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Samtlige lister
i Sandefjord

godkjent

Beruset Stokke

mann laget bråk
i hjemmet

Hvalbåtmatros VIKTIG MELDING til alle bilinteresserte
fikk gamle
brev i retur i Sandefjords-distriktetOnsdag kveld måtte lensman

nens folk i Stokke ta seg av en
kar som laget bråk i hjemmet
sitt. Mannen var beruset, og
lensmannsfolkene bragte ham
til politikammeret i .Tønsberg
hvor han forhåpentlig «lugnet
seg».

Valgstyret i Sandefjord har
hatt møte og rådmann Sand
berg forteller at samtlige inn
sendte lister ble godkjent. Det
ble en mindre endring på Ven
stres liste. Kontorsjef Henry
Ranvik ble efter eget ønske,
Strøket og i stedet ble ført opp
Carsten Pedersen. Likeledes var
to av reservekandidatene på
Venstres liste over 60 år og ble
strøket efter anmodning.

En matros med en av
«Thorshavet»s hvalbåter
hadde opprydding i luga
ren sin da båten gikk
gjennom den britiske ka
nal på hjemveien. Han
lempet da overbord ad
skillig skrot og annet som
han hadde ryddet ut av
lugaren. Deriblant var og
så endel gamle brev. '

Igår fikk han brevene
igjen. De var blitt funnet
av en dame på den bri
tiske kanalkyst og hun
hadde levert dem til den
norske ambassade i Lon
don, som sørge.t for at de
kom adressaten i hende..

Som ny RENAULT-forhandler i Sandefjords
distriktet er autorisert:

Petter Ktavenes A/s

Skogdag for
pressefolk,
i Hof idag

Peter Grønsgt. 1 - Sandefjord.

Vi gir Petter Klavenes A/S vår beste anbefaling både for
salg og service av alle Renault modeller.

Generalrepresentant for Norge: A/S AUTOIMPORT, O S L O.

Harald Hellberg,
Frigg, dømmer
SB-Larvik Turn

Avisene i Vestfold og delvis
i Buskerud er idag invitert til
en skogdag hvor Vestfold
Skogselskap og Vestfold fyl
kesskogkontor er vertskap.

Skogdagen blir arrangert i
Hof hvor man vil se på for
skjellig i en gårdsskog. Skog
dagen er ment som et en dags
kursus og det blir rik anled
ning for pressefolkene å spør
re om ting de er i tvil om.

Efter skogbefåringen er det
middag på hotell Societeten i
Holmestrand hvor problemene
kan utdypes nærmere.

En representant for hver avis
i fylket er invitert.

Tilfredshet med det nye sykehiiset

mui^^^

«Suderøy»
kommer idagNorges Fotballforbund opply

ser at Harald Heltberg, Frigg,
skal dømme kvartfinalekampen
Sandefjord Ballklubb Larvik
Turn. Linjemenn blir Birger
Jansen, Tollnes og Arne Skjær
um, Skiens/Grane.

Fl. kokeri «Suderøy»s avgang
fra Haugesund er blitt noe for
sinket. «Suderøy» kommer såle
des først idag til Sandefjord.
Kokeriet skal ligge ved siden av
«Jacinth» i Gonvika.Trygve Dahigren, Urædd skal

dømme Brann Greåker i Bergen.
Som dommer mellom Odd og

Frigg er satt opp Rolf Andersen,
Tønsbergs Turn med Kjell Bruun,
TT. og Hagbart Stenstrøm, Eik som
sidehjelpere.

Nessegutten Viking i Oslo skal
ledes av Bjørn Borgersen, Mercan
tile.

Den mistenkelige kjøringen
forbi Haukerødkrysset onsdag

skyldtes ikke promille. Bilen ble
stanset i Porsgrunn. Den var
ført av en dame som nylig had
de tatt førerkort og som sa hun
var blitt blendet av enmøtende
bil ved Haukerød.

«Pol av Thor
arinn» vant

Norsk Derby

Pointeren «Pol av Thorar
inn», eier Cecil Christensen,
Sandefjord, vant Norsk Derby.
Derby'et ble holdt under Norsk
Kennel Klubs høyfjellsprøve
som startet onsdag* i Kongsvold/
Hjerkinterrenget. Det var godt
vær og bra med fugl.

Det nye sykehuset i
Sandefjord er ikke offisi
elt overlevert fra bygge
komiteen til Vestfold For
ente Sykehus. Men det er
likevel full virksomhet i
omtrent alle avdelinger og
vi bringer en reportasje
fra det moderne sykehu
set inne i dagens avis.

1170 kroner

til ...«Myrnes>>-
iåmiliene

- Har ikke nedlagt veto,
hevder ordfører Meibostad

''•:y' ; : ;>X',v:>>£
«Pol av Thorarinn». er opp

drettet av eieren. Den er halv
annet år gammel. Dommerne,
valutasjef Michael Clauson og
skogeier Johnny Aarflot, karak
teriserte «Pol av Thorarinn»
som et fenomen av en hund.

„Når vi makter det vil veien bil bygget"

Sandefjords
russestyre er valgt

Den første dagen vi la ut liste
til de efterlatte ved fiskertrage
dien på Sunnmøre ble det teg
net hele 1170 kroner i Sande
fjords Blads ekspedisjon. Listen
ligger fortsatt ute, og vi kvitte
rer for:

Vinneren får en aksje i Der
by-pokalen samt en miniatyr av
den. Eftersom eieren også har
oppdrettet hunden, får hun i
tillegg oppdretterpremien.

Ordfører Lars Melb os tad i
Ramnes er blitt cpurt av Tønsbergs
Blad hva han har å si om behand
lingen av saken om Holand—Skjeg-
gerydveien i Andebu herredstyre.

Her er Melbostads svar:

veien i det hele tatt?
Det har jeg ikke sagt. Når den

tiden kommer at vi makter å bygge
veien, vil vi gjøre det, sier ordfører
Lars Melbostad.

Når De kjøper
SOLIDOX

Sandefjordsrussen 1960 hadde
møte igår og valgte dette russe
styre : Roald : Nomme, formann,
(med. overveldende flertall).
Anne Sæther, nestformann. Be
rit Roesen, sekretær. Kristoffer
Ellingsen, kasserer. Brit Borch
grevink, russevertinne. Thore
Skjelbred, styremedlem, og Jørn
Jørgensen, russepolitisjef. Re
daktør ble Gunnar Nerhus og
formann i festkomiteen ble Ar
ne Henriksen jr.

