Det hendte på 1950- og 60-tallet

Saker og ting som
setter minnene i sving

lokalhistorie
Byen var mye mindre
i omfang og folketall enn
i dag, men det skjedde
kanskje mer? Gamle bilder
forteller om små og store
hendelser.

Roger Moore
Tenk deg at en berømt og meget sjarmerende filmstjerne
kommer til Sandefjord ledsaget av norske kjendiser og er
smilende tilgjengelig uten- og innendørs for et stort og begeistret publikum. Det skjedde i 1965 da Roger Moore, alias
Helgenen i datidens James Bond-filmer kom til Sandefjord i
anledning Hus- og Hjem-messen i Bugården. Besøket ble
selvsagt god reklame for Sandefjord. Hvorfor han holder en
due høyt hevet her foran Park Hotel, vites ikke.
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L

okalhistorieinteresserte vil ha
stort utbytte av å titte på fotografier fra etterkrigstiårene. Det
meste av det lille og store som
skjedde da ble fotografert og notert av
Sandefjords Blads ute- og frittgående
reportere. Mange av bildene kan du se
gratis og når som helst i Sandefjord
Lokalhistoriske Senters bildebase.
Vet du noe mer enn oss om det du ser
på disse få bildene, er vi takknemlige for
tilleggsopplysninger.
NYTT PIANO: Det er Sandefjord
Sjømandsforening som i 1960 får nytt
piano på dette bildet. Hjalmar Bråvold
ser ut til å være den takknemlige mottager, og da trekker vi den slutning at
Erna Dahler er den lykkelige giver, kanskje på vegne av en innsamlingsflink
forening?
NYE INSTRUMENTER: Lars Christensen har flere ganger vært gavmild overfor Sandefjord Guttemusikkorps, og
byen forøvrig. Her er han tilstede da
korpsleder Harry Gabrielsen gir instrumentene videre til musikanter som kan
spille på dem. Vi mangler navn på gutten.
FORNEMT BESØK: En ekstra stor begivenhet var det da Sjahen av Persia og
hans gemalinne Farah Diba besøkte
Sandefjord i mai 1961. Flere steder i
byen fikk besøk, her ankommer de Sandefjord sykehus, som var nytt i 1959. Sykehuset hadde et stort personale, kan vi
se. Tips oss gjerne om flere av dem som
deltok.
FLYRUTE TIL AALBORG: Flyruten
varte trolig ikke lenge, for kanskje var
ikke Aalborg det mest populære reisemålet Braathen SAFE kunne valgt fra
Torp. Men her står i hvertfall selveste
Ludvig G. Braathen ved flytrappen for å
ønske velkommen om bord.



nytt piano: Hjalmar Bråvold i Sandefjord Sjømandsforening mottar her et nytt piano til foreningen. Den glade giver er Erna Dahler.
alle Foto: SBs arkiv
Sjømennenes skipsklokke er allerede anbragt. 

Tekst: Sven Erik Lund/Foto: SBs arkiv

gave: Harry Gabrielsen i Sandefjord Guttemusikkorps holder det ene av syv instrumenter konsul
Lars Christensen denne gangen ga korpset. Flere var gitt tidligere. Guttens navn mangler.

MS VIAN
Bygget som ANNIE i Tyskland i 1926. Skipet gikk på mine i
1942 og sank ved Samsø. Berget i 1943 og slept til Derby
Værft. Forskipet og div. deler ble benyttet til å bygge et nytt
fartøy og på ny sjøsatt som ANNIE. Ble dagen etter sjøsetting
senket v/ sabotasje. Lå til krigen var over. Hevet i 1945 og fikk
en omfattende reparasjon og bygget om til fraktefartøy. Ble
solgt i 1946 og ferdigstilt som lastebåt VIAN for C. A. J. Møller.
Innkjøpt i november 1948 av S. M. Pettersens Rederi AS, Sandefjord. Satt i rutefart mellom Oslo og Mandal. Kolliderte
med lasteskipet LØVEN I og sank september 1950. Ble senere
hevet og reparert. I 1951 solgt til Haugesund og døpt Lasse.
Kondemnert i mars 1982. 

Tekst og foto: Ragnar Iversen

besøk: Her blir Sjahen av Persia og hans hustru Farah Diba mottatt av Sandefjord sykehus’ ledelse og personale under besøket i mai
1961. De besøkte også Hvalfangstmuseet og et hvalkokeri.

før og nå

torp: Skipsreder Ludvig G. Braathen ønsker her en passasjer velkommen om bord til første tur
på Braathen SAFEs rute Sandefjord – Aalborg. Tips om årstall etc. for ruteetableringen ønskes.

«Pedersen på hjørnet» forsvant
For å skille de to Pedersen-slakterne fra
hverandre ble den ene kalt «Pedersen på
veggen», og den andre, som vi ser her,
«Pedersen på hjørnet». Lauritz Pedersen,
etablert 1870, var en ganske stor slakteribedrift med pølsefabrikk, som leverte mye til
hvalfangstflåten, ikke minst hermetiske
pølser. Oksehodet, som vi ser over inngangen, var et populært kjennetegn for firmaet.
Det befinner seg hos en som tar godt vare på
det. Huset ble revet i 1970-årene. På tomten
kom så den såkalte Norske Liv-gården, ferdig 1981, der Lindex er synligste leietager.
Det må kunne bemerkes at den nye gårdens

utseende ikke vakte særlig stor begeistring.
Det ble dessuten heftig debatt om et stort
Norske Liv-skilt som forsikringsselskapet
ønsket plassert på toppen av bygningen.
Helt i venstre kant av bildet kan vi forhåpentlig se en smal murgård med en liten
butikk. Der holdt den populære musikkhandler Børresen til.

Har du bidrag til denne siden? 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, Bjørn Marum Olsen og Øystein Rismyhr.
Kontaktperson: Svein Olav Løberg, tlf.: 928 07 555,
e-post: post@sandefjordlokalhistoriske.no
www.sandefjordlokalhistoriskesenter.no

Tekst: Sven Erik Lund
Foto før: SBs arkiv
Foto nå: Sven Erik Lund
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