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Den gang guttane kappløp ri.
En guttefiokk, alle med
vinnerinstinkt, kappløp
rundt kvartalet Kongens
gate, Storgata, Hvidts
Plass, Stockfleths gate,
Jernbanealléen og tilbake
til utgangspunktet. Vi
snakker om 1930-årene.
TEKST: BJØRN HOELSETH
redaksjonen@sb.no

V
sbalcker om 1930-årene.

- Jeg vant som regel, sier en
smilende Fredrik Eckhoff
(85), mens han nyter utsikten

i flere himmeiretninger fra toppetasjen
i Sjøstrand 6. Leiligheten har han hatt i
mange år for bruk de tre månedene i
året han oppholder seg i Norge.

- Vi startet utenfor urmakerforretnin
gen til Endre Lind og sprang alt vi orket.
Biler var det få av, og hestekjøretøyene
kunne vi lett unngå. Det var moro!

Det viste seg raskt at Fredrik hadde
talent, ikke bare for å løpe, men friidrett
generelt, ski, skøyter og sykkel. Han var
med på alt, og tok medaljer eller diplo
mer i fleng.

- Familien bodde øverst i Storgata 17
med Skofabrikken i samme bygg, så jeg
gikk på Byskolen. Der vant jeg flere sko
lemesterskap i de siste klassene på fol
keskolen. Deretter ble det middelskole
og handelsskole før arbeidslivet kalte,
forteller han.

Lite interessert i lekser
Selve skolegangen og lekser interesser
te ham egentlig ikke så veldig. Det var
mer inspirerende å komme seg ut på
sykkel, ski eller skøyter, eller bare løpe,
løpe, løpe - både på bane og i terreng.

Et diplom viser at Fredrik som
13-åring vant klubbmesterskapet i ter
rengløp i regi av Sportsklubben Kvikk.
Løypa fulgte Modalen rundt, 3,5 km 12
minutter og 18 sekunder. Undertegnet
Jimmy Roger og Roar Kjeldberg.

- Fredssonimeren 1945 eller kanskje
1946 deltok jeg i sykkelritt, men veltet
på Raveien og fikk vann i kneet. Det var
ergerlig. Noen uker senere skulle det
være sykkelritt på Stadion, men beinet

holdt ikke. Da kastet jeg sykkelen i sin
ne og spurtet etter de andre til bens - og
tok dem igjen, ler 85-åringen, som fort
satt går fort eller småløper på tredemøl
la tre ganger i uka hele sommeren.

Tjalve. OL og USA
Etter skolegangen jobbet Eckhoff hos
skipsmegler Eivind Andersen en tid før
han flyttet til Oslo. Etter å ha vært STIF
medlem i flere år, meldte han seg nå inn
i Tjalve sammen med barndomsvennen
Kaare Vefling, en meget habil friidretts
utøver med topplasseringer.

- Dette var storhetstiden til Tjalve
medlemmer som Audun Boysen, Hall-

geir Brænden, Bjørn Vade, Leif Arne
Ekeheien. Vade gjorde det jo skarpt un
der sommer-OL i 1948 og var ledende
helt til Boysen kom. Tjalve-løperne
trente gjerne ute på Bygdøy. Jeg hang
med så godt jeg kunne, og opplevde å
bli juniormester i NM 1948 på 1.500 m
og tok bronse på 800 m. Jeg ble tatt ut
til British Games året etter. Samme året
ble jeg bedt om å være guide for ameri
kanerne under «landskampen» Nor
den-USA. De ble tatt med ut til Bygdøy
for treningsøkter, og jeg slo dem alle
sammen, ler Fredrik Eckhoff.

Som takk for guidingen og fordi han
åpenbart var et idrettstalent, fikk han et

USA-stipend som ble benyttet i 1952.
Før det hadde han deltatt under fru
drettsieker i Helsinki og mye annet,
gjort det skarpt under NM de to foregå
ende årene.

Diplom og takksigelse undertegnet
av forsvarssjef A. Preus viser at Fredrik
under militærtjenesten på Akershus var
særs alctiv på idrettsarenaer, og han del
tok i Holmenkollstafetten.

Stipendiet for USA-studier ble benyt
tet ved Oklahoma State University der
Fredrik studerte Business Management
og tok sin Bachelor-grad etter fire år.
Men idretten ble ikke lagt på hylla.

- Collegestudenter over hele USA
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PÅ SYKKEL: Fredrik Eckhoff var en ivrig sykkeirytter like etter krigen. Han representerte Sandefjord og Sandar Sykleklubb. Her ved starten f



konkurrerte i friidrett, og jeg var med på
vinnerlaget i 1954. Da vant vi National Col
legiate Cross Country Championship ofthe
USA. Det betydde i realiteten at jeg var på
det vinnende «landslaget» for universitete
ne i USA, sier 85-åringen, som altså kan se
tilbake på en lysende karrière.

Volkswagen of America
Sandefjordingen gjorde deretter «amerika
ner» av seg som permanent bosatt, men har
beholdt sitt norske statsborgerskap. Han
giftet seg med sin Ruth i 1958, slo seg ned i
Brooklyn og arbeidet i flere bedrifter og sel
skaper, blant annet US Gibson, som drev
med byggematerialer.

