
Begge var en del av Storgatens livlige handelsmiljø, den ene 
med konfeksjon for herrer, den andre for damer + manufak-
tur, dvs. diverse tekstilvarer. Å få inn gamle kleshengere med 
lokale firmanavn vekker alltid minner om fortidens brede 
spekter av butikker i den bransjen. Da Bjarne Liverød ga Gjek-
stad-hengeren, supplerte han den med en krukke Old Spice 
Original After Shave. Tenk deg mann i ny dress, kanskje hatt 
også, og maskulin duft fra kjakene. Møtte han så en dame opp-
kledd hos Stensbye, måtte det oppstå vibrasjoner. Feil i Stens-
bye-navnet på hengeren.   Tekst og foto: Sven erik Lund

Gjekstad og Stensbye

I dag kan vi snakke om oljekrise i Norge igjen. Då oljekrisa i 
1973 herja i Europa, fikk norsk økonomi et kraftig oppsving. 
Smelteverkindustrien hadde toppinntekter, og tankratene 
gikk til værs med oljeprisene. Skipsrederne kontraherte nye 
skip i stort omfang, og verksted-industrien hadde gylne ti-
der. Først i årene 1975-77, da den internasjonale krisa ble dy-
pere, slo den inn i norsk økonomi. Da sank fraktratene og 
skip gikk i opplag. Her er bildet fra Mefjorden, hvor det lå fle-
re skip i opplag. Sist det lå skip i opplag var vinteren 1931-32, 
da man ikke fikk avsetning på hvaloljen og kokeriene lå i 
opplag. Tekst: Svein Olav Løberg  
 Foto: Sandefjordsmuseene

Opplag i Mefjorden

Saker og ting som  
setter  minnene i sving

en av de mest landlige stasjonene på Vest-
foldbanen var Jåberg Stasjon. Forsiktig be-
liggende på en stor slette full av bondegår-
der ligger den tett inntil grensa til Tjølling 
som på denne tiden var en egen kommune. 
Stasjonen hadde også eget poståpneri og 
selvsagt med eget stempel. Ikke langt unna 
var det også en togovergang, som på samme 
måte som andre togoverganger egentlig var 
livsfarlige trafikkfeller. Selv om lys og lyd-
signaler alltid fungerte tilfredsstillende, var 
det gjennom tidene ikke til å unngå at kraf-
tige kollisjoner mellom tog og bil kunne 
oppstå. Slik også her. Bakgrunnen for dette 

bildet fra 1961 er nettopp en slik kollisjon. 
Bilen som ble truffet er temmelig lik andre 
biler både fra Råstad og Kjellberg. En bil så 
totalt smadret at det er vanskelig å skjønne 
at noen kunne overleve. Det gjorde de da 
som regel heller ikke. I dette tilfelle velger vi 
da også å vise geografien og ikke resultatet 
av kollisjonen.  Dagens bilde viser for så vidt 
de samme rolige omgivelser ved Jåberg Sta-
sjon som alltid, men som nok ikke lenger er 
registrert som stoppested for Statsbanene.  
 Tekst: Harald Fevang  
 Foto før: Politiarkivet 
 Foto nå: Svein Olav Løberg

Jåberg stasjon 1961Før Og nå

1: Vesta Hygea-gården sto trolig ferdig i 1965. En ledig tomt venter på Gleditsch-gården Det gjør også Frøken Revetal i kiosken, hun 
skal flytte inn i gården når den er ferdig i 1978.  Foto: tore Sandberg
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Bilde 1: Her mangler Gleditschgården, 
som sto ferdig til innflytting i november 
1978. Men Frøken Revetal, som ble  
leietager i Gleditschgården med ny,  
flott butikk, er på plass med sin  
velassorterte kiosk. I Vesta Hygea- 
gården fra 1965 var Apoteket Nordstjer-
nen og Ole Olsen herreklær store leieta-
gere i 1. etasje. I høyre bildekant holdt 
Sølberg-Johannessens trevarefabrikk 
til.

Bilde 2: Slik så det ut før Vesta Hygea og 
Gleditsch. Nærmest litt av Barnemaga-
sinet, med inngang på hjørnet av den 
store tregården som av butikker ellers 
rommet bl.a. Søstrene Johannessens 
delikatesser. I neste hus ser vi to  
høye vinduer og en dør, men vet ikke 
hva som var innenfor. Så kommer vi til 
den kjente skomaker T. Eriksen med 
åpen dør. Videre oppover er det bolig-
hus før vi kommer til radio- og TV- 
butikken der det tetner til med folk og 
trafikkaos.

Bilde 3: Til venstre en snei av Raastad-
gården med en butikk som vi ser førte 
Kobler barbermaskiner. På kiosken  
leser vi skiltet Fix-bua. Noen som  
husker den? Kjøttkontrollen var en  
liten perle i bybildet, tegnet av arkitekt 
Børve. Det som her er nevnt ble revet i 
1960 for å gi plass til Kjølnergården. 
Bygningen i høyre bildekant står fort-
satt.

 
Bilde 4: Dette bildet viser vi av to grun-
ner: 1. For å henvise til Vidar Mørks for-
nøyelige barndomsfortelling om Dür-
beckgården og nabolaget i bind 2 av 
«Mitt kjære Sandefjord». 2. For å nevne 
at det står igjen en restvegg av gården 
inne i passasjen. Se selv!

Store endringer i bybildet

3: Kjøttkontrollen, vis a vis Iris den gangen, i dag Mc Donald’s. Tegnet av arkitekt Børve, som 
også tegnet den fortsatt eksist. nabogården.  Foto: Henrik Sandberg

2: Et før-bilde til det ovenfor. Hele rekken av trehus forsvant tidlig på 1960-tallet. Mange husker nok skomaker Eriksen og de første 
TV-bildene i vinduet hos Hjalmar Larsen.  Foto: tore Sandberg

4: Her faller Dürbeckgården i 1987, som siste rest av det mangeartede handels- og 
raritetsmiljøet som preget det innholdsrike meierikvartalet.  Foto: tore Sandberg
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