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     FORORD 
 

Med åra faller det for de fleste naturlig å prate stadig mer om de såkalte "gamle dage". Og 

gamle dage er alltid pr definisjon da en selv var ung. Barndommen og ungdommen, tida før 

det voksne livet tok til. Åra som i ettertid alltid hadde sol om sommeren og snø om vinteren. 

Mens de står på kanskje vanskelige år for mange, men det har vi heldigvis en evne til å 

glemme når hverdagen faller på plass med jobb, familie, hus og hjem. Vi flytter ut fra 

barndommens gater og bosetter oss i andre deler av kommunen eller enda lengre vekk. 

Barndomsvenner som var uatskillelige i mange år, møtes nå knapt en gang i året, og da bare 

tilfeldig på gata eller i en butikk. Vi forsikrer hverandre at nå må vi snart komme sammen og 

ha en fest, men det skjer nesten aldri. Men de gangene vi har tid til overs, dykker vi sammen 

ned i barndommens dyp der det alltid finnes noe å prate om. Da går det fort en time eller to, 

og vi har fått bekrefta at bånda mellom oss faktisk er sterke ennå. Vi hadde en hel oppvekst i 

lag - slikt går aldri over. 

 

Ideen om å skrive ned noe av dette kom ikke plutselig. Den modna nok over tid og i samtaler 

med folk som står meg nær. Etter hvert ble det mer konkret, og jeg begynte å lage en liste 

over emner jeg kunne skrive om. Etter en litt famlende start der jeg strevde med å finne den 

rette forma og det rette språket, handla resten om den berømte snøballen som løsna og levde 

sitt eget liv. Etter et års tid hadde jeg 50 tekster klare. Jeg hadde testa noen av dem ut på to 

gode venner og tok til slutt mot til meg og sendte en stor konvolutt til Nytt i Uka. Det var et 

naturlig valg da stoffet var såpass lokalt. På kort tid ble en avtale inngått, og så starta en fast 

spalte i avisa med tittelen Skarbøvika på 60-tallet.  

 

Og da skjedde noe spennende! Det ble en slags interaktiv prosess der lesere kom med innspill 

som så ble til nye tekster. "Har du huska å skrive om ---?" og så kom det ene forslaget etter 

det andre. Stadig nye minner dukka opp og ble satt på papiret. Og det som var tenkt som en 

mimretur for oss som vokste opp i Skarbøvika på 60-tallet, viste seg å ha interesse for folk fra 

alle bydeler, og også de som er yngre og eldre enn meg selv. Jeg har mang en gang blitt 

stoppa på gata av ukjente som ville snakke om det jeg har skrevet. Andre sender SMS-er eller 

e-poster med hyggelige kommentarer. De alle fleste har vært positive, men noen få har vært 

kritiske. Enkelte har påpekt konkrete feil, som for eksempel at jenter også dingla bussen. 

Andre har reagert på at enkeltpersoner har blitt nevnt eller at jeg har gitt et for ensidig og 

negativt bilde av Skarbøvika generelt. Jeg er fullt klar over at å skrive om en kjent alkis med 

navns nevnelse kan være på kanten, men for meg var han også en viktig del av miljøet i 

Skarbøvika på den tida, og jeg har prøvd å formidle at han var en snill mann som vi barna 

likte på tross av de svake sidene hans.  

 

Når det gjelder kritikken om at jeg har framstilt Skarbøvika som et sted med mye 

alkoholisme, så er det klart at virkeligheten ser ulik ut, alt etter ens eget ståsted. I en bydel der 

mange hadde svak økonomi og flere hadde et liv som sjømenn bak seg og kanskje også hadde 

vonde krigsopplevelser å slite med, er det vel ikke unaturlig at noen fant trøst i alkoholen. 

Selv kjenner jeg godt til dette fra egne erfaringer, og det er jeg nok ikke alene om. Etter mitt 

syn ville det være mer galt å ikke nevne dette enn det å fortelle det slik det var.  

 

I det jeg har skrevet har jeg prøvd å anonymisere personer mest mulig der jeg har følt at det 

var nødvendig. Særlig gjelder dette negative klengenavn, tvilsom oppførsel og ulike svakheter 

og handikap.  Likevel tror jeg mange kan gjette seg til hvem som er omtalt i enkelte av 

tekstene. Jeg har snakket med noen og fått godkjenning for det jeg har skrevet. I andre tilfeller 

har dette ikke vært mulig. Jeg håper alle som mener at noe av dette handler om dem selv eller 



noen de kjenner godt, ser at det er godt ment og tar det sporty og med godt humør. Det gjelder 

også personer som er med på de gamle bilda. Jeg har ellers ikke framstilt meg selv bare 

positivt heller, hverken i tekst eller bilder. 

 

Skarbøvika for meg er slik det var på 60-tallet. Jeg flytta derfra i 1970 og har aldri bodd der 

siden annet enn i ferier. Som så mange andre jeg vokste opp med, har jeg bosatt meg i indre 

bydeler og trives med det. Det er heller ikke sannsynlig at jeg hadde følt meg hjemme der om 

jeg flytta ut igjen nå. Ingen ting er lenger det samme. Husa er endra, nye mennesker bor i 

dem, og de som ennå  holder stand av min generasjon, er snart gamle kvinner og menn. Og de 

fleste vi husker som voksne er borte. Det er 42 år siden 60-tallet tok slutt, og den tida kommer 

aldri igjen. Jeg har villet reise et lite og personlig monument over en bydel, en generasjon og 

en tidsperiode som var min hjemmebane, trygghet og identitet i oppveksten - på godt og 

vondt. De fleste av oss var arbeiderklassens barn. Vi var ikke rike på gods og gull, og vi visste 

godt at det var forskjell på folk. Noen arr har vi nok fått fra oppveksten, både på knær og sinn, 

men jeg tror de fleste likevel er stolte av at vi vokste opp som ekte vikagutter og vikajenter. 

 

             *** 

 

Jeg vil takke Nytt i Uka for at de har trykt tekstene ukentlig i snart ett år. Uten den starten 

hadde det aldri blitt noe av denne boka. Jeg vil også takke Stein Rekdal og Christian Børs 

Lind som har kommet med viktige innspill og kritiske merknader til tekstene under vegs samt 

lest korrektur. Og ikke minst vil jeg takke alle som har gitt meg positiv respons og nye ideer 

hver gang en ny tekst har stått på trykk i Nytt i Uka. 

 

Bilda i boka er bare delvis illustrasjoner til tekstene, noen ganger passer de godt, andre ganger 

ikke, men de fleste er tatt nettopp i Skarbøvika på 60-tallet, eller så vidt etter 1970. Det aller 

meste er knipsa av amatører med til dels dårlig utstyr og må vurderes deretter. Det har ikke 

vært lett å få tak i bilder. 60-tallet var tross alt lenge, lenge før alle fikk digitalkamera og 

mobiltelefon, og film og fremkalling var dyrt. Takk til Roger Larsen, Arne Gunnar Harsem og 

Harald Håvoll både for å ha stilt mange bilder til rådighet og for å ha skannet gamle lysbilder.  

 

Andre som har vært behjelpelig med bilder og fortjener takk for det er Mette Karin Karlsson, 

Eli Kvamme, Roger Engvik, Eva Vassbotn, Raymond Vardenær, Perry Øie, Peter N. 

Jangaard, Asle Wiik Larsen, Stein-Erik Skogeng, Stein Rekdal, Christian Børs Lind, 

Aalesunds museum og Maran Ata.  

 

Og til slutt en stor takk til Stiftelsen Kjell Holm som har støtta utgivelsen med 20 000 kr. 
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  SLUTTEN PÅ DEN GAMLE TIDA  
 

 

 
Skarbøvika, noen få år før 60-tallet begynte, en bydel prega av jordbruk og industri med tilknytning til 

livet på sjøen. Det siste finnes ennå, men alle gårdene er borte.  

 

 

 
Skarbøvika på begynnelsen av 60-tallet var en bydel med en fot i ny og en i gammel tid. Det 

gamle skulle snart forsvinne, men ennå preget det bydelsbildet. Det var minst tre-fire 

gårdsbruk som var i full drift i 1960. Bøndene som eide disse var kjente størrelser som Stor-

Olav eller Storlen som han også ble kalt, Osa-Knut og Fjell. Den siste ble bare kalt med 

etternavn, men kona var kjent som Katta-Lina. Hun hadde etter sigende 50 katter som vandret 

ut og inn i huset etter eget forgodtbefinnende. På 60-tallet sto det hesjer på markene i 

Skarbøvika, melkespann ble hentet daglig fra gårdene og en risikerte å trakke i kuruker både 

på mark og veg. I Kleivane var det ennå ferist i hovedvegen, eller kufelle som vi barna kalte 

det. På Tueneset og i Sukkertoppsida gikk det sauer på beite, og ungene fikk delta på sanking 

på høsten. Hesten var ennå i bruk til høykjøring og møkkaspredning. Lukta av det siste preget 

store deler av bydelen noen uker på høsten. Flere hus hadde egen brønn med en slange som 

frøs om vinteren og måtte tines med blåselampe. Og utedass var heller ikke helt avskaffet, 

enten de var montert i uthus eller hang utover sjøen. I 1960 var Steinvågsbroa bare åtte år 

gammel, og Ålesund kommune slutta like utenfor Hessaskaret. Brushytta var ennå i bruk på 

Sukkertoppen. 