J. og L. L.
H. N. E.

kr. 20,
» 20, Efter befaringen av streknin

gen i 1953 var både Ramnes og An
debu herredstyrer' enige om å foreta
oppstikking og beregning av veien
og gå sammen om utgiftene til
dette. Dessuten hersket det enighet
om at det var et behov for veien.
Det ble ikke tatt stilling til når
veien skulle bygges. Efter at veisjef
Torp hadde fått besøk av ordfører
Bergan i sakens anledning, fikk jeg
nylig en henvendelse fra veisjefen
om spørsmål når Ramnes kunne
bygge sin del av veien. Jeg svarte
at det for tiden ikke kunne sies noe
bestemt om det. Det er helt på det
uvisse når Ramnes kommune kan
gå til forlengelse av denne veien.
Dette svarte jeg ut fra den betrakt
ning at kommunen nu har hengen
de over seg så pass mange veikrav
at veien fra Skjeggerød til kommu
negrensen vil komme et godt stykke
ntd på en eventuell prioritetsliste.
Jeg mener at denne oppfatning er
helt i tråd med Ramnes kommunes
interesser sett fra et økonomisk
synspunkt, og øeg tror at både for
mannskap og herredstlret helhjertet
deler denne oppfatningen. Jeg er
videre uenig i at jeg med en slik
uttalelse har «nedlagt veto» for
veien. Hvis Andebu kommune er
kommet så langt at den er klar til
å bygge veien, må de kunne løse
spørsmålet seiv. Jeg vet det er
nokså prekært for mange oppsit
tere til denne veien, men i Ramnes
er det prekært for oppsittere til
mange andre småveier også.

Er ikke Ramnes interessert i

Stort bondemøteFristen for innmeldelse A. B. » 50,
til stats-fylkesutstillingen for

sau gikk ut igår. Vestfold Land
bruksselskap opplyser at det
inntil igår ikke var kommet så
mange innmeldelser, størstepar
ten ventes i løpet av en ukes
tid.,Så sent som igår sendte så
ledes Landbruksselskapet ut
skjemaer. Utstillingen holdes 8.
oktober på Jarlsberg.

J. N. » 1000,—
K. D.

på Melsom igår

økonomi
tube

R. og O. W. » 20,
Gitt » 10,—
Gitt » 5,
G. R. » 5,
Gitt » 10,—

Orientering- om skadeforsikring

I samarbeide med forsikrings
selskapet «Samtrygd» skal Nor
ges Bondelag nu sette igang en
skadeforsikring omfattende
brann, ansvar og ulykke. I for
bindelse hermed arrangerte
Vestfold Bondelag igår et stør
re orienteringsmøte på Melsom
hvor styremedlemmene i samt
lige lokallag i Vestfold samt

i fylkets bonde
kvinnelag var til stede. lalt del
tok 200 mennesker i møtet.

Bondelagets generalsekretær,
Karl Bonden, redegjorde for
forsikringsordningen, Velle Vat*
ne i «Samtrygd» orienterte, og
det samme gjorde Vestfold Bon
delags konsulent, Per Svein
Ødelund, som ved siden av van
lig medlems-service skal stelle
med forsikringen.

W**— ;
Hans Fredrik » 10,—
«Døppe» » 10,—

Fiere sitteplasser på Stadionna

msi i

sparer De
Losje «Framnes Vern»

får på sitt møte ikveld besøk
av tidligere1 stortemplar, skole
bestyrer Daniel Vefald. Han vil
gi medlemmene en innføring i
ordenens symbolikk. Videre blir
det tippekonkurranse og bevert
ning.OBS! Vette tilbud gjelder i en begrenset tid*

Når De kjøper SOLIDOX økonomitubé nei sparer De
77 øre (=3O dagers tannpuss gratis!).

SOLIDOX økonomitubé rommer mer, rekker lengere
den er mer enn dobbelt så stor som normaltuben.

HUSK af
TOMATENE fremdeles er

meget BILLIGE
og husk

SOLIDOX med CP-2 har et rikt, aktivt skum med særlig god'
renseevne. En tannpuss fjerner effektivt matrester, belegg og
de fleste bakterier, og gir derfor en ren frisk munn og hvitere
tenner.

Den flyttbare seksjonstribune
som Sandefjord kommune nu
har kjøpt, og som får sin ilddåp
mot Larvik Turn neste søndag,
kom igår på plass på Stadion.
De to seksjonene, med tilsam
men ca. 1200 sitteplasser, skal
flankere søndre sving. Det er
plass til nok en seksjon med 600
plasser, og det er mulig at man
vil leie en slik til kvartfinalen.

De som prøvesitter den nye
tribune er (øverst fra høyre)
formannen i Stadion-styret,
Ivar Johansen, Ballklubbens
kasserer Finn Amundsen, Ball
klubbens formann Arne Thore
sen og bygartner Tor Preede.
Foran disse sitter arbeidsfor
mann Arthur Bråa (til venstre)
og en representant for firmaet
som har solgt og som setter opp
tribunen.

t^il^i.i>UtiJ»ii»l
Fristende
frisk munn fhis€k&ts

hvitere
Interiørmaling med silkeglans

passer på absolutt alle underlag god dekk
evne - vaskbar - luktfri lett å male med -
holdbar - nå i 20 moderne farger.

tenner

MED SPARETT ER DE SIKKER!

Sx. 3-59-6002
£^tfrS^*ldCCis&vlw«y^

jmi^*
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Bryggepraten.

THJUn^
Ansvarshavende redaktør:

ARNE HOFFSTAD
«JAKTEN»

Da jeg nylig så «Jakten» på
Klingenberg slo det meg hvor van
skelig norsk film har for å.komme
ut av det gamle tråkkede spor:
den evindelige «tre-kanten», og det
unyanserte som følger mottoet
«ske' det væræ så ske' det væræ»

altså det morsorrame skal være
så utvilsomt morsomt, og det trag
iske skal være tragisk ira første
til siste filrnmeter.

Sandefjord Heires
valgprogram

Og så dukket «Løven III» opp
igjen, og stedfortrederen «Eikøy»
var ifølge BK I gått til et annet
«beite». Og «Løven III» var nyopp
pusset og fin og kjennelig stolt av
sm hydrauliske løftebom.

Rørbåten «Fauna» var gått.
Foruten «Miriam III» kan vi idag

vente besøk av «Hellesund».
Imorgen formiddag ventes «Rut

land II» og senere på dagen kom
mer «Senja».

Av storbesøk idag noterer vi «Su
derøy» som ventes hit i løpet av
dagen.

«Alva III» ventes. Likeså «Volo».
Den fremdeles navnløse kopra—

båten losser i «alla fulla fall», heter
det. Efter dette slutter vi at skipet
er svensk.

Sandefjord Høire legger idag frem sitt valgprogram
for byens velgere. Det er et nøkternt, men sterkt og ak
tivt program som peker videre fremover. Sandefjord har
hatt en rivende utvikling efter krigen og Sandefjord
kommune har løst så mange og store oppgåver at man
skulle tro at det ikke er så meget mere å gjøre.

Men i en levende fremgangsrik by stanser utvik
lingen ikke opp. Det vil alltid være nye oppgåver å ta
fatt på nye saker som krever sin løshing. Sandefjord
Høire peker på en rekke slike nye oppgåver som partiet
lover enten å løse i den kommende 4 års periode, eller
utrede slik at planene kan settes ut i livet såsnart de
økonomiske forhold tillater det. Man kan nemlig ikke se
bort fra at byens hovednæringer, hvalfangst og skips
fart er inne i et koldere. klima som gjør det nødvendig
å vise forsiktighet.

