
Her er vi i januar 1957, siste vinteren med damplokomotiv i 
Sandefjord. Strømledningene er allerede montert, og kl. 8.00 
20. mai 1957 ble Vestfoldbanen elektrifisert. Dermed ble det 
renere luft og mindre støy for passasjerer og omgivelser, 
mens noen kanskje savnet de synlig mekaniske og prustende 
jernhestene. En annen milepæl var da Vestfoldbanen ble 
bredsporet og det første bredsportoget rullet inn på Sande-
fjord jernbanestasjon 30. oktober 1949.  
 Tekst: Sven erik Lund /Foto: SBs arkiv

Damplok-tiden

rederieT roSSHaveTS hvalbåter var i nyere tid alltid 
sommerstid oppankret ved Strømbadet rett sør for Park Ho-
tell, og dermed svært synlig og nær bryggene. Star 5 er her 
avbildet i Sydishavet i 1958, etter levering av hval til kokeriet 
Sir James Clark Ross. Dette var båtens tiende sesong i isen et-
ter at hun ble bygget ved Fredrikstad mek. Verksted i 1948.  
Maskinen var en oljefyrt dampmotor som gjorde henne til en 
populær dame hos mannskapet idet lyd og vibrasjoner var 
minimale. 
 Tekst og foto: oddvar Langevei

Star 5

Saker og ting som  
setter  minnene i sving

eT av de få store nasjonale landemerker i 
Sandefjord er Gogstadhaugen. Mange me-
ner med rette at området i vår tid er lite på-
aktet og lite brukt. Kanskje burde det gjer-
des inn, beplantes med noen pene trær i 
kantene, og brukes til å lufte kjæledyr på?  I 
Sverige sies det om historiske steder at bruk 
er det beste vern. Dagens avbildede kunst-
verk er en etsing av Halvard Storm fra 1930 
og viser bl.a. haugens granittportal slik den 
var på den tid, og et vakkert steingjerde i 
høyre bildekant. Bak selve haugen trer den 
150 dekar store Flatås fram slik den også 
gjorde i vikingenes tidsalder. Bildet fra i dag 

viser vel ikke de store forandringer, men vi 
kan fortelle at i de siste 80 år har furuene og 
bøketrærne i åsen bak blitt solide, og senio-
rene Sigurd Gogstad og Hans Huseby som 
bor ved åsen her, ikke lenger spiller fotball 
på den kjente Frebergsletta i skogen. Den er 
nå helt grodd igjen til fordel for et fredet rå-
dyrterreng hvor jegerne Magnar Børresen, 
Trond Clausen og Reidar Gogstad m.fl. må 
skyte sitt vilt i andre områder.  På bildet ved 
portalen har Lise Kristensen fra Kamper Bas 
nettopp avsluttet sin treningstur med god-
lynte «Luna». Tekst: Harald Fevang 
  Foto før og nå: Hans Kristian Heian

GogstadhaugenFør og nå

1958: I regi av Politiet foregår her trafikkundervisning på Byskolens oppmerkede gårdsplass i 1958. Vi kunne kanskje trenge noe 
tilsvarende i dag.  alle foto: SBS arkiv

lokalhistorie

Mye av det som hendte da 
får vi neppe oppleve igjen. 
Men Sandefjords Blad 
refererte det meste og ga 
oss evigvarende fotobevis. 
Her er fem av dem.
SVEN ERIK LUND
redaksjonen@sb.no

Du som vil gjenoppfriske dine 
minner fra fortidens hendel-
ser, begivenheter og personer 
vet vel at det ligger en rikdom 

av fotografier på internett? Gjennom 
SLS’ bildebase har du gratis tilgang til 
dem døgnet rundt.

Husker du for eksempel at de fant et 
gammelt rør av trestammer fra byens 
første vannforsyningsnett da kommu-
nen gravde en dyp grøft ved Atlantic i 
november 1960? Eller noe helt annet da 
filmstjernen Roger Moore trakk svære 
menneskeskarer til sentrum og Bugår-
den under sitt besøk her i 1965? Alt kan 
ses i SLS’ bildebase.

Bildene vi viser på disse to sidene er 
fra mindre sensasjonelle begivenheter, 
men de viser noe vi kanskje kunne 
trengt mer av i dag. For det ville vel ikke 
vært så dumt med litt praktisk trafikk-
undervisning for barn, slik det foregikk 
ved Byskolen i 1958. Forresten kunne 
også ungdom og voksne trenge det. Bil-
det av politimann Sigurd Aartun viser at 
politiet var smilende og informerende 
tilstede på byen i 1960.

Billøp for vanlige bilister var det også 
mange av før i tiden. De gikk ikke på 
hastighet, men på ferdighet i oppgaver 
og rebuser underveis. I dag er det jo 
mange flere som har bil enn i 1959, da 
dagens bilde er fra, så interessen for bil-
løp kunne kanskje gjenoppvekkes av 
KNA, MA, NAF eller NMK?

Lottene var ofte å se i bybildet i tidlige 
etterkrigstiår. På bildet vi viser i dag har 
de kakelotteri foran inngangen til K. J. 
Stensbyes manufakturforretning i Stor-
gaten 3. Formålet var innsamling til 
Flyktningehjelpen. På 50-tallet drev 
Sandefjord Lotteforening også tivoli 
med karusell på jordet ved Klavenes 
gård.

Sånt skjedde i byen vår på 1950 og 60-tallet

1959: Her startes en deltager i et NAF-billøp i 1959. Det skal leses kart og kanskje løses 
rebuser? Bilen er en velholdt liten Austin A30. Gjenkjenner du noen personer?   

1960: Politiet var ofte ute på gatene, enten i ordens- eller goodwillærend. Her er Sigurd Aartun, senere politimester, i opplysende 
samtale med russejenter utenfor Harry Rønnings butikk i 1960.   

1959: Bildet fra 1959 viser lottene som har kakelotteri til inntekt for Flyktningehjelpen. Det 
skjedde utenfor K. J. Stensbyes manufaktur- og dame-/pikekonfeksjonsbutikk i Storgt. 3. 

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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