
LOKALHISTORIE
FRA SANDEFJORD I NÆR FORTID

UTGITT AV SANDEFJORD LOKALHISTORISKE SENTER PÅ PUKKESTAD GÅRD

Nr. 2
2022

Torggata 1961,
butikk- og restaurantgate
med variert utvalg

Hva husker du fra dette livlige strøket?
Vi ønsker respons fra leserne. Kontaktopplysninger  finnes på siste side.

Foto: SB/SLS`bildebase.

Bildet er tatt i desember 1961. Fotogra-
fen har stått utenfor Kjøttkontrollen, som
ble revet like før 1960 for å gi plass til
Kjølnergården, som sto ferdig i 1962.
Det første vi ser i venstre bildekant er
skiltet for Frydenlunds øl. Det viste vei til
Humlen Kafé, bare kalt «Homla», i 2.
etasje Torggata 4, den flotte jugendinspi-
pirerte bygården tegnet av arkitekt Hal-
dor Børve og oppført for konsul Johan
Bryde i 1912. Før «Homla» hadde Iris
Kafé sin første tid der, før den flyttet til
egne og større lokaler i den hvite bygnin-
gen vi ser på motsatt side. Populært sted
for mat- og drikkegjester til det brant helt
ned i 1977. Reidar Thilert var markant
eier og leder. Uteservering på hjørnet.
   Tilbake til Torggata 4: Der var et annet
kjent møtested for bl.a.fotballfolk på
1950- og 60-tallet, «Tippen», med tippe-
kommisjonær, frukt- og tobakkshandler
Kolbjørn Kleppan. I neste hus, nr. 6, ser
vi slakterifirmaet Christensen Moe, det
flyttet siden til større lokaler i nr. 4. Over
butikken i nr. 8 henger et skilt for

Kontakt oss om du husker
noe eller har spørsmål eller
rettelser, samt ris og ros.

Dette bladet er nr. 2 i en ny serie
som skal gi leserne forhåpentlig
kjærkomne tilbakeblikk på nær
fortid, dvs. egen eller foreldres og
besteforeldres oppveksttid.
Bildene er mye basert på SLS`
eget arkiv og på folk som vil låne
oss fra egne album og samlinger.
Tekstene kommer fra egne med-
lemmers kunnskaper og selvsagt
fra historiske skrifter. Det kan
være feil i alle kilder, så vi er
ydmyke overfor korreksjoner.
Uansett ønsker vi kontakt med
leserne, både for ros, ris, ønsker
om stofftemaer og tips om bilder
og annet av allmenn interesse.

Evinrude, foruten påhengsmotorer solgte
vel Christophersen mopeder og annet
motorisert, samt kanskje leketøy?
   I neste hus, nr. 10 med trapp midt på,
kan det se ut til å ha vært to butikker.
Den første har et Coca Cola-skilt. Ellers
vet vi at Bertha Heierens delikatesse-
butikk hadde adresse i nr. 10.
   Neste hus, nr. 12 med malingskiltene,
rommet M. Sørensens Fargehandel, der
Sophus Sørensen var et kjent ansikt.
Bortenfor Iris ligger et klosslignende lite
hus. Der drev Reidar Sogn maskin- og
verktøyfirmaet Ritex, som senere skiftet
navn, angivelig fordi en gummiartikkel
het det samme. Reidar Sogn flyttet
siden firmaet til Globusgården i Dronnin-
gens gate, deretter til Kilen.
   Huset som stikker inn i gateløpet midt
i bildet har vel også hatt et innhold? Tips
om det og hva som ellers fantes bakerst
i bildet før krysset der Skolegata starter,
mottas med takk. Det samme gjelder bil-
der som utfyller det vi har. Bilder lånes
for å bli skannet.



