17. mai 1950

Saker og ting som
setter minnene i sving

lokalhistorie
Alle har minner fra 17. mai.
Selv var jeg stolt av at
jeg som 10 åring fikk
snakket med en ordentlig
politimann på Torget
før barnetogets avmarsj
denne dagen.

Studenterlua
Etter en spennende eksamen, kanskje en like spennende
russetid, var det avslutningfest sammen med alle medelever
og lektorer for markering av at man nå var studenter. På festen kunne man så med stolthet ta i bruk den sorte studenterluen. I mange år var den et statusplagg som kunne pryde de
heldige på 17. mai. Bildet viser en av de stolte studenter med
sin lue i 1950. Fridtjof Jacobsen skulle senere bruke sine tilegnede kunnskaper som markant journalist i Sandefjords
Blad fram til pensjonsalder.
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D

et handlet selvfølgelig om
været denne dagen og alle
flaggene som kunne bli våte.
Og senere fikk jeg godt med
penger til is av onkel Bjørn. Feiringen to
år tidligere har vi herved fått godt dokumentert av Else Kristoffersen som den
gang het Løken. I hennes album har vi
hentet noen spennende bilder fra denne nasjonaldagen. Hun var nemlig russ
dette året og det første bildet viser henne meget stolt foran i Den Høyere Skoles prosesjon med en myndig Anders
Torp til høyre.
Det neste bilde er starten på Borgertoget utenfor det som lenge het Middelskolen i Jernbanealleen. Den store russebilen ser ut til å være en Opel Blitz lastebil med påsnekret mønetak som i front
også er påfestet et varmepledd. Det kunne kanskje trenges. Navnet er ikke mindre enn Coloradobilen.
Det neste bildet viser russepolitiets
utrykningsbil. Det er ser ut til å være en
førkrigs Opel eller Fiat cabriolet. Konstablene for ro og orden er utstyrt med
militære hjelmer lignende de som ble
båret av norske politisoldater opptrent i
Sverige og i 1945 overført til Norge.
Det store bildet viser realistene som
var rødruss i 1950. Vi legger merke til det
faktum som var tilfelle helt til de senere
år at bare få jenter valgte realfag på gymnaset. Tilsvarende viser at det dette året
bare var 6 gutter på engelsklinjen og 15
jenter samme sted. Vi har følgende realister registrert: 1. rekke fra venstre: Ole
Einar Mathisen, ukjent, Joy Gjønnes,
Else Kristoffersen, Ragnhild Klaveness,
Per Anti, ukjent, 2. Rekke: Lektor Torp,
Ole Røed, Arvid Klaveness, Ole Bettum,
Carl August Meyn, ukjent, Ebbe Grønvold. 3. Rekke: Ragnar Gjerpe, Arnfinn
Berg, Thorleiv Klever, Fridtjof Jacobsen,
Roar Tollnes, ukjent, Øystein Berge.

tog: Else Kristoffersen f. Løken med Anders Torp til høyre på 17. mai 1950.

alle foto: Else Kristoffersens album

russebil: Opel Blitz lastebil med påsnekret mønetak og påfestet varmepledd.

Hvite kjørevanter
Sjømenn som tok Taxi fra Yamashita Pier ved landlov i Yokohama på sekstitallet, ble alltid møtt av høflige sjåfører med
hvite kjørevanter og bremlue. På samme måte var det med
losene som tok over kommandoen på norske skip i Tokyo
Bay. En av dem syntes nok også at kaptein Harald Åshildrød
fra Kodal burde ha slike hvite vanter når han sto til rors, og
var heller ikke snauere en at han spanderte noen slike til
nevnte bruk. Den nå pensjonerte kapteinen har tatt vare på
noen av disse gavene og forleden ble de tatt fram for demonstrasjon på et av tirdagstreffene på Pukkestad. Som vi her ser
er de kraftige nevene til tidligere hvalfanger og sjåfør Rikard
Trollsås godt tilpasset japanernes vantestørrelser fra førti år
tilbake!
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rødruss: Dette var noen av artiumskullet 1950.

før og nå

utrykningsbil: Russepolitiets fryktede utrykningsbil av førkrigs modell.

Vinsalg i Storgata 2
Bildet ytterst til venstre viser søndre
del av Storgata og er tatt på begynnelsen av
1900-tallet, sannsynligvis rundt 1910. I
Storgata 2 var det da en kolonialforretning
der det ble solgt både kolonialvarer, tobakk,
sigarer og vin. Kolonialens eier var kjøpmann Guttorm Grann (1860 - 1912) som var
født i Andebu. Han og hans familie bodde i
2. etasje. Grann (navnet ble skrevet med to
n’er den gangen) og hans kone Ingeborg
hadde syv barn, hvorav sønnen Guttorm
Gran (1908 - 1979) - eier av Sandefjords
Bryggeri fra 1949 - var nest yngst i barneflokken. Vinsalget må ha opphørt før 1916,

for da begynte en periode på fem år da det
var forbudt å selge vin i Norge, den såkalte
forbudstiden. I 1922 ble Vinmonopolet etablert. Hester med kjerre og damer med store hatter og si’e skjørt var med på å prege det
idylliske bybildet den gangen. Fullt så idyllisk har ikke debatten om Storgata 1 vært (til
høyre på det nyere bildet). Norske Liv-bygget som det kalles, har fått gjennomgå i den
offentlige debatten fordi mange synes det er
lite pent. Norske Liv-bygget ble bygd etter at
huset der kjøttforretningen Lauritz Pedersen holdt til, ble revet i 1974. 
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