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De va’kr
ju lekort

.
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Trykkvaliteten på de gamle julekortene var ofte meget god. Motivet var ofte, som i dag. Jesusbarnet
og engler.
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Granbar og kristtorn har alltid vært takknemlige deler av et
julekortmotiv.

3

SANDEFJORDS BLAD• LØRDAG 10. DESEMBER 2011

‘ne

Hvem husker ikke spenningen fra barndommen i tiden før jul da julekortene
begynte å komme i postkassene?

Først utgivelsen av julemerkene
som skulle pynte kortene, der
nest innkjøp av kort. Under og
etter krigen kom kortene forsik
tig både med trykk og farge, men
1951 kom de med blank over
flate og gulltrykk i kantene, nes
ten like fine som i tyveårene.
Kortene fra utlandet var alltid
ekstra vakre og spennende med
mange fine motiver. Jeg glem
mer aldri det doble kortet jeg
fii& i postkassen før jul i 1948
helt fra Syd Afrika. Min fetter
Steinar Andersen var førstereis
gutt i linjefart for Thor Dahl på
den tida, og dette julekortet har
jeg fortsatt i min samling sam
men med et gullglitterbesatt Fiinbeck kunne også brukes
kort av Jesusbarnet i krybben som julekortmotiv.
pent stemplet på Kvikneskogen
fra faniilievennen Peder Olsen i
-

1951.

Enda før dette, under krigen
da det kostet syv øre å sende etju
lekort, har jeg tatt vare på jule
kort som de unge mødrene
sendte til barna til de andre unge
mødrene. Og barna var iltice mer
enn to år gamle da julekort be
gynte å komme til dem med
navi og adresse til ynglinger
med bosted Vaggestad, Kodal og
Fevang. Det var en Thorbj ørn
Hansen på Botten, Frode Berge på
Vaggestad eller Per Olav Liverød i
Kodal.
Seinere i oppveksten kunne vi
nok sende kort selv også, men
som oftest var det mødrene som
skrev og sendte. Og de var ikke så
nøye om adressatene bodde bare
noen hus unna. De som fortjente
et kort skulle få det, selv om det

4

‘-fl,

‘.:,..,,•

En av de mer anerkjente
julekortkunstnerne var Jenny
Nystrøm. Det finnes idag
mange samlere av hennes
kort både i Norge og Sverige.

kostet både to og 15 øre i porto.
Julemerker fulgte med. Inntek
ten gildc jo ifi Sanitets
foreningen.
Postadressen for alle oss som
bodde på strekningen Hunstok
Tassebekk var Fevangruta. Var
postruta lang så var postman
nen det samme. Jeg visste ikke
om noen som var større enn vår
postmann. Med sykkel i all slags
vær fraktet postmann Malmin
aviser og lysregninger i post
veska hele året. Dessuten hilste
han vennlig på alle langs hele
den lange ruten, til og med oss
som var små. Det var vel derfor
heller ikke tilfeldig at min far,
som ellers var en forsiktig og
meget sparsom mann, hver julaften passet på å levere han en
konvolutt med en seddel i. Jeg
visste ikke om seddelen var rød,
grønn, gul eller blå. Jeg tror
kanskje det var blå femmer, for
de andre fargene var enkrone,
tokroné og tikrone.
Det jeg ikke forsto den gang
men som jeg klart ser i dag, er
den Icunstneriske kvaliteten på
julekortenes motiver. I dag er
gamle julekort populære sam
leobjekter, og kort fra kunst
nere som Kjell Aukrust, Harald
Damsleth og Andreas Bloch er
svært ettertralctede. Sammen
med frimerker, stempler og
ikke minst de personlige hilse
ner, gjør disse kortene også til
lokalbistorisk interessante sam
leobjekter for mange.
-