Titter vi østover i Torggata på 1980-tallet, ser vi til høyre den ikke helt veltilpassede
bygningen som ble oppført der gamle IRIS på forsidebildet brant ned i 1977. Den nye
rommet to nye utelivstilbud: Diskoteket Venue for de unge, og Casablanca for mer
voksne gjester. Begge ble kortvarige påfunn. Hva med kiosken, er det noen som hus-
ker den og hva den kunne tilby? Bygningen til venstre het opprinnelig Birkelands
Hotel, fra 1894 Grand Hotel, fra 1936 var Sandefjord Maskinistforening eier. Sande-
fjord Børs ble etablert i 1912, og hadde sitt første lokale der. I dag dominerer Ramall-
kvartalet med leiligheter dette gatebildet, men det hvite huset, Skolegata 1, står mens
dette skrives riveklar og venter på en planlagt liten boligblokk. Der bilene står finnes i
dag den lille oasen Pausteparken, som gode krefter i Foreningen Gamle Sandefjord
fikk anlagt i 2002-03. Foto: Tore Sandberg.

Når Wenche Myhre i en alder av 75 i sommer skal fornøye oss på Scandic Park
Hotel, er det ekstra hyggelig å vise dette bildet fra hennes opptreden på Hjertnes i
juli 1985. Da var hun 38. Sandefjords Blads fotograf Per Langevei hadde blikk for et
supert motiv, og fikk det. Men hvem er mannen ved hennes side? Ludvig Undrum
står det. Også ved dette bildet retter vi et spørsmål til våre lesere: Hvem var han,
kanskje en lokal sanger utvalgt til å opptre med selveste Wenche Myhre?

«Å, jeg strever så med
mine små, du. Jeg har
tusen ting å tenke på,
du.» Dette skjønne bilde-
motivet fra et daghjem
på Kurbadet i 1959 brin-
ger tankene til Margret-
he Munthes fine barne-
sang. Bildet er tatt av en
fotograf i Sandefjords
Blad, senere utlånt til
SLS` bildebase av
Lisbeth Horn Bakken,
som selv var med på
bildet.

Eksosjente. Jenter  satt som regel bak-
på og var eksosrype. Ikke Unni Kjær
Thorstensen da hun var ung, for hun
eide egen Java CZ og fartet rundt i by og
land med stor frihet. Bildet er tatt i 1958
av ukjent fotograf. Unni var selv en dyk-
tig fotograf med tjenestetid hos bl.a.
Dimitri Koloboff og bladet Vestfold.

«Helgenen» i Sandefjord. Det var til-
nærmet hysteriske tilstander blant store
deler av befolkningen da filmstjernen og
storsjarmøren Roger Moore besøkte
byen i september 1965. Miss Norway og
TV-vertinnen Inger Lise Haug var med i
følget, som også besøkte Hus- og hjem-
utstillingen i Bugården og deltok i Helge-
nenballet på Park Hotel. Mellom hoved-
personene gjenkjenner vi musikkjourna-
listen og reklamemannen Yngvar Holm.

Foto: SB/SLS` bildebase.

Billøp i Storgata. Det skjedde 17. mai
1955, et race fra Hvidts plass til utenfor
slakter Pedersen, for barn med hjemme-
bygde tråbiler. Vi kan se at dette var et
populært 17. mai-innslag med politiet på
plass for å holde orden på tilskuermas-
sene. Det er vinneren vi ser her, Hans
Olaf Haakonsen i en bil ikke ulik en rik-
tig racerbil. Foto:SB/SLS` bildebase.

Foto: SB/SLS` bildebase.



Lokal rutebilhistorie:

Julius H. Dalen forteller til Norges Rutebileieres
Forenings 50-års jubileumsbok i 1974
Begynte med Kodal-ruta i 1924.
Julius H. Dalen er født i 1894 i Dalen,
Andebu. I Sandefjord var Nils
Gustavsen først ute med bussruter, fra
byen til Haukerød. Det var også ei rute
fra byen til Langeby på Vesterøya., og ei
rute til Granholmen. Den til Haukerød
gikk året rundt. Gustavsen hadde ku-
bjelle i fronten og slo på den når bussen
var klar til avgang. Gustavsen hadde
også ei rute til Lahelle og ei til Skogan
på Østerøya. Men han drev også med
ved- og kullforretning, så da oktober
kom, hev han av karosseriet og kjørte
kull, koks og ved. Da måtte folk gå.
Dette var i årene før 1920.

   Julius Dalen begynte med rute i
Kodal. Han kjøpte ruta i 1924 etter en
fetter av seg, Hjalmar Jøransen. Den
gikk fra Kodal til Sandefjord. Det var en
fem-seters personbil som det var bygd
et slags hus på. Det lignet mest et
hønsehus. Registreringsnummeret var
G-1029. Han kjørte også ruta
Sandefjord-Bogen-Stokke. Bilen kostet
6.300 kroner.

