Saker og ting som
setter minnene i sving

B-såpa
I krigsårene var det ingen selvfølge at det kunne kjøpes
god såpe i butikken. Men B-såpe fikk du tak i. Den var nok
langt fra den vanlige førkrigskvaliteten. Det avbildede B-såpestykket har ligget i fred i et skap på Virik helt siden 1945,
inntil Roar Olafsen fant den fram i våres fra skyggen langt
inne i den gamle låven på gården sin. Det var jo etter krigen at
LUX toilet såpe og Barnenengens milde barnesåpe igjen tok
over markedet igjen etter den upopulære B-såpa!
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Gutter og jenter som spiller og synger
lokalhistorie
Det er et faktum at orkesteret som vi alltid kalte
Guttemusikken i høst fyller
100 år, og det er et faktum
at en hel generasjon og en
hel lokalbefolkning står i
musikalsk takknemlighetsgjeld til bl.a. følgende
personer: Harry Gabrielsen, Ferdinand Knutsen og
Kristian Strømøy.

Thormod Korneliussen
og Halvdan Feen.
redaksjonen@sb.no

F

ørstnevnte som mangeårig dirigent for Guttemusikken og de to
siste for varierte kor- og musikkaktiviteter gjennom en årrekke. Mange som er avbildet her har
personlig mye å takke disse inspiratorer
for når det gjelder impulser og ikke
minst opplevelser i barne- og ungdomstid. Mange foreldre ønsket sterkt at
sønnene skulle begynne i Guttemusikken, og mange fikk gleden av å oppleve
det sammen med alle oss andre. Det var
fest alle de gangene vi fikk oppleve Harry Gabrielsens stramme og representative musikanter i gatene.

Harry Gabrielsen
Harry Gabrielsen var både instruktør
og dirigent, elevene fikk ikke bare inn

før og nå

noter og grunnleggende spilleferdigheter; Å være medlem av korpset krevde
disiplin, folkeskikk og oppdragelse. Vi
ble innprentet at på stevner og under
utenlandsreiser var vi ambassadører for
hjembyen. Gabrielsen mønstret skitne
fingre og svarte negler før øvelsene begynte. De som hadde syklet direkte fra
fotballøkka uten å vaske seg, ble sendt
sporen streks hjem igjen før de ble godtatt. Men så fikk vi også mye igjen: Spille
og marsjere i et korps som var kjent i
både inn- og utland. Landsstevner i deler av Norge vi ikke kjente, på en tid da
privatbiler var få og feriereiser dyre og
sjeldne samt reiser til Danmark og Sverige for å besøke vennskapsbyene våre i
Haderslev og Varberg.

Guttemusikken
Thormod Korneliussen kan stolt vise
fram sitt bilde av guttene foran Badets
Festsal fra 1949. Og vi andre takker dem

alle for innsatsen gjennom alle år senere! Og stadig nye talenter dukket opp i
flotte uniformer!
Første rekke fra venstre: Gunnar Berg,
Lauritz Westdal, Arvid Nordmark Nilsen, Hans Bredvei, Christian Bolt, Odd
Nordmann Hansen, Thorbjørn Hansen,
Åge Lien.
Andre rekke: Thor Johs. Kristiansen,
Knut Berggren, Vidar Pettersen, Trygve
Elvestad, Egil Elvestad, Øyvind Hystad,
dirigent Harry Gabrielsen, Gunnar Edvarsen, Terje Lea, Arvid Engeli, Finn
Røed, Arvid Nybo, Kai Edgar Moe.
Tredje rekke: Hans Eftang, Bjørn Haugen, Thorbjørn Berthling Hansen, Thormod Korneliussen, Tore Martin Westgård, Reidar Pedersen, Thore Pedersen,
Steinar Haugen, Reidar Pedersen, Thore
Holm Hansen, Eirik Aker Iversen, Finn
Pettersen, Ole Kval, Ken Haugen, Anton
Asbjørnrød.
Fjerde rekke: Arne Bergan, Dagfinn

Klavenes, Roar Egeberg, Oddvar Grønn,
Thorstein Larsen, Dagfinn Grønn, Egil Helland, Øystein Ra, Sverre Jensen, Helge Rønning, Kjell Holm, Arne Anti, Alfred Haugan,
Bernt Berggren, Thor Klavenes, Odd Skar.