  

  

 

  



 
                             Skarbøvika ca 1960.  

  

 

Et minne som står særlig sterkt er en hendelse fra da jeg gikk i 2. klasse. I et friminutt ble vi 

ungene var at det brente kraftig i et hus nede ved Drønnen-slippen. Selv om det var ulovlig å 

forlate skolen, ble mange av guttene og muligens også noen jenter fristet til å springe ned for 

å se. Det var et gammelt lite trehus som sto i full fyr. Brannvesenet var der med en bil, men 

merkelig nok gjorde de ingen ting for å slukke brannen. Dette skjønte vi lite av, men senere 

fikk vi vite at huset ble svidd av fordi eieren som nettopp var død, en gammel enslig mann, 

hadde hatt tuberkulose. Myndighetene tok ingen sjanser, kampen mot denne folkesykdommen 

skulle vinnes, både med ild og vaksiner, og ingen skulle lenger bo i et slikt hus.  

 

Nå skulle folk bo i moderne hus med bad og barnerom. Husbanken hadde allerede satt spor 

etter seg i Skarbøvika i 1960. Mange familier hadde flyttet inn i de karakteristiske 

horisontaldelte tomannsboligene der gjerne verten, altså eieren, bodde øverst og leieboerne i 

den nederste etasjen. I tillegg kunne det være et par hybler. Disse husa var et ledd i den 

sosiale boligbygginga i etterkrigstida. Bolignøden skulle avskaffes, og billige lån var resepten. 

Det fantes nesten ingen som bodde i eneboliger i bydelen på den tida. Unntaket var eierne av 

Hjelset motorfabrikk og noen få til, men de var jo rike. Og så var det en ny enebolig i Ole 

Torensens gate rett bak dagens ungdomsskole. Det var så spesielt at barna bare kalte den 

Eneboligen, og alle visste hva vi snakka om. Den store boligblokka ved Skarbøvikgata var 

kommet opp pluss to lignende bygg i det som ble kalt Skarbøvika Nord, eller rettere, Gustav 

Puntervoldsgate. I 1960 var dette moderne hus, et bilde på ei framtid da alt bare skulle bli 

bedre. 

 



 
     Det lå ferist i vegen i Trangkleivane til langt inn på 60-tallet 

 

 

Biler var en sjeldenhet som de færreste eide. Faktisk var trafikken i Skarbøvika på 1960-tallet 

så liten at ungene ofte leika i gata, både ballspill, hoppetau og hali-hala. Etter ei stund kunne 

én plutselig rope: -Det kommer en bil! Da tok vi utstyret med oss og sprang inn til sida, og så 

snart bilen hadde passert, begynte leiken på igjen. For øvrig var de fleste veiene grusveger. De 

ble fulle av hull og pøyter og måtte vedlikeholdes, særlig på høsten. Det ble foretatt av to 

eldgamle menn med spade, grafse og trillebår av tre. De hadde oljehyre og svart lue med 

skygge og de tygget skrå som rant gult nedover haka på dem. De kom plutselig forbi og 

forsvant like fort. Vi ante ikke hvor de begynte eller hvor de sluttet. Men sand hentet de i 

kasser som sto langs vegen. De forsvant en gang på 60-tallet da vegen ble asfaltert. Jeg undrer 

ennå på hvor gamle de egentlig var.   

 

I 1960 var mødrene ennå for det meste hjemmeværende, det var lørdagsjobbing for fedrene og 

skole på lørdagene for barna. Fedrene var familiens overhode og Beatles hadde ennå ikke spilt 

inn sin først plate. Gutter og jenter levde veldig forskjellige liv, men i løpet av ti år skulle det 

meste forandres. Da 60-åra gikk over i de politiske 70-åra, var verden blitt en annen, og det 

meste av det gamle var avskaffa, også i Skarbøvika. I de følgende kapitla skal jeg prøve å 

gjenfortelle - på godt og ondt - noe av det som prega livet til oss som vokste opp i Skarbøvika 

på 60-tallet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  STEDSNAVN I SKARBØVIKA 
 
Skarbøvika består av flere deler, og de fleste har offisielle navn. Men de som vokste opp der 

på 60-tallet, laget også sine egen stedsnavn, alt etter hvor stort behovet var for nyanser nå en 

skulle forklare hvor noe skjedde.  

 

Skarbøvika heter vel egentlig Skarbøvikane i flertall. Det kommer av at bydelen har flere 

viker, eller fjører som vi kalte dem, mellom de to landfaste holmene, Osholmen og 

Notholmen, som stikker ut i Aspevågen. Strengt tatt dekker da navnet bare området langs 

sjøen, men Skarbøvika ble brukt som en fellesbetegnelse for hele bydelen. Når en skulle 

beskrive noe som lå langt fra sjøen, ble det gjerne sagt oppe i Skarbøvika.  

 

Det første en kommer til når en kjører over Steinvågsbroa fra byen, er Steinvågneset. Det 

navnet forsto vi aldri fordi Steinvågen var jo på andre sida av sundet! Stort sett kalte vi det for 

Brobakken (bakken ned fra Steinvågsbroa der vi fikk stor fart på sykkelen om vi la oss flate 

fram over styret) og Brosvingen. 

 

Heilt i nord der det lå to blokker, ble rett og slett kalt Skarbøvika Nord. Egentlig heter det 

Gustav Puntervoldsgate, men det var det ingen som sa. Sankthansbålet de brente der noen år 

ble da også kalt Nordbålet. Lengst nord er Drevika med hus og fiskeindustri. Dette var en 

utkant, og for oss som bodde i andre enden av bydelen, var dette et område vi sjelden besøkte.  

 

               
 

I den sørlige enden av den lange Skarbøvikgata ligger Osane. Der var det ennå gårdsdrift på 

60-tallet, og bonden het på folkemunne aldri annet enn Osa-Knut. I dag er det fotballbane der, 

og folket i bydelen drømmer om idrettshall. Samfern, det gamle sildelosserherberget som ble 

rusinstitusjon, ligger i Osane. Den største "elva" i Skarbøvika renner gjennom Osane og ut i 

det vi på 60-tallet kalte Polyformfjøra.  

 

Videre innover mot Hessa, som den gang tilhørte Borgund kommune, kom en til Kleivane og 

Trangkleivane. Kleivane var en bydel med tomannsboliger, firsmannboliger og to lange 

rekkehus, noe helt nytt på 60-tallet. Det ble kalt fembygga og åttebygga etter antallet 



leiligheter. Etter hvert kom det flere av disse moderne husa som altså var vertikaldelte, noe 

som var finere enn leiligheter som lå oppå hverandre fordi de da fikk både hage og egen 

inngang.  Kleivane utmerka seg med å ikke ha sol fra oktober til mars. Trangkleivane lå heilt 

på bygrensa og var ei lita grend med bare fire hus. Jeg tror navnet kommer av at vegen gikk 

gjennom et trangt skar som ble sprengt bort da den ble utvida på 50-tallet. 

 

Øverst mot fjellet Pila ligger Århola, slik sa i alle fall vi det, men det står Pilen og Årholen på 

karta. Mellom Sukkertoppen og Pila ligger Storskaret. Der lå Storbakken, den eneste 

skikkelige hoppbakken i ytre bydel og visstnok med lengre bakkerekord enn den mer berømte 

Kråmyrbakken. Begge er råtna ned og gjengrodd i dag.  Skaret mellom Olsfjellet og Pila heter 

Meskaret. Noen trodde at Olsfjellet var kalt opp etter den legendariske bonden Stor-Olav eller 

Storlen som han også ble kalt, men det er nok Hellig Olav som skal ha æren. Han var i følge 

Snorre innom Skarbøvika for tusen år siden. Oppe ved foten av Olsfjellet ligger det ei såkalt 

Olavskilde der vannet aldri fryser, og det er faktisk sant. Fjellet lengst nord heter 

Drevikfjellet, og mellom det og Olsfjellet ligger Drevikskaret. 

 

Vi guttane som vokste opp på 60-tallet, laga våre egne navn på deler av Skarbøvika. Vi kalte 

for eksempel fjørene opp etter nærmeste bedrift. Polyformfjøra er nevnt (eller bare Polyf-

fjøra), Drønnenfjøra og Årsæterfjøra er andre. Inne i Kleivane lå Akselfjøra, kalt opp etter 

Aksel Bjørdal som var sjef på kaia rett ved siden av. Ellers het det gjerne ned på Drønnen 

(altså på Drønnenslippen), ned på Årsæthern og bort på Rop (området rundt Rop-buda på 

Steinvågneset). Bortpå Staten ville si at en var på Statens fryseri, enten for å hente frysevarer i 

bokser som folk leide, eller for å fiske fra kaia. 