Bortsett fra dette, som synes å
være' norsk film medfødt, tør man
si at «Jakten» på mange mater er
av de .bedre norske tilløp. Det er
utvilsomt vanskelig å lage en hel
aften av et filmmanuskript som 'bare
rummer tre personer, og å gjøre det
slik at det hele ikke ender i kram
patrekninger. Faren er der, men
så har 'man ganske effektfullt ut
nyttet de muligheter som ligger i
den retrospektive teknikk. Bevares

vi har opplevd denne, teknikk
bedre utnyttet, men i dett© tilfel
le kan vi konstatere at seiv norsk
film kan utnytte den, uten at det
virker altfor flatt.Observasj onene: Vannst. + 1,

sjøtemp. + 17 og lufttemp. + 10.
Nyeste kommunike fra bryggen:

Den navnløse- heter «Hjalmaren»!
Og Falkøye har beregnet antal dunk
på bryggen, efter at pelingen be
gynte, til 11 millioner 880 tusen
dunk! Nu er det snart slutt på pel
ingen og med henimot 12 millioner
saftige dunk regner våre brygge
kontakter med at den nye Vare
hallen skulle være tilstrekkelig for
ankret. Vi gratulerer!

En smule effektjageri kan påvi
se&, og filmen ender slik at man
ikke er ganske sikker på om ikke
de ansvarshavende egentlig driver
gjøn med sitt publikum i en
tranceaktig oppvåknen av et slags
psykoanalytisk mareritt. Og dog,
ideen er ikke ny.

Det program Sandefjord Høire la frem for velgerne
for 4 år siden er gjennomført på alle de områder hvor
kommunen seiv har fått anledning til å bestemme. Vi
skal i de kommende dager i tekst og bilder påvise
hvorledes de forskjellige programposter er gjennomført.

Vi tillater oss i denne forbindelse å sitere noen av
snitt av en større reportasje som «Aftenposten» hadde
igår om Sandefjord. Det heter her bl. a.:

De tre rolleinnehaverne Bene
dikte Liseth, Rolf Søder og Tor
Stokke leverer et solid og godt
spill. Fotograferingen er ren og
klar. Lyden er sober. Og hele
færen må. karakteriseres som gan
ske godt avviklet. Men vi tror ik
ke det akkurat vil vrimle imed pris
belønninger rundt hjørnet.

Sammivel.

Bryllup
feires lørdag 12. septbr. av

flyvertinne Eva Margaretha
Cramer og fotograf Gunnar
Høst Sjøwall. Adresse for da
gen : Handelsstanden, Sande
fjord.

feires lørdag 12. septbr. av
frk. Gerd Solveig Larsen og hrr.
Fred Andersen. Adr. for da
gen: Hotvedt, Fevangruten.

feires lørdag 12. septbr. av
frk. Jorunn Berntsen, Østerøya,
og radiotelegrafist Magne Jo
hannesen, Kristiansand S.
Vielse i Sandar kirke kl. 17.
Adr. for dagen: Håndverkeren.

feires imorgen, lørdag, av
Astrid Karin Hansen, Stavan
ger, og Reidar Karlsen, Fevang,
Sandar. Adr. for dagen: Ho
tell Alstor, Stavanger.

Sandefjord Høires program
for kommunevalget 28. september

Sandefjord har gjennomgått en rivende utvikling,
spesielt i årene efter frigjøringen. (På grunn av de gode
skatteinntekter har Sandefjord kommune ikke bare kun
net holde en lav skatteprosent, men har også klart å
betale alle utgifter ved den kommunale byggevirksomhet
over eget budsjett uten å oppta lån. I de senere år har
byggevirksomheten vært så stor at en tilreisende nesten
kan få inntrykk av at Sandefjord er blitt en ny by. Det er
heller ikke så langt Æra sannheten.

I over en menneskealder har det vært Høire-styre i
Sandefjord, og alle kan vel være enige om at byen har
klart seg bra ja, bedre enn de fleste. Sandefjord står
idag som en av de best utstyrte byer i landet. Årsakene til
dette kan være mange, men det som. har skapt selve
grunnlaget for byens ekspansive utvikling er ganske sik
kert den sterke tillit og det gode, harmoniske samarbeide
mellom1 den kommunale ledeise og byens næringsliv.

«I KRIG OG KJÆRLIGHET»
Den norske titelen på Kinoteat

rets nye. film.' er lett banal og står
forsåvidt godt til historien. Tross
dramtiske krigsscener og ildfull
kjærlighet, litt raseprohiem og
vakker Rivierautsikt, tross Frank
Sinatra, Nathalie Wood og Tony
Curtis, ble forestillingen temmelig
slitsom å komme igjennom. Det
var ingen dårlig film, bevare®,
men den maktet ikke å engasjere
oss. Sant og sl visste vi ikke hvor
vi havnet, hadde nå bare Sinatra
gjort som han truet med og gått
løs på den svikefulle elskeren, To
ny. Men seiv det ble overlatt
skjebnen i form av den tyske gar
nison.! en fransk by anno 1944.

Utviklingen i Sandefjord har i årene efter krigen stått i
fremgangens tegn. Byens næringsliv har takket "være tiltaks-

&. Nytt kino- og teater
bygg bibliotek.

lyst og pågangsmot hatt en sterk ekspansjon. Byggevirksomhe
ten har vært så stor at det på mange mater er en ny og bedre
by vi nu lever i. Sandefjord kommune har tatt aktivt del i denne
utviklingen. 81. a. har den kommunale byggevirksomhet vært
usedvanlig stor, særlig i skolesektoren.

På grunn av de gode skatteinntekter har Sandefjord kom
mune ikke bare kunnet holde en lav skatteprosent, men også
betale den vesentligste del av den kommunale byggevirksomhet
uten å oppta lån.

Kinostyret har utredet spørs
målet om bygging av et nytt,
stort og moderne kino- og te
aterlokale. Det er søkt om byg
getillatelse. Bygningen reises
snarest, eventuelt i samarbeide
med Sandar og helst slik at
man også får plass til et felles
bibliotek for de to kommuner.Det lyses for

tekniker Leiv Olav Guren,
Tjølling og telegrafekspeditør
Aase Reidun Rauan, Nanset,
Hedrum.

Det program som Sandefjord Høire offentliggjør
idag peker på nye oppgåver som når de blir løst vil føre
til ny fremgang for byen. Sandefjord er liten, men ved
sanering av gamle boligstrøk og planmessig utnyttelse
av vårt relativt snevre område kan vi gjøre byen større,
vakrere og ennu mere velstelt enn den allerede er. Les
valgprogrammet og man vil få et inntrykk av hvorledes
Sandefjord Høire vil løse de aktuelle oppgåver.

Ser man tilbake på siste periode vil man finne at det valg
program som Sandefjord Høire la frem for velgerne i 1955 er
gjennomført så langt som kommunen seiv har fått råde. Sande
fjord står idag som en av de best utstyrte byer her i landet.

' Efter den sterke utbyggingen er det naturlig at behovet for
kommunal byggevirksomhet ikke er så stor. Tilbakeslaget i
byens viktigste næringsveier, hvalfangst og skipsfart, med
sviktende skatteinntekter maner også til forsiktighet.

Under hensyn til ovenstående har Sandefjord Høire satt
opp følgende program for kommende

For ordens skyld gjør vi opp
merksom på at Sinatra ikke synger
en trille i filmen, Curtis derimot
spiller en vild trumpetsolo.

