
Sandefjord LokaLhiStoriSke Senters bildegruppe 
samler også på dokumenter. Blant dem er avbildede med-
lemskort, lånt oss av Thor Haugen. Jeg er usikker hvor leselig 
det er gjengitt her. Klubben var en avdeling av Sandefjord 
Skøiteklubb, Medlem var Aslaug Borge, kasserer Nina Kval, 
kontingent i 1933 var kr. 1,25. Kjenner jeg damene rett, tenker 
jeg at et viktig formål var å skaffe penger til drift av skøyte-
klubben, ved hjelp av basarer, salg av håndarbeid, og kanskje 
revyforestillinger. Slikt har damer alltid vært flinke til. Vet du 
noe om klubben, vennligst tips oss.   tekst: Sven erik Lund

Funkis-damene

BiLdet kan ikke være tatt senere enn 1952 da det var siste 
året Star ll (ytterst til høyre på bildet) var ute som bøyebåt. De 
andre båtene er fra venstre Star Vlll, Star lV og Star l som had-
de sin siste sesong 1953/54.(Masten til venstre for Star Vlll til-
hører muligens rambukken til havnevesenet.) Bilene ville 
vært klenodier i et hvilket som helst veteranløp nå i dag 60 år 
senere! Jeg har et minne fra plassen hvor bilene er parkert fra 
1957 da det var et voldsomt uvær som gjorde at det bare var 
Toldbodkaien som var over vann og bølgene brøyt over dør-
stokken og inn i forretningen til Thor Dahl.

 tekst: arthur iversen 
  foto: arkiv

Toldbodkaien

Saker og ting som  
setter  minnene i sving

BiLdet må være tatt 1925 / 1926. Orwell (1) 
som ligger nærmest i «Fjellviklaget» skal ha 
blitt omdøpt til Whale i 1925, mens skipet 
som ligger bak (med M i skorsteinen) skiftet 
navn fra Bas ll til Esperanza i perioden 
1924/26. I forgrunnen er badeplassen / stu-
petårnet på Stub. Steinsettingene i forgrun-
nen og ved badeplassen er fremdeles intak-
te. I dokken på Framnæs ligger kokeriet 
Thor 1. Bildet viser også at sjøen går langt 
inn mot Grønli / Oddefjell. Ikke noen bade-
plass, stupetårn eller dokk / verksted. Ingen 
Lærer Berge fra Vaggestad som lar hutrende 
barn hoppe uti vannet fastbundet til en 

stang så de ikke skulle synke. Ingen huiende 
bygutter som kaster seg uredde ut fra stupe-
tårnet, og ingen sveisere og dikkere og over 
tusen andre arbeidere som lager lyd og liv 
og røre på verkstedet på andre siden. Og 
heller ingen båter uten tre store ferjer til 
Sverige fylt opp av fornøyde passasjerer på 
jakt etter det absolutt billigste av alt som 
kan kjøpes.

 tekst og foto: arthur iversen

Badeplassen på Stubfør og nå

1) Parti fra torvet På 1970-tallet: Lauritz Pedersens slakterigård er nettopp revet, og Norske Liv-gården skal komme. 
 foto: Sigurd anderSen, lånt til SlS' bildebaSe av gunnar JohanneSSen
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Sandefjord Lokal-
historiske Senters 

bildebase, der disse 
bildene er hentet fra, 

kan vise deg hvor-
dan byen så ut for 
noen få tiår siden.  

Så kan du alene eller 
sammen med like-
sinnede mimre over 
det du kjenner igjen, 
og som du kanskje 

kan knytte spesielle 
opplevelser til.

SVEN ERIK LUND
redaksjonen@sb.no

I dagens avis kan vi bare vise deg tre 
lokalhistoriske bilder. Mange flere 
finner du på din egen PC. Har du 
ikke en selv, se sammen med en 

som har. Dessuten kan du komme til 
bildevisningstreffet på Rukla onsdag 
26.11. kl. 19.

BiLde 1: 
Lauritz Pedersens kjøtt- og delikatesse-
butikk og pølsefabrikk er her jevnet 
med jorden for å bli erstattet av Norske 
Liv-gården, Storgt. 1, som i dag huser 
bl.a. Lindex. 

Nedover langs Torvet ser vi Stens-
holdtgården med Blaasvær Sport på 
hjørnet, deretter Trogstads fotobutikk 
og Stensholdts konditori. 

Neste bygning rommer K. Kristoffer-
sens utstyrsbutikk og Osc. Storm Lar-
sens velassorterte jernvarebutikk. 

Så kommer vi til Nyléns elektriske før 
Bob bar pølsebod med uteservering av 
Super spesial og Ola spesial. 

