
SandefjordS Søknad 
om byvåpen ble innvilget 
9. mai 1914. Vikingskipet 
symboliserer Gokstadski-
pet, som ble gravd ut nær 
Sandefjord i 1880. Hvalen 
symboliserer at i slutten av 
1800-årene og begynnelsen 
av 1900-årene var Sande-
fjord hovedhavnen for 
hvalfangsten i Sydishavet. 
Store forandringer har det 
ikke vært på det som blir brukt av Sandefjord kommune på 
jakkemerker, crester og offentlige papirer. Ovenstående vi-
ser byvåpenet slik det blir brukt pr i dag, med en slags borg på 
toppen av byvåpenet. Det vil bli konkurranse om hvordan 
vårt nye kommunevåpen vil se ut, vi håper på mange fine 
forslag. De tre kommunene har jo mye til felles.
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Byvåpenet

annonSene Som står i avisene i månedene etter krigsslutt, 
vitner om at man kunne ikke få alt man trengte i butikkene. 
Det var mangel på nesten alt, og særlig byggematerialer, for 
den som skulle bygge hus. Man måtte ha konsesjon for å byg-
ge og man stod i kø for å få materialer. Noen klarte å få tak i 
materialer via egen skog, men også her var det restriksjoner. 
Det var fortsatt mangel på de fleste varer i butikkene, men 
man ble oppfordret til å komme innom og se om nye varer 
var ankommet, både i aviser og i butikkvinduer. Ser man i 
vinduene i forretningene i dag er det snarere det motsatte, 
det bugner av varer, som vi i mange tilfeller ikke trenger en 
gang.

 annonse: Sandefjords Blad 
 Tekst: Svein olav Løberg

Annonse fra 1945

Saker og ting som  
setter  minnene i sving

SeLv om byen ble kjøpstad, manglet man 
praktisk talt alt hva en kjøpstad trengte av 
kommunale tiltak og institusjoner. Ikke 
hverken vannverk eller brannvesen. Skolen 
var en såkalt borgerskole med syv elever. 
Man hadde fått en lege til byen, takket være 
Badet, ellers var det ikke mye som minnet 
om bymessige forhold. Et litografi fra cirka 
1845 viser hvordan Sandefjord så ut rett et-
ter at Badeanstalten ble bygget (1837). Vi ser 
den hvite bygningen midt på bildet. Det 
hadde sin klassiske tempelfront med seks 
korintiske søyler helt fram til 1876. Da ble 
fasaden snudd mot nord, slik den er i dag. 

Badeanstalten var med å gjøre Sandefjord 
kjent over hele Europa, og hadde også litt å 
si økonomisk for byen. I 1880 fant man Gok-
stadskipet som gjorde byen enda mer kjent. 
Som man ser på foto hundre år senere, fra 
1947, er det sjøfart og verksteddrift som vir-
ker å være størst, men mye av hvalfangstflå-
ten er ikke i fjorden, en del gikk tapt under 
krigen, men det kan jo være at hvalfangerne 
allerede er på vei til feltet.   
 Litografi:  fra boken  
 «kurbadet 1837-1987 Sandefjord Bad» 
 foto: Widerøe/ vesfoldmuseene 
 Tekst: Svein olav Løberg

Sandefjordfør og nå

lahelle: Sankthansbål med kopi av tyske krigsskipet «Emden».  foTo: privaT

Lahellestua.
Den tredje skipsbeddingen lå få  

meter unna, ved badestranda som ven-
der sydover. I 1837 bygde Jacob Chris-
tophersen, Freberg, en skonnert på  
Katta (Kattskjær). (Kilde «Skipsverver i 
Sandar og Sandefjord» 1961 v/ Haakon 
Hansen).

I 1845 bodde det 749 innbyggere i San-
defjord. Dr. Thaulow (Badelege ved Kur-
badet, opprettet 1837) hadde nok rett i 
hva han skrev i en liten bok 10 år etter 
opphøyelsen til kjøpstad:

 «Sandefjord har lite eller intet til felles 
med en by. Man må forestille seg en  
liten plass hvor den hvitmalte sogne-

kirke (Sandars) så vel som huseiernes 
boliger, til dels omgitt av trær og  
haver, ligger strødd om hverandre, uten 
regelmessighet eller kjedelig ensformig-
het. 

Allikevel virker den lille by aldeles for-
tryllende, den omfatter stranden nesten 
i en halvsirkel og brer seg derfra over en 
skjønn, fruktbar slette.» 

