Fotball og annen folkelig underholdning

Saker og ting som
setter minnene i sving

lokalhistorie
At Sandefjord Ballklubb
var en populær underholdningsaktør på 1950og 60-tallet, viser bildene
fra stadion da tusenvis
fylte tribuner og ståplasser
under de viktige kampene.
Det var før engelsk
proffotball trakk folk til
TV-skjermen og sofaen.

Rødruss i 1958
Her er fem av dem på vei til Danmark med toget. Trolig via
Oslo for å entre danskebåten til København. Eller kan det
tenkes at de steg ombord fra ekspedisjonsbåten utenfor Horten, der skipet hadde stoppested i noen år. Disse fem var født
i 1940, og forhåpentlig kan minst en av dem fortelle hvor ferden gikk og hva som skjedde underveis og i København. Russ
i tusentall satte farge og høy lyd på København. Ikke alt de
gjorde var like populært hos danskene, og det hendte nok at
episoder førte til politiinnblanding. 

Tekst: Sven Erik Lund/Foto: SB, finnes i SLS’ bildebase
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Fotballbildet vi viser i dag er imidlertid
fra nyere tid. Folk som kjenner seg igjen
på bildet kan sikkert fortelle hvilket år
det var og hvilken posisjon Ballklubben
hadde lokalt og nasjonalt da. Det alle
kan se er at Scandi Line var hovedsponsor, og da er det i hvert fall etter at Jan
Johansen etablerte selskapet og Strömstadruten i 1986.

Sandefjord Ballklubb: Her er det mange kjente fjes. Mange av dem lever og kan gi oss riktige navn, så slipper vi å ta feil.
Tips oss gjerne om årstall og anledning også.

Smukkerud og SUK: Moromannen «Anton Smukkerud» sammen med en fornøyd
representant for Sandefjord Ungdomskorps under et særdeles vellykket sommershow i 1956.

Einar og Einar
Snakker vi om annen underholdning på
50-tallet, kommer vi ikke utenom den
populære kvartetten ”Einar og Einar”.
Bildet viser dem i gledespredende aksjon på Tic-havens scene en kveld i 1957.
Stikkordet Tic-haven leder oss til en
nesten eventyrlig periode i Sandefjords
sommerunderholdningshistorie. Store
artister kom fra hele Skandinavia, og
stedet ble en magnet som trakk publikum fra nær og fjern. I Hotel Atlantics
jubileumsbok har Thor Klaveness på
meget leseverdig måte beskrevet Tichavens livlige historie gjennom 50 år.

Fred Olsen flyet
Hvalfangere som ville raskt hjem kunne tidvis koste
på seg en flyreise til Norge etter sesongslutt. I 1951 ble dette
flyet brukt. Einar Lund fra Virik hadde tidligere fløyet med
akkurat dette flyet som her er avbildet. Han kjøpte da dette
postkortet med seg som et minne. Seinere samme år skulle
flyet bringe en gruppe med andre hvalfangere hjem til
Sandefjord. De kom ikke lenger enn til Drangedal for 65 år
siden. Der kolliderte LN-NAF med fjellet I ulendt terreng og
flere omkom.

Smukkerud og muntre husmødre
Anton Smukkerud med og uten sitt hornorkester var et sikkert trekkplaster under Sandefjord Ungdomskorps’ sommershow i Bugården fra 1956. Folk
strømmet til i tusenvis, og det gjorde
også pengene i korpsets kasse.
En stor flokk amatører besørget underholdningslivet i etterkrigsårene,
som for eks. de to husmødrene i den elleville sketsjen på bildet.
Alle foto: SB, disse og mange andre kan
ses i SLS’ store bildebase.




Einar og Einar: Blant Tic-havens store trekkplastre på 1950-tallet. Einar Kleppan og Einar Melsom var grunnstammen.
Så kom Oscar Andersen og Arne Lie, og de ble en super kvartett.

før og nå

Tekst: Harald Fevang
Foto: Fred Olsen Airtransport Ltd

Husmorgym: Disse to fra hver sin ende av den sosiale samfunnsklasse-skalaen fører en frisk
og fornøyelig dialog under 10-årsfesten i desember 1956 for husmorgymnastikken på Sandar.

Ombygget hvalbåt
Hvalbåten Odd XIII ble bygget i Bergen i
1951 for Thorshøvdi-ekspedisjonen. Eier:
AS Thor Dahl. Tonnasje: 628 brt. Fremdrift:
1 stk dampstempelmotor. ODD XIII ble i
1965 ombygd til snurper Åkerøy Senior, senere Torris og Polarbas. Bildet FØR av ODD
XIII i fangst 1955-56. Dette er fra min far,
Reidar Iversen, var styrmann denne sesongen. Under en ferie i Meløy på Helgeland
møtte jeg Aksel Torrisen som var veldig begeistret for sjøegenskapene til båten. På reise med full «Loddelast» fra Barentshavet til
sildoljefabrikken i Bodø lå mange andre
snurpere i Lødingen og ventet fordi det

blåste full storm i Vestfjorden. Aksel Torrisen fortalte at de bare hadde lukket brovinduene og gått direkte til Bodø, med dekket i
vannet. På turen nordover passerte de alle
de andre snurperne som fremdeles lå i
Lødingen og ventet på bedre vær! 

Tekst og foto: Arthur Iversen
NB! Rettelse på en tidligere Sidespalte
Skip: - Fra en trofast leser og tidligere
mannskap på Spervik 1 har vi fått opplyst:
«En korrigering av spesifikasjoner på fergen
Spervik 1, den hadde kapasitet til 7 trailere,
eller 50 biler.
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