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lokalhistorie

Julehefte og annonser
Alle som husker
tilbake til femtiåra,
glemmer ikke så
lett alle juleheftene
som ble solgt istrie
strømmer i ukene
før jul. Et av dem var
«Vestfold-Idrett)).
eftet omtalte nær sagt all
idrett i hele fylket med fSrl
dige bildereportasjer og var
beregnet på alle vestfoldinger ute
og hjemme. I 1955 piydet badmin
tonspillere fra Sandelord hele forsiden.
Hvis organet var rikt på bilder og
omtale av de varierte idrettsakti
vitetene i fylket, viste det lokale næ
ringslivet seg fram gjennom de
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mange annonser som var svært syn
lige i bladet. De aller fleste av be
driftene fra 1955 eksisterer ikke
lenger, men noen finnes fortsatt.
Det, kan likevel for mange vekke
mange gode minner å se annon
sene for disse bedriftene igjen. Alle
disse virksomhetene ville selvsagt
presentere seg så positivt som
mulig for lesere i bygd og by i ukene
før jul.
Fra Sande1j ord leser vi om fir
maer som fortsatt eksisterer: Shell
Auto som den gang solgte bilene
Hillman, Humber og Commer. Ole
Olsen Herreekvipering med alislags
utstyr til hvalfangere. Odd Gjertsen
var spesialist på sportsutstyr, men
solgte også «Trygg» og «Speed» sy
kler. Erling Sørhaugs trelastforet
ning påkalte seg vanlig positiv
oppmerksomhet, og Johs. Bjørne
md var spesialist i idrettspremier
og merker. Hotell Kong Cari og
Glassmester Johannessen var da
som nå gode annonsører. Sykkel-
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VASKEMASKINER
kr. 1602
El9ctor
1750
glleh Electric
,
985
Hoover
600
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5TOVSU(;ERE
i alle priag fra
kr. 285—til kr. 508,—

j

Eiektra
Grepa

—

Beha
Rex
Arer.dalskomfyr
—

LANDBRUKSMOTORER
NEBB o ASEA
I alle atørreEer
IIJt)LESKAF
Tandbcrga Lydhandopptaker
Pruton Lydbtlopptaker

lflN(ENS ELEKTRO
SANDEFJORD
Telefon 62 202

Juleheftet «Vestfold-Idrett» fra 1955 viste badmintonstjernene Randi Holand, Hans Sperre og
Ragnhild Holand på forsiden. Innholdet for øvrig var svært variert idrettsstoff fra hele fylket

Den mest synlige annonsen i hele bladet hadde Oliver Bingen i Kongensgate.
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Skøyter med bred egg