   Jeg er utdannet snekker, sier Julius
Dalen. Han har snekret i hele sitt
voksne liv. Da han kjøpte ruta, kunne
han ikke kjøre bil, måtte lære seg det. I
de første vintrene var det så mye snø
fra oktober, at han sluttet med kjøring,
og begynte å snekre igjen. Det tredje

året rev han av «hønsehuset» og bygde
bilen om til en slags varebil. Da kjøpte
han en gammel bil i Oslo og bygde selv
karosseriet på den. Han fikk litt hjelp av
Ole Hallenstvedt i Tønsberg som hjalp
ham med vinduene. Det var en bil med
13 seter. Han var alene til å begynne
med, men fikk fort to brødre til å kjøre
for seg. I 1920 flyttet Dalen til Gravdal,
men kom tilbake til Hvidsten i Kodal fem
år senere. Til Sandefjord flyttet han i
1937.

   Brødrene mine kjøpte Kodalruta da
jeg og Birger Gustavsen kjøpte fire ruter
av Halvard Wold, pluss to gamle
rutebiler i 1935, sier Julius Dalen. En
gikk til Lahelle, den andre til Skogan, en
til Årø og Knattholmen, og den fjerde til
Bogen i Stokke. Vi drev sammen til
1937. Da
løste jeg ut
Birger Gus-
tavsen, og jeg
overtok det
hele. Jeg var
alene hele
tida, inntil min
sønn Håkon
overtok i
1961.

Da få familier hadde egen bil før i tiden,
ble turbilkjøring en tilleggsnæring for
rutebileierne og en utfluktsmulighet for
foreninger og familier. Her er en familie
på tur med en Dalenbuss til det vi tror er
Natholmen, årstall ca. 1930. Sjåføren
letter ikke på uniformsantrekket, og
holder seg høflig på avtand.

Her kan det vel passe med en gammel
turbilannonse for en annen kjent aktør i
den lokale rutebilnæringen.

Far, Johan Maurits Bryde, født i 1830
på gården Tangen på Veierland som
tilhørte hans far, Johan Bryde, som var
av dansk slekt. Far var født i Køben-
havn i 1785.

   Johan Maurits var først på hvalfangst
med Sven Foyn. Han kom senere til
Sandefjord og bosatte seg dert i 1855,
han ble kaptein på flere kjente skuter.
Han startet sitt eget skipsrederi  i 1864
og skal ha  eid til sammen 35 seilskuter
i sin tid som reder og fangstmann. Han
kjøpte skipsverftet til K. Wierød i Grønli,
som ble til Brydeverven. Han anla
isdammen,  Brydedammen i Preståsen
som da bare var et myrområde, med
vann-oppkomme omkring 1880,
svenske dagarbeidere demmet opp og
steinsatte det som ble en stor dam. Han
fikk bygget en stor isrenne fra dammen,
over Olsetraet og Grønnligata, ned til
bryggeområdet for levering av isblokker
til seilskipene for transport til spesielt
England. Isen ble brukt i det som var
datidens kjøleskap, isskapene.

   Bryde var i mange år medlem av
formannskapet, og hans skipsrederi
vokste etterhvert til å bli et av byens
største.

   Bryde stiftet Sandefjord Sjømanns-
forening, og var foreningens første
formann fra 1880. Han stiftet også Red-
ningsselskapet i 1891. Bryde bodde en
tid i Grønli, og det er der Brydes gate
ligger.  Han bygget senere «Bryde-
slottet», som også fikk tilnavnet
Kathrineborg, oppkalt etter sin eldste
datter Anthonie Cathrine. Dett er en
karakteristisk eldre murbygning i
Katrineborggate. Johan M. Bryde flyttet
inn her i 1885. Johan Mauritz Bryde fikk
12 barn og døde i 1899.