 

Om noen sa ned på Gudrun eller ned på John, mente de butikkene til Gudrun Iversen og John 

Skarbøvik. Nedpå kosken betydde i eller ved Bjørgkiosken som lå i krysset der den bratte 

Sjøvegen tar av fra Skarbøvikgata. Nedpå sjappa derimot var rett over gata for kiosken der 

pølsebuda til han Våge stod.  

  

Bydelen Skarbøvika har mange gater, og flere er kalt opp etter mer og mindre kjente menn 

(ingen damer, selvsagt). Kaptein Linges veg, Anton Alvestadgate, Ole Brudes gate og Ole 

Thoresens gate er noen eksempler. Ei stor brus til den som vet hvor Jervells gate ligger!  

 

             
 



     LYDANE  
 
60-tallet hadde sine egne lyder som i hovedsak er forsvunnet i dag. Vi som vokste opp i 

Skarbøvika, hørte mange av dem hver eneste dag uten at vi tenkte over det, men samtidig 

brukte vi dem for å orientere oss om tida på dagen og hvor lenge vi enda kunne være ute. Av 

lydene vi hørte hver eneste dag var fabrikkfløytene eller ringeklokkene blant de viktigste. Vi 

ga dem automatisk navn, på den måten fikk vi skilt dem fra hverandre. For oss het de Ljåen-

fløyta, Aarsæther-klokka og Osholm-fløyta. Lyden satte arbeidet i gang om morgenen, stoppa 

det og satte det i gang igjen rundt matpausen midt på dagen og avslutta arbeidsdagen klokka 

fem. De var som oftest ikke helt synkrone. Jeg mener å huske at Aarsæther-klokka ringte noen 

minutter før vi hørte Ljåen-fløyta. 

 

Hver gang de ringte eller fløyta, visste vi hva klokka var akkurat da, og vi orienterte oss etter 

dem. Når vi gikk på skole, var det egentlig bare signalet som avslutta arbeidsdagen som hadde 

betydning, men i feriene var alle fløytene vi hørte gjennom dagen viktige og sa oss at vi for 

eksempel burde ta pause i leiken og gå hjem og spise. 

 

På slutten av 60-tallet en gang hadde jeg sommerjobb på tørrfisken på Aarsæther. Arbeidet 

begynte klokka åtte, men mange av de ansatte kom litt før, og særlig de eldre som hadde vært 

der et langt liv. Da satt de gjerne og røyka og så rett framfor seg uten å si noe. Men straks 

klokka ringte, stumpa de røyken, stakk sneipen i kjeledresslomma og gikk til arbeidsstedet. 

Når klokka ringte til lunsj, la de resolutt den tørrfisken de holdt i hånda fra seg, gjerne midt i 

en arbeidsoperasjon, og gikk til pause. Jeg kan huske at jeg ble litt trist av dette, det var som 

om all arbeidsglede var borte, alt som gjensto var rutine og lengsel etter siste arbeidsdag da de 

kunne henge bort kjeledressen for godt og slutte å lukte tørrfisk.   

 

En annen lyd som prega hele 60-tallet, var kjettingene på bilene, og da særlig på Landeruta. 

Det var nesten litt julestemning med de første kjettinglydene når snøen kom. Vi hørte den 

både utenfra og om vi satt inne i bussen, og i blant blanda den seg med daskinga av en 

kjettingbit som hadde løsna og slo opp i hjulbrønnen for hver omdreining. Da måtte sjåføren 

ut med en streng og prøve å feste den. Lastebiler som spant på islagte veger var også en typisk 

sekstitallslyd.  

 

Vi gutter som leika mye i fjørene, kunne også alle de kjente båtfløytene utenat. Mest spesiell 

var den hese stimfløyta til Draugen, bjergningsdamperen til Fladmarkrederiet. Når den gikk ut 

Steinvågsundet, sendte den alltid ut et stygt ul like før den passerte broa. Fløyta til fjordbåten 

Haram var også lett å kjenne, skarp og klar og tydelig mer moderne enn Draugenfløyta. I 

blant hørte vi en lang og mørk tone, nesten som den som innleda radioprogrammet "Hav og 

havn". Den kom fra de store lastebåtene når de la ut fra Stornespiren på veg til Sør-Amerika 

med klippfisk. Det var som en hilsen fra en fremmed og eksotisk verden vi visste var der ute 

et sted.  

 

Vi kunne også kjenne igjen slepebåtene til Aarsæther og Bjørdal på lyden. "Klimpen" med sin 

raske og dunkende motor og "Lestergutten" med en mer jevn dur. Begge ble brukt til å dra 

prammer med klippfisk eller sildetønner fra kaier i Skarbøvika til linjebåtene på Prestebrygga 

og Stornespiren. Andre lyder vi vokste opp med var knirkene fra de ulike kaikranene, 

ankerkjetting som gikk ned, skytebasene som ropte og sang før salvene gikk, metalliske dunk 

og slag fra Ljaaen, brøytebilen med de gamle, tunge plogene, hammerslag fra nybygg, stiming 

av tranfat på Aarsæther og rop til kranførere fra lasterom på båter som ble losset.  

 



Det slår meg nå at nesten alle lydene kom fra det menn gjorde. Hva slags lyder var det 

damenes aktiviteter frambrakte? En av de som først kommer i minnet er tepperisting aller -

banking. Iherdige slag med teppebankeren på et gulvteppe som var dratt ut og hengt opp, var i 

alle fall en typisk kvinnelyd. Symaskina som gikk både seint og tidlig var en annen. Men den 

kanskje mest særpregete av alle damelydene var mødrene som ropte unger hjem når de skulle 

spise eller legge seg. De hang ut av vinduer eller sto på altaner og gaula over hele området. 

Selv når vi ikke var innen synsvidde, ropte de på oss. -Steik, e du ute enda? Vetkje du at mor 

di har ropt på det tre ganga? I dag hadde det sikkert vært kjempepinlig for barna, men det 

tenkte vi aldri på den gangen.  

 

 

 

 

 
             

                      "Klimpen", en båt mange kjente igjen på lyden. 

 

 

 



       LUKTENE 
 
Lukta 60-tallet annerledes enn tiåra etterpå? Og hadde Skarbøvika sine egen lukter? Svara på 

begge spørsmål er ja, i alle fall om en ser bydelen kun i ålesundsk sammenheng. Det var noen 

lukter som bare fantes der på den tida, andre var nok mer et tidsfenomen for både Ålesund og 

ellers. Tidlig i tiåret blei det spredd møkk på minst tre gårdsbruk hver høst, og gjødsellukta lå 

over heile Skarbøvika noen uker på høsten. Fjørene lukta også annerledes og sterkere enn i 

dag på grunn av alt som blei kasta på sjøen fra fiskebuene og skylte i land i nærmeste fjøre. 

Jeg kan ennå kjenne den ekle lukta som kom av alle fettrestene som lå og harskna mellom 

fjøresteinene og gjorde dem glatte å gå på. 

 

 
 

Men mest av alt handla det selvsagt om fisk. Skarbøvika var senter for produksjon og 

foredling av tørrfisk og klippfisk i Ålesundsområdet, og få ting hadde mer særprega lukt. Og 

av de to produkta var det nok tørrfisken som ble mest lagt merke til. Den ble lagra, rensa, 

skåret i biter og pakka i den høye, seks-etasjers gule bua til Brødrene Aarsæther som i dag er 

revet. Den het bare "tørrfisken" i dagligtalen. 

 

-E har jobba på tørrfisken i mer enn åttåtjue år! E kjenne ikkje lukta lenger! 

 

Når du gikk inn døra nede, slo tørrfisklukta mot deg. Den var både ekkel og god på en gang. 

Men det som var mest fascinerende, var at lukta blei sterkere og sterkere for hver etasje, og 

heilt på toppen, der sola steikte på taket på varme sommerdager, var den utrolig intens. Men 

så hadde da også noen skrevet "Gasskammer" på døra med kritt, og det syntes vi både var 

morsomt og en vel grov spøk. 

 

Tørrfisklukta kjentes ikke bare på selve Aarsætheranlegget. Alle som jobba der dro med seg 

lukta hjem. Den hang i klærna og var vanskelig å bli kvitt. Du visste alltid når du var inne 

med noen at faren jobba på tørrfisken. Egentlig tror jeg ikke den slapp taket før 

tørrfiskarbeideren gikk av med pensjon, og ikke de første ukene da heller. På bussen var 

denne lukta også veldig intens når arbeiderne kom fra jobb og skulle hjem. Om det så bare var 

én mann som kom på, fylte tørrfiskdufta heile bussen. Klippfisken lukta ikke så ille, men den 

hang godt igjen i klærna til arbeiderne, den også. På tranavdelinga lukta det sterkt av harskna 

fett som hadde satt seg i betongen i gulv og vegger, men den lukta fulgte ikke med arbeiderne 

på samme måten.  