forhandler Rolf Blaasvær var
18. 8.Alt i herreklær og sjemonneutotyr.
synlig på Torvet og Arne An
(LfW HiEKELI Dianmat
UOWÇ
z.1opmagoI,I•i’.e og ørn sykler
dresens byggevarer var godt
LiV
Vinter- og aninmereport.
synlig i Kongensgate.
Autorisert vgbeuforharrffler.
16 - Sandefjord - Telefon 03 420
Telefon 62 714 Sandefjord
Av alle de presenterte fir
maer fra den gang som ilcke
NILS r%VMME
0. STAALSTRØM
lenger eksisterer, utmerket
MOBELFOI4RI7TNING
RM6MEVERKSTKD
Bingen Elektro seg med den
Torgot — Sandefjord - TOlefan 42
St.orgt. 18 indre gard, Sandefjord.
Telefon 43050—
mest ioynefaflende reklamen.
Godt utvalg i mObler.
4Cr i
oco INNRÅMNIS’OL’R
Oliver Bingen viste med tekst
og bilde over en halv side sine
&mdefjords Av!alLtforreining
radiomodeiler foran et stort
Porggaten 24 - Sandefjord Telefon 82 553
Aards plasa Sandefjord Tel640n 63 992
Iuneh.: 8mai Stenerud.
bilde av Bingen-tårnet på
Kjøper oS udl som alt i avfaflsartiklpr,
Godt utvalg I skotgy for damer og herrer.
Hasle. Roves sport annonserte
samt brukte ovner. Ordre hentes
som ammunisjonshandler og
Blomster til ,i.lle anledninger
representant for Vestfold Skyt
I I[ I S
.Aana-___
tersamlag, Durbecks Jern- og
S.LOMSTERFORRE’t’NING
Telefon
62370- Sandefjord Telefon 62376
Inneh5vert A. lfaugene,
Metallager var godllcjent sprap
Torggaten 10 Sandefjord Telefon 02 568
GODT UTVALG I TAPETER
jerngrossist og Einar Rom hen
viste til sitt gode utvalg i
Stærisen, Eiiassen. & Co.
Dinal±ri Roloboff
herreklær og sjømannsutstyr.
ELEKTRISK S’ORRETNING
Moderne stUdio for fotografier.
lngv. 0. Lønne viser til at han
Torggatea 4 Sandefjnrd Telefon 64003
har vært leverandør av sports
Telefon 63 1128 - Sandefjord Privat 03 780
Autorisert installatør.
og idrettsartilder siden 1915.
Odd Haugen på Haukerød
2Jdn
er representant for Norsk
Torget - Sandefjord
Telefon 62 004
Jernbaneallden 38, Sandefjord.
Tipping og driver eget lykke
Telefon 63 056 62 000 - 64 224
BYOKINGSARTIXLER
TO li A K 8
ønskningsbyrå. Framnes Syk
A VIS 88
JEKNVAREIt
STØPE0012S — BVALFANGERU’rSTYR
keisport importerer også
brukte biler fra rskland og
Sandefjord Pqiirhundvl
ERLJNG SØRHAUG
ordner B-lisens for sjøfolk. Lau
TfCtAsLtOrrctfliflg.
Trykkorl
ItokhinderI - Bammeverkoted
Grinil Sandefjord Telefon 63 819
Ayokrlvnlngekontor
ritz Pedersen på Torvet er spe
HØVELLAST
RIJLAST
LISTVERK
sialforretning for kjottvarer,
«Ilhuegalen 9
Telefon 62663
PIBERPLATER
KRYSSFINER
vilt og delilcatesser. Henrik
Stickler leverer amerikanske
HERMA1Nt RØi\i°’LNG
Dürbeck’s Jern- og Mctailager
biler til kunder med opptjent
VU3CANISEOtINISVPIRKSTED
Torggaten 15 - Sandefjord Telefon 02090
Peter Ordne gate ved Torget, Sandefjord.
utenlandsvaluta. Skraphand
Tauverk
Ovner 1cm og metall ItJøp
Telefon 63 435
ler Morgan Åberg på Moveien
Vulkaniacrlng se dekk og stenger.
Godkjent ekrapjemsgrosal3t
Salg av 581- og .not.roykkelgomml.
både kjøper og selger alt, og
William Furu i Thor Dahlsgate Mange av leserne vil sikkert kjenne igjen gamle og velkjente
henleder sterkt oppmerksom forretninger i byen som viste seg fram gjennom annonsene i juleheftet
heten på produkter fra sin «Vestfold-Idrett» i 1955. De fleste er for lengst borte fra bybildet.
chenillefabrikk. Den alltid ak
tive Arthur Rismyhr i Kon
gensgt. 37 anbefaler sine lig for leserne sammen med spekket med mange interes
stålrørsmøbler. De varer pølsemalcer Håkon Havnås an sante reportasjer fra idrettsli
lenger, sier han, og De sparer nonse.
vet i Sandefjord for 6 år
penger. Treet forgår men stå
Totalt er det 78 av Sande siden.
let består! er hans klare bud fjord og Sandars bedrifter som
skap. Hans Sperres Kolomal og gjerne vil vise hva de står for i
Tekst Harald Fevang
Skipshandel er også godt syn- dette juleheftet, som ellers er
Foto: Bjørn Marum Olsen

