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At en familie skulle ha sin 
egen bil i 1950 årene var 
nesten helt utenkelig.  
Slik var det vel også for oss. 
Vi hadde motorsykkel  
og klarte oss utmerket  
med den.  

Jan Einar rolstad
redaksjonen@sb.no

V i var en familie på fire og mot-
orsykkelen hadde plass til 
alle. En på hvert sete, en på 
bensintanken og en på fan-

get. Sikkerhetsutstyr som hjelmer og 
skinndresser og slikt var ennå ikke fun-
net opp. Det eneste var nyrebelte til  
føreren.  Det var et vel 10 cm bredt 
skinnbelte som skulle snøres stramt 
rundt livet slik at ikke nyrene skulle  
løsne. Det var bare dårlige grusveier 
den gang.

telttur til Vøra
En sommerdag skulle vi på campingtur. 
Ordentlig telttur helt ut til Vøra. Vi  
ungene gledet oss noe fryktelig. Vi var 
til og med to familier og to motorsykler. 
Men nå var det vanskelig å få plass til 
alt. Det endte med at mammaene og 
ungene måtte ta bussen. Pappaene 
kjørte motorsyklene med bagasjen.

Vi kom fram, og stormet forvent-
ningsfulle ut. Dette var spennende. 

Her var det også andre telt, og  
ordentlig badestrand. Vi var også spen-
te på om pappaene våre hadde kommet 
fram før oss. Vi trudde det sikkert, for 
de kjørte veldig fort. Jo da, de var på 
plass. De hadde funnet en fin plass til 
teltene litt vekk fra de andre. De bare 
ventet på godkjenning fra oss. Og det 
var ikke vanskelig å få. Vi var så spente 
på å få opp teltet at vi nesten ikke kun-
ne vente. 

Teltet var hvitt og med stang i midt-
en. Det manglet bunn, og pluggene var 
av tre. Det var så fint. Vi hadde nesten 
lyst til å legge oss med en gang.  
Men bare nesten. For først skulle vi 
leke. Leke lenge. Alt var nytt og spen-
nende, og vi skulle utforske alt. Men 

det gikk som det ofte går når man er i 
aktivitet.

trengende 
– Jeg må på dass. Jeg ropte til de  
andre. – Dass? Vi har vel ikke noen dass 
her. Vi bor jo i telt. Vi har vel ikke med 
telt med dass i.– Men jeg må. Jeg begyn-
te å bli fortvilet nå. Vi ventet gjerne i det 
lengste med sånt noe når vi lekte og 
hadde det moro. Så når vi først måtte, 
så måtte vi. Det hendte ofte hjemme 
også at vi hadde det litt travelt med 
slikt. Da gikk vi bare inn i skogen og sat-
te oss på huk. Rumpa tørket vi med 
noen lauvblader. Jeg hadde ikke mer 
enn tenkt tanken før kameraten utbrøt. 
- Stikk inn i skauen. Tørk deg i rævva 
med et lauvblad. Vi prøvde å være litt 
tøffe i kjeften når det ikke var noen 
voksne i nærheten.

Jeg hadde vel ikke noe valg, så jeg 
satte meg under ei gran. Ei riktig fin 
gran var det også. I ettertid har jeg 
skjønt at det var ei edelgran. Men plut-
selig dukket det opp en mann som lurte 
på hva jeg drev med. – Jeg er bare på do, 
sa jeg. Jeg er ferdig nå. Er det dere som 
har satt opp telt bak der? sa mannen. 
Han virket nesten litt sur. Ja, sa jeg. Jeg 
torde ikke å si noe annet. Og heldigvis 
forsvant mannen. Jeg gjorde meg fer-
dig, og ruslet tilbake mot teltene. De 
andre ungene hadde stukket av, så jeg 
var helt alene. Da hørte jeg mannen 
snakke, og han var virkelig sint. Men 
hvorfor han var sint skjønte jeg ikke. 
Jeg hadde vel ikke gjort noe galt. Så 
mye skjønte jeg. Men det mannen  
kjeftet om skjønte jeg ingen ting av. Han 
brukte ord som «fornødne» og «hagen 
min». Etter hvert ble han da endelig  

