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Saker og ting som
setter minnene i sving

Smil og hygge i gamle dagers butikker

Helgenen og turistsjefen

Vi skal ikke påstå at alt var
bedre før, men at de fleste
butikkene på 1950- og
60-tallet var mindre og mer
personlige, kan ikke benektes. De var også i høy grad
treffsteder og nyhetssentraler for lokalbefolkningen.
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t butikkene var mange flere,
vet vi. For et par år siden,
på disse lokalhistoriesidene,
gjenga vi en liste over medlemmer av Sandefjord og omegns kjøpmannsforening pr. 1.12.1962. Den inneholdt 78 kolonialbutikker og landhandlerier. Plusser vi på ikke-medlemmer og
de mange butikkene i alle andre bransjer, kan vi nok fint passerer 250 med
smått og stort. Butikkeierfamilienes
krav til inntekt og levestandard var til
dels små. Kanskje var mange butikker
familiebaserte, med et ektepar eller en
enslig som alltid var tilstede. Så det
skulle ikke store kundekretsen til for å
gi levebrød til en familie.

musikk: Ole Zimmermann Børresens smil er alene nok til å sette bildet på trykk. Trolig lever
det mange med gode minner fra hans musikkhandel. Foto: Fra Else og Kjell Z. Børresens

Det var tilnærmet
hysteriske tilstander
blant store deler av
befolkningen da
filmstjernen og
storsjarmøren Roger
Moore «Helgenen»
besøkte Sandefjord i
september 1965. Miss
Norway og Inger Lise
Haug fra NRK var med i
følget, som også
besøkte Hus- og
hjemutstillingen i
Bugården og deltok i
Helgenenballet på Park
Hotel. En slik dag med
vakkert vær, masser av
byborgere og tilreisende var selvsagt en
ønskesituasjon for
turistsjef Width Endresen. Bildet er trolig tatt av Søren Emanuelsson, som under besøket kom på god fot med og ble hedret av
Roger Moore. Politimann Håkon Andersen holder fansen unna.
Tekst: Sven Erik Lund


Hagely Kolonial
I dag tar vi for oss tre butikker som vi vet
mange av dere erindrer med gode følelser. Først Hagely Kolonial i Breiliveien
20. Den lukket i 1987, og ble en av de siste i sitt slag, med disk der kundene sa
hva de ønsket av varer, som så ble hentet fra hyller, skap og skuffer mens praten gikk. Slike butikker var sosiale møteplasser for folk i nabolaget. Hagely Kolonial ble etablert av Thelma Olsen i
1929. Hun drev den med flid, vennlighet
og myndighet til hun døde i 1979. Da
overtok hennes datter Elna Jacobsen,
som vi ser på bildet. Ole Fredrik Olsen
var visergutt hos Thelma Olsen. Han
forteller at hun var en bestemt og rettferdig dame med strålende humør og
kundetekke. Som visergutt husker han
at hun hadde mange kunder på Østre
Kamfjord, Hegna, Gokstad, Brydedammen og Prestehagen. Alle som kjenner
til bakkene opp og ned til disse stedene,

MS Sandar
hagely kolonial: Så sent som på 1980-tallet kunne du finne en slik liten og intim butikk i Sandefjord. Dette er Hagely Kolonial
med butikkeier Elna Jacobsen. Foto: Fra Ole Fredrik Olsens samling

støiten-kiosken: Gerd Hamer (t. v.) skjenker kaffe til butikkgjesten Else Maaren da Støitenkiosken passerte 30 års drift 6. november 1980. Foto: Fra SBs arkiv

kan jo tenke seg at viserguttjobben på
sykkel med last både foran og bak medførte mange strevsomme og farlige turer, særlig på vinterføre. Om kolonialviserguttens strabaser og fristelser har Ole
Fredrik skrevet en herlig vise.

Ole åpnet musikkforretning i 1930, først i
Torvgaten, deretter i Storgaten 1. Dette
ble et populært møtested for ungdom. Gudrun og Ole fikk tre sønner, Øystein, Kjell
og Tor.

Børresens Musikkhandel a/s
Når så dere sist maken til det smilet Ole

førognå

Zimmermann Børresen (1902-1974)
møtte kundene med i sin musikkforretning i Storgaten? Den lå mellom slakter
Pedersen og Stenbyes manufaktur, og
var ikke bredere enn et portrom, men
rommet mye musikk og glede. På bildet
nikker vi gjenkjennende til plakaten
med «The Ray Coniff Sound». For en
sound! Kjell forteller om far Ole Z. Bør-

resen: Han var sønn av Anton Lauritz
Børresen, som hadde stor forretning i
kolonialvarer og agentur for øl og parafin i Nybyen. Ole tok handelsgymnas,
spilte piano og ble med i det lokale
Jazzband Speed, som spilte til dans og
på markeder. Han giftet seg i 1927
med Gudrun Pedersen, datter av
slakter Lauritz Pedersen på Torvet.

Støiten på Virik
Bildet fra Støiten er lånt i Sandefjords Blads
arkiv. Det sto på trykk 7.11.1980, og referer-

te til at familen Hamer hadde drevet
kiosken i 30 år. Det ble markert med
servering av julekake og kaffe til de voksne
og iskrem til barna. En av de mange
som kom innom var Else Maaren, som
tok buss fra Hystad for å gratulere og
besøke gamle tomter. Gerd Hamer fortalte
SB at Støitens lokaler da hadde vært i bruk i
66 år.

Kjettingføre ved Ormestad 1946
Dagens bilde er tatt 26. Januar 1946 på
Vesterøyveien sett nordover rett etter
Vindalkrysset. Slapseføret er nettopp frosset til
is og det er tydelige merker etter kjettinger i
den isete veibanen. Fotogafen kjører tilsynelatende en Citroen som det var mange av på
veiene den gang. Låven til venstre ble bygget
akkurat 40 år tidligere og ble fra 1937 drevet av
bonden Peder Hansen Ormestad. Ved siden av
bilen synes det tydelig at han har gjerdet inn
jordet sitt, for sammen med sin kone Laura
hadde de ansvaret for 1 hest, 5 kyr og 2 ungdyr
som gikk på beite her om sommeren.

De to sønnene Martin og Johan var på denne
tid bare seks og fire år.
Trafikken forbi garden var alltid stor sommerstid, men ble i sin tid noe lettere, idet veien
fra Kilen over Varden tok av noe. I dag er det
Peder Hansens eldste sønn Martin som
forvalter eiendommen som har vært i familien
siden 1840. Bildet fra i dag viser et vakkert
veilandskap, med noe tilgrodd veikant og en
gang /sykkelsti nedenfor veien.

Tekst: Harald Fevang
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Foto nå: Svein Olav Løberg

I 1974 var Arthur Iversen 1. maskinist på MS Sandar fra Haldor
Viriks rederi. Han forteller: Da vi kom fram til Vancouver for å
losse fosfat i North Vancouver, lå vi så langt fra byen at vi prøvde
å fiske krabber med en striesekk festet på en jernring og med en
av stuertens fisker som agn. Resultatet var meget bra, men krabbefisket fikk en brå slutt da representanter for Canadas ridende
politi kom om bord og fortalte oss at krabbene var fredet.
Politimennene syntes likevel at det ville være for galt å kaste de
krabbene som allerede var kokt og aksepterte å være med å
spise opp fangsten! De forsikret seg forøvrig om at fiskeredskaTekst og foto: Arthur Iversen
pen ble ødelagt.
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