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oen bilder og ord fra den gang
kan få oss til å huske. Bjørn
Hasås ogThorbjørn Larsen dro

ganske raskt til sjøs, Øystein Hansen
ogArne Gunnar Revfem reiste på
hvalfangst. Mange kom hjem og kjøpte
motorsykkel. Samlingsstedet var Torvet
der mopedene NSU ogTempoLett
sammen med motorsyklene Jawa CZ,
BSA. Norton ogAriel var kjente navn,
og ikke å forglemme den mer sjeldne
men enda mer beundrede Gilera.
Jentene kunne sitte på. Og det gjorde
de. Eksosrypa bak holdt seg godt fast i
gutten foran. Både Fransisca Gallis og
Solveig Andersen Goli var blant mange
jenter som syntes dette var stas.

En av de mange ivrige motorinteres
sette guttene dukket plutselig opp
som konkurrent med Basse Hveem på
Jarlsbergbanen. Det var Knut Glenna.
Han fortsatte å kjøre senere også.
Fram til denne dag har han kjørt
drosje.

Ungdommen som kjørte bil den
gang var sjelden alene i bilen. Som
regel var den fylt opp og det var god
plass i baksetene. Møteplassen var
Torvet. I Sverige hadde de «Raggare»
og i Sandefiord var det også noen som
kjørte gamle «dollarglis».To av dem var
Sverre Sulesund ogThorbjørn Hansen i
hver sin Chevrolet og Ford av årgang
1947. Det var plass til 8-9 personer i
en slik bil. Jentene satt som regel på
fanget. Var det fest i Kodal ogAndebu
var disse bilene svært synlige på
Kodalveien. Og etterpå skulle jentene
kjøres hjem. Det kunne ta tid! Men det
var fin musikk på bilradioen. «Es spielt
der Orkester ohhe Nahme» fra Tyskland
og «Rock around the clock» på
Luxembourg.

På Torvet var alle de andre guttene
og jentene også synlige. Alle skulle
handle på Bob Bar. Pølse med brød,
potetstappe, sennep og ketchup,
reke- og agurksalat. Hadde du god råd
kunne det legges på en ekstra pølse.
Da kostet det hele over fem kroner.

På Torvet tidlig en lørdagskveld i 1960 med
skjerf. Sjarmører og fotbalispilere på vift.
Jan Atle Andersen med tannbyll og
kameraten Willy Andersen, ble senere i livet
ble henholdsvis psykolog og pedagog.

Men det meste måtte gjøres føf
klokken 23 for mange. For da gikk
siste bussen hjem og alle restauran
tene stengte da (les Iris og Gadellea).
De som kjørte bil kunne jo bestemme
avreisen selv. De skulle kanskje på
bondefest til Gylnarheim i Kvelde,
Myrvang i Stokke, Folkvang i ijølling, til
Kodal eller Andebu. Noen dro endog
helt til Hvarnes, men der kunne
byguttene lett få juling, for gutta fra
Lågendalen ville ikke ha noen
konkurranse om de lokale jentene.

Motorsykkel
og drosje

Har du bidrag.
til denne siden?
Lever det i resepsjonen i
Sandeljords Blad merket
«Lokalhistorlsk senter. Bilder må
merkes med hvem, hva, hvar, når
og helst med en tilhørende
historie eller beskrivelse. Husk
navn, adresse og telefonnummer
på avsender. Har du elektronisk
materiale, sand det til
lokalhlstode@sb.no.
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Dobbeitseng
i mahogny

På gymnaset reiste klassen 4Eg på Nationalteater-tur til Oslo i 1960. Fra venstre Bjørn Hoelseth, Ragne Solberg, Ragnhild Salomonsen,
Jorun Liverød, Sylvi Myhre, Aud Abrahamsen og Ebba Hansen.

På Yrkesskolen snekret Steinar
Olsen dobbeitseng og settbord i
mahogny og kommode i teak i
1960. Han ble senere gift med
Berit Hansen, og som de fleste
andre denne tida er de
fortsatt gift. Steinar forteller I
dag, 50 år senere, at hans eldre
søster (sin tid fikk dobbelt
senga, men at den nå er utslitt
forlengst!

50 år siden?
De som i år blir NAV-pensjonister var 17 år i
1960. Hva drev vi med den gangen? Minnene
er mange, mye er glemt, men mye sitter.
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På Torvet og på Jarlsbergbanen
kjørte Knut Glenna motorsykkel
for 50 år siden. Seinere og fram
til denne dag, har han kjørt
drosje iSandetyord. Se bare
etter når du passerer drosje
køen utenforjembanestasjo
nen!
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