Se en stor samling Sandefjordsbilder

Saker og ting som
setter minnene i sving

lokalhistorie
Se fotografier fra
den gang du var
barn og ungdom
i Sandar og Sandefjord - eller da dine
foreldre og besteforeldre var unge.

1960-årene
Med denne ekvipasjen reiste Bjørg og Knut Einar Oskarsen
med småbarn på ferieturer i 1960-årene. Campingvognen
var bygget av Knut Einar med de materialer av treverk og plater han hadde for hånden. Hjulene er fra to trillebårer. Hverken vanskelige fjelloverganger eller datidens elendige veier
hindret fremkommelighet og ferieglede. En solid Volvo PV
var trofast trekkvogn. Uhell skjedde underveis, men de ble
fikset med improviserte midler. Treffer du Bjørg og Knut
Einar, spør dem gjerne om minner fra den tiden. 

Foto: Knut Einar Oskarsen/Tekst: Sven Erik Lund
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S

andefjord Lokalhistoriske Senters bildebase er åpen døgnet
rundt hele året, med gratis adgang. Det eneste du trenger er
tilgang til internett, eller at du kjenner
noen som har det.
Bilder av mennesker, bygninger, butikker, fabrikker, biler, gater og torv. Bilder fra familieliv, arbeidsliv, fritidsaktiviteter, kultur- og idrettsarrangementer
og små og store hendelser og bybegivenheter. Bilder forteller lokalhistorie,
levemåter, klesmote, samfunnsendringer, byutvikling, kommunikasjoner og
mye mer. Å se fotografier fra gamledager kan også være god underholdning,
enten
tilbakeblikkene
går
til
1950-60-70-tallet eller 1920-årene.
Sandefjord Lokalhistoriske Senters
(SLS) bildebase drives i samarbeid med
Sandefjord bibliotek, og ble åpnet for
publikum i september 2012. Den er basert på lån av bilder og dokumenter fra
privatpersoner, foreninger, etater og bedrifter. Nylig har vi dessuten inngått avtale med Sandefjords Blad om å hente ut
og bearbeide bilder fra avisens arkiv. Tre
av bildene til denne artikkelen er derfra.
Alt arbeidet knyttet til driften skjer med
stor frivillig arbeidsinnsats fra foto- og
lokalhistorieinteresserte SLS-medlemmer. En egen bildegruppe har arbeidsmøte hver tirsdag kveld på Pukkestad
gård.
Du kommer inn i bildebasen via Sandefjord biblioteks hjemmeside. Der
klikker du på knappen Bildebase på
venstre side, så er du straks inne. Ønsker du hjelp til å søke, har vi en egen
veiledning du kan få tilsendt med epost. Send mail eller SMS, se kontaktopplysn. nederst til høyre.

Jotunhistorie: Torstein Bryn, tidl. informasjonssjef, marketingsjef og formidler av Jotuns historie, prøvekjører OG-trehjulingen på
Foto: SB v/Per Langevei 10.12.1997
Jotunmuset, som han selv bidro sterkt til å bygge opp. 

båtpleie: Jan Bjørntvedt er en annen Jotun-mann. Han var en synlig person i markedsføringen
av Jotuns båtpleieprodukter. 

Foto: SB v/Olaf Akselsen 21.4.1989

Rederikanne
Et hvert rederi i Handelsflåten av en viss størrelse
hadde egne serviser med rederimerke i alle messer. Denne
kaffekanna i metall kommer fra Anders Jahres rederi. I dag er
slike minner fra en svunnen storhetstid blitt samleobjekter.
Endel kanner, kopper og krus fra hvalfangstrederiene var så
solide at de holdt, selv om de gikk i dørken under slingring.
En slik kanne har jeg som styrmann fått servert mang
en kopp varm kaffe på broa fra vakthavende matros.
Metallet i kanna gjorde at kaffen holdt seg god og varm fra
messa og veien opp til broa. 

Tekst og foto: Svein Olav Løberg

På catwalk i Bugårdsdammen: Schelbreds mannekenger viser årets bademote under Sandefjord Ungdomskorps populære
Foto: utlånt av Per Øien til SLS' bildebase
sommershow i 1956. Smukkerud deltok også. Damenes navn ønskes.

før og nå

kvartal 19: Anja Thuresson (til v.) og Merete Østerud var innehavere av Kafé Fix og Fomle
Foto: SB v/Torunn Thorstensen 8.7.1994
da den åpnet i Kvartal 19 for ca. 20 år siden. 

Fønix Hospits
Dette bildet fra 20. oktober 1960 viser til
høyre Fønix Hospits rett nedenfor Torvet.
Hospitset var nok det overnattingstedet på
denne tiden i Sandefjord med det mest varierte klientellet. Ofte ble hospitset omtalt
med en viss nedlatenhet til tross for at eieren, Kåre Werner Jahren var en kvikk forretningsmann uti mange aktiviteter. Den rimelige prisen på hospitsets overnattingstilbud
tiltrakk seg nok oppmerksomheten fra vise
kundegrupper. Ved utvidelsen av Torvet etter at dette bildet ble tatt, satte et punktum
for videre virksomhet. Hospitsvert Jahren
skiftet da beite idet han gikk over til driver

av Ravndal Gjestgiveri rett ved Kaldnes på
Nøtterøy. I de følgende år drev han så dette
som et meget populært samlingssted for
gjester fra hele fylket. Med tittelen krovert
gjorde han seg kjent som arranger av et vell
av varierte og populære aktiviteter, nok
med noe høyere status enn den tidligere
driften av Fønix Hospits i Sandefjord.
Dagens bilde sett fra samme sted viser hvordan områdets karakter har endret seg totalt.




Tekst: Harald Fevang
Foto før: Politiarkivet
Foto nå: Svein Olav Løberg

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

Sandefjord Lokalhistoriske senters redaksjonsgruppe:
Sideansvarlig: Harald Fevang,
Bildeansvarlig: Svein Olav Løberg.
Medarbeidere: Sven Erik Lund, Ragnar Iversen,
Bjørn Hoelseth, Dag I. Børresen, Odd Galteland
og Tor Børresen.

Kontaktperson:

Sven Erik Lund, tlf. 928 27 154

