Saker og ting som
setter minnene i sving

Navneboken
Å gi barnet navn er alltid spennende. Ofte er det et snev av
historisk sus over de som er så heldige å bli oppkalt etter
noen som har levd før. Hvis også eksempelvis Johanssønn
eller Karisdatter brukes som mellomnavn blir det jo både
storveies og flott. Da jeg forleden bladde gjennom en slektshistorie fra mitt gamle bosted Tysfjord i Nordland, ble jeg imponert over følgende brukte døpenavn: Emmy Johanna
Olea, Ingvarda Otelie, Ingenette Henrikke Pernille, Kristofa
Karine Josefine og Beryl Elevine Ingvaldsdatter Storjord. 
Tekst: Harald Fevang/Foto Svein Olav Løberg

Moskwich: Avisenes Moskwich-reklamer var sjelden særlig prangende.

glis: Det var stas for Tor Egil å reise på tur fra Haukerød med sin fars nye rubel-glis! 

foto: SLS` arkiv

foto: SLS` arkiv

Da familien fikk bil

lokalhistorie
Det var ikke mange
som hadde bil på
slutten av 1950
tallet. Det var faktisk
nesten ingen. I vår
familie hadde vi
motorsykkel,
og den fikk duge.

Jan Einar Rolstad
redaksjonen@sb.no

D

en var i bruk både sent og tidlig. Sommer som vinter. Og
hele familien fikk plass. Alle
fire. Pappa satt selvfølgelig på
førersetet. Mamma satt på baksetet. En
satt på fanget til mamma, og en kunne
sitte på bensintanken.
Sikkerhetsutstyr var det ingen som
visste hva var. Bortsett fra nyrebelte.
Det var viktig. Det var et bredt belte av
skinn som føreren av motorsykkelen
brukte.
Dette måtte brukes for at ikke nyrene
skulle løsne når de kjørte på de dårlige
veiene fulle av «vaskebrett» som det var
den gangen.

Stor overraskelse
Motorsykkelen var et tsjekkisk vidunder. En CZ. Ikke en Java CZ, men bare en

før og nå

CZ. En rød og fin 150 kubikker. Men pappa gikk faktisk med planer om å bytte til
en ny.
Vi ungene gledet oss noe voldsomt
til det. Tenk å få en helt ny motorsykkel.
Så overraskelsen var stor da pappa
en vakker dag svingte inn i gården med
bil.
Han satt stolt som en hane bak rattet.
Vi trodde knapt det vi så.
Men han bedyret at dette var sant.
Han hadde kjøpt bil. En vakker Moskvitsj 1952 modell. Russisk eleganse på
sitt beste.
Vi fikk lov til å prøvesitte baksetet. Der
var det godt å sitte. Senere på kvelden
reiste vi på biltur.
Vi besøkte onkel og tante som bodde
et par kilometer unna. Hvem av oss som
var mest stolt, er ikke godt å si.

En gammel mann på 30 år
Men nå begynte en ny tid. Man trang

ikke bare en «lapp» for å kunne kjøre bil
den gang. Nei, man måtte ha et sertifikat. Det var en grønn, liten bok. Og for å
få denne boken, måtte man til «Bilsakkyndige».
Det var ikke noe som het Biltilsynet
den gang. Man måtte ha en kjøretime
hos en kjørelærer, for å vise at man kunne kjøre.
Noen trang nok kanskje 2 eller 3 timer
også. I tillegg måtte man lære trafikkregler og skilter. Jeg husker at jeg lurte på
hvorfor pappa i det hele tatt gadd å styre
med dette.
Han var jo en gammel mann. Han var
nesten 30 år, og kunne vel ikke få glede
av dette sertifikatet så veldig lenge.

I dag skal pappa ta sertifikat
Plutselig en dag var pappa hjemme når
jeg sto opp om morgenen. Dette var
uvanlig for han var ellers alltid på jobb
når jeg sto opp.

Jeg lurte fælt på det, men mamma forklarte stolt at i dag skal pappa til byen for å
ta sertifikatet. Han var litt stille, så han var
nok litt nervøs. Han dresset seg i alle fall
opp i pene klær.
Til og med slips tok han på seg. Så
satte han seg stolt inn i bilen og kjørte av
sted.
Det ble en spennende dag. Ville
han klare det? Jada. Han klarte det. Etter
noen timer var han tilbake igjen. Blid som ei
sol, og mye mer snakkesalig enn på
morgenen.
Han lo av en som han var sammen med
når de ble utspurt av «Bilsakkyndige». Han
fikk spørsmål om hvor langt bak bilen foran
han skulle kjøre.
Han tenkte seg grundig om. Så svarte
han 20 meter. Er det nok det da, sa «bilsakkyndige». Det er i alle fall lite nok, svarte
mannen.
Om denne mannen fikk sertifikatet sitt
denne dagen, vet jeg ingen ting om. I alle

fall ble dette som å starte en ny tidsregning
for vår familie.
I det behagelige og myke russiske
baksetet kunne vi riktig kose oss når vi
reiste på tur.
Det blåste ikke så fælt som foran på tanken på motorsykkelen, dessuten var det
mye bedre plass til bagasjen.

Høsten 1945
Ragnar Næss: – Disse bladene fra 1945 fant jeg på loftet og
siden det i år er 70 år siden Frigjøringen av Norge og bladet
Aktuell laget en fin havnereportasje fra Sandefjord på den tiden, synes jeg mitt funn fortjener å bli vist fram på Lokalhistorisk Senter - sier Ragnar Næss på dette bildet som ble tatt
på et av våre tirsdagstreff. Så sant, så sant! Reportasjen var
fornøyelig og handlet selvsagt om våre hvalfangere den gang
som kom hjem etter å ha vært utenlands i fem lange år, og
som bare uker seinere dro ut igjen!
Tekst: Harald Fevang

Foto: Svein Olav Løberg

Slakterbutikken 1966
I femti- og sekstiårene var «Slakter’n» en
viktig butikk for de fleste, og varene til Johs.
Fosser var intet unntak. I hans restaurerte
og utvidete forretning i Stockflehs gate
strømmet kundene på slik at kølapper var
mer enn nødvendig. Dagens nåbilde viser
betjeningen på åpningsdagen i 1966. Første
rekke fra venstre: Åse Kristiansen, Reidun
Jensen, Brit Olsen, Grethe Reppesgård, Marit Hem, Henny Fredriksen, Signe Berg, Elly
Skjelbred, Elsa Pedersen, Lilly Hovelsrud,
Vivi Jensen, Jorun Hunskaar, Per. Chr. Linke
og Johs. Fosser. 2. Rekke fra venstre: Ragnar Fjære, Anne Marie Larsen, Gunnar Pe-

dersen, Ellen Melby, Tordis Lystad, Sigrid
Hansen, Kathrine Andersen, Bjørg Nordahl,
Marit Lieng, og Wilhelm Jensen. 3. Rekke
fra venstre, Olaf Aass, Jan Hugo Karlsen,
Leif Pedersen, Erik Bøe, Torgeir Longva, Orvald Endresen og Ukjent Navn. Bildet fra i
dag viser forretningen med alt annet enn
slaktervarer. Her sees et bredt utvalg av selskapsklær!

Har du bidrag til denne siden?

Tekst Harald Fevang

Foto før: Jorun Fosser Hunskaar
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Bjørn Hoelseth, Dag I. Børresen, Odd Galteland, Arthur Iversen,
Harry Rove og Bjørn Marum Olsen.

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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