
Jeg begynte på Byskolen i 1954 og kom i jenteklasse. Det 
var to jenteklasser og to gutteklasser og en blandingsklasse. 
Jenteklassene hadde frøken og ikke lærer i alle de 7 årene. Jeg 
gikk på piketurn i STIF, Sandefjord turn og idrettsforening. 
Gerd Granholdt var instruktør. Vi gikk på turnparti på Sande 
skole og det kostet kr. 7,- for hvert halvår. Vi var med på 
turnoppvisninger på stadion og på stevner i andre byer og vi 
gikk med i 17.mai-toget. Jeg startet på «nøstepartiet». Torill 
Vestlys mor betalte 14 kroner for å være med i STIF i 1959. 
 tekst og turnkort: torill Vestly

Turnkort i STIF

I femtIårene og før det ble det spilt mange fotballturnerin-
ger på Syd Georgia. De forskjellige landstasjoner spilte mot 
hverandre. Dagens bilde er fra Grytviken i 1952 og viser at en 
av kampene er godt i gang. To av deltakerne vet vi var John 
Mo og Magnar Fevang. Sistnevnte var rask og kunne score 
mål. Siden fotballtalent ofte er arvelig, har ettertiden vist at 
det stemte også i dette tilfellet. Sistnevntes to sønner, Ivar og 
Tore, ble senere kjente navn på Runarbanen, og hvalfange-
rens barnebarn, Morten ble landskjent som lagkaptein på 
ODD Skien. Men i 1952 var det vel mest Ballklubben hvalfan-
gere heiet nå de kom hjem!  
 tekst: Harald fevang 
 foto: John mo’s album

Fotball på Grytviken

Saker og ting som  
setter  minnene i sving

gården Hadde opprinnelig bare 3 etasjer. 
Over der var det et tørkeloft. Det var utedo-
er i uthuset. Morfar og mormor eide gården. 
Da morfar døde i 1951 flyttet jeg og familien 
fra Granveien på Hasle til Hvidts plass året 
etter, sammen med mormor. Det var en stor 
overgang å bli byjente så liten. På 50- og 
60-tallet vokste jeg opp i byen. Min far kjøp-
te gården og ville bygge på en etasje. Grun-
nen var to-delt; for å avhjelpe bolignøden; 
etter krigen var det boligmangel, - og; det 
ville innebære en bedre økonomi å drive ut-
leievirksomhet med flere leiligheter. Det ble 
lagt inn bad i gården og alle fikk toalett.  

Bildet viser forberedelsene til ekstraetasjen 
i 1954 og gården slik den er i dag.  
 tekst og foto før: torill Vestly 
   foto nå: Svein Olav Løberg

 
retteLSe på FØR og NÅ fra sist lørdag 
6.2:En av våre lesere påpeker at når det ble 
bygget ny bakke på Breidablikk på slutten 
av 50-tallet?, så ble denne kalt «Sverstad-
bakken», og deler av ovarennet ble bygget i 
stål. Bakken før, under og etter krigen var 
bygget i tre og ble visstnok kalt «Furukol-
len».  rettelse v/ bilderedaktør S.O.Løberg

Hvidts-plass 1.før Og nå

fast plass: Drosjene hadde fast plass på Hvids plass før krigen. foto: Vidar tangens arkiV
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Vi barna var ute og 
lekte mesteparten 
av dagen. Det var 
mye lek med ball.  

Vi hoppet slengtau 
ute i gaten. Vi lekte 

«sisten» og  
«gjemsel». Det kom  

sjelden biler over 
plassen, men det 

hendte at det kom 
en hest og vogn. 

 
Torill VesTly
redaksjonen@sb.no

På det første bildet ser vi at det i 
tidligere tider var drosjeholde-
plass på Hvidts Plass, og det lå 
en kiosk nord for Hans Sperres 

butikk, hvor sjåførene kunne gå inn å ta 
en prat og en hvil mellom turene. 

Som vi kan se av drosjene, som trolig 
er fra 20 og 30-årene, er vi en gang i mel-
lomkrigstiden, her var det nok ikke mye 
trafikk på plassen den gang.

Vi hoppet paradis, 9-ern og 12-ern og 
flyvern. Vi tegnet paradis med en pinne i 
grusen eller ute på gaten med kritt. Krit-
tet var biter av gipsplater eller murstein 
eller krisesåpe-stykker, «B-såpe» som 
var igjen etter krigen. 

Noe måtte vi passe oss for. Det  
var fulle folk, og de som vi «visste»  
var «slemme», «skumle» eller «ubereg-
nelige», - og: ikke snakke med fremme-
de.  

trygt i nærheten av hjemmet.
Noen ganger tok vi en liten «tur», med 
mat og saft hjemmefra. Vi gikk til kirke-
trappen på Sandefjord kirke. Der satte vi 
oss og spiste og var liksom på tur. Litt 
kortere tur ble kirketrappen på Meto-
distkirken. 