ferdig og forsvant. 
Jeg ble litt usikker på hva jeg skulle 

gjøre. Nå kom jeg sikkert til å få kjeft. 
Jeg nærmet meg teltene forsiktig. Men 
det var visst ikke farlig. De voksne bare 
lo. – Har du fått gjort ditt fornødne da? 
sa de. – Nei. Jeg har bare vært på do, sa 
jeg. Og så lo de alle sammen. Men jeg 
hadde skaffet dem en del ekstra arbeid. 
Det viste seg at teltene var satt opp 
utenfor campingplassens grenser. Disse 
måtte flyttes. Mens vi holdt på med det-
te fikk jeg også forklart hvor doen be-
fant seg. Det kunne vel fortsatt være 
greit å vite. Det kunne vel hende at det 
ble flere campingturer etter hvert. Og 
det har det selvfølgelig blitt. Camping-
livet har skaffet meg utallige gleder i de 
over femti årene som har gått siden  
den gang. Men dette var altså den første 
turen.   

Min første campingtur

rotur: Oversiktsbilde over Vøra-stranda sett fra sjøsiden. Kanskje noen eldre herrer kjenner 
seg igjen i robåten?

campingliV: Dette bildet er fra Skjellvika, men viser tydelig hvordan campinglivet i denne 
artikkelen artet seg.

folksomt: Strandlivet på Vøra kunne være stritt nok på de fine sommerdagene!  alle foto: BiBliotekets BildeBase

førognå
Vi har flere ganger i denne spalten vist bilder 
fra trafikken i gatekrysset Thor Dahls gate/
Skippergata. Så også denne gang der en bil 
ligger veltet inn på fortauet vis a vis daværende 
Folkets Hus den 15. november 1945. Vi kan 
vanskelig tro annet enn at farten i svingen har 
forårsaket velten. Veidekket ser ut til å være 
tørt denne høstdagen selv om vi av egen 
erfaring husker at brolegning kunne bli farlig 
glatt selv ved den minste fuktighet. Det er også 
verd å merke seg de store flater med brolagte 
stener i gatene i sentrum på denne tiden. 
Mønsteret av stener som kommer tydelig fram 
på dette bildet, viser hvor nitidig og nøyaktig 
disse stenene i sin tid ble lagt. De mange bilder 
fra vårt arkiv viser også at bykjernen var vel så 
hjemsøkt av bilulykker som det øvrige 

distriktet. Kanskje liten trafikk skapte mer 
vågelige bilister på denne tiden også i sentrum? 
Eller var det for kort vei fra restaurantene til 
parkeringsplassene? Eldre folk kan fortelle at 
etter restaurantbesøk var det mange som ikke 
husket hvor de hadde parkert! Politiet hadde 
som vi ser i dette tilfellet også kort vei til 
arbeidet. Dagens bilde viser helt andre 
omgivelser, og det er vanskelig å plassere 
dagens bilde inn i noe som pr i dag er helt 
borte.
 tekst: harald fevang
 foto før: politiarkivet 
 foto nå: svein olav løberg

Bilvelt i sentrum 1945

Hvalbåten «Gaupe» på bildet som «Don Cristobal», ble bygget 
for AS Thor Dahl på Framnæs Mek. Verksted i 1941. Hun ble 
straks overtatt av Deutsche Kriegsmarine med navnet  
«Kaernten». Gjorde senere tjeneste i isen etter fredsslutningen 
fram til 1956, da hun ble solgt til Compania Ballenera del Norte i 
Peru med fangst i fire år ut fra Paita. Båten forliste med navnet 
«Don Cristobal» den 25. mars 1960.
 foto: harald sands album
 tekst: harald fevang

Hvalbåten «Gaupe»

saker og ting som 
setter minnene i sving

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

Kan noen si hva denne tingen er? Tydeligvis et slags redskap, 
muligens til å måle tykkelse på noe? Denne er smidd eller skåret 
ut av en jernplate, med en festeskrue på midten, til å sette fast 
en bevegelig del. Håper noen kan løse gåten vår. For den som 
ønsker å se nærmere på denne, så ligger den på Sandefjord 
Lokalhistoriske Senter og kan sees i åpningstiden vår, hver 
tirsdag mellom kl 10 og 14.
 tekst og foto: svein olav løberg

Hva er dette?