Til venstre for BP-skiltet ligger Øhre-
hjørnet. Skiltet på gavlen nedenfor  
kan vi ikke tyde, bortsett fra at vi ser en 

Hygg deg med gamle bybilder

2) Søndre ende av torvet På 1960-tallet: Helt i bakgrunnen litt av Park Hotel, og 
til høyre Kjølner-gården.  foto: trolig henrik Sandberg, lånt til SlS' bildebaSe av tore Sandberg

3) veSt i Sentrum: Der Pukkestadveien møtte Prinsens gate. Fra 1980-tallet før Søeberg-
kvartalet og Holmbrua-blokken kom.  foto: thorStein mathiSen, lånt til SlS' bildebaSe av fgS

Jotun-pingvin. 
Vi antar bildet er tatt i på slutten av 

1970-tallet.

BiLde 2: 
Vi er fortsatt ved Torvet, nå tidlig på 
1960-tallet, før Føniks og resten av Tor-
vets sydside ble revet. 

Helt i bakgrunnen ser vi at Park Hotel 
er på plass. Det sto ferdig i 1959. Til høy-
re skimter vi Kjølnergården med Store-
brand-dekorasjonen som forskjønnen-
de innslag. 

Vi ser Hjertnespromenaden komme 
inn til Jernbanealleen. Den siste av de 
gamle bygårdene langs Torvets vestsi-
de, der Kjølnergården nå står, falt i 1961. 
Bilene i bakgrunnen ser ut som de står 
parkert der, og det er litt merkelig, for 
Jernbanealleen ble videreført ned til 
Hvalfangstmonumentet før innvielsen 
av monumentet 23. juni 1960. 

Hovedmotivet i bildet er imidlertid 
torvhandelen den gangen bønder og 
gartnere, samt loddselgere og mer lang-
veisfarende kremmere med alt fra kunst 
til spekepølse gjorde Torvet til en livlig 
møte- og markedsplass. 

Nå må vi til utlandet for å se noe lig-
nende. Laureng Larsens jernvareforret-
ning er godt synlig, den førte også bra 

utvalg av stall- og hesteutstyr. 
Men hva het urmakeren? Drosjekios-

ken (også kalt røykeriet) står der, men 
drosjene er flyttet rundt hjørnet. 

Per Arne Bjune har forresten skrevet 
en fin erindring om livet rundt drosjene 
og sjåførene på den tiden. 

Den kan sendes pr. e-post på anmod-
ning.

BiLde 3:
Noen vil vel straks plassere dette gamle 
bybildet fra vest i sentrum. Trenger du 
hjelp, tenk deg at damen med sykkel 
står i krysset der Pukkestadveien møtte 
Prinsens gate. 

Det var før Søebergkvartalet kom. Nå 
heter gatestumpen fra undergangen un-
der Sandefjordsveien Holmbrua. I ste-
det for baker M. Johansen og Ditmar 
Enge, støter du i dag omtrent på butik-
ken Sovestudio nederst i  passasjen mel-
lom Aagaards plass og Prinsens gate. 
Mange husker baker Johansen og hans 
smakfulle saker, i hvert fall Frank O. 
Eriksen for han har vært visergutt der. 
På hjørnet til venstre lå Divanlageret. 

Alle disse bedriftene ble grundig over-
svømmet under den store flommen i 
1950. Noen husker at Grønlandskokken 
bodde i det hvite huset til høyre. 

Helt i høyre bildekant ser vi det  
kjente Norol-skiltet på bensinstasjonen 
nederst i Dronningens gate, der Statoil-
stasjonen nå ligger. 

kommentarer ønSkeS
Enten du har tilleggsopplysninger eller 
korreksjoner til noe av teksten - eller du 
synes bra om de lokalhistoriske lørdags-
sidene, er vi takknemlige for respons fra 
leserne. 

Det ligger mye arbeid fra oss amatører 
bak sidene, og reaksjoner fra dere lesere 
er eneste belønning for frivillighetsar-
beidet. På forhånd takk for ros og ris.

BiLdeViSningen  
På rUkLa onSdag
I tillegg til eksempler fra den innholdsri-
ke bildebasen skal vi der vise en rekke 
interessante bilder fra Sandefjords Blads 
gamle arkiv. 

En gjeng frivillige i Sandefjord Lokal-
historiske Senters bildegruppe har job-
bet med dette siden januar. Første åpne 
visning skjer onsdag kveld kl 19.

har du bidrag til denne siden?
Levér 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 sv-er-lu@online.no

Sandefjord Lokalhistoriske senters redaksjonsgruppe:
Sideansvarlig: Harald Fevang,
Bildeansvarlig:  Svein Olav Løberg.
medarbeidere:  Sven Erik Lund, Ragnar Iversen,
Bjørn Hoelseth, Dag I. Børresen, Odd Galteland
og Tor Børresen.
kontaktperson:
Sven Erik Lund, tlf. 928 27 154


