Fikk trøstepremie fra Tippen

Saker og ting som
setter minnene i sving

Telefonen

lokalhistorie

Da denne telefonen kom
på markedet, var det mange som ble imponert. Tenke seg til: En telefon du
kunne henge på veggen!
Og gjett om du kunne høre
at den ringte. Her var det
kiming så det hørtes lang
vei. Dette vidunderet
stammer sannsynligvis fra
1950-tallet, og har tilhørt
min tante. Det var ingen
selvfølge at folk hadde telefon den gangen, for det
ble operert med ventelister. I 1954 sto det 100.000 personer
på Telegrafverkets venteliste for å få installert telefon. Den
gamle ringelyden er fremdeles populær og er et alternativ i
dagens mobiler. I år er det 141 år siden telefonen ble oppfunnet. Hva skulle vi gjort uten den?
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Da Fart Lasken
og Sprint Moveien
hadde spilt finale i
Løkkecupen i 1959,
fikk hver spiller på
det tapende laget
en kilo appelsiner
i premie.
JAN ERIC MØLLER
redaksjonen@sb.no

F

inalen ble veldig jevn. Det sto
2-2 ved pause. Arne Lunde var
banens dominerende spiller og
ble matchvinner da han satte
inn 3-2 for Sprint.
«Begge lag kjempet energisk og godt.
Pasningene gikk til sine tider utmerket,
og mange flertrekkskombinasjoner var
rene lekkerbiskener som fikk ekspertene ringside til å humre fornøyd. Alt var
bare fryd og glede på banen», sto det i
Sandefjords Blads referat fra finalen.

Farts finalelag: Foran fra venstre Aage Hem, Jon Erik Andreassen, Kjell Eric Holden. Bak:
Bjørn Andersen, Henrik Liabø, Halfdan Virik og Jan Eric Møller.
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Hvalbåt «Niern»

Fikk lang nese
Men etter kampen var det ikke så mye
fryd og gammen hos oss Fart-spillere.
Før premieutdeling registrerte vi at det
skulle deles ut både sølvpokaler og
gummifotballstøvler. Pokalene skulle
selvfølgelig tilfalle vinnerne. Men til
tross for et knepent og smertelig tap,
trøstet vi oss med at vi som finalister og
nummer to i turneringen med ikke mindre enn 44 lag ville få en fin premie: Fotballstøvler på denne tiden var det ikke
mange som hadde.
Det var jo egentlig en mye bedre premie enn en pokal, tenkte vi. Men vi fikk
lang nese alle sammen, for Sprint fikk til
vår store overraskelse både pokalene og
fotballstøvlene.
En mager trøst fikk vi likevel. Hver
Fart-spiller ble overrakt en kilo appelsiner. Appelsinene var blitt skaffet til veie
i all hast av noen som mente at det var
for galt at det tapende laget ikke skulle
få noen premie.
Appelsinene ble hentet hos Tippen,
en kiosk i Torggata som ble drevet av
Kolbjørn Kleppan. Så vidt jeg husker var
det han som hentet appelsinene. Det var
en fin gest.
Både finalen og appelsinene ble et
minne for livet for oss 12-13 åringer.

Løkkecupen var populær
Løkkecupen ble arrangert av Ballklubbens junioravdeling. Turneringen ble
etablert tidlig på 1950-tallet og ble avholdt årlig i over 20 år. Det var syv gutter
på hvert lag: Målmann, to backer, en
senterhalf og tre løpere. Lagene var satt
sammen med spillere fra forskjellige
områder og barneskoler.
Kreativiteten var stor når det gjaldt
navnevalg. Her var det både norske
navn som Varg Huvik, Kvikk Virik, Fram
Nybyen, Orkan Ranvik, Trygg Gjekstad,

svartås: Flybildet fra 1950-årene med området rundt Svartås som ren villmarken. En bit av Laskenveien ses til høyre. 


Gløtt Hasle, Aktivist Fevang, Viking
Halvdan Svartes gate og Ringkameratene Hedrum, men også mer eksotiske
navn som Dynamo, Sputnik, Moratan,
Inter, Mahuni, Leicester og Rapid.
Det ble «sparka fotball» på en mengde
løkker og jorder på 50-tallet. Fart-laget
hadde sin opprinnelse i gutteklubben
Fart på Laskenveien som hadde mange
medlemmer. I 1959 stilte Fart med ikke
mindre enn fire lag i Løkkecupen.
Gutteklubben hadde også mange andre aktiviteter på programmet. I sommerhalvåret kunne det foruten fotball
være terrengløp og skogsløp, og om vinteren ble det arrangert langrenn, hopprenn, kombinert og utfor. Dette foregikk
på Svartås, i Briskebakkene i Bugården
og i Modalen.
Fotballens sentrum var Fartsletta, et
sterkt skrånende jorde som lå mellom
Markveien og Moveien. Der hadde vi
snekret sammen et klubbhus med benker til å sitte på slik de «ordentlige»
klubbhusene hadde.
På denne sletta foregikk det både

tegneserie: Cowboy- og indianerbladene var populært lesestoff for oss på 1950-tallet.
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trening og kamper. Finalelagene fra
1959, Fart og Sprint, utkjempet mange
slag der. Sprint hadde også egen
bane, og returoppgjørene ble spilt på
Sprintsletta.

