
Vi som har levd noen år, husker sikkert tiden med barberbla-
der, barberkniv og barberkost og såpe. Ikke så at dette ikke 
har vært i handelen i forskjellige utgaver opp gjennom tide-
ne. Fra slutten av 50-årene ble det helt vanlig med elektrisk 
barbermaskin og etter barberingen brukte man etterbarbe-
ringsvann, f. eks «Aqua Velva Ice Blue». Husker også at noen 
brukte slikt også til innvortes bruk. Tilbake til «Lilleborg Bar-
bersæpe, Oslo» i blank og fin metallboks. Fra hine hårde da-
ger og fram til i dag har barberkniven vært i bruk, særlig på 
finere barbersalonger.  Tekst og foto: svein olav Løberg

Barbersåpe

Denne hVaLbåTen var en av de mange kompanibåtene til 
Sandefjords museumsskip «Southern Actor». Begge var i sin 
tid en del av flåten til verdens største hvalfangstrederi Salve-
sen i Scotland. Jester med sin kaptein Nochart Nilsen fra San-
defjord var i 1957 vert for prins Phillip av England da han 
skulle vises praktisk hvalfangst på en kort tur fra Leith Har-
bour til Grytviken på Syd Georgia. Dagens bilde viser «South-
ern Jester» året etter fotografert av Norvald Fuglestrand i full 
fart med hval inn til Leith Harbour. Båten hadde imidlertid 
seks år tidligere hatt navnet Kjapp og var da eiet av Hvalfan-
gerselskapet Antartic i Tønsberg. I 1983 var eieren Simon 
Møkster i Norge og navnet skiftet til Strilhval.

 Tekst: harald Fevang/Foto: norvald Fuglestrand

«Southern Jester»

saker og ting som  
setter  minnene i sving

om DeT var Hauptgefreiter Rudolf Facks fra 
Deutsche Wehrmacht eller en lokal lastebil-
sjåfør fra Sandar som var skyld i en klemt 
bilskjerm 250 meter nord for nåværende 
Bottenkrysset på Raveien kjenner vi i dag 
ikke til. Det vi kjenner til er at dette skjedde 
den 20.nov 1945, og at Facks fortsatt var i 
tysk uniform og kjørte en solid militærbil 
med tyske skilter og at hans venstre for-
skjerm hadde fått en norsk «trøkk 16»!  
Innkjørselen til venstre førte på denne tiden 
ned til småbrukerne Martin Botten og  
Ommund Lea, og gårdsbruket med jorder i 
høyre bildekant tilhørte Klara og Rasmus 

Larsen. Denne eiendommen ble senere 
kjøpt av murmester Thorstein Hansen som 
allerede da bildet ble tatt også eide området 
bak steingarden til venstre. Senere bygde 
hvalfanger og murer Richard Trevland med 
sin kone Maud sitt Siporex murhus her.  
At den glatte veibanen på bildet var strødd 
denne novemberdagen synes tydelig.  
Nå-bildet viser Raveien på samme sted nes-
ten 70 år seinere. 
 Tekst: harald Fevang 
 Foto før: Politiarkivet 
 Foto nå: svein olav Løberg

RaveienFør og nå

torvet: Anders Lange taler utenfor Laurits Pedersen Pølsefabrikk 1962. alle foto: privat samling

lokalhistorie
Når bygninger rives kan 
det for noen være en let-
telse og for andre det helt 
motsatte. Når nytt kom-
mer opp kan det være på 
samme måten. Og folk har 
ofte sterke meninger så 
lenge som bygningene 
ligger i et bysentrum. 
 
Harald Fevang
redaksjonen@sb.no

I dag har vi plukket fram noen bilder 
fra vårt private arkiv fra ca. 50 år 
tilbake. Det kunne jo selvfølgelig 
vært mulig at disse hus aldri skulle 

rives, men det ble det altså. Som en del 
av modernisering, byfornyelse, inves-
teringer eller kanskje naturlig utvik-
ling.

Herren som taler på Torvet utenfor 
Lauritz Pedersens pølsefabrikk i 1962 er 
politikeren Anders Lange. Både huset 
og mannen er i dag bare minner. På tom-
ten ble kolossen Norske Liv bygget se-
nere satt opp, og politikeren stiftet et 
parti som i dag har regjeringsmakt i Nor-
ge: Framskrittspartiet. Skal noe nytt 
komme må noe gammelt vekk! 

Det neste bildet viser bebyggelsen 
den gang bare noen meter ovenfor Tor-
vet. I Storgaten 7 holdt K. Kristoffersens 
Eftf. sitt utsalg av gardiner og tepper ved 
siden av Ingv. O. Lønnes sportsforret-
ning. Noen år tidligere startet han også 
agenturet for det populære mopedmer-
ket Tempo-Lett, alle 16 åringers drøm på 
den tiden! I huset nedenfor lå Harald 
Larsens meget vel ansette Glassmaga-
sin.

Bilde nr. 3 viser skoleungdom i Bugår-
den foran det som på denne tiden var 
restene av krigstidens velkjente tysker-
brakker som de fleste var fornøyd over 
ble revet noe senere.

Dagens siste bilde er hentet fra Helge-
rød og viser Avholdslagets kafeteriabyg-
ning på det populære badestedet Sol-
løkka. Dagens tekstforfatter minnes 
med vemod rekken av ungdom som i 
1956 syklet til dette stedet på St. Hans-
aften for å se på raketter og feire midt-
sommer i all sin uskyldighet!

Bygningene som ikke lenger finnes

storgaten: K. Kristoffersens Eftf. sitt utsalg i Storgaten 7 i 1961

bugården: Tyskerbrakker i Bugården 1961. helgerød: Avholdslagets kafebygning på Solløkka 1956.

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, Arthur Iversen
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Sven Erik Lund, tlf. 928 27 154