 

Ei anna lukt som hang sammen med fisk, var guanolukta fra buene inne på Hessa.  Egentlig 

vet jeg ikke hva de produserte der, men de kokte i alle fall mer og mindre bederva rester av 

fisk til et eller anna produkt som i dagligtalen blei kalt guano. Når vi sykla inn dit en sjelden 

gang, slo lukta sterkt i mot oss. Den var utrolig ekkel! Det var komplett uforståelig at det gikk 

an å bo i nærheten av buene der produksjonen skjedde. Og når vinden kom fra øst, dro lukta 

seg utover i Skarbøvika - nok en understrekning av at hessabønder ikke var noe å samle på. På 

en måte kjente vi forresten lukta av guanoen før den kom så langt som til Olsvika. Råstoffet 

var nemlig fiskeavfall, innmat, hoder og rygger fra mottaka i Kleivane og andre sted i 

området. Det blei lagt rett ut på kaiene uten tildekking, og store hauger kunne samle seg opp 

før det blei henta av en båt, visstnok den gamle hessaferga som hadde fått et nytt liv etter at 

Steinvågsbroa blei åpna i 1953. Det begynte selvsagt fort å stinke, og særlig om sommeren. 

Fluene surra rundt og store flokker med måser spiste fiskerester til de blei så feite at de fikk 

kul på ryggen.  

 

Fiskelukt var vi også vant til inne i hus. Vi spiste mye fisk, kokt og steikt, og ingen hadde 

kjøkkenvifte i Skarbøvika på 60-tallet. Lukta satt i lenge, det var ikke vanskelig å finne ut hva 

folk hadde hatt til middag, men siden det var likt hos alle, var det liksom ikke så farlig. I dag 

ville vi nok si at et hjem som lukta slik, var veldig innestengt og trengte til lufting, men for 

mye lufting førte til trekk, og det var farlig! Dessuten var strømmen dyr. -Lukk igjen vinduet 

med en gang! Vi fyre no ikkje for kråka! Alle sterkest lukta det av steikt sild og sildekaker. 

Nysteikte sildekaker var utrolig godt, men lukta var sterk og vanskelig å bli kvitt. Enda verre 

var det når vi kokte krabbe, men det skjedde bare et par ganger i året. Smultbakst uten 

kjøkkenvifte satte også sitt preg på kjøkkenet, men det var ei julelukt, så den var liksom god.   

 

På det personlige plan tror jeg folk må ha lukta mer enn i dag, men vi tenkte ikke over det til 

vanlig, for de fleste var i samme båt. Å dusje hver dag var uaktuelt, et bad i uka fikk da holde, 

også om du var mann med et fysisk tungt arbeid. Jeg kan nok huske en del fedre som lukta 

mer svette enn vi forventer i dag. Deodorant var ellers et ukjent fenomen for de fleste menn 

på 60-tallet. Hårlukt var også vanligere den gangen, både blant gutter med langt hår og menn 

som gikk med hatt. Det gikk mange år før jeg skjønte at hårvann var oppfunnet for å dempe 

hårlukt under hatten og ikke bare som en slags godlukt for at en skulle bli mer tiltrekkende. 

Men mest av alt var mye vanligere å lukte tåfis. Vi leika i timevis med gummistøvler med 

ullsokker nedi, og de blei ikke bytta hver dag, nei. Det merka vi når vi til slutt kom inn og tok 

av oss støvlane! 

                                   

 
  Den store gule klippfiskbua til Brødrene Aarsæther. 



KRIGEN 

 

Krigen var ennå svært nærværende i Skarbøvika på 1960-tallet. Dette skyldes 
selvsagt at store deler av de tyske anlegga på Tueneset ennå var intakte. Bunkere, brakker, 

sanitærrom, kanonstillinger, garasjer, kommandostillinger og dekningsrom, alt sto nesten som 

tyskerne forlot det 15 år før. Og piggtråd, fremdeles var det lange piggtrådsperringer som 

strakte seg over landskapet. I skaret mellom Olsfjellet og Pila måtte vi gå utenom et stort 

piggtrådgjerde når vi skulle ut på Tueneset og bade om sommeren. Speidere og andre 

organisasjoner drev med piggtrådfjerning, men det tok heile 60-tallet og vel så det før det 

meste var borte.  

 

Barna i Skarbøvika hadde sine egne forestillinger om de ulike anlegga på Tueneset. I vår 

fantasi gjorde vi bygninger til gasskammer, torturkammer og førerbunker. Vi var hellig 

overbevist om at gjenmurte og stengte bygninger var fulle av motorsykler og våpen og gjorde 

iherdige, men forgjeves forsøk på å komme oss inn. Vi lette etter massegraver og nedgravde 

krigsskatter, for det hadde vi lest om de populære krigsblada Kampserien, Commandos og På 

vingene.  

 

De fleste bunkerne var på 60-tallet fulle av saueskit. Sauene som beita der om sommeren, 

søkte ly for regn i de tomme bygningene som ofte mangla dører.  

En plass lå en haug med kull igjen etter tyskerne. Minst en familie brukte å komme ut og 

hente kull til å fyre i ovnen hjemme. Vi ungene reiv fjøler av veggen i den eneste trebrakka 

som sto igjen og bar dem hjem for å bygge hytter.  

Den forsvant da også først. Da vi ble eldre og sauene var forsvunnet, brukte vi noen av 

bunkerne til festlokale. Gamle møbler ble satt inn og parafinlamper og stearinlys gjorde de 

kvitmalte romma koselige. Slik klarte vi å holde lysskye aktiviteter på behørig avstand fra 

foreldra våre. Da vi var kommet så langt, var også jentene med. Ellers var nok Tueneset mye 

en gutteverden, bortsett fra badestranda da.  

 

En annen side ved krigen som ennå ble husket på 60-tallet, var nazistene. Noen hadde valgt 

feil side, og de var nå fedre til våre jamnaldringer. De jobba og bodde midt i blant oss og 

skilte seg ikke ut fra andre fedre. Men våre egne foreldre sørga for at vi fikk vite om den 

svarte fortida deres, noe de kanskje strengt tatt kanskje kunne latt være? Det var ikke det at 

barn av nazister ble mobbet, ikke til daglig i alle fall. Men om vi nå kom i konflikt med dem, 

var det alltids et greit våpen å ha på lur. En ting vi aldri helt skjønte var at noen av disse 

tidligere nazistene faktisk var ganske hyggelige. Det stemte ikke med bildet vi hadde fra 

krigsblad og fra historietimene på skolen. De fleste ex-nazistene var menn, men noen få 

damer hadde rykte på seg for å ha pleiet intim omgang med tyskere. Særlig mødrene våre 

brakte slike historier til oss med lav, men intens stemme i blant. Det var nok viktig at vi skulle 

lære hvem vi kunne stole på. En kunne jo aldri vite om det ble krig igjen. 

 

Det var ellers ikke bare bunkere som sto igjen etter tyskerne. Rundt i kjellere var det både 

sykler, hjelmer, granathylser og hermetikk. En venn av meg hadde en sovepose med hakekors 

på. Andre hadde nazimerker fra jakker og luer. Det mest attraktive var motorsykler, etter 

sigende hadde tyskerne satt igjen mange motorsykler. Vi hørte om dem, at de skulle stå i låver 

og på fiskebuer, men vi så dem aldri. Trolig var det få eller ingen av dem.  

 

Øverst i Skarbøvika, opp mot Olsfjellet, sto et langt hus som ble kalt Barakka. Det var også 

noe tyskerne måtte sette igjen da de dro i 1945. Den var bolig for flere familier til ut på 60-



tallet. Nå er den revet for lenge siden. En annen ting som krigen la igjen, var ikke synlig på 

utsida av folk. Det var vonde minner om opplevelser som sjelden ble nevnt. Mange hadde hatt 

tøffe tider undre krigen, særlig de som seilte ute. I blant når en mann i nabolaget ble litt for 

full og litt for hissig, kunne foreldrene våre, i stedet for å være indignerte, komme med ei 

forklaring: -Det ekje så greit for han, han hadde mykje ondt under krigen. Mere fikk vi 

sjelden vite, men jeg tror vi likevel forsto hva det handla om og så med mildere øyne på 

mannen.    

 

 

       

 
   

     Rester etter ei kanonstilling på vegen ut til Stavneset. I dag er området nesten gjengrodd. 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 



     SILDETIDA 
 
Sildetida var et viktig årlig innslag i Skarbøvika på 60-tallet. Plutselig kom fullasta båter inn 

til kaiene og skulle levere, og straks var alle opptatt av det. Egentlig glemte nok de fleste barn 

og ungdommer sildefisket mellom sesongene. Vi snakket sjelden om det ellers i året. Men når 

det sto på for fullt, var det en stor begivenhet og et sentralt samtaleemne.  

