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Saker og ting som
setter minnene i sving

Glimt fra fortidens yrkesliv
Alle tre bildene vi viser i
dag representerer bedrifter
som i dag hører lokalhistorien til. For mange lesere i
moden alder er det nostalgi
og gode minner knyttet til
bedriftene og menneskene
vi omtaler.

Skje med Jahre-emblem

På de fleste båter ble det ikke spart på utstyr til offisersmessene
og rederlugarene. Tidligere hadde kaptein, maskinsjef og
overstyrmann sin egen del av offisersmessa og rederlugaren. I
disse messene hadde man spandert sølvbestikk og litt påkostet
porselen, gjerne med rederimerker og gullbelagte kanter.
Dagens objekt er en teskje / dessertskje i gullbelagt sølv, og
emaljebelagt med innlagt Jahre-emblem.
Tekst og foto: Svein Olav Løberg
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rgentisk oksekjøtt på tønner i
Sandefjord hører virkelig fortiden til. Da bransjen skipshandel fantes i byen, var ikke
dette uvanlig. På det store bildet er det
en gjeng karer fra Hans Sperre A/S som
losser nettopp slike kjøttønner fra lastebil og ned til en flåte som skal ta dem
videre ut til hvalbåter og -kokeri. Så
«guttane neri isen» kunne få skikkelig
sjømannskost.
Proviantleveranser til hvalfangstekspedisjoner og skipsfart utgjorde en
viktig del av næringsgrunnlaget for firmaer som Hans Sperre A/S og A/S Thor
Dahl skipshandel.

Sjauere med og uten slips
Karene som losser tønner på det store
bildet er fra venstre Knut Einar Oskarsen, Karl Ludvik Andersen, Karl Roy
Hansen og Olaf Daniel Askerød. Førstnevnte er den eneste uten slips.
Bildet er tatt med selvutløser av
Knut Einar, som med våkent blikk,
kamera og eget mørkerom sørget for
at så mange arbeidssituasjoner fra
hverdagslivet ble tatt vare på for ettertiden.
Mange av bildene fra hans hånd kan
du se i Sandefjord Lokalhistoriske Senters bildebase. Knut Einar er stadig
blant oss, fortsatt som bassist, nå i orkesteret «Belgdragerne». Mange vil
huske ham som mørk og høy bassist da
han spilte til dans i Tic-kjeller'n på
1950-tallet.

Kvinnelig velværebedrift i 40 år
Å sørge for at kvinner følte velvære
gjennom velstelt hår og kledelig frisyre

losser tønner: Fire karer fra Hans Sperre a/s losser tønner med argentinsk oksekjøtt som skal bli proviant til en hvalfangstekspedisjon på 1950-tallet. Fra v. Knut Einar Oskarsen, Karl Ludvik Andersen, Karl Roy Hansen og Olaf Daniel Askerød.
var levebrød og forretningsidé for Ester
Berg (1902-1979) fra hun etablerte sin
egen frisersalong i 1928 til hun sluttet i
1968.
Salongens første adresse var i Storgaten, der Sandefjord Farvehandel holdt
til. Etter et par år flyttet hun til varig tilhold i Stensholtgårdens 3. etasje.
Mange friserdamer (tillat oss denne
kjønnsbestemte tittelen) har fått opplæring hos Ester Berg, og på det meste
hadde hun seks fast ansatte. Salongen
over Torvet ble en meget veldrevet forretning, med mange av byens fruer som
trofaste kunder.
Hun var kjent som faglig dyktig og yrkesstolt, og opptatt av å følge med på
nye trender og frisyremoter. Før hun
etablerte salongen tok hun ettårig handelsskole og deretter opplæringstid i

førognå

Oslo. Det er Ester Bergs datter, Else Børresen, som har gitt oss opplysninger og
lånt ut bildet til Sandefjord Lokalhistoriske Senters bildebase.
Tenk så mange kvinner Ester Berg og
hennes medarbeidere rakk å frisere,
forskjønne og gi velvære i løpet av 40
år. Og tenk så mange samtaler kvinner
imellom som ble snakket i løpet av
40 år.

Blide pølsemakere
Fra venstre Leif Pedersen og Thor
Huus. De to var en del av den store arbeidsstokken på nærmere 50 hos Johs
Fosser.
Dette var den desidert største kjøttbransjebedriften i Sandefjord på 1950-,
60-og 70-tallet, med tre filialer i tillegg
til den flotte hovedbutikken med

frisersalong: Her friserer Ester Berg en av sine gode kunder, torvhandler fru Kristiansen,
Gjekstad, like før salongen skal opphøre i 1968 etter 40 års vellykket drift.

tilhørende pølsemakeri og annen foredling i Fossergården i Stockfleths gate.
Blide pølsemakere var det sikkert
også hos de mange andre wienerpølseprodusentene i byen, for eks. Christensen Moe, Håkon Havnås, Jenny Simonsen, Lauritz Pedersen og Røed.
Wienerpølser går vel aldri av moten,
men i dag må vi nok langt utenfor bysentrum for å finne en enslig produsent. Har forresten wienerpølser noe
med byen Wien å gjøre? Neppe mer enn
wienerbrød.
Bildet er fra Jorunn Fosser Hunskaars
samling og utlånt fra Sandefjord Lokalhistoriske Senters bildebase.

Dekksarbeidere

Det var mange slags arbeid som skulle gjøres på hvalkokeriene
før fangststart. På nedturen kunne arbeidsdagene fylles med
mange varierte oppgaver ofte i varmt og godt vær. Dette bildet
er hentet fra dekket på Kosmos 4 i 1960 der Peder Fjellvik og
Arne Studsrød får tiden til å gå med å lage harpunsjakler.
Foto: Harald Sands fotoalbum


pølsemakere: Fra v. Leif Pedersen og Thor Huus som glade wienerpølsemakere i den store
kjøttvarebedriften Johs Fosser i Stockfleths gate.

Thaulows gate 1961
Vårt bilde fra 25.mai dette året viser et rolig
gatebilde, men denne gaten var til tider en
travel trafikkåre gjennom byen. Akkurat her
hvor denne mannen er på vei over gaten var
også et populært sted å stoppe for 53 år siden
idet Baker Iversens utsalg hadde mange
aktuelle og velsmakende varer å kjøpe med
seg. Utsalget lå på hjørnet av bakerens
bolighus med selve bakeriet inne I gården til
høyre. Det kan være selve bakerbilen som står
utenfor forretningen, og helt til høyre står en
trehjuls varesykkel lett parkert. Om disse
doninger tilhørte bakeriet kan kanskje i dag
bekreftes av bakerens datter Gunhild?
Bakerens sønn, Richard Iversen, hadde på
denne tiden etter en arbeidsulykke allerede
noen år tidligere flyttet på landet. Han

etterfulgte og overtok i 1957 søstrene Hystads
kjente Haugtuft Landhandel på Raveien ved
Fevang Skole. Her drev han i mange år sammen
med sin kone Grete en landhandel med kunder
i to kommuner og veifarende fra hele landet.
Han var kjent for gode bakervarer fra Thaulowsgate og god service ellers.
Dagens bilde viser forsåvidt noe av bebyggelsen fra den gang, men nå med utenlandsk
hurtigmat.

Tekst: Harald Fevang
Foto før: Politiarkivet
Foto nå: Svein Olav Løberg

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
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