Saker og ting som
setter minnene i sving

sykkeltur: Fint sommermotiv med

voksen familie på sykkeltur for ca. 50 år siden.

Apoteket Hvalen
I 1965 da dette bildet ble tatt, var det to apoteker i Sandefjord. Det var apoteket Hvalen i Storgata hvor dette bildet er
hentet fra, og apoteket Nordstjernen i Kongensgate. Det var
som regel ventetid når resepten ble innlevert til raske ekspeditører. Interiøret som vi ser her var solid og tradisjonelt
sammen med de arbeidende farmasøyter. Apotekene var til
å stole på med sine lindrende varer. Globoid, Stomatol
og Karoxin var godt kjent og kunne kjøpes uten problemer.
I dag er det hele seks apoteker i dagens Sandefjord.

Tekst: Harald Fevang/Foto: Politiarkivet.

sinkbalja: Vi som vokste opp i femtiåra
kjenner i hvert fall igjen sinkbalja.

tingvoll: Anton Andersen Tingvolls familie og jubileumsgjester i 1961.

Familielivet og alle minnene
lokalhistorie
Jeg har et minne
som sitter spikret og
som handler om
arbeidskameraters
forhold til sine
familier.

Harald Fevang
redaksjonen@sb.no

Som sjømann kunne det ofte virke
som om de fleste var fjerne for de der
hjemme.
Kanskje var det slik fordi det på den
måten var lettere i hverdagen,
eller kanskje var det slik fordi avstand
og varierte forhold gjorde at det var
enklere over tid ikke å tenke så mye på
familien.
Vi hadde feiret påske i havn i Gdynia i
1964 under lossing av korn fra Canada.
Påskefeiringen hadde ikke særlig preg
verken av høytid eller familieliv.
Unntaket var at noen av oss hadde
brukt en av dagene på en rundtur til

før og nå

Malbork og Gdansk med den svenske
sjømannspresten.

Stekte fiskeboller
Etter utlossing og et par dager i sjøen
hadde det meste stabilisert seg igjen.
Vaktene gikk, dagmennene hadde
sine oppgaver, måltidene var fylt av
historier fra en begivenhetsfylt uke,
gnista festet radiopressa på oppslagstavlene, kokken serverte stekte fiskeboller til frokost og byssegutten fant
fram det de to messejentene ba om fra
provianten.
Men så skjedde det noe på vår ferd tilbake mot Canada. Utkikken kunne ganske plutselig se noe furet og værbitt
dukke opp langt der ute på styrbord

side. Var det en stor holme? Ryktet
spredde seg. Nei det var Mor. Det var
Steinrøysa! Det var jo Mor Norge som
dukket opp i horisonten! Kaptein Thisland visste nøyaktig hva det var.
Han hadde familien i Farsund og kunne fortelle at de hvite flekkene langt der
inne var husene i hjembyen hans.
Deretter skjedde det noe rart. Det var
kø av tøffe mannfolk i gangen utenfor
radiorommet. Tømmermannen hadde
ikke vært i Norge på seks år. Han sto
først i køen. Han skulle ringe hjem til
mor. Og det skulle de andre også. Gnista
fikk en travel dag.

Tårene rant
Selv ringte jeg ikke hjem. Jeg hadde bare

stått ombord et par måneder. Seinere ble
det lengre adskillelser. Det lengste borte
fra Norge var to år. Da rant tårene helt ufrivillig da de norske fjellene dukket opp før
landing på Fornebu.
Det samme skjedde sammen med familien på 17. mai noen dager senere.
Jeg er fra en stor familie. Bestemor Emilie
fikk 11 barn og bestemor Inga fikk 9. Det ble
mange onkler og tanter og ikke minst fettere
og kusiner etterhvert. Og fremdeles er jeg
stolt over alle etterkommerne som ikke
slutter å komme.
Familie er tilhørighet, rotfasthet og stabilitet. Familie er som regel også gode ankerfester I livet.
I 1961 fylte kommunearbeider Anton Andersen Tingvoll 70 år. Det ble feiret med en

stor familiefest på småbruket og butikken
Tingvoll tett ved Granum Gård på Raveien. I
blomsterfloret på denne jubileumsdagen
sitter fra venstre Johannes Andersen, Elise
Andersen, Marie Torp. Jubilanten selv med
barnebarnet Roar Bredholt på fanget, videre
Marie (alles tante Malla) gift med Harald Andersen som har Maries mann, Einar Torp
sittende bak seg. Helt til høyre sitter Jenny
Andersen Tingvoll, husets frue som lenge
drev landhandel i rommet ved siden av
stua.

M.T. Thorsøy
Skipet ble bygget på verftet John Cockerill i Hoboken Belgia for rederiet Thor Dahl og sjøsatt som bildet viser med vaiende flagg den 9. april 1949. Dieselmotoren var 7 sylindret og
drev skipet fram med 13 knops fart. Tonnasjen var 16 520 t.
dw. Kaptein var Einar Næss. Skipet ble etter 1957 brukt som
transportskip for rederiets kokerier Thorshavet og Thorshøvdi. Av lokale offiserer i perioden fra 1957 og fram til skipet ble solgt i 1963 kan nevnes styrmennene Rolf Elnan, Kolbjørn Kapperud, Hans Arnold Kristensen, Harald Hovde,
Thorleif Melsom og Ossian Guvåg. Maskinsjefer Per Juul
Mikkelsen og Anders Olav Olsen. Maskinister Finn Roar
Tussel, Kjell Larsen, Anders Johannesen og Egil Antonsen.
Elektrikere Gunnar Olafsen og Harald Egeberg. Telegrafist
Simon Aares og stuertene Thor Magnus Hansen og Rolf E.
Antonissen.
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Veiene den gang
Det kunne vel hende at veiene noen steder ble litt for smale for bilene i førtiårene.
Der det var mest trangt var det gjerne ordnet med noen møteplasser, og var det virkelig smalt kunne trafikanter også bli møtt
med et blått skilt med en stor M som betydde at her kom det straks en møteplass. På
Krokemoveien fantes det nok ikke slike
skilt, og rett ved Bugårdsdammen på bildets
venstre side var det i grunnen god plass i
vegkanten. Likevel kunne det skje i svingen
at to møtende biler i farten huket bort I
hverandre som her I 1946. På bildet har en
liten Austin fra Larvik fått kommet borti en

norsk lastebil fra Luftforsvaret med kjælenavnet Sofie. Skadene synes ubetydelige,
men likevel har Politiet rykket ut for å rapportere ulykken der den militært uskyldige
Sofie kanskje ikke var helt uten skyld.
Dagens bilde fra samme sted viser at skogen
er borte og erstattet med det som gjerne kalles tettbygd strøk.
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Har du bidrag til denne siden?

Levér 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 sv-er-lu@online.no
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