
Denne gjenstanDen er av forsølvet messing og må ha til-
hørt et brukermiljø som sto i stil til dette. Gjenstanden ble 
lagt frem i forbindelse med en auksjon her om dagen og det 
var mange forslag til bruker løsning, slik som; spinne tråd 
holder, glass holder, serviett holder, bord navn holder. Kan 
våre lesere se hva det er? Vi kjenner ikke svaret.

 tekst og foto: Harry Rove

Hva er dette?

et vakkeRt skip, med flotte linjer, bygget i 1951 som  
motorskip «Vigan» ved Kockums mek. Verkstads i Malmø for 
O. Ditlev Simonsen jr., Oslo. DWT: 9250 Speed: 15 knop Thor 
Dahl Hvalfangerselskap og A/S Ørnen kjøpte skipet i 1964, 
omdøpt til Thorsorient i Sandefjord og satt inn i Norse Orien-
tal Line (NOL) sammen med Thorsgaard og Thorscape. Alle 
fartøyer på denne linjen var bemannet med «china crew» og 
stort sett norske offiserer. Gikk fra Sandefjord til Glasgow i 
1964 på et timecharter for en tur til Australia og inn på NOL-
linjen. Solgt i 1975, og registrert i Panama og omdøpt til MS 
«Crisanthi». Solgt og hugget i 1978 i Santander, Spania.

 tekst: svein Olav Løberg 
  Foto: thor Dahl arkivet

MS Thorsorient

saker og ting som  
setter  minnene i sving

gRans BRyggeRi AS ble ferdig bygget 
1900 under navnet Sandefjord Bryggeri  og 
Mineralvandfabrikk AS. Bryggeriet var en 
stolthet i en bydel som tidligere ikke var til-
tenkt en bedrift av denne storhet. I 1904 
tjente bryggeri arbeideren 15 øre pr. time, og 
for overtid 2 øre ekstra. Allerede før etable-
ringen, i 1877 skrev Sandefjords Tidende 
blant annet i en betenkning: «Drikker byens 
befolkning for mye, når Øl for tolvhundre 
kroner passerer gjennom «byens samlede 
struper» hver uke. Redaktør Boethius be-
svarer selv spørsmålet med å si; «Men når 
byens befolkning drikker Øl for 60.000 kro-

ner i året, så lar de i hvert fall pengene bli i 
byen» Hvem skulle vel ha ventet at Grønli 
område, med sitt våtmarkspregede områ-
de, skulle vokse til å bli et nytt industri- og 
handelsområde i Sandefjord, med flere ti 
talls bedrifter. Ser vi tilbake og sammenlig-
ner lønnen til førtids og nåtidens ansatte i 
bedrifter i Grønli, så har lønnen steget fra 15 
øre timen til 225 kr timen som en snitt be-
regning. Prisstigningen fra 1904 til 2015 var 
på 6890 % så ut fra konsumpris endringen 
ville lønnen for 2015 blitt på kr. 10,50 pr 
time. tekst og foto nå: Harry Rove

Grans bryggeri FøR Og nå

1950: Det var kaldt også for Kodalbussen i 1950. Alle foto: privAt
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Kommunale myndigheter aver-
terte da de godkjente vedpri-
sen så ingen skulle hausse opp 
prisene. Enkelte vintre i sene-

re år har også vært kalde, men aldri så 
kalde som under krigen, forteller de 
som husker godt!! Dagens bilder viser 
tilfeller fra senere vintre som kan vekke 
noen kalde minner fra hele den nye 
storkommunen!

Det første bildet viser Kodalbussen 
som fikk stopp i Pipenholdtkrysset i 
1950. Og som fikk et solid ullteppe over 
motorkassen så ikke radiatoren skulle 
fryse! David Skjelbred som eide bussen 
hadde vel bred erfaring med kalde  
Kodalnetter.

Det andre bildet viser friske gutter  
i badebukse og skøyter ved Dalsroa i  
Andebu i 1961. De demonstrerer hvor-
dan man skal oppføre seg om isen svik-
ter under skøyteturen. Opptrinnet var 
behørig annonsert og samlet gamle og 
unge fra hele bygda. Det var ikke ofte å 
se slike isbadere plumpe uti Lakskjønn-
vannet på skøyter midtvinters!

Det tredje bildet er fra snøvinteren 
1963 og viser tømmerveien fra skogen 
ned til Vestfold Landbruksskole på Mel-
som der interesserte elever venter på 
neste tømmerslep. Årskurset som stu-
denter kunne gå på her for raskt å bli 
agronomer, ble kalt for «stutekurset». 
Det er disse som har klumpet seg ne-
derst til høyre!

Det siste bildet er et sjeldent flyfoto 
fra vinteren 1961. Den nederste halvde-
len av bildet viser Fokserødskogen og 
Kullerødområdet med Raveien diago-
nalt nordover til høyre mot Fevangslet-
ta og Stokkes grense. Arealene nederst 
på bildet var rundt 1960 bare noen ut-
gravde grustak. I dag er disse teigene 
omgjort til en stor rundkjøring med til-
førselsvei til Torp Flyplass. Huset helt 
nederst til venstre som tilhørte Einar 
Heian, ble liggende midt i rundkjørin-
gen og ble revet av Veivesenet. Øvre 
halvdel av bildet viser jord og skog tilhø-
rende Fevang-gårdene.

Da var det kaldt

lAkskjønnvAnnet: Friske isbadere i Andebu i 1961.

vestfold lAndbruksskole: Tømmerveien på Melsom i 1963. flyfoto: Kullerød og Fokserød i 1961.

Har du bidrag til denne siden? Lever 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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