
Motorpedalsykkelen 
forkortet til mopeden, ble 
allemannseie i slutten av 
femtiårene. I en tid hvor bi-
ler var forholdsvis dyre, ble 
mopeden en populær og ri-
melig farkost å komme 
fram med både til arbeid, 
skole og fritid. Vårt bilde vi-
ser en Tempo Lett som ble 
kledd inn for å beskytte fø-
reren mot vær og vind. Det 
var Lønnes sportsforretning i Storgata som solgte disse   
syklene som også 16 åringer fikk lov til å bruke.Kanskje noen 
kjenner igjen den uniformerte mannen i gatebildet og hvem 
han representerte for over 50 år siden?
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Mopeden

på et hvert skip har alltid stuerten vært pytt og panne når 
det gjaldt det daglige brød, daglig trivsel og ikke minst godt 
miljø. Det smittet alltid over på hele mannskapet hvis stuer-
ten var en mann med godt humør og gode menyer. Dessuten 
var det alltid varmt i byssa, der også nyheter ombord, de  
såkalte «byssetelegrammer» kunne utveksles. Dette gamle 
bildet viser stuert Arne Erlandsen om bord i hvalbåten 
«Thorkild» som var i tjeneste for Thor Dahl fram til den ble 
solgt i 1965. 
 tekst: Harald Fevang  
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Stuerten

saker og ting som  
setter  minnene i sving

Bukta MelloM Vera fabrikker og Asnes 
var både tidligere og i dag en attraktiv plass 
for fritidsbåter, som ligger fint i ly for syd-
vesten om sommeren og nordavind om vin-
teren.  Den gang var det få bygninger på As-
neslandet i 1963. Ytterst i Roabukta ligger 
noe som trolig er ei fiskebu og like innenfor 
lå Køllaskjæret. Navnet var fra tidligere ti-
der da dampbåter la til ved dette skjæret, 
som hadde en stålplatting påmontert (Se pil 
ytterst til høyre). Herfra gikk det en brygge 
inn til land hvor det lå et kullager på Roa-
sletta. Her ble det lastet og losset kull til og 
fra lageret, hvor kullforretninger i Sandar og 

Sandefjord hentet kull og hvor lastebåter 
som kom med kull losset dette her. Hele As-
nes-halvøya er nå helt utbygget og bare 
mindre friområder som ikke er bebygget. På 
Nå-bildet ser vi at det er fylt ut på Vera-sida 
bort til fjellknatten og at Køllaskjæret nå er 
landfast. I hele bukta er som man ser et gan-
ske stort bryggeanlegg for småbåter. Ytterst 
mot vest på odden på Asnessida er det  
nå etablert et flott fellesanlegg for en del  
eiendommer, hvor man kan ha grillfester, 
bading og andre sosiale sammenkomster. 
 Foto før: politiarkivet 
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RoabuktaFør og nå

1960: Store Bergan skole 7. Klasse 1960.  Foto: tHor tHorsen

kamerater i Hellas og Italia og til sist i 
Oslo. 

Mange av jentene ble lærere, og gut-
tene ble lektorer og ingeniører.

I dag er de den gang så lovende,  
unge og håpefulle blitt bedagelige  
pensjonister som spaserer og sykler og 
koser seg. 

Noen vil ikke gi seg helt ennå, men 
henger med så godt de kan, og noen få 
henger med bedre enn mange yngre 
fortsatt! 

Og alle de ovenfor nevnte har det til 
felles at 1960 var et spennende og 
grunnleggende år. De visste det bare 
ikke selv den gang!

navn på klassen
Det store bildet viser 7. klasse på Store 
Bergan i juni 1960.

