
1950- og 60-tallet var tegneserieheftenes storhetstid. 
Donald Duck sto i en særklasse, men også Lyn Gordon, Stål-
mannen (forløperen til Batman), Lynvingen og alle med hel-
ter og skurker fra den ville vesten var populære. Onsdag var 
den store utgivelsesdagen, men forhandlerne fikk bladene 
og heftene gjerne tirsdag ettermiddag, og hadde man gode 
forbindelser, hendte det at noen av oss fikk en tyvstart på de 
spennende føljetongene. Her et lite utdrag av vill vest-maga-
siner, som Frank Eriksen forbilledlig har tatt vare på. 
 tekst og foto: Bjørn Hoelseth

Tegneseriehefter

gamle Bøker er nyttige for vi som er interessert i gamle 
skip og rederier. Her et eksemplar av en britisk bok over 
«Flags, Funnels & Hull Colours» dvs. «Rederiflagg, Skorstein-
smerker & Skrogfarger». Forfatteren har foretatt et utvalg fra 
mer enn 25 000 flagg-, skorsteinmerker og skrogfarger, som 
går mer enn hundre år tilbake. I denne boka har han fått plass 
til ca 1 000, som representerer de største rederier verden 
over pr. april i 1963, bl.a. mange norske. I tillegg er det flere 
interessante opplysninger, bl. a. bruttotonnasje over de ulike 
lands flåter. I 1963 var Norge nr. 4 i verden, etter Storbritan-
nia, Japan og USA. Vi vil komme tilbake til flere opplysninger 
om dette senere. tekst og foto: Svein olav løberg

Skipsmerker

Saker og ting som  
setter  minnene i sving

et Bilde fra jernbaneovergangen ved fra 
1947: Her har det vært en ulykke med en 
dame som ble påkjørt av den forreste mot-
orvognen, Z-14278. For en som ikke er helt 
stø på bilmerker av eldre dato, ser det ut 
som en Chevrolet. Flott bil som trolig ville 
vært ettertraktet i dag, for samlere av eldre 
biler. Jernbaneovergangen ser ut til å være 
nokså lik, men noe kraftigere og bedre mer-
ket. Som man ser er bygningsmassen på an-
dre siden av jernbaneovergangen den sam-
me, men noe restaurert og forandret. Len-
gre opp i åsen ser vi i dag nyere boliger, og 
helt til høyre for fjellknatten «Sukkertop-

pen» sees boligen til familien Gleditsch som 
også ser ut til å ha blitt noe forandret siden 
da. Sukkertoppen ble en topp som ble stå-
ende igjen da det ble sprengt igjennom fjell-
stykket mellom Sandarveien og nederst i 
Moveien (Nå Nedre Movei) ca 1880 for å få 
fram Jernbanen. Bilde fra traseen blir 
sprengt ut finnes i «Et Sted i Sandefjord» v/ 
Roger Davidsen / Sandar Historielag.

 tekst Svein olav løberg 
 Foto før: Politiarkivet  
 Foto nå: Svein olav løberg 

Dronningensgt./Solvangveien Før og nå

tog: Det var et langt Unge Høyre-tog i Sandefjord 1. mai 1965, på Arbeidets Dag.

lokalhistorie

Det har ikke  
vært vanlig at  
høyrepartier  

markerer seg på  
1. mai med tog,  

plakater og folke-
møte. Men det 

skjedde for 50 år 
siden. I Sandefjord.

BJØRN HOELSETH
redaksjonen@sb.no

Det var stortingsvalg i 1965,  
og spenningen (eller forvent-
ningene) var store. Arbeider- 
partiet hadde hatt regjerings-

makten siden 1945, og feiret et 30  
årsjubileum regnet fra oppnevnelsen 
av regjeringen Nygaardsvold i 1935.

Men det var bevegelse blant velgerne. 
Arbeiderpartiet hadde tapt oppslutning 
fra valg til valg på 50-tallet, og i  
1965 var det utsikter til borgerlig  
flertall. 

Det inspirerte ikke-sosialistiske parti-
er og deres ungdomsorganisasjoner  
til å gjøre sitt ytterste for å bidra til valg-
seier.

I Høyre-bastionene Sandefjord og 
Sandar var Unge Høyre særlig aktiv det-
te året, og man ville gjerne prøve ut nye 
måter å markere seg på for å nå ut til 
særlig de unge velgerne. 

Gjerne på utradisjonelt vis – ute på  
gater og torv!

