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RESTAURANTER: Fra Jernbanealèen med Iris Restaurant til venstre og Gadella til høyre fra 1963. De hadde nok de samme prisene som Kaba i Oslo på det tidspunktet. Huset i
midten rommet Ekelis Sportsforretning og ble revet noen år senere. FOTO: PRIVAT

Den gang halvilteren kostet ti

HARALD FEVANG
redaksjonen@sb.no

både her og i nabohuset der restauran
ten het Gadella. Det var jo dit vi kunne
gå etter å ha fylt 18 år, og der var det
heller ikke spiseplikt selv om karbona
desmørbrødene alltid smakte like bra
der, og en halvliter kostet fra tre kroner.

Apningstiden var til kl. 23. Da gikk
bussen hjem enten det var til Helgerød
eller Framnes.

Ved midnatt var det stille byen.

Det var derfor med ikke liten spenning
at vi reiste på skoletur til Oslo i 1960. Vi
skulle på Nationaltheatret, Nasjonal
galleriet og ikke minst se på Karl Johans
gate med både storting og Slott.

Flere av oss kjørte attpåtil med trilck!
Etterpå slapp vi inn på Rosekjellem.
De av oss som hadde sjøfolk i famili

en hadde hørt om noe som het striptea
se. Men prisene var litt for stive der i
kjelleren.

Vi havnet på Tyrolerkroa og Tivo
ligrillen før vi fikk skikkelig servering
på Kaba i Stortingsgata.

Middag kr 9.-
Restauranten som hadde det meste.

Søndag den 6. november 1960 fortel
ler menyen at det ble servert to retters
middag der mellom kl. 13 og 18 til kr 9.-.

Valget sto mellom kalveragout eller
stekt hellefisk. Prisen inkluderte blom
kålsuppe eller krokanfromage. Ellers
kunne man velge mange spennende
desserter fra grapefrukt til 80 øre og
helt opp til fersken melba til kr 4.50.

Restauranten hadde for øvrig et me
get variert tilbud av matretter til for
skjellige priser som vi viser i egen ram
me sammen med utvalget av drikkeva

FØROGNÅ

Min restaurantdebut star
tet tidlig. Som assisterende
regningsbud for en hervæ
rende murmester ble jeg
invitert på Iris Restaurant
allerede i 6. klasse.

J
eg visste ikke at karbonadesmør- RosekJelleren
brød med løk kunne smake så
godt.

År senere ble det flere besøk

i.



½.

e kroner

rer. Prisene måtte tillegges 10% serverings
tillegg, og det var selvsagt den gang at vin
og brennevin bare ble servert gjester
sammen med et måltid mat.

En halv vin.
Hva de unge gjester fra Sandefjord spiste
den 6. November 1960 huskes ikke lenger,
men at bestillingen også besto av en halv
flaske vin er bevist idet et bilde fra denne
dagen viser dette. Og på menyen er det no

- - tett at Nasjonalgalleriets siste ervervelse er
gitt av herr og fni I. Corrin Strong gjennom
American Federation ofArts.

Det er å håpe at maleriet fortsatt beror i

IKrokemoveien
Etter at Krokemoveien ble bygget 11895 var
den lenge en av hovedveiene ned til byen.

Dette bildet fra 1964 viser at firemanns
boligene nederst tvers over for innkjøringen til
Sportsveien er godt og vel innflyttet. mens
området til høyre i bildet der bl.a. Maraton
veien og Stafettveien er anlagt i dag. ikke er
særlig påtenkt. Unntaket er villaen til høyre
med en tidstypisk kiosk full av fristelser i
krysset.

Nasjonalgalleriet. Restauranten Kaba ligger
i hvert fall ikke lenger i Stortingsgaten. Ro
sekjelleren er også borte. Men Slottet finnes
fortsatt og kan besøkes av folket, men der
slapp vi ikke inn i 1960!

Sentrum.
Nesten det eneste som mangler her er

smykkebutikker og klesforretninger!
Bildet fra idag viser noe av utviklingen i

området.

Skofabrikken
Denne illustrasjonen av Sandefjord Skofabrikks forretningsgård i
Storgata, ble laget etter at eieren, gründeren og forretnings
mannen And. B. Hasle, satte opp bygningen med fabrikklokaler
etter en brann i 1915. Bygningen står fortsatt støtt i sentrum,
men nok med helt annet innhold enn for snart 100 år siden da
spesialproduksjon av fottøy til store hvalfangstekspedisjoner
var viktig.

Arbeidsplasser og håndverkere? Skotøyarbeidere og nåtler
sker var det mange av i den store bygningen helt fram til ca.
1980.

Tekst: Harald Fevang

Täutrekking ombord
Tradisjonelt hadde denne aktiviteten bare med muskler å gjøre
og krevde ikke spenst eller teknikk slik som andre lagspill i
idretten.

Som regel var det dekksgjengen mot maskingjengen. På
hvalfangst kunne det være flenserne mot kokeriet eller byssa
mot messeguttene.

Det var alltid mange på laget og enda fler i heiagjengen slik
som viser her. På bildet står det skrevet at kokerilaget vinner for
annen gang! Og stemningen var god både på selve stevnet og på
premieutdelingen etterpå. I dette tilfelle skjedde det på hjemtur
med «Thorshøvdi» i 1964.

Tekst: Harald Fevang
Foto: Norvald Fuglestrand
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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@onllne.no

i

BHdeansvarllg Ragnar Iversen.
Medarbeidere: Sven Erik Lund, Svein Olav Løberg,
Bjørn Hoelseth, Dag I. Børresen, Odd Galteland.
Tor Skagun, og Tor Børresen.
Kontaktperso
Sven Erik Lund, tlf. 92827154

Søndag 6. november 1960

Middag
fra kl. 13—IS

2 retter kr. 9.00 4
4
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Blomkålsuppe

Stekt hellefisk med rernoulade

Kalveragcsut mcd grønnsaker

Krokanfromage

MENY: Restauranten Kabas meny for 6. november1960.
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PRISER: Restaurantens prisliste for øl og mineralvann 1960.
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Tekst: Harald Fevang.
Foto før: Polltlarkivet.

Foto nå: BJern Marum Olsen.

Hele dette området består idag av bolig- og
næringsbebyggelse helt opp til Raveien, og
Pindsie næringsområde som ligger midt i
området, kan i dag faktisk sies å være Sande
ljords sentrum 2. På en tilfeldig valgt dag er det
som oftest større aktivitet både av trafikk og .

mennesker i dette området enn i Sandefjord .,.‘ .
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