Strandmøtene
100 år gamle avisreferater viser at ungdom den
gang var svært opptatt av kristen tro og
oppbyggelse, idet referater fra slike kristne
storsamlinger tok stor spalteplass.

Dette bildet er fra en av mange kaffepauser
på Strandmøtet fra 22. til 25. august 1915. For
Strand på østerøya var en populær samlings
plass for unge den gang som det også er i dag.
Navnene har vi dessverre ikke lenger, men
antrekk og manerer var den gang meget pene
også i friluft under den gode kaffes nytelse!

Fjellrabbene som det finnes mange av på
Strand brukes også i dag til sådan rekreasjon.
Som nå-bildet fra i sommer viser er tielirabben
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- Men så fikk jeg se en annonse i Wall
Street Joumal der Volkswagen of America
søkte etter en medarbeider til finansavde
lingen. Jeg søkte og fikk jobb, ikke minst
takket være et tilfeldig møte med PR-sjefen
Arthur Reynolds, minnes Fredrik.

Han arbeidet i flere avdelinger for reser
vedeler, service og distribusjon, men endte
opp som salgssjef i Portiand, Oregon. Til
slutt ble han salgsdirektør for hele staten
Wisconsin og deler av Michigan. I mer enn
30 år jobbet Fredrik Eckhofffor Volkswagen
of America inntil han pensjonerte seg som
62-åring. Idag bor han i Florida, har fortsatt
en leilighet i Wisconsin - og i Sjøstrand 6 i
barndomsbyen.

tiden som har gått.
11915 var det familien Bolt som eide stedet,

men i de siste 70 år har Indremisjonsselskapet,
senere endret til Normisjon, drevet sitt
ungdomsarbeid i Vestfold herfra.

Bildet fra i sommer tatt samme sted som i
1915 viser ungdomslederen Svein Tony Gårdsø i
midten sammen med fra venstre: Johanna
Elisabeth Fevang fra Kodal, Jesper Fevang fra
Stokke, Marianne Austad fra Tønsberg, Elise
Backe fra Holmestrand, Herman Tretteteig fra
Stokke og Sofie Solbakken fra Sandefiord.

Jørgensen Foto
En gammel gul samlekonvolutt med negativer med Kodak-rekla
me - i sin tid levert til kaptein Gotlieb Erdmann fra Fotograf
Jørgensen i Kongens gate - er vårt lille objekt i dagens spalte.

Fotografens hus er gjengitt ovenfor, og regningen: 70 øre for
framkalling og kr1,20 for seks kopier. Med en prosent i omset
ningsavgift som altså utgjorde to øre lød regningen på totalt kr
1,92.

Altså: Huset står der fortsatt, butikken er flyttet, pengever
dien er forandret, negativer er det snart ingen som vet hva er,
men bildene forteller klart om en tid som var.

Tekst: Harald Fevang

Høydehopp ombord
Sjømannsidretten kunne i sin tid vise til mange bragder. I varmt
vær var ofte kroppen mer medgjørlig enn i det kalde nord, og
personlige rekorder ble det mange av.

Spesielt ombord i stampesjø gjaldt det i høydehopp å satse
når båten var på toppen av en bølge. Da var det lett å slå tidligere
rekorder fra Runarbanen eller om så det var fra Kodal eller
Helgerød.

Dette bildet fra kokeriet «Thorshøvdi» i 1964 er kanskje intet
unntak. Og tilskuere var det mange av på frivakta i det varme
været på opptur. I våre notater fra denne tiden var Kjell Askjem,
Ragnar Olsen og Oddvar Karlsen kjente høydehoppere og
fotballspillere i Thor Dahls rederi.

Foto: Norvald Fuglestrand
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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-Iu@onllne.no

Sandefjord Lokalhistoriske senters redaksjonsgruppe
Sideansvarlig: Harald Fevang,
Bildeansvarlig: Bjørn Marum Olsen.
Medarbeidere: Sven Erik Lund, Ragnar lversen,
Bjørn Hoelseth, Dag I. Børresen, Gro Midttun,
Svein Olav Løberg og Roger Davidsen.
Kontaktperson:
Sven Erik Lund, tlf. 92827154
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KONKURRENTER: Tre gode konkurrenter
som dyrket sykkelsporten like etter annen
verdenskrig. Fra venstre Thore Kristiansen.
Rye, Fredrik Eckhoff. Sandefjord og Sandar
Sykleklubb, og Knut Hvidsten, Hero.
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MINNER: I leiligheten i Sjøstrand 6 har
Fredrik Eckhoff en stor samling diplomer og
hedersbevis, bilder og avisartikler fra den
tiden han var på toppen av karrieren. Mer enn
50 medaljer har han gitt til STIF. siden han
begynte som medlem der.

Tekst: Harald Fevang.
fortsatt den samme etter 98 år, bebyggelsen er Foto nå: Johan wIlIIam Bee Haugland
vesentlig modernisert mens ungdom og Foto for: Privat album
pakledhinselvsaharret seg noe pa den