9. Kulturlivet.
Musikk-, sang- og kulturli

vet støttes.gårdbr. Odd Heum Petter
sen, Kvelde i Hedrum, og eks
peditrise Marid Strand, Brunla
nes. Hyggelig program

til park-konserten
ikveld

10. Idretts friluftsliv.
gårdbr. Steinar Sollund,

Holt, Arnadal, Stokke, ,og tann
lægeassistent Kari Marie Strøm
Kettilsen, Møllergt. 11, Tøns
berg.

Høire vil fortsatt støtte idret
ten effektivt i forståelsen av
idrettens og idrettsorganisa
sjonenés store betydning for
ungdommen.

Friluftsområdene utbygges
videre, og arbeidet for frilufts
livets fremgang stimuleres.

Sandefjord nye sykehus
I kveld vil Ungdomskorpset igjen

holde en av sine hyggelige park
konserter. Stedet er som vanlig par
ken nedenfor Folkets Hus. Korpset
har satt opp et meget godt program
for kveldens konsert som dirigeres
av Einar Th. Gulbrandsen.

Før og efter konserten marsjerer
korpset med klingende spill gjen
nom byens gater.

elektrisk sveiser Tore Hal
vorsen og ekspeditrise Gerd Kri
stiansen, begge Eik i Slagen.

1. Næringsliv

sysselsetting.
Det frie næringsliv har skapt

Sandefjords posisjon som le
dende hvalfangst- og sjøfarts
by. Det er sjøens næringer og
arbeidet i de hundreder av
større og mindre bedrifter, for
retninger og verksteder som
danner grunnlaget for byens
fremgang.

En nøktern og fremskritts
vennlig ledelse av kommunen
og en rimelig skatte
prosent er den beste forut
setning for næringslivets triv
sel. Høire vil i kommende pe
riode fortsette arbeidet for å
skape slike forutsetninger i
byen at næringslivet kan tri
ves.

3. Skole og kirke.
Sandefjord nye sykehus er nu på det nærmeste fer

dig, og vi bringer i dag en større omtale av det tidsmes
sige og vakre anlegg.

Sandefjord Høire vil se det
som sitt mål å arbeide for ut
bygging av skolene . i Sande
fjord slik at all ungdom skal
kunne få en fullverdig utdan
nelse og opplæring i samsvar
med evner og anlegg.

Innen rammen av den nye
skoleloven vil Sandefjord Høi
re arbeide for den best mulige
løsning av 9-årig enhetsskole
med muligheter for en 10-årig
almenutdannelse et frivillig
10. skoleår.

Alderstrygdedes forening
(den nye) har hyggemøte i

Ungdomsforeningen i kveld.
Biskop Smidt taler.i

11. Kommunikasjons-
Det er Vestfold forente sykehus som har reist syke

huset, men Sandefjord Høire var oppmerksom på at det
kunne bli nødvendig også med lokalt initiativ og hadde
derfor i sitt valgprogram i 1955 følgende programpost:

«I og med at Vestfold forente sykehus er gått
inn for å bygge nytt sykehus i Sandefjord vil
denne betydningsfulle sak bli løst. Høire vil ar
beide for at byggeplanen kan gjennomføres så
hurtig som mulig».

Følgende program er satt opp:
1 Joseph Bergheim: The Skywriter,

Marsj.
2. Edvard Grieg: Ave Maris Stella.
3. J. A. Greenwood: Akrobaten,

trombonesolo, solist: Helge Bon-

vesen.
Forlovelse Planene om ny tidsmessig

rutebilstasjon er kommet så
langt at man regner med bygg
i nær fremtid. Høire slutter
opp om dette arbeidet, bl. a.
for å effektivisere rutebilfpr
bindelsene. Samtidig fortsettes
arbeidet med utbyggingen av
veiene til byens oppland.

er inngått mellom frk. Aud
Thorsen, Skjeggerød, og herr
Edgar Engelstad, Mosserød, beg
ge Sandar.

den.
4. L. Gartner: Sommernattsdrøm-Cirkus-revyen til Stokke

Lørdag og søndag kommer
Cirkus-Revyen til Stokke og
spilles på Myrvang. Efter føre
stillingen spiller showpianisten
Kjell Eriksen og hans musikere
opp til dans.

mer, vals.
5. T. Munkelt: An der Tafeirande,

potpourri.
6. Kreutzer: Chor fra operaen «Das

Nachtlager von Granada.»
7. Jul. Gottløber: Dornrøschen, ma
surka.

Det er vel ikke for meget sagt at sykehuset neppe had
de stått ferdig idag hvis ikke Sandefjord og Sandar kom
muner var gått aktivt inn for en hurtig gjennomførelse
av byggeplanene. For seiv om disse var godkjent av re
presentantskapet i Vestfold forente sykehus 15. april
1955 stod det tilbake å skaffe de nødvendige lån for å
komme igang. Vestfold forente sykehus så ingen utvei
til' å skaffe et slikt lån. Pengene ble da skaffet tilveie
ved at Sandefjord og Sandar kommuner ga et lån på 1
million kroner, mens det fira lokale bedrifter ble ydet et
lån på 3 millioner kroner. Og dermed kunne byggear
beidet settes igang.

At Sandefjord Sykehus nu har fått en revmatisk
avdeling skyldes i første rekke initiativ fra de hervær
ende sanitetsforeninger og en større gave fra A/S Ørnen
og A/S Thorsholm. Sandefjord og Sandar kommuner
bar i tilslutning til nevnte gåver medvirket til å betale
inventar og utstyr til bade- og fødeavdelingen.

En verdifull tilvekst fikk sykehuset ved al; Sande
fjord og Sandar Trygdekasse tok initiativet til å få sitt
fysikalske instiutt knyttet til sykehuset. Derved ble
nordfløyen, som opprinnelig var planlagt til en etasje,
lorhøyet til 3 etasjer, noe som også gjorde det mulig å
øke antallet av sengeplasser vesentlig.

Det blir sikkert anledning til å komme tilbake til
det store arbeide som byggekomiteen ved dens energiske
formann, ingeniør Erling Corneliussen, har nedlagt når
sykehuset offisielt skal innvies. I dag vil vi imidlertid
gjerne allerede slå fast at Sandefjordsdistriktet har fått
et prektig sykehus som' vi alle har grunn til å glede
oss over.

Sandefjords skoleelever skal
fortsatt ha fri skolegang på
Den høyere skole og Handels
gymnasiet.

Høire vil gå inn for at for
bindelsen mellom skole og kir
ke bevares, styrkes og utbyg
ges.

12. Turistnæringen
ungdomsrestaurant.3. W. H. Kiefer: Salute to Washing

ton, marsj.Grønli ag Rreili
Vanførelag hadde onsdag et

godt besøkt møte i Sjømenns.
Gamlehjem, Grønli. Formannen
Anna Hansen ønsket velkom
men og ledet programmet som
besto av andakt ved Egil An
dersen, sang, opplesning om
vanførearbeidet og avslutning
ved fru Olaussen, Bugården.
'Loddsalget mnbragte 51 kro
ner.

