
Alle visste hva det gikk an å få i en kiosk i 1960, de fleste 
syntes varene smakte godt, og alle visste hvordan kioskene 
så ut, for de fleste var like slik vi ser på dette bildet. I dag er 
det ikke mange igjen av denne klassikeren, men vi kjenner til 
at det fortsatt står en på Strand Leirsted. Bildet viser Agnar 
Frednes som i 1965 med sin Scania Vabis Z-12347 leievogn var 
på flyttefot med en slik kiosk. Bildet er tatt på Brygga på vei 
ut til kanskje en av strendene våre? 
 tekst: Harald Fevang  
  Foto: Rikard trollsås album

Kiosken på lasteplanet

Bygget 1973 som motortanker THORSHOLM (4) ved Mitsui 
Ship Building & Engineering., Chiba, Japan for Thor Dahl 
Hvalfangerselskap (A/S Thor Dahl), Sandefjord. Fart: 15,2 
knop. THORSHOLM var det første norske fartøy som kunne 
ta i bruk den nye typen overbygget livbåt fra Harding, som 
standard, etter at Sjøfartsdirektoratet godkjente den over-
bygde livbåten. 1986 Solgt til Dart Sh.Inc., i Monrovia, Libe-
ria. Omdøpt til PATRIA, registrert i Monrovia. 1990 Solgt til-
bake til K/S Thorsholm (A/S Thor Dahl), Sandefjord og fikk 
tilbake sitt gamle navn THORSHOLM. På ny hjemmehavn 
Sandefjord og registrert i NIS. 1994 I april solgt til huggere i 
Bangladesh. Ankom Chittagong 16/4-1994.

MT Thorsholm

saker og ting som  
setter  minnene i sving

Politiets ARBeid har nok endret seg en 
del med årene! Ved å følge bilder fra politiar-
kivet tatt i etterkrigsårene, er det mange av 
situasjonene som politiet tok seg av den 
gang som nok i våre dager er overlatt til pu-
blikum selv å ta seg av!  I 1946 ble det tatt 
initiativ til en trafikk-uke for å få mer orden 
på sentrumstrafikken. Bl.a. skulle syklister 
og fotgjengere læres opp til fornuftig ferdsel 
i gatene og det ble markert med streker der 
gatepasseringer skulle foregå. Dette som-
merlige trafikkbildet har tittelen «Trassig» 
og viser en ung dame som leser avis i Jern-
banealèen og ikke på fortauet. Motto: Fot-

gjengere har ikke noe i gaten å gjøre! Og 
kryssing skal foregå ved gatehjørnene. Det-
te var jo før gatene ble merket med stripete 
fotgjengerfelt. For øvrig viser hjørnebygnin-
gen der firma Jacobsen & Bjørntorp i mange 
år holdt til, interessante fasadedetaljer. Og 
hvis noen kjenner igjen den «trassige» unge 
damen på bildet, takker vår kontaktmann 
for opplysninger! Dagens bilde viser for øv-
rig et svært populært område i vår kjære by.

 tekst: Harald Fevang
 Foto før: Politiarkivet 
 Foto nå: svein olav løberg

Trassig ute i gataFøR og nå

1927: På vei til Kvelde St. Hans 1927. alle foto: Slappen bruktbutikk

lokalhistorie
I 1927 var biler med A- 
skilter registrert i Oslo, B 
biler i Østfold, C biler i Akers-
hus og G biler i Vestfold. 
Senere ble G bilene omre-
gistrert til Z idet bokstavene 
G og C i farten og trafikken 
ofte lignet på hverandre og 
ble forvekslet.
Harald Fevang
redaksjonen@sb.no

Våre bilder i dag viser aktiviteter rundt 
en slik G registrert bil fra Sandefjord i 
1927. Bildene er hentet fra et gammelt 
foto-album som vi dessverre ikke kjen-
ner opphavet til, men kanskje personer 
kan kjennes igjen på de meget klare og 
godt fokuserte fotografiene?

Det første bildet er tatt St. Hansaften 
1927 på en kveldstur til Kvelde. Første 
stopp for de to parene mot Åsrumvan-
net antar vi er ved Sundet, der veien 
mot Lågen ennå i dag er smal med et 
fjellstup ned mot kjørebanen. I finværet 
har de to parene i åpen bil G 8840 stop-
pet rett ved datidens autovern, før de på 
det neste bildet har slått seg rolig ned 
formodentlig ved elvekanten med solid 
reiseveske (nistekurv?) i nærheten.

På det tredje bildet har G-8840 året 
etter begitt seg ut på langtur idet fører 
og passasjerer har gjort en stopp på 
svenskegrensen sammen med motorsy-
klister fra Nordland. Skiltet til venstre 
forteller at det er venstrekjøring i Sveri-
ge, og bilen fra Sandefjord har tydelig 
markert dette og parkert på venstre side 
av veien før ferden videre.

Vårt siste bilde fra denne formodent-
lig luftige turen med G-8840, viser en av 
matpausene idet den ene herren i slips 
pent venter på maten sittende på et tep-
pe, mens damen i midten steker egg og 
flesk på primus. Til venstre i bildet skjæ-
res det opp brød på gamlemåten. Dette 
skjer slik at brødet holdes opp til brystet 
og blir skåret opp inn mot kroppen uten 
brødfjel. Eldre folk husker nok godt må-
ten dette skjedde på, og noen mener 
fortsatt at slikt «brøstskjært brød» sma-
ker bedre enn annet brød! Kanskje var 
det fordi slikt brød ofte var grislet eller 
bakt i gammeldags bakerovn gjerne 
med litt brente skorper. 

På tur med G-8840

1927: Kveldsrast ved Lågen 1927.

1928: Ved svenskegrensen 1928. 1928: «Ægg og flæsk» tilberedes på biltur 1928.

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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