 

Først og fremst var sildetida en inntekstmulighet for unge gutter. (Igjen må jeg spørre meg, 

hvor var jentene? Så jeg noen ganger jenter selge sild?) Silda ble kalt havets sølv, og for 

guttunger i Skarbøvika ga den i alle fall sølv i lomma. Båtene kom fullasta til kai hos Brødr. 

Aarsæther, hos I.E. Vartdal og ved de andre mottakene. Noen ganger var de så fullasta at 

skroget knapt stakk opp av sjøen. Rommet var proppa med sild, og de heldigste hadde også 

dekkslast, det betydde at de også hadde lasta sild rett ned på dekket etter at lukene i 

lasterommet var skalka. Fiskerne måtte da gå oppå sildehaugen når de skulle forflytte seg 

ombord, noe vi syntes både var tøft og litt ekkelt. Det var jo tross alt mat de spaserte på.  

 

Silda ble heist på land med grabb. Den ble sluppet rett ned i sildehaugen, kjevene ble knepet 

sammen og grabben ble så løftet og svingt innover kaia. Der ble silda droppa i ei slags trakt 

som munna ut i ”hektoliteren”, et svært målebeger som gikk fram og tilbake og ble fylt og 

tømt vekselvis. Det var slik de klarte å bestemme størrelsen på lasten og hva rederne og 

fiskerne skulle ha i oppgjør.  

 

Når grabben ble løfta, falt det alltid sild ned. Noen endte tilbake i båten, noen gikk i sjøen 

mellom rekka og kaikanten og en god del falt på kaia. Det var disse vi guttene var ute etter. Vi 

hadde utstyrt oss med en streng som vi skulle samle sild på ved å tre den gjennom hodet på 

silda. Vi stakk strengen inn i det ene øyet og lot den komme ut gjennom det andre. Vi stoppa 

nesten alltid på ti sild, da var børa tung nok og det var lett å regne ut prisen, også for de som 

ikke var stø i gangetabellen.  

 

Men før vi kom så langt, måtte vi forsere et viktig hinder, og det var formannen. Det var 

nemlig ikke bare å forsyne seg av silda. Kaiformannen overvåka lossinga nøye, han var 

overalt og hadde også et skarpt øye på oss guttene. Hvis vi tørte, spurte vi om å få plukke. 

Noen gangar sa han ja, andre ganger ble vi bedt om å stikke av. Det siste var det vanskeligste, 

for da måtte vi prøve å stjele sildene når formannen eller andre voksne menn så en annen veg. 

Ei full hank med sild ble det likevel på oss de fleste gangene.  

 

Så var det å ta turen opp i nærmeste hus. Noen hadde riktignok streng beskjed om å komme 

hjem med sild og måtte lydig gjøre det, men det var dårlig butikk, for foreldrene betalte ikke. 

Vi slet oss oppover med våre ti storsild mens strengen gnog seg inn i hånda. For å klare børa 

måtte vi lene oss til motsatt side med det resultatet at sildehanken la seg inntil buksebeinet. 

Sannsynligvis så klærne våre fryktelige ut etter noen slike turer, men jeg kan aldri huske at vi 

fikk kjeft for akkurat det.  

 

Prisen på silda var alltid den samme, ti øre pr stk. Ei hank ga altså ei heil krone, en god slant 

penger. Vi bar silda opp trappene og ringte på hos ei kjerring. Som regel kjøpte den første og 

beste hele lasten. Dette på tross av at det dryppet både sildeblod og fiskeskjell ned på gulvet i 

gangen hennes. Det var liksom en slags unntakstilstand i sildetida, ting vi ellers fikk kjeft for 

passerte uten problem. 

 



Så steikte mødrene sildekaker. Det var utrolig gode og vi maula som gale, men det lukta sild i 

ukevis i kjøkken og ganger etterpå. Ingen hadde jo kjøkkenvifte på 60-tallet, og steikt sildefett 

lukter sterkt. Jeg kan ikke huske at noen syntes det var ekkelt, det var bare kort og godt 

sesongens egen lukt.   

 

Det store bygget i Osane som i dag heter Tilsynsheimen ble i sin tid bygget som 

sildelosserherberge for tilreisende folk som søkte arbeid i sildetida. Da silda forsvant ble det 

ungdomsherberge, og i dag er det bolig og behandlingsplass i rusomsorgen. På en måte 

henger det litt sammen med opprinnelsen, for det var nok en god del fyll blant de tilreisende 

sildelosserne. Kanskje en eller to av dem har bodd der i seinere år også? 

 

 

 

 

 

     

 
 

 

 

  

     

 

 

 

 

 

 



    BUTIKKANE 
 
Det var egenlig bare to butikker i Skarbøvika på 60-tallet, ”Iversen” og ”John”. Dette var den 

dagligdagse betegnelsen på de to kolonialbutikkene som egentlig het G. Iversen og John 

Skarbøvik. På slutten av tiåret kom det riktignok en butikk til, Bakkeli, som lå lenger oppe i 

bakkene, men den hadde aldri samme status som de to andre.  

 

Iversen-butikken lå først, tidlig på 60-tallet, nede i Drønnenbua. G-en i navnet var 

forbokstaven til den myndige eieren Gudrun Iversen. Hun hadde en mann som også jobba i 

butikken, han het Knut, men det var aldri tvil om hvem som var sjefen. Konkurrenten holdt til 

i kjelleren i det huset der han Purke-Reidar bodde, og sjef og eier var altså John Skarbøvik. 

Han hadde også kona som kollega i butikken. I den første tida ble det handla over disk, og 

melk ble helt opp med spesielle litermål med lang hank fra store spann. Kundene måtte selv 

ha med mindre spann for å bære melka hjem. Egg sto på brett på disken og ble pakka i poser, 

og de andre varene lå i hyller bak disken. Alle kunder hadde også med seg nett til å ha varene 

i. Plastnettet var ikke oppfunnet. Akkurat det med å handle egg var vanskelig. Vi ungene 

klarte sjelden å få dem heile hjem. 

 

Et sted ut på 60-tallet flytta begge butikkene bort til midten av Skarbøvikgata, og nå lå de 

vegg i vegg, slik skikkelige konkurrenter skal. Nå hadde begge fått hyller som kundene kunne 

plukke varer fra, men det meste gikk ennå over disk. Melka kom etter hvert i blanke 

litersflasker (seinere brune), og de fleste kundene hadde med seg tomme og nyvaskede flasker 

tilbake når de handlet. Melka bar de hjem i spesielle melkenett av ståltråd der flaskene sto 

loddrett. Fløten ble solgt i spesielle halvlitersflasker, men den var dyr og ble bare brukt til 

bløtkaker. Til fløte i kaffen brukte foreldra våre det tjukke laget som danna seg øverst i H-

melkflaskene.  

 

Kundene i Skarbøvika var delt i to grupper. Enten handla du med John eller så gikk du til 

Iversen. Det er vanskelig å si hvorfor man valgte den ene eller den andre, men hadde man 

først begynt en plass, så fortsatte man som kunde der. Trolig hadde det med at de fleste handla 

på bok og bare betalte en gang i måneden. På den måten ble en jo bundet til ”sin” butikk. En 

annen ting som kunne påvirke butikkvalget var at Iversen solgte øl mens John-butikken var 

tørrlagt. John og kona var kjent som avholdsfolk. Trolig spilte dette større rolle enn priser når 

en skulle velge kjøpmann.  

 

Fordelen med at foreldra våre handla på bok, var at det gikk an å gå innom og snope og så be 

om å få det oppført. Det kom riktig nok for en dag til slutt, men først på slutten av måneden, 

og det var som regel greit å få tilgivelse mot et løfte om ikke å gjøre det mer. 

 

Mot slutten av 60-åra innførte begge butikkene handlevogner. De hadde bare noen få av dem 

og prøvde så godt de kunne å rydde plass slik at kundene kunne sku dem mellom reolene. Det 

var helt klart i trangeste laget, men det ga oss en følelse av framgang og framtid, at den store 

verden også var på veg mot oss i lille Skarbøvika. Det samme følte vi også da de begynte med 

tilbud, bæreposer og reklameplakater. De samme reklamene vi kjente fra Hjemmet og Norsk 

ukeblad hang nå i stort format i butikkene.  

 

Gudrunbutikken ble lagt ned fordi eieren døde tidlig, og Johnbutikken, som da hadde 

”vunnet” handelskampen i Skarbøvika, ekspanderte og åpna stor ny butikk på andre sida av 

vegen. Der drev de i noen år, til de også ble lagt ned, utkonkurrert av store varesenter og 

kunder som kjørte bil og handlet i stort der det var billigst. Tilhørigheten til ”vår” butikk var 



borte. På 60-tallet var det seks kolonialbutikker utenfor Steinvågsbroa, om en tar med de tre 

på Hessa. Nå er der en igjen, og den er ikke oppkalt etter eieren, slik de gjorde det på 60-

tallet. 

 

 

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     FJØRENE 
 

Blant de viktigste leikeplassene for gutter i Skarbøvika på 60-tallet var fjørene. 

