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Torvet i sterk endring på 1960-tallet

Tilbakeblikk på nær og
gjenkjennelig fortid

Det er det dette bladet handler
om. Dermed er det beregnet på
folk som interesserer seg for
hvordan Sandefjord så ut og
fungerte så langt tilbake i tid som
du kan huske og litt til. Med litt til
mener vi at du av og til kan finne
omtale og bilder av personer, hus,
begivenheter, arbeidsliv, butikker,
industri og annet som kan knyttes
til dine foreldres og besteforeldres
levetid.
  Er du av dem som leste de lokal-
historiske lørdagssidene i Sande-
fjords Blad med interesse, skal
du i dette bladet få en erstatning
for savnet. De ble skrevet av og
utstyrt med bilder fra Sandefjord
Lokalhistoriske Senter. Vi håper
du blir med oss videre her.

Bildet ovenfor av Torvet er fra ca. 1965. Da var nesten alt på Torvets vest-
side revet. Dermed forsvant baker Raastad, Th Haavaldsen (Bladvaldsen),
Torvstevnet kafé, A. Bjune jernvare, pølsekiosken, Sandefjord kolonial- og
kaffeforretning, Ruth Nilsens tobakksbutikk og frisør Egil Evensen. Isteden
kom Kjølnergården i 1962 med Claro kafeteria, Holmgrens kolonalbutikk og
Kjølners store klesbutikk.
   Førsteetasjen i den riveklare bygningen ovenfor rommet de tre siste av de
gamle vi nevnte, bl.a. frisør Eigil Evensen. Hovedmotivet i bildet er imidlertid
torvhandelen den gangen bønder og gartnere, samt loddselgere og mer
langveisfarende kremmere med alt fra kunst til spekpølse gjorde Torvet til en
livlig møte- og markedsplass. I trehuset til venstre er Laureng Larsens jern-
varebutikk fortsatt i gang, den hadde også bra utvalg av utstyr til stall og
hester. Ved siden av ser vi en snipp av Hans Amundsens urmakerbutikk.

Foto: Tore Sandberg

Også dette lå ved Torvet, smed Nils

Henrik Sandbergs vakre villa med

adresse Skippergata 1.

Sandbergs villa måtte vike for en ben-

sinstasjon. Det ble Øhrehjørnet. Bob

Bar kan ses til venstre. Her ligger nå

Hvaltorvet butikksenter.



En helt spesiell 17. mai-feiring
Som følge av Russland krigsherjinger i Ukraina, og de store

mengder flyktninger som har kommet til Norge, er årets nasjonal-

dag helt spesiell. Men også grunnlovsdagen 1945, en våt og

nokså kald torsdag, var heller ikke som andre 17. mai-

markeringer. Om enn av en helt annen grunn.

Helt siden 7. mai om ettermiddagen
hadde folk i Sandefjord feiret og

festet, sunget og ropt, ledd og grått
over freden og friheten. Også 17.
mai ble en verdig, men også still-

ferdig nasjonaldag.

De fire bildene her taler for seg. Til

tyskernes store overraskelse dukket
en hel armé ut fra skogene og
fjellene landet rundt. 40.000 mann i

alt, hvorav 3.400 i Vestfold (2.300
var bevæpnet) – 350 i Sandefjord.
De overtok kontrollen, avvæpnet

tyskerne, utførte politioppgaver og
arresterte landssvikere.

På 17. mai defilerte de fleste lokale
Milorg-karene (A 154) i borgertoget
– kalt «folketog» den gang - iført sin

velkjente «uniform»: Knickers, grå
vindjakke og armbind med norsk
flagg. Her er navnene på de første i

paraden: Flaggbærer Gunnar
Heimdal, flaggvakter til venstre Arne
G. Haakonsen, til høyre Thor

Wennerød – alle Grini-fanger.

I borterste rekke går Hans B.

Amundsen («Tito»), Kåre Kirkevold,
Thor Sulland, Ivar Johansen, Odd
Lysheim, Toal Jacobsen, Jan Due

og Alf Wendt. I midtrekken kjenner
vi igjen Ingar Jensen, Karsten
Schau, Alfred Bjørvik, Odd

Gjekstad, Bjørn Stenseth, Oscar
Borg Andersen, Rolf Thoresen,
Håkon Havnås og Rolf Tollefsen.

