
Her befinner vi oss på Esso-stasjonen til Sandefjord Bil-
central, og det hamstres rikelig med drivstoff til en kommen-
de streik. Bildets årstall mangler, men det var en slik streik i 
1953. Hva den gikk ut på, vet ikke denne spalteskribenten, 
men det kan kanskje noen lesere opplyse om? Og kan vi få 
navn på de tre karene, er også det veldig bra. Bensinstasjo-
nen lå på hjørnet Jernbanealleen/Stockfleths gate, vis av vis 
Atlantic, og var etter manges mening et vellykket arkitekto-
nisk innslag i bybildet. I dag er det bare en P-plass der. 
 Tekst: Sven erik Lund/foto: Sb/SLS

Bensinstreik

Denne LørDagenS skipsbilde peker tilbake på både stolt 
lokal skipsbyggingshistorie og rederihistorie. Det er M/S 
Thorshope som får heist på plass skorsteinen med det kjente 
rederimerket like før levering i juni 1958 fra A/S Framnæs 
mek. Værksted til rederiet A/S Thorsholm (A/S Thor Dahl). 
Skipet på 8.250 dwt ble bygget for og gikk straks inn i Chris-
tensen Canadian African Lines (CCAL). Allerede i 1962 var 
Thorshope tilbake på Framnæs. Da ble tre store kjølerom 
bygget inn for å gjøre skipet egnet til returfrakt av sitrusfrukt 
fra Afrika til Canada. Linjen CCAL ble etablert av Lars Chris-
tensen i 1948 som en ekspressrute mellom havner i Canada 
og Sør- og Østafrika. Eksportvarer fra Canada var bl.a. treva-
rer og trykkpapir. Andre skip i linjen: Thorscape, Thorshall, 
Thorstrand, Thorsisle, Thor 1, Thorswave, Thorscarrier, 
Thorsdrott. Tekst: Sven erik Lund./foto: Sb/SLS’ bildebase

M/S Thorshope

Saker og ting som  
setter  minnene i sving

Den beTyDeLige endringen fra Førbildet 
til Nåbildet er at åpningen mellom de to 
bygningene er tettet igjen. Når det skjedde, 
vet jeg ikke, men det ble gjort på en særde-
les tiltalende måte, med stor arkitektonisk 
respekt for bankbygningen. På førbildet, 
som er tatt i 1955, ser vi en skotsk turist som 
liker skulpturen «Mor og barn» så godt at 
den bør være bakgrunn i fotografiet av to 
barn. Skulpturen ble skapt av billedhugger 
Arne Durban. I boken «Verd å se» om skulp-
turer og monumenter, utgitt av Sandefjord 
kommune, fortelles det at denne skulptu-
ren ble satt opp i all stillhet natten til 17. mai 

1950, altså helt uten vanlig avdukingssere-
moni. Man kan jo spørre hvorfor, for den er 
jo vakker i form og symbolikk. Bassenget og 
springvannet bidrar til harmonisk helhet. 
Og om skulpturen ergret noen da den til stor 
overraskelse ble sett nevnte nasjonaldag, 
var det trolig svært få. Lesere som kjenner 
historien bak anskaffelsen av skulpturen vil 
forhåpentlig fortelle litt. 
 Tekst: Sven erik Lund  
 foto før: Sb/SLS  
 foto nå: Sven erik Lund

Stor forandring i Byparkenfør og nå

Willy Brandt på torp 16.10.1959: Det antas at mannen han håndhilser på er ordfører Frithjof Bøe. Det var spartanske 
forhold i lufthavnen den gangen. Legg merke til flagget for British European Airways på bordet. alle foto: SB/SlS

lokalhistorie
Det meste som skjedde kan 
ettertiden få dokumentert 
gjennom fotografier, bøker 
og lokalhistoriske skrifter. 
SLS’ bildebase og lørdags–
sider, samt bibliotekets 
lokalavdeling er gode søke-
steder for alle som vil lære 
om vår nære fortid.
 
SVEN ERIK LUND
redaksjonen@sb.no

W illy Brandt. At han befant 
seg på Torp 16. oktober 
1959, kan dokumenteres 
med SB-bildet vi viser 

her. Men hva som førte ham hit, vet ikke 
jeg, for det fortelles ikke i lokalhistorie-
bøkene. Kanskje deltok han i en viktig 
konferanse på nyåpnede Park Hotel? 
Kan du som leser fylle hullet i historien, 
vennligst kontakt oss. Da bildet ble tatt, 
var Brandt borgermester i Vest-Berlin, 
altså før han ble utenriksminister og se-
nere kansler. Mannen han håndhilser på 
ligner Frithjof Bøe, daværende ordfører.

Brislingfiske innerst i havnebassenget 
ved fiskebasarene var nok noe som 
trakk større folkelig oppmerksomhet 
enn et besøk av Willy Brandt. Bildet er 
tatt av en SB-medarbeider 16. mai 1959. 
Tenk deg et slikt sildesteng i vår tid, det 
ville blitt sensasjon. 

Isvinteren 1956. Her ser vi slepebåten 
David fra Framnæs mek. Værksted som 
bryter is helt inn til kaikanten. Det må 
ha vært en langvarig kuldeperiode med 
rolig vær som førte til trafikkproblemer i 
fjorden for datidens store skipstrafikk til 
og fra Sandefjord. De tyngre varene kom 
jo den tiden med skip. Inne i havnebas-
senget gjorde David og Forlandet job-
ben, men lengre utover og i Oslofjorden 
måtte sterkere krefter til. I høyre bak-
kant av bildet ser du høyblokken i Fjell-
veien 2 under oppførelse.

Blide damer fotografert på Sandar 
herredshus i desember 1956 får stå som 
en motvekt til det mer maskuline bilde-
utvalget i dag. De var blant deltagerne 
under 10-årsfeiringen av husmorgym-
nastikken, og må sies å være god rekla-
me for den aktiviteten.

Det skjedde så mye på 1950-tallet

BriSlingnot ved kaikanten 16.5.1959: I dag kan vi ikke tenke oss at noe lignende 
kan skje igjen, selv om fjorden er mye renere enn den gangen. Ble det sildefeber i byen, tro?  

Streng vinter var det i 1956: Her bryter slepebåt David fra FMV is helt inn til fiskebasarene. I bakgrunnen er Fjellveien 2 under 
bygging, en oppsiktsvekkende bygning den gangen.   

1956: 10-årsjubileum for Husmorgymnastikken. Fra v. foran Liv Engebretsen, ukjent, Kitty 
Gulliksen, Gudrun Winther, ukjent. Bak, Liv Heimdal, Elsa Christensen-Moe, Gunvor Fagerli. 

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
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