileumsberetning.

Fra Handelsfåtens idrettsserier mel-
des at sandefjordtankbåtene Spervik og 
Jakinda hevder seg godt I fri-idrett 
blandt 344 deltakende lag. I fotballseri-
en som omfatter 633 skip, ligger linjeski-
pene Thorsdrake og Thorsriver godt an. 
Ildsjeler er bl.a. Per Kjærnes, Roy  
Myrsve og Per Mathisen

Kultur
På Verdensteatret spilles «Eddie  
Constantine og kvinneligaen» kl. 18.30. 
Annonsen forteller at Eddie var FBIs tøf-
feste agent. Sandefjord Blandede Kor 
har på årsfesten gitt utmerkelsen «Det 
Blå Bånd» for trofast medlemskap til 
Jenny Simonsen, Tilly Hauge, Kathe 
Netland og Eva Hofsøy.  Populære teg-
neserier i avisen er som vanlig, Trulte, 
Billy og ikke minst Snøfte Smith. TV 
programmet byr på engelskundervis-
ning med Walther og Connie, og i radio 
kl. 19.30 går Ønskekonserten med inn-
betaling til postgirokonto nr. 18.

Lokale nyheter
Den 27 årige verkstedarbeider Jan Iver 

Jacobsen fra Sandar meldes påkjørt og 
drept i en trafikkulykke i Sverige. 

Han var kledd I mørke klær uten re-
flex. Jacobsen etterlater seg foreldre og 
to søsken. Det er innvilget Husbanklån 
for 14 eneboliger i rekke på Breidablikk, 
sekretær i Boligbyggelaget., Alv Klung-
seth, opplyser at innskuddet er 19 000 

kroner med en månedlig leie på 307 kro-
ner. Det er planlagt leiligheter på 90 m2 
med kjøkken og bad og fire rom.

Skipsposisjonene forteller at Kosmos 
4 er på fangstfeltet og at Kosmos 5 har 
gått fra Rotterdam til Sydishavet med 
bunkers og forsyninger. 

Rederiet Anders Jahre har forøvrig f.t. 

I brukthandelen «Slappen»  
i Kongensgate dukket nylig 
opp en hel samling av 
avisen «Vestfold Fremtid» 
fra høsten 1965. Siden det 
da er temmelig nøyaktig 
50 år siden følgende  
nyheter ble trykket, tar vi 
oss den frihet å friske på 
hukommelsen og sakser 
følgende fra avisen for  
6. desember 1965:
 
Harald Fevang
redaksjonen@sb.no

Født 3.12: Kari og Halvdan Feen 
d.y. har fått en pike på Sentral-
sykehuset. Det samme har Jo-
run og Reidar Johansen. Grete 

og Jan Prestegården har fått en gutt.
Der er lyst til ekteskap for læreskole-

elev Jan Erik Kirkevold og avdelingspike 
Magnhild Worpenes, begge Sandefjord 
og elektriker Oddvar Undseth og ekspe-
ditrise Marit Bergan begge Sandar. Jan 
Erik Eriksen og Irene Kristoffersen har 
giftet seg i Sandar Kirke,

To mann ble i helgen innbrakt til poli-
tiet for beruselse. De ble begge sendt 
hjem. To biler kolliderte på Breidablikk 
kl. 2 natt til søndag.

Julegatene er nå pyntet og mange folk 
var i byen i helgen for å se på juleutstil-
lingene. Julesnøen hadde gjort gatene 
temmelig subbete og ingeniørvesenet 
må sørge for å rydde den vekk. Snøen 
gjorde at mange tok en skitur allerede 5. 
desember. Det er nå bestemt at det blir 
tre julegudstjenester i 1965 ved prestene 
Harald Vinje Christenen, Arne Dahl og 
res. kap. Grydeland. På Framnes skole 
blir det også familiegudstjeneste julaf-
ten. Sjømannsmisjonen samler for tiden 
inn julegaver til sjøfolkene. Til nå er det 
samlet inn 37000 gaver fra hele landet.

sport
På Maskinistenes Hus har mosjonsparti-
ene til Magda Snildal samlet inn 450 kro-
ner til trengende før jul. STIF`s juleopp-
visning i Jotunhallen samlet stappfullt 
hus. Nøstene og elitetroppen var popu-
lære innslag og I alt 700 unge var i aksjon.

I Bergen har Hans Sperre og Ragnhild 
Holand seiret i badminton, og dette lover 
godt foran helgens landskamp mot Ned-
erland I Oslo. I skolenes svømmemester-
skap har Elisabeth Fagerli vunnet bryst-
svømmingen for gymnasiaster. Tor Kvil-
lum ble nr. 2 i gutteklassen. Runarjentene 
Lise og Inger Karlsen, Liv Dahlen, Heidi 
Sjølund og Inger Trevland hevdet seg 
godt i helgens fri-idrettsstevne sammen 
med Gitte Helmers, Marit Eriksen og Eidi 
Gustavsen fra STIF. Av guttene var Arvid 
Lie, Thorbjørn Pedersen, Dag Bjørvik, 
Tore J. Olsen, Erik Gustavsen og Terje Ol-
sen i tet sammen med Svein Trollsås og 
Olav Eide fra Runar. Det meldes fra SBI`s 
årsmøte at laget vil oppta et lån stort kr. 

Hva sto i avisen 6. desember 1965?

lokale stif idrettsstjerner: Karl Ludvig Andersen, Ivar Belstad, Ole Jacob 
Røren, Walther Helmers, Kjell Z. Børresen og Finn A. Thorsen. Foran sitter Knut Gjertsen.

tangen: Tidligsnøen på Tangen i 1965.

lokalhistorie

saker og ting som  
setter  minnene i sving

29 skip på alle verdenshav.
   Menighetsrådet i Kodal er nå valgt som 

følger: Hans P. Trollsås, Lars Holand, Håkon 
Hvitstein, Sverre Gåsholt, Kolbjørn Hasås  
og Arne Rismyhr. Varamenn er Håvald 
Svartsrød, Anders Nomme, Anton Sti,  
Signe Sandfossen og Jenny Myhre. I Sandar 
er følgende valgt: Otto Wilhelmsen, Lilly 

Wirak, Gunvald Brandsdal, Bernhard  
Hagtvedt, Ole Winnem, Arne Haug, Sverre 
Sanna, Roar Tollnes, Torolf Bonden og Jon 
Skilbred.

Ole Sørensen fra Parkvesenet har lange 
dager i kulda. Han sprøyter vann så det blir 
skøyteis for ishockeyspillere og mange ivri-
ge barn.

Har du bidrag til denne siden?
Lever det i avisresepsjonen, mrk. Lokalhistorisk senter.
Bilder merkes med hvem, hva, hvor, når, og helst med en
beskrivelse. Husk navn og adresse på utlåner.
Har du elektronisk stoff, send det til so@loeberg.net
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