4, rekke (bakerst) fra h.: Harald O. 
Grønn, Gunnar Kristiansen, Thor Olav 
Olsen, Aage Hansen, Roger Markussen, 
Per Kristiansen, Sverre Bjønni (lærer) og 
Brit Sandve

3. rekke fra h.: Arne O. Andersen, 
Bengt Friis Hansen, Arne Fevang, Kari 
Dale f. Iversen, Gunnar Møller og Berit 
Solum f. Baann

2. rekke fra h.: Torhild Mantooth f. 
Thorsen, Anne Torill Christoffersen f. 
Johannessen, Berit L. Andersen f Lys-
tad, Gerd Slaatten f. Martinsen, Valgjerd 

Wettre f. Johannessen, Brita Høymyr, 
(egen rekke) Kirsten Mugaas f. Haaland, 
Unn Isnes f. Jensen

1. rekke fra h.: Ruth B. Pedersen f.  
Bergan, Bjørg Solveig Jansen f.  
Pedersen, Solveig Farmen f. Andersen, 
Kari Gro Tangen f. Pedersen, Kari  
Nilsen f. Sørensen, Merete Floberg  
Larsen.

«skrubbebygda»
Hvorfor er Store Bergan-området blitt 
kalt «Skrubbebygda»? En forklaring i W. 
Møllers «Sandar» er: For lenge siden 
opplevde folk her i området en beinhard 
vinter, med kulde man ikke hadde hatt i 

 
Det kan være moro å leke 
med tall. Med utgangs-
punkt i årstallet 1960  
kan det utledes mye  
interessant. De som ble 
ferdig med 7. Klasse  
i 1960 er i dag 69 år, de 
husker det nok ikke så 
godt selv, men deres  
foreldre og andre husket 
alltid fødselsåret 1946 
som et sjeldent aktivt 
barnefødselsår med 
sprengte skoleklasser  
syv år seinere. 
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De aller fleste av de nyfødte  
fra 1946 er nå registrert som 
pensjonister og hører med  
til den relativt store delen  

av Norges befolkning som den 20. i  
hver måned får utbetalt sin lønn fra 
NAV.

De som startet på Folkeskolen i 1960 
var født i 1953. 

De er således i dag blitt 60 år gamle  
og må etterhvert innrømme at det  
bare er kort tid til de også går av med 
pensjon.

Artianere i 1960 reiste på russetur til 
København og er i dag alt annet enn 
unge. Felles for dem alle er at det gikk 
dem godt i livet, og at de for tiden  
alle sammen har en felles interesse: God 
helse. 

utdannelsen
De som høsten 1960 startet på sine  
siste år på gymnaset var overbevist  
at de siste årene før avlagt Artium  
skulle danne grunnlaget for en solid  
videreutdannelse og en solid karriere. 
Slik gikk det da også for de fleste. 

Bare et par spilte bort sine gode  
sjanser og havnet blant dårlige  

Hva gjorde du i 1960?
lokalhistorie

skolen: Store Bergans jorder, og skolen helt oppe i høyre hjørne i 1957. 
 Foto: widerøe, HvalFangstMuseets Fotoarkiv

mot fjorden: Granholmen og Enga, Store Bergan sett fra vest. 
 Foto: «sandar» Bind iii, wilHelM Møller

manns minne. 
Da kom en eller kanskje flere skrubb – ulv 

– tassende over isen som lå langt  
utover i Oslofjorden. Den gikk i land  
på Lofterød, Granholmen eller Storøya.  
Den ble der i en uke, - en måned – kanskje 
lenger. 

«Skrubbebøgda», sa folk innover i fjor-
den, det er der skrubben holder til ….

Øverst i bilde 2 går Haneholmveien, og 
det vesle berget til venstre heter «Gørrhau-
gen». 

Gården i nedre kant tilhører i dag Bjørn og 
Ann Helen Aakerholt, og er vesentlig opp-
gradert og ombygget pr. i dag. 

På bilde 3 har vi noe av østre del av 

«Skrubbebygda». I forgrunnen Enga gård 
under Store Bergan. 

Eier i dag er Arve Clementz. På feltet  
nederst til høyre ble vårt nye renseanlegg 
åpnet i 1976. 

I bakgrunnen ser vi Granholmen, som tid-
ligere het Flatskjær, men som ble forandret 
av eierne Dorthe Helene og Hans Kristian 
Sørensen som bodde og ernærte seg på fiske 
og småbruk der rundt århundreskiftet 
(1900). 

Bak Granholmen ligger Seilerholmen, 
Bjerkholmen, og Jordbærskjæret.
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