Stiftet i koksbingen
Fart ble stiftet 10. juni 1950 i en koksbinge i kjelleren i Laskenveien 65 av min
bror Peer, Hans Fure og Leif Gunnar Andersen. Peer kan fortelle at etableringen
måtte foregå i aller største hemmelighet, for i området mellom øvre del av
Laskenveien og toppen av Bugårdsbakken regjerte det allerede en gutteklubb
som het Lyn Bugården.
Hvis Lyn-gutta, som var noen år eldre
enn Farts grunnleggere, fikk vite at Lyn
hadde fått en konkurrent, ja da var det
fare på ferde. Derfor var koksbingen
med sine høye vegger et supert sted å
stifte klubben.
Men nyheten lekket selvfølgelig ut.
Det førte til at Lyn oppfattet det som en
krigserklæring og kommanderte Fart til
å stille opp som motstander i fotball-

kamp. Betingelsene fra Lyns side var at
de selv skulle bestemme tid og sted, stille med egen dommer og selv avgjøre
hvor lenge kampen skulle vare.
Oppgjøret fant sted på Lyns bane vest
for Svartås, ikke langt fra der Nygård sykehjem ligger i dag. Også denne kampen
ble en minneverdig forestilling. For
kampen pågikk helt til det ble mørkt.
Resultatet ble 48-0 til Lyn. Det hører
med til historien at Farts keeper på et
tidspunkt av kampen, da det sto 16-0,
fant ut at han ville gå hjem.

En drage i hula
Svartås var et samlingspunkt for mange
av oss som vokste opp i området langs
Laskenveien. Der hadde tyskerne hatt
bunkers under krigen, og det var uutholdelig spennende og veldig skummelt
å gå inn i den bekmørke hula som hadde
to innganger.
Det ble ansett som en manndomsprøve å komme seg helskinnet gjennom
den, ja faktisk et krav hvis vi skulle bli
godkjent som «en av gutta». Bedre ble

det ikke av at de større guttene gjemte seg
der inne og laget uhyggelige lyder når vi stive av skrekk famlet oss fram langs de fuktige veggene. Redselen skyldtes også, i følge
det vi var blitt fortalt av dem, at det bodde
en illsint drage med navnet «Edel» i denne
hula.
Noen kalte den også for «Svartåskrokodilla». I følge guttene var den så stor at den
kunne spise oss småunger. Jeg så den aldri.
Men en gang hørte jeg et plask i en dyp
brønn der inne...

Kyss, klem og bank
Barndommens rike på Laskenveien i 50-årene var fylt av opplevelser. Det foregikk stort
sett utendørs. Vi kastet på strek med femøringer, bygde indianerhytter i Pindsleskauen, stekte pølser på bål, arrangerte skirenn
eller akte rattkjelke i Stensveien. Da vi omsider forsto at det også var noe som het jenter
her i verden, var «kyss, klem og bank» en
spennende lek vi etter hvert fikk en viss
sans for.
Mot slutten av dette tiåret begynte verden
å forandre seg. Fjernsynet meldte sin an-

komst med prøvesendinger fra 1957. Jeg
glemmer aldri en dag jeg på vei hjem fra
Haukerød skole ble med min klassekamerat
Per Stensgård inn i stua hos ham og fikk se
fjernsyn for første gang.
Der, på en skjerm med heftig snøvær i sort
og hvitt, talte Charles de Gaulle. I over en
time satt vi klistret til skjermen. At denne
for oss inntil da ukjente mannen snakket
fransk uten teksting, gjorde ingen verdens
ting. Det var så spennende at det nesten
ikke var til å holde ut!
Hvorvidt denne minneverdige og historiske opplevelsen var forløperen til min gryende utenrikspolitiske interesse skal være
usagt. Men ikke lenge etterpå skrev jeg og
min kamerat Aage Hem brev til Sovjetunionens leder Nikita Khrusjtsjov og spurte om å
få tilsendt autografen hans. Vi la ved returkonvolutt påklistret norsk 25-øres frimerke
for at det skulle være lettere for ham å svare.
Men han skuffet oss.

Bestilt av A/S Odd og bygget som hvalbåt «Niern» ved A/S
Framnæs mek. Værksted, Sandefjord. Beslaglagt og ferdigstilt i 1941 som tysk patrulje fartøy for kystbevoktning og gitt
navnet «Nordkap» med identitet V 6106. Ved krigens slutt
stasjonert i Namsos. Vendte tilbake til Sandefjord 03/081945. Reparert og tilbakestilt som hvalbåt i under navnet «Niern» i Thor Dahl’s flåte. I opplag fra 1956. Sommeren 1958 benyttet som skoleskip på Thorøya. Solgt til hvalfangst på norskekysten og omdøpes «Polarbris V» samme sommer. Opererer ut fra Skjelnan Hvalstasjon. I 1966 ombygget til havfiske
ved Tromsø Skipsverft og får navnet «Kjelløy». Den gang en
av landets største snurpere. Nå med dieselmotor. Senere reketåler, før hun slettes i registeret og overført til fremmed
flagg under navnet «Imsøy» i 1993.
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