Sandefjord er i de senere år
blitt en turistby. Når Park Ho
tel kommer i tillegg til byens
øvrige hoteller og Torp flyplass
blir ferdig, vil turiststrømmen
sannsynligvis øke. Høire vil
støtte arbeidet for turistnæ
ringens fremgang i forståelse
av den store betydning dette
har for byens næringsliv. Ar
beidet med å skaffe byen et
ungdomssenter med alkoholfri
ungdomsrestaurant støttes.

Sysselsettingen i Sandefjord
har vært meget god i årene ef
ter krigen, og man har prak
tisk talt ikke hatt arbeidsledig
het. Skulle det imidlertid bli
svikt i sysselsettingen, vil Høi
re søke å råde bot på dette ved
å skape gunstigst mulige ar
beidsvilkår for de allerede ek
sisterende bedrifter og legge
grunnlaget til rette for etab
lering av nye bedrifter.

Alderstrygdedes Forening
(den gamle) hadde høstfest på Lo
sjelokalet onsdag kveld med stuv
ende fullt hus. Formannen Rolf
Karlsen ønsket velkommen hvor
efter Sanggruppen underholdt. Fru
M. Sannes holdt kveldens andakt.
Programmet videre besto av be
vertning og sangunderholdning ut
over kvelden. Fru Sannes overrakte
blomster fra foreningen til Marie
Olsen, Skogveien, 85 år, Hans Jo
hansen Lien 80, år. Begge ble na
turligvis hedret med «Mor og far
sangen». Flere nye medlemmer ble
inntegnet.

Kristendomsundervisningen i
skolene opprettholdes uavkor
tet. Foreldrenes rett til å velge
sprogform respekteres.

Spørsmålet om navigasjons
skolens plassbehov løses.

4. Sosiale goder.
Konfirmasjonsdagene

De kommunale trygder i
Sandefjord, uførhetstrygd og
morstrygd, opprettholdes. Til
leggsydelsene ydes i samme
utstrekning som tidligere. De
kommunale tillegg til alders
pensjonen skal fortsatt gis uten
behovsprøvning.

5. Vannforsyningen.

i Hedrum er fastsatt til 27.
september i Kvelde og i He
drum og Hvarnes blir det kon
firmasjon 4. oktober.

13. Havnen.2. Skaltene.
Eventuell svikt i skatteinn

tektene søkes motvirket ved
forsiktig oppsetting av kom
munebudsjettet og ved plan
messig å utnytte skattemidlene
på den mest rasjonelle måte.

Den gunstigste reduksjons
tabell som loven tillater søkes
opprettholdt i forståelse av at
dette betyr meget for de per
sonlige skatteydere, og da sær
lig for dem med stor forsør
gelsesbyrde.

Den nye moderne varehall
blir ferdig neste år. Høire vil i
den forbindelse søke å trekke
mere trafikk til havnen. Den
indre del av Kamfjordkilen
fylles opp til opplagsplass for
småbåter.

65 år
Bernhard J. Gresli, Brakke 1,

Bugården, fyller 65 år imorgen,
12. september.

Høire vil ta opp et energisk
arbeide for å skaffe byen be
dre og mere vann fra Farris
eller annen god- vannkilde.
Høire ser dette som en av de
aller viktigste kommunale opp
gåver, og arbeidet med disse
planer søkes påskyndet, enten
sammen med Sandar alene el
ler ved samarbeide også med
andre kommuner.

80 år 14. Byens forskjønnelse.

Fru Inga Anette Hansen, Mos
serødveien 70, fyller 80 år idag,
fredag 11. september.

Det er nedlagt et stort arbei
de for å forskjønne byen. Det
te arbeidet fortsetter i kom
mende bl. a. ved å
fullføre omdannelsen av Bade
parken.
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15. Arbeidstiltak.
Arbeidet med byens kloakk

system og asfalteringen av by
ens gater fortsettes. Gatebelys
ningen moderniseres, og reno
vasjonen utbedres ytterligere.

Av større arbeidstiltak som
bør gjennomføres i kommende
periode nevnes Jernbaneallé
ens forlengelse og opparbeidel
se av Sandefjordsveien. Begge
er viktige trafikkårer.

6. Boligbygging
Sanering.Observasjoner

Barometerstand 759 mim.

Temp. 'kl. 22 igår 14 gr
Høyeste temp. siste døgn 20 gr
Laveste temp. siste døgn 10 gr

Tross den store byggevirk
somhet i de senere år, er det
fremdeles behov for flere bo
liger. Høire vil fortsatt støtte
boligbyggingen. For å skaffe
byggetomter i byen vil Høire
ta opp aktivt arbeide for å
sanere gamle og dårlige bolig
strøk.

VÆRET:
Det ventes ingen nevneverdi

ge endringer i værsituasjonen
østenfjells. Det blir fortsatt
varmt og tørt vær med høye
dagtemperaturer i lavere strøk.

Værvarsler som gjelder til i
natt: Hvalaksjer igår

Globlus s 2900.
Kosmos, serie I k 750.
Kosmos, serie II k 750.
Rosshavet s 410.
Tønsbergs Hvalf. s 400
Ørnen s 450 k 420,

Ytre Oslofjord: Bris omkring
vest, delvis skyet, pent vær og
god sikt.

Østlandet med Oslo: Vestlig
bris, delvis skyet eller lett skyet
pent vær.

Por 100 år siden: Vårt Pan- Jeg har hørt slike ting om
toms tippoldefar Dem jungelens hersker, 300 år

Pygméene forteller meg at gammel
De drev tyve banditter på flukt
for å redde meg. De er en modig
mann, Carlyle.

mannen som ikke kan dø Alt er sant om Fanto
hvis man ser Oeres ansikt, dør met. Jeg kan ikke fortelle Dem
man Mvem er De? Hva er mér men det er noe annet
sant? Hva er saga?

7. Rådhus

administrasjonsbygg.
Spørsmålet om bygging av

rådbus eller kommunalt admi
nistrasjonsbygg utredes.
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Et dukkert og moderne sykehus
Leger,
bygget

betjening og pasienter gir ny
i Sandefjord stor anerkjennelse

De fleste avdelinger er tatt i bruk innvielse
wiåtr alt er prøvef i tiøst

Gleden var stor i Sandefjord og Sandar da distriktets
krav om et nytt tidsmessig sykehus førte frem overfor Vestfold
forente sykehus som besluttet oppføring i april 1956. Nu fire
år senere er gleden ennu større. Vårt nye sykehus er på det
nærmeste fullt belagt og i drift. Det Fysikalske Institutt og
den Revmatiske Badeavdelingen samt sykehusets egne vaskeri
regnes ferdig i nær fremtid slik at byggekomiteen med sin dyk
tige og energiske formann, ingeniør Erling Corneliussen, ven
telig vil overlevere bygget i november. »

befatning med bygget har gjort
et godt arbeide.

Planløsningen får de beste
attester fra etatsjefenes side.
Eksteriør og interiør kan vi be
dømme seiv. Alle som hittil
har besøkt sykehuset har vært
av samme mening: Sandefjord
har fått et nydelig sykehus. Ef
terhvert som alt det parkmes
sige arbeide utenfor tar form
kommer den store teglstens
bygningen ennu mer til sin rett.
Vi har endelig fått et presen
tabelt sykehus.

