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førognå
Den 10. august dette året har to mindre 
lastebiler kommet bort i hverandre I krysset 
Dronningens gate og Landstadsgate. Sjåførene 
har satt fra seg bilene I krysset inntil politiet har 
kommet til stede for å gjøre sine undersøkelser 
og oppmålinger. Ved ethvert trafikkuhell i 
etterkrigsårene måtte politiet straks innfinne 
seg uaktet personskader eller ikke. Dessuten 
kunne det være av stor viktighet å kjenne til om 
noen av førerne kunne være påvirket. Med 
såpass liten trafikk som det var den gang, 
hendte det nok av noen sjåfører ikke var så 
nøye med promillegrensen. Dette bildet fra 
året etter fredsslutningen viser ellers en 
bebyggelse som fortsatt eksisterer i området 
selv om den ikke lenger er så synlig, kanskje 
med unntak av Frelsesarmeens lokale til høyre. 

Den gang som nå holder Armeen en høy profil 
både åndelig og legemlig, og er kanskje den 
kristne forsamling i kongeriket som nyter størst 
anseelse, anerkjennelse og respekt for sin 
virksomhet.
      Dagens bilde viser Forsmannsenteret til 
venstre som på en meget solid og moderne 
måte ivaretar offentlige sosialtjenester for 
stadig flere eldre. Dessuten inviteres lag og 
foreninger til å bruke lokalene til sine varierte 
tilstelninger.
 tekst: harald fevang 
 foto før: Politiarkivet 
 foto nå: Bjørn Marum olsen

Landstadsgate 1946

Bildet er tatt fra min tid på KNM Bergen, en av de gamle jagerne 
fra krigens dager, med hengekøyer på store banjere, med 40 til 
50 mann på banjer`n. En banjer var et stort rom under dekk, 
hvor man sov, spiste og oppholdt seg på fritida. 
På en øvelse i 1963 utenfor Skottland hadde vi en ganske 
nervepirrende bunkring i sjøen. Vi skulle få bunkers (drivstoff) 
fra et skotsk forsyningsfartøy, for å få trent på dette til en evt. 
krigssituasjon. Vi gikk med en fart på ca 27 – 28 knop og 
forsyningsfartøyet sendte så en bunkersslange over til KNM Ber-
gen som koblet seg til, og så gikk vi et par timer, mens rormen-
nene (på begge fartøyene) hadde en stri tørn med å holde 
samme kurs for ikke å ryke (brekke) bunkersslangen. Som man 
ser er det ganske mye sjø mens vi bunkret.
 tekst og foto: svein olav løberg

Bunkring i åpen sjø

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        

Flott klassisk båtsmannsfløyte (Bosun`s call), mest brukt av 
båtsmenn i marinen i hele den vestlige verden. Brukt for å gi 
ordre til sjømenn på dekk. Fremdeles brukt i daglig tjeneste og 
for seremonielle formål. Den ble den brukt i båttjenesten, til å gi 
kommando under manøvrering med motorbåt.Ble brukt når 
skipssjefen gikk i land eller kom om bord og ble også brukt 
dersom det kom VIP gjester om bord og når disse gikk i land. 
Signalet besto av et par korte signaler + triller så lenge man 
hadde pust eller så lenge vedkommende befant seg på gangvei / 
landgang. Den kunne være i nysølv eller messing/kobber. 
 tekst og foto: svein olav løberg

Båtsmannsfløyte

verre ikke får plass til denne gang viser for-
tvilte bygningsarbeidere som helt på tam-
pen av byggingen av Park Hotel i 1960 bivå-
ner en brann i sidebygget på hotellet. Helt 
fra rivningen av Badets bygninger i 1958, 
som førøvrig ble gjort på dugnad av en me-
nighet i Telemark, var det et yrende arbeids-
liv fra mange samarbeidende firmaer på det 
som ble kalt for Hvalfangstens Hus.

husbygging etter krigen
Vårt siste bilde denne gang viser murer og 
forskalingssnekker Erland Haugen fra Fre-
berg som i 1947 gjør ferdig grunnarbeidet 
på et av de nye husene på Gogstad. Etter 

krigen var det ingen selvfølge å få byggetil-
latelse. Det var rasjonering på alt og  
stor mangel på sement og materialer.  
Heldige var de som kjente en bonde og kun-
ne hogge tømmer i skogen selv. Lokale sa-
ger på Skolmerød og Åbol kunne skjære. På 
dette bildet synes det tydelig at materiale-
ne er nyskjært og sannsynligvis er også 
tømmeret nyhogd. Og til alt arbeidet treng-
tes det villige hender. Arbeidsledighet var 
et ukjent begrep i disse årene., og det var 
gode muligheter for dem som ville noe. 
Mange ble hvalfangere for å tjene penger  
til å kjøpe tomt, bygge hus eller kjøpe  
bondegård. 

I femtiårene var det  
blant mange svært vanlig  
å skille på folk ut fra hva  
de drev med: Det var  
ærbesfølk, pængefølk, 
byfølk, hvalfangere,  
sjøfolk og bønder. 

Harald Fevang
redaksjonen@sb.no

Vi har denne gang funnet fram 
til noen bilder fra arbeidslivet 
fra tidligere og som vi beskri-
ver i en for så vidt ganske pri-

vat fortelling. Forøvrig vil vi anbefale et 
besøk på denne lørdagens utstilling av 
arbeidsbilder på Folkets Hus i Sande-
fjord.

Byens største arbeidsplass
Vi starter med bildet fra Framnes mek. 
Verksted som viser to arbeidere som 
har festet kjettinggrep om to jernplater 
som skal heises opp. Arbeiderne på 
verkstedet var ofte tidligere sjøfolk 

med lang fartstid, samt fagarbeidere 
med solid opplæring og praktiske 
kunnskaper. Nå i ettertid er det ganske 
fantastisk å klikke seg inn på Lardex 
nettsider om Verftets historie, og bla 
gjennom de håndskrevne dokklistene 
over alle de skip som har vært til repa-
rasjon gjennom verftets lange historie. 
Her som alle steder ellers er det ingen 
ting som gjør seg selv, det er mennesker 
som står for arbeid og framdrift. Og vi 
lar altså disse to platearbeiderne uten 
navn stå som representanter for det før-
steklasses arbeide som ble utført gjen-
nom lang tid på Framnes. 

Vanntank på Mokollen
Bilde nr. 2 viser starten på grunnarbei-
dene på det store vannbassenget på Mo-
kollen. I 1960 måtte flere firmaer gå 
sammen om grunnarbeid og støping av 
denne store trykktanken med vann et-
ter at Farrisledningen var ferdig. For det 
var ingen liten sak å legge grunnlaget for 
reisingen av en slik stor tank. Den enor-
me glideforskalingen krevde kontinuer-
lig støping helt til toppen av tanken. De 
færreste tenker i dag på at de tusen hjem 
i Sandefjord får jevnt og godt trykk i 
vannspringen grunnet denne tanken. Et 
annet bilde i denne serien som vi dess-

Bilder fra arbeidslivet
Byens største arBeidsPlass: Platearbeidere på Framnes.  foto: PolitiarkiVet.

Mokollen: Grunnarbeid ved vanntanken på Mokollen i 
1960.  foto: PolitiarkiVet

husBygging: Forskallingen til Erland Haugen på Gogstad i 
1947.  foto: liV andresens alBuM


