
Det skjeDDe 17. mai 1959 at det ble organisert billøp for gut-
ter med hjemmelagede eller biler fra fabrikk for å kjøre ras-
kest mulig ned Storgata. Om det er vinneren vi her ser passe-
re slakter Pedersens hus, vites ikke. Heller ikke kjenner vi 
startsted, deltagernavn og premiering. Men bildet forteller at 
dette var et populært 17. mai-innslag, med politiet på plass 
for å holde orden på tilskuermassene. Vi legger ellers merke 
til at blå topplue med hvit kant var et vanlig hodeplagg for 
gutter også 17. mai. Vet du noe om billøpet, vennligst tips oss.
 tekst: sven erik Lund/Foto: se generell informasjon 

Billøp i Storgata 

Dette 50 år gamle bildet fra vårt arkiv viser Sandefjord Sjø-
mannsforenings emblem i klubblokalene sannsynligvis fra 
den tiden i begynnelsen av sekstiårene da foreningen hadde 
tilholdssted i Kongensgate. Det var den gang kaptein Hjal-
mar Bråvold ga til beste sine mange frodige historier på mø-
tene, og dagens medlemmer som Roy Jacobsen, Arvid Bolsø 
og Trond Andreassen nesten ikke var førstereisgutter en-
gang! Bildet viser at denne ramsalte foreningen er en av våre 
aller eldste, og kan således i inneværende år feire sitt 135 års 
jubileum. Det må jo være en torskeaften verdt! Bildet henger 
fortsatt i foreningens nåværende lokaler på Kurbadet. 
 tekst: Harald Fevang/Foto: Arkiv

Sjømannsforeningen

saker og ting som  
setter  minnene i sving

Dette er et av flere bilder Roar Svensen 
har sendt oss. Han har dem etter sine beste-
foreldre Maren (f. 1904) og Henrik Olaf 
Svensen (f.1901) som var rørleggermester 
Karl Jørgen Svensens foreldre. Damen ved 
bilen som nettopp har fått førerkort, kan 
kanskje noen hjelpe oss å gjenkjenne? Bilen 
er en Buick, trolig en årsmodell fra tidlig 
tredvetall, mener Gunnar Asbjørnsen. Gjen-
nom frontruten kan vi se skiltet «Fri», noe 
som tyder på at det er en drosjebil, men  
registreringsnummeret viset at den ikke er 
registrert i Sandefjord. Kanskje er den fra 
Nøtterøy eller Tønsberg? På baksiden av ori-

ginalbildet står nemlig følgende håndskrev-
ne tekst: «Dette bildet tok Andersen da jeg 
hadde kjørt til certifikat. Bergsted Sem Nøt-
terøy». Bildet er tatt i Dronningens gate, like 
nedenfor krysset med Kongensgate. Byg-
ningen innenfor fortauet med teglsteinsfor-
blending er den som før inneholdt butikke-
ne til Sigurd B. Gade og Arne Sagaas. I 2015 
Blå Kors Brukthandel nylig overtatt fra Bap-
tistkirken.  Bildet i dag viser Stanghjørnet 
på siden av bildet, og videre gatemiljøet 
oppover mot bommene.  tekst: sven erik 
Lund  Foto før: sLs bildebase  
 Foto nå: svein Olav Løberg

Piken og BuickenFør Og nå

BILDE 1: Torggata i 1961. Bebyggelsen på venstre bildeside finnes fortsatt, med endret innhold, mens restauranten Iris og resten av 
bildets høyreside er borte. Mer utførlig beskrivelse, med spørsmål til interesserte, kan leses i artikkelen.

lokalhistorie

Tilbakeblikk på  
byens nære og 

gjenkjennelige fortid 
er Sandefjord  

Lokalhistoriske  
Senters spesialitet. 

Du får dem i form av 
bilder, skriftlige  

historier og muntlig  
mimring.

SVEN ERIK LUND
redaksjonen@sb.no

På disse to sidene kan vi vise  
bare noen få bilder. Liker du å  
se slike bilder fra din egen leve-
tid i Sandar eller Sandefjord, bør 

du lære deg å søke i Sandefjord  
Lokalhistoriske Senters bildebase.  
Den er åpen alle dager, døgnet rundt  
og med gratis adgang. Gå inn på  
www.sandefjord.folkebibl.no og klikk 
på knappen Bildebase.*

BILDe 1:
Det er av Torggata i desember 1961, etter 
en gateutvidelse. Helt i venstre kant 
stikker det ut et skilt for «Frydenlund, 
det gode øl». Det betyr at her lå Cafe 
Humlen i 2. etasje i den vakre bygningen 
som fortsatt ligger der. 

I 1. etasje fantes et annet kjent møte-
sted, Tippen. Videre bortover ser vi på 
skiltet «Kjøtt» at der holdt slakter Chris-
tensen Moe til. 

Så på neste hus leser vi skiltet «Evin-
rude». Foruten påhengsmotorer kunne 
du vel kjøpe diverse sportsartikler  
der, herunder julegaver? Hva het butik-
ken?  

