Saker og ting som
setter minnene i sving

Passasjer nr 3. million
I JAHRE-NYTT i 1981 leser vi at Jahre Line mellom Oslo og
Kiel er en formidabel suksess. Annen utgave av Prinsesse
Ragnhild ble bygget og sjøsatt på Howaldswerke, Deutsche
Werft AG, Kiel, B.nr. 164, sjøsatt jan 1981. Syvåringen Joachim ble «Æreskaptein» som Jahre-Lines passasjer nr. 3 million. Han og hele familien fikk reise i luksuslugar og hadde en
kjempefin tur fra Oslo til Kiel og tilbake. Siden den første
«Kronprins Harald» ble satt inn 2. mai 1961 mellom Oslo og
Kiel, har altså disse ferjene fraktet tre millioner passasjerer.

Tekst: Svein Olav Løberg /Foto: Jahre-Nytt nr.3 1981

1: Torggata 13 kjent trekk i gatebildet til det ble revet rundt 1970. Mange av dere kan nok mimre om skomaker Eriksen, butikkene og
Foto: Tore Sandberg
folk som bebodde alle leilighetene. Her ligger Gleditsch-gården i dag. 

2: Også Firkløver i Prinsens gate er populær lokalhistorie. Bare nevn butikken og strøket for
innfødte fra Nybyen, Rukla og Stampa, og snakketøyet kommer i høygear. Foto: Henrik Sandberg

Men minnene lever og gleder oss

lokalhistorie
De to bygårdene
vi viser var neppe
verneverdige,
men vi takker
for minnene de
etterlot seg.
SVEN ERIK LUND
redaksjonen@sb.no

H

elt siden aller første mimretreff en 16-graderkald lørdag
4. desember 2010, har det
vært en inspirerende erfaring
at bybilder fra nær fortid engasjerer folk
over 60 sterkt.
Bildene fra egen oppveksttid gir impulser til å kalle frem minner om hus,
mennesker, butikker, lek, skøyerstreker,
underholdning og begivenheter. Slikt
skaper gode vibrasjoner og mentale stimulanser.

BILDE 1:
Dette bildet kan du betrakte som en
fortsettelse av det ene bildet på lørdagssidene 11. april.
Da så du en liten bit av Barnemagasinet, før blikket gikk oppover Dronningens gate og den gamle trehusbebyggelsen langs hele kvartalet.
I dag får du se hjørnegården i all dens
velde, slik den preget gatebildet til den

før og nå

ble revet, trolig i 1972. Er du i tvil om
hvor den lå, se Vesta Hygea-gården bak i
venstre kant, og Kong Carl og Kokk- og
stuertskolen i høyre kant.
Gården var eid av Einar SølbergJohannessen, som drev stor trevarefabrikk i bakgården.
Den var startet av Einars far, Marinius,
i 1924. Einar flyttet fabrikken til Pindsle
tidlig på 1970-tallet og solgte gården til
Odd Gleditsch, slik at Gleditsch-gården
kunne påbegynnes for å stå ferdig i
november 1978.
Helt til venstre i hjørnegården var T.
Eriksen, kjent og kjær skomaker i strøket. Neste dør og to høye vinduer var
trolig et inngangsparti, i hvert fall i
senere år.
Deretter det store Barnemagasinet,
drevet av fru Haugland. Mange av leserne må ha gått i klær og utstyr kjøpt der.
Neste butikk inneholdt elskelige frøken
Revetal og hennes assorterte utvalg av

alskens røkesaker, godterier, blader,
frukt og leskedrikker.
Inn neste butikkdør kom man opprinnelig til Iris damefrisør, men da den
opphørte, passet frøken Revetal på å utvide.
Som det fremgikk av et annet bilde
11.4., opprettholdt frøken Revetal butikken i en kiosk kloss inntil Vesta Hygeagården etter at tregården ble revet.
Da Gleditsch-gården sto ferdig, ble hun
leietager der.
Neste og siste butikk var Søstrene
Johannessen Delikatesse, opprinnelig
drevet av gründer Marinius’ søstre Marie og Magnhild, senere av bl.a. Åse og
Werner Sandnes. Da gården skulle rives,
flyttet delikatessen til Jernbanealleen,
kvartalet mellom Kongens gate og
Stockfleths gate.
Kan du huske hva slags delikatesser
butikken hadde, og om de produserte
selv?