I resepsjonen møter vi stem
ningen som preger hele syke
huset. Lunt og koselig kan vi
vente på visitt-tid i forskjellig
farvede stoler. Blomster og tek
stiler gjør det trivlig og undu
latene kvidrer fornøyd i sitt
bur. Sykehusets pasientvenner
som samlet inn til fondveggen
i resepsjonen bør ha særlige
blomster. De sandblåste glass
motivene gir et vakkert inn
trykk der belysningen faller
godt inn fra begge sider.
I trappeoppganger og reposer

vil det i fremtiden bli hengt
opp bilder. Alt kan ikke ventes
100 % ferdig i løpet av en gan
ske kort tid i et nybygg og i et
nytt anlegg som er flere ganger
større enn det gamle sykehu
set. «Alle til lags kan ingen
gjera». Småting skal rettes på
og enkelte feil åpenbarer seg
under prøvekjøringen. Men
slikt er ikke nevnlig og av ba
gatellmessig karakter under
marsjen fremover til den høy
tidelige overleveringen.

Samtlige pasientrom har fått
«god presse». Pastellfarvene på
veggene får de syke til å trives
i sengen. Gjennom store vindu
er stråler solskinnet inn forbi
velvalgte gardiner og inn et
værelse som har tekniske fines
ser og detaljer av stor betyd
ning.

Termostat på vaskeservanter
og praktisk talt samtlige tapp
ingssteder, bør fremheves. Ter
mostaten stilles inn på det øn
skede gradetall hvorefter det
bare er å skru på en kran så
kommer det passe tempererte
vannet. All sløsing av vann inn
skrenkes til det minimale sarh-

Ikke bare befolkningen som
sogner til Sandefjord sykehus
følte savnet av et nytt sykehus.
I ennu større grad følte overle
ge A. Svenningsen, søstré og be
tjening forøvrig på kroppen,
hvor tungvint og lite rasjonelt
det gamle Solvang sykehus var.
På tross av det var tonen og det
smittende hjertelige humøret
tilstede i rikt monn hos enhver
av de ansatte. Pasienter, besø
kende, alle som på en eller an
nen måte kom i kontakt med
«Solvangteamet» ble smittet av
arbeidsgleden som utvilsomt var

nødvendigvis følger av triste
hehdelser, vet samtlige av'da
gens over 100 ansatte å bøte på.
Vi vet ikke hvem som har æren
av eller skal ha honnøren for
den sykehusatrriosfæré vi har i
Sandefjord. Det kan forsåvidt
være likegyldig. Fra og med ad
ministrerende overlege og over
legene, ned igjennom rekkene
til yngstemann og den minst
betalte føler man kontakt og
menneskelighet.

Naturligvis må alle som har
sin arbeidsplass på et pent og
førsteklasses sykehus, bedyre

get på et senere tidspunkt må
bli bedre utstyrt, sier Fjeldheim.
Detaljene her i Sandefjord er
bedre. Blant annet er det lagt
vekt på at alle benkekonstruk
sjoner er hengt opp på veggene
av hensyn til renholdet. Alt er
satt noe ut fra veggflaten slik
at det lettvint kan vaskes bak

forsyninger er plasert i en sen
tral på yttervegg med tilførsels
ledninger til forskjellige stra
tegiske uttak.

SYKESIGNALANLEGGET
-er nesten verdt et kapitel for
seg. Når pasienten ringer på
søster kan hun via høyttaler til

(Forts, neste side)utstyret. Surstoff- og lystgass-

Overlege Jan L'Abée-Lund
er kommet hit fra Kristiansund
nye sykehus hvor han var med
under byggingen. Overlegen
uttaler seg meget godt fornøyd
med planløsningen av sin
røntgenavdeling som har fått
siste nytt av utstyr for rutine
undersøkelser.

«De har altså fått en god
arbeidsplass?»

«Den er førsteklasses»,
svarer overlege L'Abee-Lund
ved klinografen.

tidig som det eksempelvis på
babystuen sparer tid. «Babyené
blir forøvrig stelt på et stelle
bord som er «vår» egen kon
struksjon», sier byggeleder
Frank Fjeld.heim. Platen er
oppvarmet Og likeledes sørger
bordets varmeelement for opp
varmet babytøy i skuffene.

Fjeldheim som er Vestfold
fylkes, byggeleder, har tidligere
erfaring fra byggeledervirksom
het fra det nye sykehuset i Hor
ten som ble innyiet for ikke
mange årene siden. Han sitter'
også med erfaringer fra Fred
rikstad, Halden;' • røntgenhospi
talet og barnehospitalet.

Det er ikke til å unngå at

Oversøster Astrea Halvorsen fotografert på sitt kontor.

en medvirkende årsak til at vi
fornøyde kunne ta farvel med
Solvang efter et opphold der.

Ville stemningen og. miljøet
også bli med på flyttelasset over
i nybygget? Eller ville pasien
tene bli et nummer i rekken?

Under vår rundtur i huset ble
vi overalt møtt av den samme
hyggelige atmosfæren. Et opp
hold på sykehus og alt det som

overfor en avismann at alt er
tipp topp. «Vi stortrives og gle
der oss til hver arbeidsdag». Vi
tror allikevel at de mange ut
talelser som falt under vårt be
søk forleden, kom fra hjertet.
De var oppriktig ment og un
derstreker vårt inntrykk av at
byggekomiteen, administrasjon,
betjening, entreprenører og alle
deres håndverkere som har hatt

Allerede i resepsjonen møtes vi av et vakkert og hjemmekoselig interiør. Legg merke til
fondveggen til venstre med desandblåste glassmotivene og den gjennomført pene takbe
lysningen, noe som preger hele sykehuset. Til høyre hovedtrappen opp i sykehuset.

Sandefjord sykehus som er byg-

MMjMgjÉiwr''
K

pmmmmammm

åmåMåtr lj^i l iÉMiMMåå^

HOVEDLEVERANDØR
til

Sandefjord Sykehus

Fødeavdelingen i nordfløyen over den fysikalske avdeling har
plass til 14 fødende. Liv Solas er avdelingssøster og her står
hun t. h. sammen med barnepleierske Ruth ved det oppvar-
mede stellebordet med termostat på tappekranen. Gutte
pjokken i kuvøsen trives utmerket og lar seg ikke affisere av

hverken fotografiapparat eller blitzlamper.

Kongensgate 26 Tlf. 63 162. m

fg/sé

K^sS3wjv^^o^^^^^«

|-ÉliÉÉMMiÉliiililiiri]lT|-.: : .

HO VEDENTREPRENØRER
for Sandefjord Sykehus

Carsten Fredriksen Karsten Vileidl

Kathrineborggaien 40 - Tlf. 63560Hjerinespromenaden 40 Tlf. 64169

&*&&**&*

Lassystem

bcslagvarcr

TIL SANDEFJORD SYKEHUS

er. levert av

wm
STORGT. 16. - Telefon 66 193 - 62 193.

urbeidene

VED SANDEFJORD SYKEHUS

er utffirt av

SANDEFJORD TERRASSO

Hans Standal

Telf. 75 362 Sandefjord.