Barna beveget seg ikke i så stor radius. 
Det var tryggest å være i nærheten av 

Oppvekst på Hvidts Plass 1955

17. mai: Fru Vestly med datter Torill 17. mai 1951. foto: torill Vestlys album

barndomen: Hvidts Plass var Torill Vestlys barndomsverden. foto: torill Vestlys album

hjemmet sitt, i nærheten av «rundin-
gen» som den ble kalt. Der hvor fonte-
nen står. 

Når vi ville leke med hverandre, gikk 
vi inn i portrommet eller bakgården til 
den vi ville leke med og ropte høyt nav-
net på vennen. Moren eller vennen luk-
ket opp et vindu og svarte. Vi kunne 
også kaste småstein på vindusrutene 
hvis det ikke var for høyt opp. Mange 
mødre var «hjemmeværende husmø-
dre». Noen jobbet riktignok, gjerne  
i en butikk i nærheten der de bodde.  
Da kunne barna lett komme dit hvis det 
var noe.

Skøytene kostet 82.50
Om vinteren gikk vi på skøyter på  
Tempo-banen eller på en skøytebane 
ved Hjertnespromenaden. Jeg som  
lenge bare hadde arvede skruskøyter, 
fikk nye bandyskøyter i 1958 som kostet 
kr.82,50.  Vi laget også sklier i skolegår-
den. Vi sto ved gjerdet og tråkket snøen 
så hard at den ble glatt. 

Vi hentet vann i plastposer fra drikke-
fontenen i skolegården og helte på skli-
en til den ble så glatt og isete som mulig, 
og så var det å stå og skli fort. 

Veien til skolen tok bare noen minut-
ter. Var noen litt sent ute og hørte skole-

klokken ringe, var det bare å løpe litt så 
rakk de frem til oppstillingen.

Vi gikk i bursdager til hverandre.  
Invitasjonskort ble skrevet og lagt i kon-
volutter med navn utenpå og levert til 
hver enkelt. I bursdager ble det servert 
boller og kake og saft og noen ganger 
brus. Det var dekket med bordkort, og 
det var leker. På lørdag ettermiddager 
var det stille i byen. En spennende akti-
vitet var å gå til Sandar kirke og stå uten-
for inngangen ved trappen og se på bryl-
lup.  Gjestene var så flott pyntet. Dame-
ne i lange kjoler og mennene i mørke 
dresser og smoking. Det flotteste var når 
bruden kom. 

Vi byttet glansbilder
Selv om vi barn stort sett var ute og lekte 
sammen, hendte det også at vi var inne 
hos hverandre. Da lekte vi noen ganger 
skole eller kontor eller butikk. 

Vi lekte med dukker og papirdukker 
og glansbilder som vi byttet med hver-
andre og laget  «puttebok». Papirdukker 
laget vi gjerne selv, tegnet dukkene og 
klærne, klippet og fargela dem. Vi teg-
net mye.

Når vi virkelig skulle ønske oss noe, 
gikk vi til butikken ”Londonbasaren” på 
hjørnet av Storgaten og Kongensgate 

mot øvre kino. Vinduene der var fulle av 
de mest spennende ting et barn kunne 
ønske seg. Vi sto lenge foran vinduene 
og ”ønsket” oss. Vi sa: ”fus meg” for den 
eller det vi ville ha. I Kongensgate var 
det også en lekebutikk full av alle mulige 
fristelser. Det var ofte nok å stå utenfor 
og ønske seg, så føltes det nesten som 
om ønskene ble oppfylt.

Min mor sydde klær og strikket. Mat 
ble også hjemmelaget. Det ble syltet og 
saftet og hermetisert og bakt. Maten ble 
oppbevart i den store matkjelleren. I 
vaskekjelleren foregikk klesvasken. 
Skittentøyet ble lagt i baljer med kaldt 
vann for å bløtes. En stor bryggepanne 
ble fylt med vann. Det ble fyrt med ved 
under bryggepannen så vannet ble var-
met opp. Så ble det tøyet kokt som kun-
ne kokes og alt tøy ble vasket på vaske-
brett og skylt igjen i vaskebaljene. Så ble 
det rullet gjennom en rulle, så det meste 
av vannet ble presset ut. Etterpå ble 
klesvasken båret opp og hengt ut på 
snorene i bakgården. Hvis det var regn, 
ble den hengt på loftet. Melk fikk vi på 
meieriet på «Tomta». Der øste de opp 
melken i hel- og halvliter-øser fra store 
melkedunker. Melken måtte kjøpes inn 
stort sett hver dag. Den kunne holdes 
kjølig når den ble satt ned i kjelleren.

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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