Hva med et eget 1. mai-tog? Var  
det mulig å gjennomføre? Ville det  
bli oppfattet som en provokasjon? Eller 
som et friskt, nytt, ungdommelig  
initiativ?

en suksess
Som leder av Sandefjord og Sandar Unge 
Høyre det året var jeg ikke ute etter å 
provosere unødig på arbeiderbevegel-
sens internasjonale kamp- og demon-
strasjonsdag, men tok utgangspunkt i 
Stortingets enstemmige vedtak av 23. 

Da Unge Høyre arrangerte 1. mai-tog

møte: Arbeiderpartiet hadde også torgmøte senere på dagen, med stortingsrepresentant  
Olaf Watnebryn som hovedtaler.

taler: Artikkelforfatteren introduserte Svenn Stray som taler på Torvet.

april 1947, der 1. mai ble lovfestet som 
Arbeidets Dag, en fest- og fridag for hele 
det norske folk. 

En dag da både håndens og åndens  
arbeidere skulle hedres. 

I 1947 var det bare gått to år siden  
frigjøringen i 1945, og vedtaket og  
innleggene på Stortinget var i  
Fellesprogrammets og samarbeidets 
ånd.

Det gikk likevel ikke mange årene  
før det gamle mønsteret ble gjeninnført: 
En dag da sosialister og sosial- 
demokrater brukte den til å skryte av  
regjeringens politikk og angripe mot-
standerne. 

Som svar gikk Unge Høyre til motan-
grep med sitt eget tog.

Unge Høyre-demonstrasjonen ble en 
suksess. 

Over 200 medlemmer gikk i  
toget med eget musikkorps foran (Fram-
nes), flaggborg, store transparenter, 
bannere og plakater med slagord. 

Toget endte på Torvet der stortings-
representant Svenn Stray (H) hold  
tale.

kritikk og alternativer
Teksten på plakatene talte for seg og  
var et uttrykk for den politiske stemnin-

gen midt på 60-tallet: «Etter 30 års  
Ap-styre: utdanningskrise», «Etter 30 
års Ap-styre: boligmangel», «Etter 30  
års Ap-styre: 85 % prisstigning siden 
1949».

Innimellom disse fulgte plakattekster 
med Høyres alternative valgløfter: 
«Høyre vil bygge 40.000 boliger  
hvert år», «Høyre vil stanse pris- 
stigningen», «Fremtiden krever bedre 
utdannelse nå» osv. Der var også slagord 
som:  
«Ingen ønsker 30-åra tilbake – bare  
Arbeiderpartiet snakker om dem». 

På en av plakatene krevde man  
fri språkutvikling, ikke påtvunget  
samnorsk. 

En annen tok til orde for borgerlig 
samarbeid og borgerlig regjering.

Den siste plakaten hadde denne paro-
len: «På parti med fremtiden – Høyre, 
det moderne folkepartiet».

1. mai-toget i UH-regi var så oppsikts-
vekkende på landsbasis at det kom jour-
nalister og fotografer fra hele Vestfold, 
Billedbladet NÅ og et filmteam fra NRK 
TV. 

Flere hundre tilhørere samlet seg på 
Torvet for å høre Svenn Stray tale. 

Han ble senere utenriksminister på 
1970- og 1980-tallet.

mange aktive
Navn er viktig i lokalhistoriske artikler. 
De mest fremtredende Unge Høyre- 
aktive på den tiden var (kvinnenes fød-
selsnavn benyttes): 

Fred Nomme, Bjørn Ragnar Olsen, 
Grete Olaussen, Anny Kvanvik, Guri-
Mette Farmen, Sven Aage Hem, Svein 
Johannessen, Per Arne Rosendal, Per 
Engebretsen, Oddvar Wike, Niels An-
thonisen, Olaf Vangstein, Christopher 
Gallaher, Karin Fredriksen, Odd Erik Ja-
cobsen, Jan Erik Vinje, Trond Lea, Jock-
um Bugge, Øystein Schau, Tor Arthur 
Holthe, Live Carlsen, S. Erik Evensen, 
Roar Hem, Ted Hanisch, Per Bjerkseth, 
Ragnar Nilsen, Steinar Granli, Bjarne 
Bredrup, Benn Bolt, Odd E. Jacobsen, 
Ragnar Belghaug, Jackie Holmboe,  
Inger Lise Olsen, Carl Fr. Wilhelmsen, T. 
Minge, R. Markussen.

Og mange flere til. Lokalt hadde Unge 
Høyre rundt 500 medlemmer i 1965.

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 so@loeberg.net
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