SANDEFJORD SYKEHUS.

Glassmesterarbeidet

er utfort av

Juel JohaHnessen>
Telf. 63 060.

SANDEFJORD SYKEHUS.

i 90 grains solvplett
er levert av
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delingens vaktrom. Et lys på
vedkommende rom-nummer ly
ser og nye skritt er spart.

Både på røntgenavdelingen og
behandlingsavdelingen til San
defjord og Sandar Trygdekasse
er installert lyn-telefonanlegg
ved siden av at hustelefonen
rekker frem til nær sagt hver
krok av bygget. Vi nevner også
i samme forbindelse pute-radio
mottagerne som idag er velkjen
te ting på et moderne sykehus.
Alt sammen er med og letter
og effektiviserer arbeidet.

I noen grad ligner Sandefjord
sykehus «kollegaen» i Horten.
Eksteriøret og interiøret er noe
forskjellig og absolutt bedre.
Det man ønsket å rette på i
Horten er kommet Sandefjord
til gode. Anlegget kommer på
vel 7 miUioner kroner, et beløp
Sandefjord og Sandar i høyeste
grad har fått meget igjen for.

Byggets utførende håndverks
mestre har lagt all sin viden og
sakkunnskap i et arbeide hvori
det er vist stor omsorgsfullhet.
Samarbeidet har vært utmer
ket, idet håndverkere, admini
strasjon, betjening og bygge ko
mitemedlemmer som alle har
vært sterkt interessert i å få
det best mulig.

Planløsningen av sykehuset
var gjenstand for revisjon på et
tidlig stadium da sykehusets
administrasjon kom inn i bil
det. Gjennom forandring av
romdisposisjoner er det tatt
hensyn til nesten alle ønsker,
uttaler Fjeldheim som under
streker et behagelig samarbeide
med arkitektfirma Arnstein Ar
neberg med utførende arkitekt
Per Solemslie.Overlege A. Svenningsen

som kom til Sandefjord i
1946 har arbeidet energisk
for et nytt sykehus. Idag
gleder han seg som allé an
dre over at det endelig er
lykkedes å få en så god og
moderne arbeidsplass. Over
legen har 42 senger på kir
urgisk avdeling og 12 senger
på fødeavdelingen. Sykehu
sets samlede sengetall er 107
med A. Svenningsen som ad
ministrerende overlege.
Ovenstående bilde er hentet
fra en av de to operasjons
stuene i 3. etasje. Overlege
Svenningsen med ryggen til
foretar en nyreoperasjon og
blir assistert av assisterende
lege (og sønn), Jon Erik
Svenningsen. Til v. gir ope
rasjonssøster Ingeborg Nor
mannsett narkose og til h.
ved overlege Svenningsens
skulder assisterende opera
sjonssøster Aslaug Standal.

«Vi er glad for tilliten som
ble vist oss da vi fikk denne
meget interessante j.obben», er
byggmester Karsten Vileids og
murmester Carsten Fredriksens
samstemmige kommentar. Ho
vedentreprenørene overlater na
turlig nok til andre å bedømme
arbeidet. Erfaringer fra tidlige
re sykehusbygg hadde ingen,
men man er stort sett fornøyd.
100 prosent tilfreds blir man
aldri, men det , er heller ikke
sunt å være. Gjennomføringen
av det hele med alle sykehusets
tekniske ting, er lykkes og' i
første rekke takkes byggeleder
Fjeldheim og formann Olaf
Skovly for det. ;

Det er hyggelig i sykehusets
dagligstue. Her har Rudolf Lar-
sen, Øvre Hasle fått besøk av
Gulborg Larsen. Arve Arvesen
har lårbensbrudd og et langt

dd b- .Nu når vi er; kommet over
i dette nye kan jeg ikke forstå
hvordan vi fikk det til å gli på
det gamle sykefiuset, sier den
alltid like elskverdige oversøster
Astrea Halvorsen. Her gis
ingen fem minutter for et in
térvju. Først efter at vi har tra
vet gjennom korridorer og syke
værelser, om apotek, laboratori
um, operasjonsstuer, kontorer
og dagligrom. Via alle avdelin
gene med sine respektive vakt
ronvpostkjøkkener, skyllerom,
egne, svale, små rom for pasi-

tusopp
På det innmonterte bildet sitter
Inger Helene Rasmussen
hendelig fall med det uheldige
resultat at venstre ben ble
brukket og dermed et lengeré
opphold på sykehus, har på in
gen måte gjort henne sur og
tverr. «Hyggelig var det på det
gamle sykehuset, men det er
enda hyggeligere her, fordi det
er så pent*her», sier Inger He
lene fra de åpne balkongdørene
hvor eftermiddagssolen flom
mer inn.

rommet høre hva vedkommende
ønsker uten først å måtte sprin
ge gjennom de lange gangene.
Skal legene eller oversøster så
ha t tak i nattvakten som har
satt en nøkkel i varslingsanleg
get, søkes det på en tavle i av-

Overlege A. S. Johannessen med 33 senger på medisinsk av
deling og 20 senger på revmatisk avdeling, er her fotografert
på laboratoriet. «Avdelingen er utmerket og inntrykket blir
ennu bedre når vi kommer skikkelig i gjenge», er overlegen»

karakteristikk av hans nye arbeidsplass i Sandefjord.

Til Sandefjord Sykehus
har vi levert
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SANDEFJORD SYKEHUS

Det innvendige

MALERARBEIDE

er utført av
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i'- L-^jKvjMALERMESTERE
TELEFON 63184.
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Sandeffjordi Sykehus

Sanitser- varme
og oljefyringsanlegget

er utfort av

KNIJT NILSEN A/s
x Sandefjord - Tlf. 63 835.

Til SANDEFJORD SYKEHUS
har vilevert:

STOLER OG BORD TIL SPISESAL

OG MOTERUM

ADDO X REGNEMASKIN TIL KONTORET

Pctpirhcmdtl
Th. Haavaldsen.

Radhusgt. 9. Telefon 62 665.Sandeffjord Sykehus

Vinduer, derer

innredningsarbeidet
er utfort av

7H. Solberg-sohannessen A/sTREVAREFABRIKKTorvgaten 13 Tlf. 62 280.

VI ER SIKKER PA

at det nye sykehuset vil svare til de forventningene vi
har hapet pa. Nar det gj elder det utstyr vi har levert
av skaper, kontormobler m. m. har kun det beste
vaert godt nok.

ARTHUR RISMYHR A/s

KONGENSGATE 37.

Utvendig

KOBBERARBEIDE

ved Sandefjord Sykehus

er utfort av

HAKON steen hansel
Vesteroyveien 2. - Telefon 63 270.Det elektriske anlegg og u

ved

er utfert og levert av

G.WIIK &CO
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Et sykehuskjøkken skal ta
hensyn til mange forskjellige
munner. Noen skal ikke ha
sukker, andre ikke salt og atter
andre ikke fett. Noen særlige
mengder av mat går det ikke
med. ccFolk spiser ikke så me
get når de er syke», sier frøken
Arvesen. Him forteller allike
vel at det til frokost gikk medl
12 brød og 4 loff. I småsuppen,
ble det kuttet opp 25 kg pote
ter og 8 kg kjøtt samt forskjel
lige grønnsaker.