Barnekoret
Halvdan Feen forteller: På femtitallet var
Ferdinand Knutsen organist i Sandefjord
Kirke. Han startet både Sandefjord Guttekor
og noe senere Jentekoret. Vi tror dette var i
1952. Medlemmene i korene var først og
fremst elever på Byskolen, men også noen
få fra Sandar. Korene sang til Julegudstjenesten og hadde også noen få konserter
utenom dette. Guttekoret dro en tur til Ålborg og året etter sammen med Jentekoret
til København. Vi har dessverre ikke alle
navnene på bildet, men på første rad ser vi
Liv Jensen, Inger Øvrum, Hjørdis Oppedal,
Cato Johannesen, Tor Werner Jahren, Tor
Gjertsen og Bjørn Haugen. I andre rad finnes brødrene von der Lippe, Tore Dyrhaug,

Per Arne Olsen, Jan Erik Thorstensen, Even
Amlie og Halvdan Feen. Helt til høyre står
Ferdinand Knutsen og ved orgelet sitter
Kristian Strømøy.

Kristian Strømøy
Kristian Strømøy, lektor ved Sandefjord
Gymnas gjennom 41 år. Han var født i 1917
og begynte på orgelkrakken som elev av Ole
Fastvold alt i middelskoletiden, fortsatte
med Age Myklegård i gymnastiden i Tønsberg og med domkantor Arild Sandvold under studietiden i Oslo.
l 1941 tok han den høyere organisteksamen ved Musikk-konservatoriet i Oslo. De
første vikartimene i Sandar kirke hadde han
som 16 åring sommeren 1934, og fortsatte
med til dels lange vikariater i løpet av gymnastiden.
Strømøy var organist i Røyken og Åros
kirker 1966/67, og var fast organist i Vesterøy kirke fra 1967. Han var også en meget
skattet vikarorganist i Sandar kirke.

Skipsoffiserene
Blant uteseilere kunne ordet rederiseiler være er
skjellsord. Men gode rederier hadde alltid en kjerne av faste
folk til å bemanne skipene. Dagens bilde viser noen slike under en konferanse for hjemmeværende offiserer i rederiet
Thor Dahl i 1974. Fra venstre kapteinene Trygve Nygård og
Steinar Andersen. Videre stuert Oddvar Karlsen og maskinsjef Kåre Arnesen. Konferansen for 37 hjemmeværende
offiserer ble ledet av Ernst Norli og Finn Vataker fra rederiet.
Det hele ble avsluttet med en middag hvor også fruene var
invitert.
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Sandefjord Auto 1958
Dette firmaet ble etablert i 1933 med
kontor, salgsavdeling, verksted og MIL bensinstasjon øverst i Dronningensgate der Statoil nå holder til med bensinsalg og servicehall. Bildet viser arbeiderne foran en travel
verkstedhall, og er tatt under feiring av 25
års jubileet i 1958 idet fotograferingen var
selve jubileumsmarkeringen! «Forden» var
på den tid et kjent landemerke, og verksmesteren litt av en personlighet! Aasmund
Berg blir med glede husket lenge av mange.
Foran fra v.: Ragnar Bergan, Kjell B.
Holtan, Arvid Reppesgård, Tor Vines. Bak

fra v.: Einar Pettersen, Robert Kåsin, Jan
Kristiansen, Arne Bruun, Kristen Granerød,
Leif Swahn, verksmester Aasmund Berg,
Erling Krudtaa, Harbo Andersen, Arne
Næss, Walter Lagim.

Har du bidrag til denne siden?

Nå-bildet viser at det nå er Selvvask og
ingen arbeidere utenom betjening på bensinstasjon.
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Lever 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 so@loeberg.net

Bjørn Hoelseth, Dag I. Børresen, Odd Galteland, Arthur Iversen,
Harry Rove og Bjørn Marum Olsen.

Kontaktperson:

Svein Olav Løberg, tlf.: 928 07 555, e-post: so@loeberg.net