Sandefjord 100 år
Bilde nr. 2: «Sandefjords 100-årsdag ble 
den største festdag i byens historie  
hittil. I det strålende juniværet utfoldet 
seg helt fra morgenen av et livlig folke-
liv. 

De mange flagg og de pyntede gater  
og husfasader gjorde sitt til å forhøye 
stemningen. Som en strøm under det 
hele gikk takknemligheten over at vi 
kunne feire hundreårsdagen i fred og 
frihet. Og man fikk høre og se tallrike be-
viser på hvor avholdt og aktet byen er av 
dens egne så vel som dem som står den 
nær. 

Alt lover godt for den tid vi går i  
møte. Samholdet i byen og forholdet til 
fylket og landet er garanti for at de opp-
gaver som melder seg, vil bli løst i den 
beste forståelse.» Slik skrev Sandefjords 
Blad i sitt Jubileumsnummer av avisen i 
1945.

 
Det store bildet er 

fra sankthansaften 
1945 i Lahelle, tett 

inntil der veien forbi 
Lahelle Båtforening 

nå går. Bålet er  
gjort klart bak  
forsamlingen. 

Sverre SimonSen og Svein olav løberg
redaksjonen@sb.no

På toppen av bålet er det plassert 
et tysk krigsskip, «Emden», 
som fulgte «Blücher» inn Oslo-
fjorden 9. april 1940. Hitler tro-

ner øverst og hakekorsflagget vaier i  
akterenden. 

Kopien av «Emden» er trolig laget  
av Sveinungsen (båtbyggerslekt). Nå 
skal det feires at tyskerveldet er borte. 
Og hva er vel mer passende enn å la et 
tysk krigsskip gå opp i flammer på  
sankthansbålet på Sandefjords hundre-
årsdag! 

personene på bildet: 
Tre smågutter foran f.v.: Jarle Johansen, 
Sverre Samuelsen, Finn Jacobsen i bar 
overkropp. De andre f.v.: Bjørn Ringdal 
(foran), Arnold Kristiansen, Knut Jacob-
sen, Angel Sveinungsen (voksen), bak 
Angel sees Ragnar Horntvedt, deretter 
Ingrid Horntvedt (gift Gogstad-Ander-
sen), Solveig Gulliksen, Ernst Olsen og 
Ragnar Gulliksen. 

I tidligere tider ble alltid sankthansbå-
let plassert her på den store sletta hvor 
hus nr. 63 ligger og her lå også den første 
skipsverven i Lahelle, tett inntil der vei-
en går i dag. 

Det var ingen vei der den gangen, og 
helt fram til 60-årene kunne man se 
steinsettingen i bakken der skipsbed-
dingen lå, omtrent hvor den nye brygga 
er bygd. 

De første seilskutene i Lahelle ble byg-
get her, før det deretter, i 1865 også  
ble bygging like ved Sjøbris, ned for  

Sandefjord 1845–1945
lokalhistorie

jernbanealleen: Stor festdag i byen.  foTo: mereThe furuSTadS aLBum

storgata: Festpyntet gate med flagg og bannere.  foTo: mereThe furuSTadS aLBum

St. Hans aften 23. juni 1945 ble feiret med 
all mulig «pomp og prakt», og det ble avvi-
klet et festlig program som kulminerte med 
et flott fyrverkeri fra Preståsen utpå kvel-
den.  

Mange var nok skuffet over at Kongen 
ikke kom, men som man forstår var hans ti-
meplan i 1945 ganske belastet. Fylkesmann 
Bassøe holdt hovedtalen under festmidda-
gen i Badets sositetsbygning.

Vi som var med på 150 års jubileet i 1995, 
hadde den glede å ha med oss både dron-
ning Sonja og kong Harald.

Jubileet fokuserte på de tre viktige epoker 
i byen; Vikingtid, Badetid og Hvalfangsttid. 
Kongeparet var opptatt av kulturattraksjo-

nene og tok seg god til med Gaia, Southern 
Actor, og Kurbadet. Signert jubileumsstein 
fikk vi også, som står ved Kurbadet i dag. 

Ved hvalfangstmonumentet ble kongepa-
ret orientert av ordfører Per Ramberg. Stor 
festforestilling var det i Badeparken og som 
avslutning på dagen ledet Kongeskipet Nor-
ge en kortesje på over 1000 båter ut fjorden!

I disse dager fyller Sandefjord by 170 år og 
det er en meget oppegående jubilant, som 
snart skal bli utvidet med to andre kommu-
ner. Spennende å se hvordan man da vil  
feire de forestående jubileer? 
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