Tekst Harald Fevang
Julekort fra Rune Aasrums samling
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Sandefjords første TV
23. juni 1955

kom de
to første TV’ene til
byen. Den ene fikk
min farfar Hjalinar
Larsen til sin forret
ning i Dronningens
gate den andre fikk
Bingens radioforret
ning. Så apparatetpå bildet viser Sandefjords første ‘lv.
Fabrikatet er A.S Radio Industri, Oslo.
NRK Startet i 1954 med prøvesendinger som varte fram
til 1960. da regulære sendinger tok til i august Min farfar
hadde apparatet i mange år før mine Ibreldre overtok det
og senere min søster fram til drka 1980. Da sluknet det.
På begynnelsen av 1960 tallet var det kun sendinger på
kveldstid. Det var et problem for TV reparatørene, som
måtte anskaffe seg service TV-signalgenerator for å få et
bilde på skjermen. Generatoren av merket Philips til
høyre på bildet er fra 1961/62.
Tekst og foto: Helge Dyve
,
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Bygget som motorskip Jarilla i 195 ved Kieler Ho
waldtswerke AG., Kiel. W-Gennany for A/S Ksmos (An
ders Jabre), Sandefjord. Overlevert i desember og bygget
som ren bulker, uten noen form for bomrner eller krner.
Ifi fremdrift hadde hun enhovedmotor avHowaklts-MAN
type på 7.600 indikerte hestekrefter med påhent spyle
luftpumpe. Turboladere var ik4ce så vanlige i den tiden.
Otubygget til bilbulk skip ved Blohm & Voss i Hamburg i
mars 1967. Fikk montert bommer, vinsjer og heisbare hen
gedeklç utviklet ved Blobm & Voss og gikk inn på en trans
port kontrakt med firma Wolfburger Transport Gmbh.
Ble i oktober1974 rammet av brann ibrobygningen. 11977
solgt til Breslau Shipping mc. (Diana Shipping (Pireus),
Monrovia), Pireus, Hellas, omdøpt .Alild*. Jarilla hadde
da vært iJahres rederiets eie i i8 år. og ble betegnet som
et vellykket skip. I 1982 blir hun lagt i opplag i Galaxidi,
Hellas. Etter et par år i opplag blir hun overtatt av kine
siske huggere og ankom Shanghai, Kina 22106-1984 for
hugging. Av besetningsmedlemmer fra Sandefjord som
var innom kan nevnes Ove Rosenlund, som var stuert ved
minst tre anledninger. Navn som Oddbjøm Halvorsen,
Sven Petter Thoresen, Per Einar Soffi og Hans Ivar Hansen
kan også bl.allnnes på listene. Tekst og foto: Ragnar Iversen
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Drosje kolliderte på Råstad
Ved middagstid den 17. desember
1946 kolliderte en 7-seters drosje
fra Sandefjord med en utenbys
lastebil ved Råstad Stasjon.
Det ble kun ubetydelige skader. Om hestevognen
på bildet var en del av årsakssammenhengen
kjenner vi ikke til, men derimot kjenner vi til at
det var stor trafikk fra Råstad til byen førjul. Lo
kalavisen kan nemlig meddele at i disse førjuls
dagene erjuletrehogsten stor på Råstad. Kanskje
var det slike trær lastebilen skulle hente på Råstad. Alle bevidnelser og tifiatelser for hogst av
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juletrær i Råstadskogene er nemlig nå i orden.
For de fleste juletrærne i disiriktet kommer her
fra. De minste trærne koster dette året 50 øre
stykket. Tometers trær koster imidlertid kr. 2.50,
mens bedehustrærne på tre meter kostet seks
kroner. Og bøndene anbefaler publikum å være
tidlig ute mens utvalget er størst!
Dagens bilde viser åstedet fra 1946. Den gamle
smia har blitt noe mer salrygget og skakk
gjennom årene som har gått siden den gang!
Tekst Harald Fevang
Foto nå: Bjørn Marum Olsen
Foto før: Politiarkivet
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Puhkefad aid

Har du bidrag til denne siden?
Levér det i avisresepsjonen mrk. Lokalhistorisk senter.
Bilder merkes med hvem, hva, hvor, når og helst med en ilten
beskrivelse. Husk navn og adr. på utlåner. Har du elektronisk stoff,
send det til: lokalhktorlsb.no
Sandefjord Lokalhistoriske senters Info-gruppe:
består av redigerer Harald Fevang og medarbeiderne,
Otto Ågesen, Ragnar tversen, Bjørn Hoelseth, Dag Ingemar Borresen,
Sven Erik Lund, Gro Midttun og Bjorn Marum Olsen.
Kontaktperson: Sven Erik Lund, tif. 92827 154— sv-er-lu@online.no

