
To-Ba-Co ersTaTning het varen, og produsent var Olav O. 
Edlund, Sandefjord. Under krigen var tobakknøden stor, og 
en erstatning var bedre enn ingenting. Kanskje en av leserne 
husker den? Etter krigen startet Edlund en sigarettpapirfa-
brikk, som han hevdet var den eneste i sitt slag i Skandinavia 
for fremstilling og automatisk pakking av sigarettpapir. For-
uten å dekke landets behov, skulle den eksportere. Dette i 
flg. «Det norske næringsliv» av 1949. Avbildet produkt finnes 
i et privat museum.  
 Tekst: sven erik Lund./Foto: Privat

Krigsvare

Å vise styrke var som regel ikke vanskelig å få til ombord i en 
båt enten det var å bryte handbak eller å kaste kule. De to 
disipliner krevde ikke noen stor arena, og ofte var tilskuere 
eller heiagjeng hjertelig til stede. På dette bildet ser det ut til 
at kokken er lurt ut av byssa rett etter kaffetid. Som regel var 
det jo en fordel i de to nevnte disipliner at kroppstyngden var 
over gjennomsnittet. Tilskuere og vaiende flagg var også 
sammen om å skape fest og idrettsglede ombord på Thors-
høvdi denne stevnedagen i 1964. Skipet hadde alltid en solid 
velferdskomite som tok seg av alle slike arrangementer.

 Foto: norvald Fuglestrand

Adspredelser

saker og ting som  
setter  minnene i sving

DeT var stor festivitas hos bøndene da det 
gamle meieriet på Aagaards Plass ble ned-
lagt og flyttet til nytt anlegg på Moveien i 
femtiårene. Bestyrer Langsleth ble påkostet 
bestyrerbolig rett ved siden av, noe av Mei-
eriets overskuddsvarme ble brukt til å koke 
bøndenes avfallspoteter, og distriktets 
anerkjente slakterforretning, Johs. Fosser, 
fikk et utsalg godt synlig fra veien som bil-
det viser. På denne tiden var «Slakter`n» en 
butikk som måtte ha både sagmugg på gul-
vet, raske og kunnskapsrike ekspeditriser, 
og kølapper ved inngangsdøren. Dette var 
jo før supermarkedenes tid med store deli-

katesseutsalg.Etterhvert ble både slakter og 
meieri offer for utviklingens gang. Meieriet 
ble sentralisert og nedlagt, og slakterbutik-
kene ble utkonkurrert av moderne matkje-
der.Dagens bilde fra Moveien viser andre 
biler og andre forretninger. Men Moveien er 
som alltid en viktig vei der Meieribygningen 
er tatt i bruk av fortsatt aktive forretnings-
drivende.

 Tekst: Harald Fevang 
 Foto før: Bibliotekets bildebase 
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Sandar Meieri 1955Før og nÅ

D/S BOHUSLÄN: Gikk Sandefjord – Strömstad i 1960 seks dager ukentlig. Populært transportmiddel i godvær for datidens 
harryhandlere. Biler var det få av og omveien var lang.  FOtO: SB, UtLåNt Fra SLS’ BiLDeBaSe
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Sandefjord Lokalhistoriske 
Senters (SLS) bildebase 
gir deg gjensyn med  
nær fortids gater, torv, 
hendelser og mennesker. 
Bildebasen er døgnåpen 
og gratis. Besøk den og 
fornøy deg!
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redaksjonen@sb.on

Husker du?, kan vi bruke som 
stikkord til dagens bildeut-
valg. Husker du, og kanskje 
var du en av de ca. 250 passa-

sjerene, da D/S Bohuslän la fra kai i  
Sandefjord en vakker sommerdag i 
1960? Den var et dristig, men kortvarig 
forsøk på å opprette svenskehandels-
forbindelse mellom Sandefjord og 
Strömstad. Det samme kan man si om 
D/S Marieholm, som gikk i Strömstadru-
ten ett år eller to på slutten av 1970- 
tallet. Etter skribentens oppfatning  
var begge meget vakre skip, men de var 
for små til å tåle ruskevær, og de man-
glet suksessfaktorene taxfreebutikk og 
bildekk.

Begge kan fortsatt ses i Göteborg, 
opplyser den svenske skipshistorikeren 
Tore Olsson. Via vår gode hjelper Finn 
Angell Thorsen har vi fått Tores skipsbe-
skrivelser, som er lagt inn under bildene 
i basen.

Noe maritimt er det også over havne-
bildet fra 1956, under Kronprins Olavs 
besøk i Sandefjord i forb. med et nordisk 
flåtebesøk. Familien Virik er kommet 
velberget i havn i sin jolle «Knurr», mens 
mannen på snekkedekket virker noe 
skeptisk.

Også det fjerde bildet gir oss et inter-
essant tidsbilde. Det het ikke trenings-
senter den gangen i 1959, men Sandar 
husmorlags husmorgymnastikk på  
Sandar herredshus. Noen kjenner seg 
kanskje igjen, eller vet instruktørens 
navn?

Bildene er lånt fra SLS’ bildebase.  
Se forøvrig bildetekstene. 

Fotoglimt fra byens nære fortid

KNUrr: Ikke alle hadde snekke i 1956. Familien Virik hadde «Knurr». Her ankommer de brygga 
for å se Kronprins Olav i kortesje gjennom byen.  FOtO: KNUt ViriK, UtLåNt  tiL SLS’ BiLDeBaSe

D/S MarieHOLM: I Strömstadruten på slutten av 1970-tallet. En enkel informasjons- og billettbod var hele administrasjonen. Vakkert 
svensk skip i klassisk stil.  FOtO: tHOrSteiN MatHiSeN, UtLåNt Fra SLS’ BiLDeBaSe

HUSMOrGYM: Antrekket og forholdene var enklere enn i dag da Sandar husmorlag hadde 
husmorgymnastikk på Sandar herredshus, som her i 1959.  FOtO: SB, UtLåNt Fra SLS’ BiLDeBaSe

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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