Rekken nærmest: Oddvar Midttun
(Milorgsjef i Sandefjord), Leif Eid
Lia, Otto Ekheim, Trygve

Kristoffersen, Thorbjørn Andresen
og Ragnar Støkken.

Det var altså en regnvåt 17. mai, og
relativt stillferdig. Folk hadde
kanskje feiret fra seg de ti dagene

før. Men det var også en annen
årsak: Flere hundre familier i
Sandefjord og Sandar visste ikke

om deres nærmeste levde eller var
blitt drept i krigen ute i Europa eller
på verdenshavene.

Dødsbudskapene var i ferd med å
komme. 232 personer bosatt i
Sandar var omkommet, 108 i

Sandefjord. Ingen andre kommuner
i Norge mistet så mange i forhold til
innbygger-antallet som de to

kommunene.

Tekst: Bjørn Hoelseth.

MILORGPARADE: De som kjenner igjen Kongens gate vil se at toget akkurat har
passert Jernbanealleen og Byparken.Foto: SLS` bildebase.

DANS PÅ
TORVET: Bildet
er tatt en av de
første freds-
dagene, 7. eller
8. mai. Restau-
rant «Torv-
stevnet» i bak-
grunnen var tysk
under krigen.
Foto: SLS
bildebase.

KORALL-
MUSIKK: Her er
medlemmer av
Ungdomskorpset
samlet på
«pynten» av
Preståsen, der
de spilte korall-
musikk 17. mai
1945. Foto: SLS
bildebase.



17. mai under krigen
Av og til kan det være greit å bli minnet om at det vi tar som en
selvfølge ikke alltid har vært en selvfølge. De som levde i 30-
årene bar alltid med seg minnene fra fattigdommen og arbeids-
løsheten i Norge hele resten av sitt liv, selv om velstanden i
landet stadig ble bedre. Og de som opplevde årene 1940 til 1945
vet at det samme fortsatt oppleves stadig i andre land blant

andre mennesker.

Som et apropos til årets 17. mai feiring i Sandefjord har vi denne gang
hentet fram et rundskriv fra Politidepartementet i Oslo til Sandefjord

Politikammer datert den 13. mai 1942:

17. mai 1942

I henhold til brev av 12. mai 1942 fra
Befehlshaber der Sicherheitspolizei
er bestemt følgende i anledning 17.
mai 1942:

1. Demonstrasjoner av enhver art er
forbudt. Enhver form for barnetog
og andre prosesjoner gjennom
gatene er således ikke tillatt.
Sammenstimling og ansamlinger av
folk på gaten og andre offentlige
steder må søkes hindret

2. Fester og forsamlinger så vel i
friluft som i innendørs lokaler er
forbudt.

3. Sang av fedrelandssangen på
gater og andre offentlige steder er
forbudt. Dette forbud gjelder også
for offentlige steder innendørs,
således for kafeer, restauranter,
teatre mv. Ekstra forestillinger eller
andre ekstraordinære tilstelninger
på teatre, kinoer mv. skal heller ikke
tillates.

4. Bekransning av nasjonale
minnesmerker er forbudt for så vidt
det ikke dreier seg om gravsteder
på kirkegårder.

5. Flagging på hel stang er tillatt.
Flagging på halv stang, flagg med
sørgeflor og lignende er forbudt

6. Bruk av flagget eller dets farger
på klæsdrakt eller lignende er
forbudt.

7. Avbrenning av fyrverkeri må ikke
finne sted. Arrangementer av partiet
Nasjonal Samling er tillatt. Så vel
natten før som natten etter 17. mai
må der sendes sivile og uniformerte
patruljer for å hindre
demonstrasjoner, plakatklistring
eller lignende. For øvrig skal politiet
forholde seg på samme måte som
foreskrevet i rundskriv av 2. april
d.å. i anledning 9. april. Politistyrken
holdes så vidt mulig i beredskap fra
16 mai kl. 22.00 til 18.00 mai kl.
7.00 -

Permisjoner gis ikke. Den
nødvendige kunngjøring for
publikum i pressen vil bli besørget
av Politidepartementet og skal ikke
foretas av politimesteren.