«Dere må hilse kokka. Vi får
verdens beste mat», sa pasien
tene. Kokke Inga Myhre tref
fer vi sterkt opptatt med de si
ste forberédelsene til dagens
middag. Rykende varm små
suppe øses opp og settes i var
mevogner som med serviset går
i heisene opp til avdelingene.
Vognene går på hjul som det
aller meste av det øvrige «la
stevogn-utstyret» i sykehuset.
Inga Myhre har vært på syke-

Pasientene trives seiv om de er
Jienvist til sengen. Sverre G. '
lyndall og Harald Karlsen i
(nærmest) smiler tilfredse. L
Oppe på veggen i midten sees
sykesignalanlegget og ved '
Karlsens hodegjerde er sur
stoffuttak.

Vi trygger den vertikale (Tr—Sandefjord Sykehus—-—

I ,VEMLASJOMSAMÆGrøtransport i sykehuset.
ify^iMMi

Brødrene Reber
Heisfabrik
Vikland st.

er levert av

RANDEM & gJUBERTIUFTTEKNISKE li ANLEGG

Cort Adelersgt. 16. OSLO Telefon 56 52 95.

entenes blomster, pekt på nisje
ne i veggene for bårer slik at
alt er blåst i korridorene, ned,
i de undre regioner med kjøk
ken, spisesal med oppholdsrom
for leger, søstre og betjening, ut
gjennom vaskeri, systue obduk
sjonsrom, kapell og tilbake
gjennom ikke-ferdig fysikalsk
avdeling, gjennom fyrrom og
tilfluktsrom, slapper hun av no
en minutter. Oversøster hadde
på vår vei alltid et hyggelig ord
eller en frisk replikk. Hun låste
opp og låste igjen, pekte og for
talte. For en vitebegjærlig sjel
var hun et levende leksikon un-

der den interessante rundgan
gen.

I spisesalen (med kafeteria
system) smaker dagens meny
med småsuppe og aprikosegrøt.
Kaffekoppen tar vi med i tilstø
tende rom og roer oss i omgivel
ser som også her er gjennomført
delikat og koselig.

Vi på vår side fullroser anleg
get og lar pasientene Sverre
Fynd alis og Harald Karl
sens uttalelser stå som alle
de øvrige pasienters samstem
mige mening: — «Anden og at
mosfæren har de tatt med seg
over fra det gamle til det nye
sykehuset. Vi er ikke blitt hoe
nummer i rekken. Den samme
«gamle» personlige kontakt er
til stede i fullt monn. Vi kan
ikke få fullrost den nok».

Byggeleder Frank Fjeldheim
(øverst), forvalter Jacob Næss
(i midten) og avdelingssøster
Martha Thuve på kirurgisk av
deling. Spesielt søstrene setter
pris på alle skapene som er på

plass i sykehuset.
kettene, skifting av vann og
stell slik at hilsenene hver mor
gen står like duggfriske på
nattbordet. Vårt nye sykehus
slipper å ha korridorene nær
mest dekket av et blomsterhav.
Hensiktsmessig kjølige rom er
prisverdig bygget for gjensidig
trivsel og glede.

Randi Lysnes er blomsterpike
på sykéhuset. Det er egne rom
på hver avdeling for oppbeva
ring av de mange blomsterbu-

Wå huset i over 10 år. Innfeit sees;
m kjøkkensjef Annie Arvesen.

j som har 22 sykehusår. Kjøkke-
I net har rikelig plass, er lyst og
I vennlig og har god utluftning.
I Her berømmes også tekniske
f finesser som kokeskap,
j skap, den store stekepannen,,
i | varmeskap, varmevognene,.

MKKBBBSSSMSmm H IdypfryserOm etc.
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RUSTFRITT
JTAL

I over 25 ar har jeg hatt gleden av a levere rustfrie stal
artikler blant annet til alle landets sykehus

Med et utvalg pa over 800 forskjellige rustfrie stalartikler
kan leveranstene gjennomf^res

Husk det er stor forskjell pa kvaliteten

Gjor Deres innkjdp De ogsa i:

SpQsiolforretningen I rustfrie stalartikkr

KNOT JUUL CHRISTIANSEN
Stetingsplass 7 II Morgenbladets gard Tlf. 33 36 24 OSLO

Telegr.adr. RUSTFRIKNUT j

SANDEFJORD SYKEHUS.

ALARBEIDET

i forbindelse med

vt-n tilasjonsanlegget

er utfort av

SANDEFJORD

BLIKKENSLAGERVERKSTED

inneh.: Harry Nilsen.
Peder Bogens gt. 6. Tlf. 62 400.

TIL SANDEFJORD SYKEHUS

har vi levert

r i

wmmim

Heians Korvoaehelverksted \

Maribost. 11 Oslo Telf. 42 56 62.

Nalurstens-

VED SANDEFJORD SYKEHUS

er utfort av

A/S Jahs. Nilsen & Co.
LARVTK. - Telefon 8441.

J)crsknnenc til Sandcfford

Sykchus

er levert og montert av

Sandefjord Persiennefabrikk
Sverre Evensen

Telf. 77 383.

Sykesengene

til Sandefjord nye Sykehus

er levert av:

A/s Chrlstlania Jernseng- & Jernvarefabrikk
Trondhjemsvn. 156, Oslo. - Telefon 3717 90.

TIL

Saodefjord Sykehus

har vi hatt den fornoyelse a levere:

Alle GARDINER - PUTER - PUTEVAR

STIKKLAKEN - BOMULLSTEPPER - HANDKLiER

PUTER TIL HVILESTOLER

Vi har ogsa levert madresser.

COscarSzinihtib %llllMI(||MlfiniUMIMfllMI«Mlt>ll|«ll|iMHMH<lttlllll(IHIII«IIM

BYPARKEN. TELEFON 64 271.

RUSTFRITT.

BENKEBESLAG

TIL SANDEFJORD SXKEHUS

er levert av

KALA VERKSTED

SKIEN
Telefon 42 568.

Sandefjord Sykehus

KONSULENTFIRMAET GOGSTAD og jOHNSRUD
Ingeniorer M. N..1. F.

Nedre Storgt. 4, Drammen - Sentralbord 83 61 95 - 83 61 96

Konsulenter for:
Sterkstromanlegg Elektro varme
Svakstromanlegg Elektronikk
Kinoanlegg Belysning tekket ov oss med er-iwORII

NORtt

soßßil jAKPAPP

gra, grmn, red, sortj 11
I :' --

!UARD FETT & CO.
HOIENHALL FABRIKER
Etabl. 1871 OSLO

A/S Framnaes mek. Vaerksted
Sandefjord Sykehus
Hvalfangstens Hus
Krematoriet

ca. 10.000 kvadratmeter
NORIT-tak

10 ars garanti.
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a soft FABRIK MARKE
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Konsulenter

for bygningsieknikk samt varme-,
veniilasjon- og saniiasrieknikk.

K. HJELLNES
RMgivende ingeniorer.
Youngstorget 5 V, Oslo.