Det var 5-6 store fjører i Skarbøvika og Kleivane, men alle var ikke like 

spennende. Vi ga fjørene egne navn etter hvilken bedrift de lå inntil, for 

eksempel Aarsætherfjøra og Drønnenfjøra. Noen navn ble forkorta, fjøra ved 

Polyform ble kalt ”Polyf-fjøra”.  

 

Felles for alle fjørene var at de var fulle av drivgods. Egentlig var det stort sett 

boss, men for guttane var det spennende, og hver dag var ulik fordi vi stadig fant 

nye ting. Hiv det på sjøen, var en stadig gjentatt måte å si at en skulle kvitte seg 

med noe på. Gikk man ned på ei kai og kasta noe, så var det per definisjon borte. 

Forurensing var knapt et ord noen kjente. All industri langs Aspevågen hadde en 

slags hevdvunnen rett til å kunne dumpe avfall i sjøen, eller til nød brenne det i 

fjøra. Det brant for eksempel alltid et større eller mindre bål borte med 

Liaaenverftet. Noe fiskeslo fra industrien ble riktignok sendt til 

guanoproduksjon, men ingen protesterte om det noen ganger i stedet ble dumpa 

over kaikanten. Privatfolk så på sjøen på samme måten og kvittet seg med det 

man ikke trengte ved å kaste det på sjøen. Og ingen båter tok med seg søppel til 

land på 60-tallet. For det meste gikk også all kloakk fra ytre bydel urensa i 

Aspevågen.  

 

I fjørene kunne vi snu steiner og leite etter småkrabber. Det var om å gjøre å 

finne flest og selvsagt den største. Når vi hadde lett i timevis og sett lenge på 

dem, ble de tømt ut igjen. Noen såkalt tøffe gutter kunne finne på å knuse dem 

først, men det likte vi ikke, det var dyreplageri, nesten like ille som å fiske 

måser. 

 

Småguttane fant ”alt” i fjørene. Skulle noen bygge hytte, var det det første stedet 

å leite etter material. Det var alltid mye trevirke som dreiv i land, særlig kasser 

og tønner fra fiskeindustrien, men også planker og større bjelker. Hadde vi lite 

spiker, måtte vi trekke det ut av fjølene og rette dem ut. Når hytta var ferdig, 

skulle den gjerne males. Da var det å gå langs fjørene og samle sammen alle 

malings- og lakkbokser vi fant og blande innholdet. Av en eller annen grunn ble 

slike bokser ofte kasta med lokket på og de dreiv derfor i land med 

malingsrestene intakt etter ei tid.  

 

En av de mest spennende, men også farligste aktivitetene i fjøra var å bygge 

flåter. Det var farlig fordi de fleste ikke kunne svømme før de var 12-13 år, og 

ingen hadde flytevest. Foreldrene hadde sagt klart fra at det var strengt forbudt å 



 
                                  Aarsætherfjøra, ca 1960 eller litt før.   

 

leike på flåte, trolig gjorde det det bare mer forlokkende. Flåtene ble vanligvis 

konstruert av to langsgående parallelle planker som ble holdt sammen av mindre 

fjøler på tvers. Vi satt gjerne på ei bruskasse midt på flåten når vi rodde, eller 

kanskje det er riktigere å si padla, for årene var stort sett ei lang fjøl som ble 

brukt på samme måte som padleåra til en kajakk. Noen ganger ble det spikra på 

åreblad på begge endene.  

 

Vi skilte mellom enmannsflåter, tomannsflåter og større flåter, men de siste var 

sjeldne. En enmannsflåte bar én gutt. Da lå den helt i vannskorpa. Om en gutt til 

gikk om bord, sank flåten og sto på bunnen. Heldigvis padla vi mest på grunt 

vann innerst i fjørene. Det var skummelt å padle så langt ut at vi passerte 

marebakken og ikke så bunnen lenger, da var en tøff. Men noen ganger måtte vi 

gjøre det, for eksempel når en flåte skulle flyttes fra ei fjøre til ei anna. Da måtte 

en av oss ofre seg og padle rundt ei kai, et meget hasardiøst prosjekt. Det kunne  

nemlig komme i bølger! Bølger var fryktet av alle flåtebyggere. Båter som gikk 

på Aspevågen, skapte bølger som slo inn mot fjørene. Var en da utpå med en 

flåte, ble det skummelt. Noen båter hadde særlig store og farlige bølger. Faktisk 

kjente guttane de forskjellige bølgene fra hverandre. Draugen-bølgene og 

Klimpen-bølgene var ikke så farlige, men kom Haram-bølgene var det bare å ro 

mot land alt planker og spiker holdt, for de kunne til og med velte en 

tomannsflåte!  

 

En gang datt en liten gut på sjøen fra ei kai, men han ble redda av en av 

storeguttane som hoppa uti etter han. Redningsmannen bar han opp til mora med 
en hale av unger etter seg. Mora kom ut på trappa, og vi ventet store gledesscener da hun fikk 

vite at sønnen nettopp var reddet fra den visse død. Men hun smelte døra i, og dagen etter fikk 

vi høre at han hadde fått skikkelig bank. Han lærte i alle fall å hold seg unna kaiene – for ei 

stund. 



 
    

  Helge Håvoll og Olaf Sulebakk på rotur 

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   VÅGE-KIOSKEN 

 
Kiosken til Våge (eller Vaage, Wåge eller Waage?) var en sentral institusjon i Skarbøvika på 

60-tallet. Den het Våge-kiosken, Våge-sjappa eller bare ”sjappa”.  

Kiosken besto av en lysblå snutebuss som var bygd om. Alle vinduer var malt over og det var 

montert en lem på den ene sida. Når den ble slått opp, var kiosken åpen. Da åpenbarte et stort 

oppdelt vindu seg og den midterste delen kunne skyves til side for å betjene kunder. Lemmen 

fungerte da som tak over åpninga. Småunger hadde litt problem med å bli betjent, for vinduet 

de handla gjennom var ganske høyt plassert. Gjennom vinduet kunne vi se kjente sjokolader 

som vi sjelden eller nesten aldri hadde råd til: Mokkatrøffel, Geletrøffel, Lohengrin, Firkløver 

og Melkesjokolade med og uten nøtter og Opal, uforholdsmessig stor for å koste bare 50 øre, 

dropsposer, dropsesker og snorlakris. Røyk solgte han også, men det hadde vi ikke blitt 

interessert i enda.    

 

Kunder som kom på sykkel kunne holde seg i lemtaket med ei hånd mens de handla og slik 

bli sittende på setet under handelen. Det var stort sett bare storegutane som hadde selvtillit 

nok til å opptre slik, og det var sett på som veldig tøft. Våge var alltid aleine i kiosken. Han 

hadde grått hår og gikk med kvit jakke, trolig en slags kokkeklær. Dette hadde han muligens 

valgt fordi han tilberedte mat i vogna, nærmere bestemt, han varma pølser. Pølse med brød 

var eneste varmmat som kunne kjøpes i Skarbøvika på 60-tallet. Det var store skikkelige 

kjøttpølser med brød, og tilbehøret var sennep og ketsjup, aldri noe annet. Storegutane stakk 

hodet inn i hullet (det turde ikke vi yngre) og bestilte høytlydt med følgende ord: -Våge, få ei 

med begge dela! Det betydde da: Jeg skal ha ei pølse med ketsjup og sennep! sagt på en 

veldig tøff måte. Det var mye å lære om det voksne liv når en sto utenfor Våge-sjappa. 

 

Og nettopp det å henge utenfor kiosken var en sentral aktivitet for gutter og noen få jenter i 

Skarbøvika på 60-tallet. Det var bydelens naturlige samlingssted store deler av året. 

Problemet var bare at de fleste ikke hadde penger. En kunne alltids leite opp ei tomflaske og 

dermed få en liten pakke Toy, men som oftest måtte de ubemidla stå der i pølselukta og sikle 

og drømme og håpe på at de en dag hadde lommebok med penger – slik som storegutane. 

Dessverre får jeg vel si nå, mer enn 40 år etter, ble mye av dødtida brukt til å terge Våge i 

kiosken. Det var nesten en slags stillingskrig. Han satt inn og røyka, vi sto ute kjeda oss. Det 

ble en del sparking i bussveggene, dumme kommentarer gjennom hullet og i blant gikk det 

enda lenger. Jeg husker spesielt den kvelden en av de tøffere guttane fanga et pinnsvin og 

kasta det inn i kiosken. Da blei Våge skikkelig forbanna, men han kom ikke ut, ikke den 

kvelden eller noen andre kvelder. Det gjorde imidlertid pinnsvinet, samme veg det hadde 

kommet inn, ledsaget av en strøm med hissige ord. Merkelig nok var han den samme som 

alltid neste dag.  