I tregårdens to øvrige etasjer var det
7-8
leiligheter.
Sølberg-Johannessenfamilien bodde der, det gjorde også politimann Otto Sørlie.
Knut Oustorp med sin store interesse for
nyere lokalhistorie er kilde til mange av
opplysningene ovenfor. Han var selv ansatt
i trevarefabrikken, og berømmer sjef Einar
for godt lederskap.

BILDE 2:
Alle gutter og jenter med oppvekst i
Nybyen, Rukla og Stampa husker vel Firkløver i Prinsens gate. Så kan de når de
møtes mimre om sine opplevelser som
debuterende smugkjøpere av sigaretter og
Cocktail.
Vi andre kan hengi oss til nostalgi over
reklameskilt og bladtitler som ikke finnes
mer. For eks. Frisco, Long Fellow, Morgenposten, Aktuell, Verdensrevyen, Illustrert
familieblad, Norsk dameblad og Romantikk.

Så lavt som denne butikken lå i Prinsens
gate ble den hardt rammet av flommen i
1950, men som dette bildet fra oktober 1963
viser, kom den i drift igjen til . Og det gjorde
også frisøren vegg i vegg, han var i tillegg
barber. Kanskje de to karene utenfor venter
på tur.
Andre butikker i Firkløvers nabolag var
konkurrenten på hjørnet der Landstads gate
munnet ut Prinsens gate, hun som drev den
het vel fru Jensen? På hjørnet vis a vis lå C.
Nicolaysens kolonial, som hadde tomtegrense til Rosenvolds gate. Der kan vi glede
oss over at det fortsatt står et vakkert tre fra
Nicolaysens tid.
Vil du la tankene dine vandre videre innover i Nybyen, kommer du sikkert på mange
andre butikker, samt en kjent baker, som
dette strøket var velsignet med. De trengte
ikke så mange kunder for å holde det gående, den gangen.

«Kronprins Harald»
Denne andre utgaven av M/S «Kronprins Harald» ble bygget i 1976, B.nr. 685, ved Werft Nubiskrug GmbH, i Rendsburg, tonnasje 13.141 brt. Det var 850 køyer og plass til 450
biler. Med Kosmos-flagget og navnet Jahre Line var ingen i
tvil om hvilket rederi skipet tilhørte. Hvilken vakker vinterdag i hvilket år skipet besøkte Sandefjord, husker jeg ikke,
antar det var rundt 1980. Anledningen var, tror jeg, at det
skulle ut på en varemessetur langs kysten, med skipets
hjemby som første anløpssted. Og sandefjordinger i hopetall
benyttet anledningen til et besøk ombord. Snømassene i
forgrunnen og isdekket i havnebassenget tyder på en kald
vinter.
Tekst og foto: Sven Erik Lund

Mindre kollisjon 10.02.47
Uoppmerksomhet kan ha vært en
grunn, selv om mobilenes tid ennå ikke var
kommet. Selv om det var adskillig lengere
mellom hver bil på den tida, så kunne nok
en og annen situasjon komme overraskende på bilister den gang også. Det kan ha vært
glatt, og at man har bremset opp for en fotgjenger?

samlet slike ulykker fort en del nysgjerrige
mennesker.

Kollisjonen mellom den parkerte
Citroen (Z-14308) og en større amerikaner,
bilmerke ukjent (Z-14259) i krysset
Kirkegt. - Rådhusgt. i Sandefjord, førte i alle
fall til at politiet ble tilkalt. Som vanlig





Dagens bilde kunne nok også ha brakt
politiet inn i bildet, med noe uvøren parkering, litt for nær gatekryss. Ellers er det verd
å merke seg at bygningene ser ganske uforandret på nesten 70 år.
Tekst: Svein Olav Løberg
Foto Før: Politiarkivet
Foto Nå: S.O.Løberg

Har du bidrag til denne siden?

Levér 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

