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LØRDAG 22. MAI 2010 • SANDEFJORDS BLAD

Hva vet du om dette?
Sandefjord Lokalhistoriske Senter inviterer leserne
til å fortelle om nær og selvopplevd fortid — som
her fra Kilen, Grønli og Breili på 1960-tallet.

ner fra. Og apropos barndom, det er vel
rimelig å anta at bryggeriet i bildet var
hovedleverandør av brusen til lørdags
barnetimen og andre feststunder. Ellers

er det hvalbåter i bildet, og flåter med
kran på. Hva ble sistnevnte brukt til?
Joda, det er nok å undres og forundres
over her.

bygninger som til dels fortsatt finnes,
men hva slags virksomheter rommet de
på 1960-tallet? Skiltmasten ved
bensinstasjonen bærer et Fina-merke,
ser det ut som. Kan det ha vært butikk i
det hvite huset på gatehjørnet i forkant
av gammelvakre Grans Bryggeri, og
finnes det flere butikker i bildet? Lager
for trelast og annen bygningsrelatert
virksomhet er det flere av. Breili gartneri,
godt synlig med frukttrær og drivhus,
fantes imine første år ibyen. Det
gjorde også det lyse huset midt i bildet,
det med rødt tak og utbygg fra første
etasjen.

Breili skole, bakerst til venstre i
bildet, er det vel mange lesere som har
både søte og mindre søte barndomsmin

Sandefjord Lokalhistoriske senters lnfo-’uppe består av redigerer
Harald Fevang (bildet) og medarbeiderne RoarTollnes, Kirsten Wang

Henriksen, Otto Ågesen, Usbeth Akerholt, Roger Davidsen, Bendte
Kvarenes, Tore Sandberg, Bjørn Hoelseth, øistein Bjørvik, Sven Erik
Lund og RolfVidar Markmanrud. Kontaktperson: Sven Erik Lund,tlf.
92827 154- sv-er-lu@onhine.no
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Har du noe vise eller fortelle oss 12 Juni?
Noe som setter minner fra nær fortid i sving hos folk som var barn eller halv
voksne på 1950-60-70-tallet. Lørdag 12. juni blir nemlig en dag for nostalgi på
Pukkestad gård. Da skal minner i form av muntiige beretninger og synhige saker
og ting luftes. Til glede for alle som vil se og høre seg litt tilbake i tid. Tilbake til
barndom, oppvekst, skole, familieliv, fritid og yrkesliv. Har du gjenstander,
fotografier, klipp, dokumenter, reklame, emballasje etc. fra nær fortid, ta det
med, så mimrer vi litt sammen over det. og husk at det finnes barn og unge som
gjerne vil vite litt om hvordan foreldre og besteforeldre hadde det før 1tiden.

Har du noe å selge 12. juni?
På Pukkestaddagen åpner Sandefjord Lokalhistoriske Senter også for at private
og andre ikkekommersielle kan komme og selge saker ogtingfra loft og boder,
og varer av lokal art. Mer om dette senere.

Slik var Kamfjordkilen, Breili og litt av Grønli for bare få tiår siden. Store arealer var rett og slett sump, som gradvis ble fylt opp med søppel og fyllmasse for å bli til industriområde.

Legg merke til de nesten bilfrie gatene. og se, det ligger ett enslig hus i høyre kant, langs Hegnaveien.

TEKST: SVEN ERIK LUND
FOTOGRAF: UKJENT

S elv er jeg innflytter fra 1976, så
mye av det bildet viser er ukjent
for meg og trolig mange andre

lesere. Derfor er det av interesse å få
identifisert hus, bedrifter, anlegg og
detaljer i bildet. Dessuten er det i høy
grad tillatt å mimre om opplevelser
knyttet til dette området av byen. Skriv
noen ord i en e-post (adresse nedenfor)
eller levér dem i avisresepsjonen.

I nederste venstre hjørne, ved huset
med flaggstang foran, er det tydeligvis
havn og opplagsplass for småbåter. Var
det klubblokale og kafé i det røde huset,
kanskje? Langs Kilgaten ligger det
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