Bryggerhusetpå
;;
gården Syrristi
TjøUingble revet
for kort tid siden.
Under rivingen
har det kommet
fram utrolig mye
gammelt og spen—
nende, skjult i
vegger og liggende forteller eieren av gården Gulhlc
Klepalcer. Blant alle gamle bruksgjenstander, gårdsut
styr, papirer og bøker ble det funnet en stor samling av
skøyter på bsyggerhusloftet. Det var en samling både
slcruskøyter, krollskayter og snabelskøyter. Det snodig
ste skøyteparet er det som er avbildet. Skøytene har
selvsagt lærreimer for montering på fottøyet, og selve
«eggen» er helt flat og kan minne om bandjern», cirka
2 cm brede. De første skøytene av metall ble laget
rundt 1850. Hvor gamle kan disse være? Er det noen
som har sett noe lignende, spør vi Sandefjorcls Blads
lesere?
Tekst og foto: Roger Davidsen
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Bygget i 1964 som motorskipet «lhorsdrott» ved Fram
næs mek.Værksted. Altså en ekte Sandefjordsbåt. Byg
get som kjølesicip for med Thoi Dahls Hvalfangersel
skap AIS, AJS ørnen ogAIS Odd som eiere (NS Thor
Dahi), Sandefjord. Den første av en serie kjølesldp av
denne typen. Fru Constance Fogstad var gudmor.
«Thorsdrott» reddet 9 personer 27(2-1 965 fra en syn
kende fritidsbåt utenfor fialboa, Panama på Stillehavs
siden. De hadde vært på fisketur og var på vei hjem til
Balboa. Tre av dem var loser i Panama-kanalen. Skipsfø
rer den gang var HanyThon Solgt til Sigurd Haavik
AIS Haugesund omdøpt til «Vikfrost» i 1972 overført
til Sameiet Vikfrost (Sigurd IIaavikAIS, Haugesund) i
1976. Solgt i 1977 til AS Jludwig Mowinkels Rederi,
Bergen i august. Omdapt til eParas, Solgt til Navigazio
ne Uruguaya SA, Montevideo, Uruguay i oktober1979
og omdøpt til tAudaciai. 11985 var det slutt på moroa.
Da ble hun solgt til opphugging, og kom til Kaohsiung
påTaiwan for hugging 3(8-1985.
Tekst Ragnar Iversen
Foto: Fra Thor DahI-arkivet
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Aagaards plass
Min farfar Hjalmar Larsen
drev elektrisk forretning
i Dronningensgate 5 fra 1938
til den ble revet i 1963.
Forretiirgen ble flyttet ffl
annen etasje i
4
Sagaasgården. Her holdt dè’til noen år før
de flyttet til Kongensgate 25 (omtrent der
brukthandelen «Slappen» er nå). Forretningen
ble tiå.t1 koilcurs sqnnieren 1968 Flere
1Jrsatgi skjebne
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SANDEIJORD
fortalte meg at da han var 12 år, altså 1952, ble
han og hans onkel sendt på skauen for å hente
granbar. Granbaret ble vildet fast med ståltråd
til lampeledninger og wire. Girlanderne ble
hengt opp tvé over gata fra min farfars for
retning og opil Aagaards plass. I tillegg ble
girlandere hengt ut fra juletreet på plassen til
by’gningene ved siden av, som bildet viser.
Et ganske langt spenn. Dette skal da være
det første som ble hengt opp i byen. Senere
kom gitlandet i Storgata.
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Tekstogfoto: Helge Dyve
Foto nå: Bjern Marum Olsen
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pa Pkkstad gand
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Har4u bidragtd denne siden?
Levér det I avisresepsjonen mdc. Lokalhistorisk senter.
Bplder merkes med hvem hva hvor når og helst md en liten
beskrivelse. Husk navn og adr. på utlåner. Har du elektronisk stoff,
send det til: lokalhlstorle@sb.no

i

Sandefjord Lokalhistoriske senters Info-gruppe:

består av redlgerer Harald Fevang og medarbeiderne,
Otto Ågesen, Ragnar Iversen, Bjørn Hoelseth, Dag lngemar Børresen.
Sven Erik Lund, Gro Midttun og Bjom Marum Olsen.
Kontaktperson: Sven Erik Lund, tIf. 92827 154— svçr-luo1ire.no
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