I neste hus med trapp midt på kan det 
se ut som det er to butikker. 

Den første har et synlig Coca Cola-
skilt, altså var det enten en kollega av 
Tippen, eller en kolonial? 

Neste vindu trenger vi i hvert fall hjelp 
til å identifisere. Men i neste hus kan vi 

Vi gir deg tilbakeblikk

BILDE 2: Bildet fra 1959 viser Ruth Henriksen i NSB Reisebyrå som hjelper en kunde med å sette 
sammen en reise. Kontrasten til dagens velutstyrte kontorarbeidsplass er stor.

BILDE 3 : Bildet er fra et daghjem i 1959. Kjenner du navn på de tre småjentene, gjerne også hvor 
daghjemmet lå, er vi takknemlige for tips.

skråsikkert si det var en stor farvehan-
del (Sørensens Farvehandel), som førte 
varer fra både Jotun og Maler’n til Bjerc-
ke, og kanskje Fleischer.  

I siste hus på den siden trenger vi  
absolutt din hjelp – hva var det der, 
innenfor bl.a. det flotte ovale uthengs-
skiltet.

Over på andre siden av gaten ser vi 
bare et skilt som stikker ut – hvem holdt 
til der, tro? På det lave huset med flatt 
tak står det Ritex. 

Der drev Reidar Sogn, sønn av A. 
Sogn, maskinagentur, før lokalet ble for 
lite og han flyttet til Globusgården. 

Navnet Ritex ble forresten byttet  
ut da han ble gjort oppmerksom på  
et gummiartikkelmerke med samme 
navn.  

Endelig er vi kommet til gamle Iris,  
restauranten som vi vet veldig mange  
av dere har erindringer fra. Fortell!  
Forøvrig mangler vi innendørsbilder fra 
Iris.

BILDe 2: 
Slik så en arbeidsplass i NSB reisebyrå ut 
i 1959. Telefonen, kontorinnredningen 
og de nordiske reisemålene som brosjy-
rene antyder, er så totalt forskjellige fra 
dagens forhold at vi synes det vekker in-

teressante refleksjoner. DFDS-brosjyren 
i forkant indikerer at danskebåten var 
populær.  

Tegningen på forsiden minner om 
M/S Kong Olav, som vestfoldingene 
kunne reise med fra og til Horten ved 
hjelp av en ekspedisjonsbåt. Legg  
også merke til det som ligner på runde, 
parvise ringeklokker oppe på veggen. 

Damen på bildet er Ruth Henriksen. 
Hun betjente sine kunder på frem- 
ragende måte, med smil, gode  
reisekunnskaper og datidens sveivetele-
fon.

BILDe 3: 
Vi vet dessverre lite om dette motivet 
fra 1959, men måtte bare ta det med. Det 
viser hva slags lek småjenter også den 
gangen var veldig opptatt av. 

Vi antar at mange kvinnelige lesere 
kjenner seg igjen, både i klær, hårsløyfe, 
alvorligheten i leken og dukkenes utse-
ende. Og selvsagt snakket de med duk-
kene sine. 

Som eneste tittel på bildet står ordet 
Daghjem. Det er som nevnt fra 1959, og 
vi tror at det fantes minimalt med bar-
nehaver i Sandefjord den gangen, om 
noen i det hele tatt. 

Kvinner som hadde arbeid også uten-

for hjemmet trengte et sted der barna 
trygt kunne plasseres. 

Pedagogiske krav til daghjempersona-
let var selvsagt langt fra dagens,  
men vi tviler ikke på at det var omsorgs-
fulle og voksne kvinner som passet  
barna. 

*Ønsker du å få tilsendt en veiledning 
for førstegangsbesøkende i bildebasen, 
send en SMS med teksten «Ønsker vei-
ledning» og din e-postadresse til 928 27 
154.

OPPrInneLsen tIL BILDene
De tre bildene ovenfor, samt det  
øverste i spalten til høyre, er fra en stor 
samling negativer gitt til Sandefjord  
Lokalhistoriske Senters (SLS) bildegrup-
pe av avdøde Fridthjof Jacobsens etter-
latte. 

Han var redaksjonssekretær i Sande-
fjords Blad (SB). Det kan stå flere foto-
grafer bak bildene, og vi tør derfor ikke 
oppgi noe navn. Bildene kan brukes av 
både SB og SLS.

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

sandefjord Lokalhistoriske senters redaksjonsgruppe:
sideansvarlig: Harald Fevang,
Bildeansvarlig:  Svein Olav Løberg.
Medarbeidere:  Sven Erik Lund, Ragnar Iversen,
Bjørn Hoelseth, Dag I. Børresen, Odd Galteland, Arthur Iversen,
Harry Rove og Bjørn Marum Olsen.
kontaktperson:
Svein Olav Løberg, tlf.: 928 07 555, e-post: so@loeberg.net