 

Våge-kiosken bar på en mørk hemmelighet. Han solgte Cocktail! Ordet Cocktail var 

synonymt med pornoblad på 60-tallet. Det var stort sett det eneste som ble utgitt i Norge, og 

navnet ble dermed et salgs fellesnavn på alle blad av den kategorien. Hvor pornografisk 

Cocktail var på 60-tallet, kan sikkert diskuteres. Trolig kunne det meste av det som ble fortalt, 

stått i et menighetsblad i dag, men den gangen var det grenseprengende og forbudt. Våge 

hadde de fleste blada han solgte utstilt i vinduet. De hang i klyper på ei snor han hadde spent 

opp slik at kundene kunne se framsidene gjennom rutene. Cocktail-blada hang selvsagt ikke 

til allmenn beskuelse, de lå under disken. I blant når vi hang utenfor og prøvde å få tida til å 

gå, kom en mann og kjøpte Cocktail. Han senka stemmen og bøyde seg inn i hullet når han 

bestilte, men vi skjønte tegninga og hadde øyne og ører på stilker. Våge rulla da alltid bladet 



sammen og slo en strikk dobbelt rundt det. Det gjorde han aldri med Allers eller Vi Menn, 

men en slik handel fordra nok større diskresjon. Mannen, som selvsagt ikke var en vanlig 

pappa i guttekretsen, stakk bladet på innerlomma og forta seg bort fra stedet.  

 

En gang var det imidlertid en som brøt alle barrierer. Det var selvsagt en av de fascinerende 

storegutane. Han kom syklende og inntok takgrepet slik at han ble sittende på setet. Foran han 

sto ei dame med to jenter som handla snop. Da de var ferdig og skulle til å gå, ropte 

storeguten inn gjennom åpninga: -Våge! Ei med begge dela og siste Cocktail! Dama treiv tak i 

døtrene og forta seg vekk fra stedet med stivt ganglag. Og vi yngre skjønte at det ennå var en 

lang veg å gå før vi ble så tøffe som man tydeligvis måtte bli når en selv ble storegut. 

 

 

 

 

 

 
                    Kioskbuss. (Dette er ikke den originale Vågekiosken, men den er nesten identisk med den.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    MYNTMÅLER  
 

De fleste familier som bodde i Skarbøvika på 60-tallet, hadde myntmåler, og det 
var sikkert vanlig i andre bydeler også. Myntmåleren var et apparat som hang på en vegg i 

leiligheta der en betalte strømmen, bokstavelig talt og direkte. En betalte med mynter og fikk 

strøm til en hadde brukt opp verdien av mynten. Da gikk lyset, og en måtte putte på en ny 

mynt og vri rundt et lite ratt, så kom strømmen på igjen. Bakgrunnen for at myntmålere ble 

montert, var nok at en familie da hadde kontroll på hvor mye de brukte til strøm og alltid var à 

jour med betalinga. Dersom de hadde hatt vanlig strømmåler, ville de få ei regning av uviss 

størrelse noen ganger i året, og det kunne fort bli vanskelig å finne råd til på et stramt budsjett. 

Det kan vel kanskje også tenkes at e-verket selv hadde interesse i å ha myntmålere i hjemma 

til folk med lite penger, så fikk de i alle fall inn pengene de hadde krav på. Fadern maste og 

kjefta uansett bestandig om å slå av lys og lukke dører for å spare på strømmen. Det ble jeg 

møkka lei av! 

 

I mange år var det kronestykker som ble putta på myntmåleren, men på slutten, før de fleste 

blei bytta ut med vanlig strømmåler, gikk flere over til femkronere.  

Myntmåleren var ei ganske stor svart boks som hang høyt oppe på en vegg. Jeg husker at jeg 

lenge ikke nådde opp og måtte klatre på en kommode for å få putta på ei krone når det 

trengtes. Måleren hadde et hull på ene sida til å putte kronene i og altså en rund knapp til å 

dreie på. Først da datt krona ned og strømmen kom på igjen. Under dreierattet sto det på noen 

målere: Ilegg 1 Krone. Ellers var det et vindu med et telleverk på. Under myntmåleren var det 

montert ei boks der pengene blei samla opp. Den var plombert slik at det ikke gikk an å ta den 

løs og stjele penger uten at det blei oppdaga. Vi guttane grubla ofte på om det var mulig å 

stjele penger fra myntmåleren, men jeg kan ikke huske at noen klarte det. Det gikk rykte om 

at det gikk an å slippe ned ei krone med ei sen i hullet slik at du kunne dra den opp igjen 

etterpå og likevel få strøm, men det tror jeg var ei vandrehistorie. Det skal visst ha gått an 

med de gamle gassautomatene der en putta på tiøringer, men det var lenge før 60-tallet. Det 

var også noen som prøvde seg med utenlandske penger på samme størrelse som kronestykket, 

men det blei alltid oppdaga når pengene blei talt opp, og så måtte de betale likevel. 

 

Hvis vi ikke hadde kronestykker i huset når lyset gikk, måtte vi over til en nabo og låne. Var 

det seint på kvelden, hendte det til og med at foreldra måtte låne fra ei av sparebørsene til 

ungane. En gang blei brodern sendt ned for å veksle en femmer i kronestykker på bussen. Han 

sto lenge og venta, men da bussen kom, var han den eneste på busstoppet. Han Ellefsen på 

Hessaruta blei skikkelig sur og kjefta på han, både for at han hadde stoppa bussen og for at 

han brukte opp vekslepengene hans, men veksle fikk han og strømmen kom på igjen. 

 

Boksa med kronestykkene blei selvsagt full og måtte tømmes. Da kom det en mann og ringte 

på døra og opplyste at han skulle tømme måleren. Det må ha vært samme mannen heile tida, 

for modern snakka alltid lenge med han mens han holdt på med jobben sin og talte opp 

pengene, som om de var gamle kjente.  

Av og til opplyste han at han måtte skru opp grunnavgifta, og da kunne modern bli litt stram 

om munnen. Det betydde i klartekst at de måtte putte på flere kroner for strømmen i den neste 

perioden. Men ellers kan jeg ikke huske annet enn at det var en gemyttlig atmosfære da 

målertømmeren var på besøk. Et slikt system hadde ellers ikke fungert uten hjemmeværende 

mødre. De kom jo i den vanlige arbeidstida og forventa å finne noen hjemme i de fleste husa.  

 

De som tømte myntmålerne, må ha hatt noen merkelige opplevelser i noen hjem. 



Jeg husker godt en regnværsdag i en sommerferie. Brodern og jeg var ganske små og hadde 

krøpet opp i senga til modern, og vi lå frampå på grunn av været. Fadern var på jobb som 

vanlig. Da ringte det på, og inn kom han som skulle tømme myntmåleren. Hos oss hang den 

på soverommet, så han måtte stå der inne mens han jobba. Vi tre ble liggende i senga mens 

mannen gjorde det han skulle. Hele tida prata han med modern og litt med oss, og det så ikke 

ut til at det affiserte han det minste at han sto inne på soverommet til ei dame i nattkjolen og 

med to unger i senga. Gardinene var trekt for, og det lå klær rundt omkring.  Han var nok vant 

til litt av hvert. Noen ganger ba modern han på kaffi, og da kunne han sette seg ned og prate ei 

stund ved kjøkkenbordet. Det var nok litt romsligere med tid i de fleste yrkene på 60-tallet. I 

dag er målertømmerne pensjonert og myntmålerne avskaffa, men kanskje er det ennå noen 

som har problem med strømregninga? 

 

 

 

 

           
 



    SANKTHANSBÅL 
 
Ålesund er fremdeles en by som er kjent for sankthansbåla, og vi har da også satt 

verdensrekord i høyde minst to ganger. Men i dag er det bare ett stort bål igjen, de andre båla 

som brennes er stort sett ruskehauger som lokale idrettslag eller velforeninger skraper 

sammen.  

 

Slik var det ikke på 60-tallet. Da hadde Ålesund ennå mange store og tradisjonsrike bål. I ytre 

bydeler var det tre bål som kjempa om å være størst, Hessabålet, Steinvågsbålet, også kalt 

Skjervabålet, og Vikabålet som var Skarbøvikas stolthet. Det kan vel ikke nektes at 

Steinvågsbålet gikk av med seieren hvert år, selv om slikt ikke ble offisielt kontrollmålt på 

den tida. Alle kunne se at det var slik. Dagen før sankthans så vi over Aspevågen at det var 

stor aktivitet vest for Liaaen, og da vi våkna om morgenen, sto bålet der, nyreist og mektig. Vi 

likte det ikke, men det var bare å gi seg.  

 

Hessabålet ble på 60-tallet bygd og brent nedenfor Hessaskaret. Tilskuerne satt da oppe i ei 

grasskråning og så ned på bålet, eller i alle fall i høyde med flammene på toppen. Det kunne 

være ganske stort og imponerende, men for oss fra Skarbøvika var det alltid en viss risiko 

med å begi seg over bygrensa og inn på Hessa. Hvis noen skjønte at vi var fra Vikane, kunne 

vi få bank eller i det minste bli bedt om å dra oss til helvete ut igjen der vi kom fra. Jeg tror 

jeg var der bare en gang, og da var jeg ganske liten. Men jeg husker bålsangen: 

 

Hessabålet leve,  

Vikabålet dø! 