Underskrevet Jonas Lie.
KILDE: POLITIARKIVET

ULOVLIG 17. MAI-TOG 1943: Toget
gikk fra Skolmerødkrysset og ned til
Solberggårdene, der Georg Solberg, som
døde i 1947, påpasselig knipset ungene.
Bildet er utlånt av Johan Johansen, som
gikk i 3. klasse på Haukerød skole i 1943.

Husker du?

Her er 17. maitoget 1968 på vei mot

oppstigningen til Preståsen, det var

vanlig før i tiden. Men det er noe

annet vi spør gamle kinogjengere

om. Nemlig om de husker

Kinokiosken som ses på bildet. Den

lå jo lagelig til like ved inngangen til

Øvre kino i Verdensteateret. Etter

hva vi har hørt var det Arthur

Rismyhr som eide den, en driftig kar

som før hadde drevet kafé ved Chr.

Hvidts plass og var vert og moro-

arrangør på Vøra badestrand.

Mens vi snakker om kiosk, spør vi

også om den som sies å ha ligget

nedenfor der menighetshuset St.

Olav ligger nå. Mange som var

unger på 1950- og 60-tallet hadde

kundeforhold til diverse kiosker. Har

du slike minner, la oss få dele dem

med deg. Kontaktopplysn. på side 4.

Halvard Andresen var en skøyer i
byens forretningsliv. Han var kjent
for sine originale påfunn både innen-
og utenfor butikken sin, og særlig for
sine små underfundige annonser i
Til salgs-spalten, som denne:

Skøyern`s Moroliste
Jeg som alltid måtte savne

ordet «moro» i min liste,

må nu - for min sjapp å gavne -

med en moroliste friste.

HALVARD ANDRESEN

Jeg gjentar dette, fordi det rimer så

godt, både i ord og innhold. Dessverre.

Og nu blir det nok kø ved morodisken

til jul. De bør være tidlig ute.

Overfor Iris og Gadella



Det skjedde i Sandefjord

«Tidlig i 70-årene var oljerigger et vanlig syn i fjorden. Arbeid med disse ble
et viktig tilskudd i ordrebøkene ved Framnæs mek. Værksted. Plattformen
«Norskald» sto ferdig i 1973, og de neste årene sto ytterligere fire rigger
klare etter samarbeide med andre norske verft.» Disse ordene fra bind 2 av
Finn Olstads Sandefjordshistorie beskriver bildet over. Foto: Tore Sandberg.

150 års byjubileum i 1995, en storaret begivenhet i praktvær og med royal
deltagelse. Her blir Dronning Sonja ønsket velkommen av daværende fylkes-
mann Mona Røkke. Ordfører Per Ramberg og havnesjef Bjørnar Christian-
sen er byens fremste representanter. Med i velkomstbildet er også en fore-
løpig ukjent gutt. Vet du navnet? Foto: SB/SLS` bildebase.

Dette bildet kan vise hvalfangernes hjemkomst etter aller siste fangstsesong
1965-66. I såfall er det et symbolsk bilde på denne næringens totale avslut-
ning for Sandefjord og distriktet. Foto: SB/SLS`bildebase.

Kan noen huske at dette flyet var på
besøk i Sandefjord? Kanskje også at
det var tilbud til publikum om turer

mot betaling? Foto: Finn A. Thorsen.

Sammen tar vi vare på
Sandefjordsamfunnets

lokalhistorie og gjør den
tilgjengelig for hele

befolkningen

M/S Spervik I gikk med biler og
passasjerer mellom Sandefjord og
Strömstad for rederiet A. C. Olsen,

Sandefjord fra 1964 til 1969. Her
ruller biler i land med det vi tenker er
fornøyde passasjerer etter en

behagelig sjøreise i pent sommer-
vær. Andre dager kunne det mildt
sagt være mindre trivelig om bord.

Skipet fikk da også etter kort tid
navnet «Spyvik». Foto: Tore

Sandberg/SLS’ bildebase.

Sandefjord Lokalhistoriske

Senter på Pukkestad gård

samler bilder, fortellinger og

folk med felles interesse.

Har du bilder, historier eller

opplysninger, ta kontakt med

oss. Ring eller skriv.

Tlf. 928 07 555

post@sandefjordlokalhistoriske.no