Kilde: Sandefjords Blads bok  av Henrik
Sandberg, «Gatenavn i Sandefjord»
(1974). Teksten er bearbeidet av Harry
Rove (SLS)

Gatenavn kan fortelle
historie



Bensimstreik. Her er vi  på Sandefjord
Bilcentrals Essostasjon vis a vis Hotel
Atlantic, og det hamstres rikelig før en
varslet bensinstreik.Det kan ha vært i
1953. Svein Sivås bodde som gutt i nabo-
bygningen og husker mye av livet rundt
pumpene, var selv pumpebetjent i 14års-
alderen, sjekket olje og dekk, vasket bil-
vinduer og fikk kjøre biler inn og ut avhal-
lene. Mannen til venstre med Essolue er
Oscar Otterbeck, han i midten Ragnar
Eskedal, som senere drev egen stasjon i
Nybyen og på Haukerød, opplyser Svein.
Kanskje andre husker mannen til høyre?

Havneliv før, da det daglig ble losset og
lastet varer ved byens kaier. Det var alltid
noe å se på, og Sandefjords Blad hadde
Bryggepraten som formidlet skipsanløp og
maritimt lokalnytt. På bildet fra 1955 ser vi
frakteskipet Gertrud Kathrine som losser
kasser og sekker over til en lastebil fra
transportfirmaet Ingv. Ringdall. I bakgrun-
nen står ennå det gamle havnelageret,
senere Sandar yrkesskole og Fix maling-
fabrikk, det ble revet i 1960.

Sammen tar vi vare på
Sandefjords lokalhistorie

og gjør den tilgjengelig for
befolkningen

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

Fra bank til butikk på kirkehjørnet. Det
var i dette huset ved østre ende av Land-
stads gate at Sandeherreds Sparebank
hadde hovedkontor fra 1898 til 1919, før
den flyttet til Jernbanealleen ved Byparken.
Huset ble revet i 1974.
   For å få vite om husets innhold i nyere
tid, lar vi Else Kristiansen fortelle: Mamma
og pappa drev hver sin butikk i første etas-
je, med åpning mellom. Pappa, som het
Edgar Sinding Johannessen, drev Sandar
Frukt og Tobakk. Mamma het Solveig
Solem Johannessen og drev Sandar Tricot.
   Pappa, født i 1906, startet butikken midt
på 1930-tallet. I pappas butkk var Margot
Halvorsen fast ekspeditrise. Hun ble kalt

Matten, og var en populær dame, ikke
minst blant alle de unge kundene fra
Middelskolen. Da mamma sluttet butikk-
driften, flyttet urmaker Truls Gulbrandsen
inn i lokalet, etter han kom Fjeldstad med
Sandefjord Skipsservice, slik var det da
bildet ble tatt. Bankens gamle safe ses på
venstre side, den brukte pappa som lager
tobakksvarene. Han fikk ros av kundene
for god lagring av varene. Vi som familie
bodde i husets 2. etasje. Nabobutikken
tvers over veien het O.B. Andersen og var
i samme bransje som pappas butikk, men
hadde ikke tipping. Folk som i dag passe-
rer den lille parken på hjørnet, kan jo
tenke over at her var det bank og butikk.

Foto: Tore Sandberg.

Foto: SB/SLS`bildebase

Foto: SB/SLS`bildebase

Her er vi på et av byens mest trafik-
kerte hjørner. Ikke rart, for Jacobsen &
Bjørtorp a/s var en særdeles velassortert
butikk. Her kunne kjøpes verktøy, redska-
per, utstyr til camping og fiske, kjøkkenut-
styr, pynte- og gaveartikler, leketøy og
hagemøbler.
   Nordover i samme gård ser vi optiker
Johannessen og Otterbecks kjolebutikk
før vi kommer til Ertzhusgården, der

Lysthuset hadde flyttet inn etter Einar
Roms herreekvipering. Siste butikk før
Sandarbanken var Albert Tutvedt, som i
tillegg til frukt og tobakk solgte lodd i og
utbetalte gevinster fra Pengelotteriet.
   Dette bybildet varte til Ertzhusgården ble
revet til fordel for Sandar Sparebanks
nybygg. Hjørnegården er forskjønnet og
har fått tilbake litt av det som preget And.
B. Hasles praktbygning fra ca. 1902.

Redaksjonen i bladet Lokalhistorie består foreløpig av SLS-medlemmene Per Marvin
Tennum og Sven Erik Lund, som er ansvarlig for layout, redigering og de fleste tekster.

Foto: Tore Sandberg.