Hessabålet lenge leve, 

Vikabålet dø! 

 

Vikingane stjal og brente, 

så kom han Lillevik og skjente, 

skjente så det var ei gru 

og sa at vikingane var en tjuv. 

 

Hvem han Lillevik som skulle ta oss var, vet jeg ikke. Det var ellers nesten den samme sangen 

som var bålsang for Vikabålet, bare at bålnavna blei bytta om og han Lillevik ble erstatta med 

han Skarbøvik (Reidar Skarbøvik, bydelens kjente politimann). 

 

Vikabålet ble på 60-tallet for det meste brent på Tueneset. Tidligere hadde det vært bygd på 

ulike sted i Skarbøvika, men etter som Tueneset mer og mer gikk over fra å være gammelt 

militært område til å bli friluftsområde, ble det fast tradisjon å brenne Vikabålet på ei gammel 

tomt til venstre for sandstranda. Minuset med det var at det var langt å frakte kassene og 

tønnene. De to konkurrerende båla i ytre bydel lå ved Aspåevågen og kunne følgelig bruke båt 

til å stjele fra buene og frakte tilfang til bålplassen. De som laga Vikabålet, måtte bære 

bålmaterialet, dra det på vogner eller i sjeldne tilfeller få det kjørt med lastebil.  

 

I områda mellom de tre store båla oppsto det noe jeg vil kalle småungebål. Dette var yngre 

barn som ville kopiere de tøffe storegutane som bygde de ekte båla. Selv var jeg med å lage 

noe vi kalte Kleivabålet noen år midt på 60-tallet. Det lå i fjøra ved Bjørdalbua, kun 20 meter 

fra nærmeste bolighus. Slikt var ikke så nøye den gang. Barn i den nordlige delen av 

Skarbøvika laga noen år et bål de kalte Nordbålet. Disse båla var viktige for de som var med å 



lage dem, men de fikk aldri noen status og forsvant etter noen år. Kanskje noen av samlerne 

ble med i bålgjengene til de virkelige båla etter hvert? 

 

Sankthansaften var først en familiefest, men etter som vi vokste til ble det mer og mer en 

ungdomsgreie, og alkohol ble en del av festen. Vi kopierte også der storegutane som vi alltid 

så opp til. Noe jeg imidlertid aldri tørte å prøve var følgende manndomsøvelse som vi så på 

med skrekkblanda fryd hvert år. Når Vikabålet hadde tatt skikkelig fyr i toppen en fem-seks 

meter opp, var det alltid et par storeguta som stilte seg med ryggen inntil bålet og røyka. Der 

sto de og prøvde å se uanfekta ut og lot som at å stå inntil et brennende bål var hverdagskost. 

Selvfølgelig var vi imponert, men var det ikke litt dumdristig? Etter ei stund begynte det å 

dette glør ned i brylkremsveisen, men de blei bare børsta vekk med hendene. Da den første 

brennende fjølbiten datt ned rett ved siden av dem, ble de mer usikre i blikket, men ennå sto 

de standhaftig på plassen sin. Men så begynte det å rause i toppen av bålet, og de to tøffingene 

ble innhylla i et gnistregn. Da sprang de vekk, men det gjorde ingenting. De hadde vist oss 

småungene enda en gang at vi hadde mye vi måtte lære i åra framover. 

 

 
Sankthans på Tueneset 1965. The Quinters spiller til dans i en ruin fra krigen. Vikabålet 

skimtes så vidt i bakgrunnen, midt på bildet.   

 

 

 



EI STEIKE TULEN DRETE SOM SPILTE KLINKIS 
 

Hver tid har sine slanguttrykk. Slik var det også på 60-tallet, og ungdommen i Skarbøvika ble 

både påvirka av andre og skapte sine egne uttrykk. Her kommer et knippe med ord og 

vendinger som de fleste som vokste opp i ytre bydel på 60-tallet forsto og også brukte, i alle 

fall guttane. Jeg har en følelse av at jentene ikke brukte slanguttrykk i samme grad. Først litt 

om ulike måter å beskrive folk på. Noen av orda var sikkert i bruk også i andre bydeler. 

 

En person kunne være snål eller en knøl eller en fjomp. Sto det litt verre til kunne en bli 

omtalt som steike tulen. Noen ble til og med omtalt som sinnsyke. Årefolkalka var et ord som 

beskreiv demente gamle folk, men kunne også brukes som skjellsord om dumme folk, men 

som oftest var det nok å karakterisere dem som kjøthaud eller bare tjukk i haudet. Enkelte 

ustyrlige var vill i nikkersen eller ikkje riktig navla. En person fra distriktet ble omtalt som 

bone eller enda verre, grautbone. En vimsete person var en sosekopp, og en latstokk som bare 

satt og så på når de andre spilte fotball, var ei dakje eller ei slye. En som klaga til dei voksne, 

var en klagerskit og ei drete. Hvis du pynta deg litt for mye til hverdags og prøvde å snakke 

pent, var du sossete. De som var sossete, hadde som regel foreldre som trodde dei va nåkke.  

 

                              
                Hadde han lakksko til uniformen? (Chris Westre) 

 

Var du dame eller jente kunne du ende opp som et græv, ei flukse eller ei flyfille. Alle verst 

var det visst jenta gikk på båtane. Da ble ho som regel på tjukken til slutt og fikk lausonge. Ei 

fin jente som mange var interessert i, var ei rype, og hvis ho hadde type som hadde 

motorsykkel, blei ho eksosrype. Hvis ho var i yngste laget, men hadde potensiale til å bli ei 

rype, var ho ei blire. Det var ikke bra for ei jente å bli kjent for å være lett på tråden.  Det ble 



de nemlig kalt de som det var lett å komme i buksa på.  Men de fleste jentene likte ikke gutter 

som bare var ute etter én ting, det sa de i alle fall. Slike typer syntes de var kvalme.     

 

 

    
        Ei blire! (Gunvor Hagen Wolstad) 

 

Når stemninga var høy, sa vi gjerne at det var mye haloi, sjalabais eller leven. Hvis du hadde 

drukket og ble oppdaga av foreldra, da ble det som oftest skikkelig baluba. Når du drakk, blei 

du først brisen før du blei drita full, ingen sa dritings eller kanon på 60-tallet. En far kunne bli 

drita full, men hvis ei mor blei brisen, het det bare godt humør. Dagen etter at en hadde vært 

drita full fikk en oftest bakhaud. 

 

 

 

 



                                   
     Litt brisen? (Roar Indergaard og Olaf Sulebakk) 

   

Når ungane leika, spilte de for eksempel lappis, henti over, hali-hala, boksa går, gjemme og 

leite, klinkis eller koggen. Guttane holdt ofte på med indis og kåbbåy. Hvis flere var sammen 

og fant ei krone på bakken, gjaldt det å tinge på ho først, for da var den din. Når vi gikk på 

kino, var det som regel på femmern eller på sjuern for vi var lenge for unge til å komme inn 

på niern. I barneselsskap fikk vi som regel bare ei lita brus, og vi måtte pynte oss, men vi 

slapp som regel å gå med lakksko.  

 

   
                    Full haloi!  (Roger Larsen, John Ola Sæther og Per Helge Pettersen) 



Hadde Skarbøvika sine egen slanguttrykk? Med fare for å bli for intern skal jeg nevne noen. 

Når vi sykla til Aspøyskolen og brukte trøsykkel, var det alltid tungt å trø opp Brobakken. 

Hvis vi skulle fiske, var det alltid best å gå bort på Staten. Av og til var det dans på Samfern, 

og fotballkampane var som regel på Siffen. Når vi så over Steinvågsundet, så vi dit bort som 

Steinvåsrampen bodde og innerst på Hessøya bodde Hessabøndene. På slutten av 60-tallet 

oppsto noen spesielle forkortelser som jeg tror var mer og mindre unike for ungdommer i 

Skarbøvika, muligens ikke brukt av alle der en gang. Desp var da forkortelse for desperat, for 

eksempel kunne en være desp fordi en ikke hadde penger til øl en lørdag. Beg var kortform 

for begrensning, altså en person som ikke klarte å styre seg: -Han eige ikkje beg! Om en ikke 

var fornøyd med noe, het det gjerne at ikke fant tilf i det, og tilf er da forkortet av 

tilfredsstillelse. -E finne ikkje tilf i å sitte her uten å ha røyk!  

 

 

 

                
             Var han riktig navla? (Harald Håvoll) 

 

 

En annen lokal variant var flerbruksorda, ord som kunne brukes om det meste av substantiv. 

Eksempel på slike er dings, greie og gøve. - Ta å åpn opp dinna greia og gi med dinna 

dingsen som ligge nedi! Gøve var i utgangspunktet noe ekkelt i flytende form, men det ble 

etter hvert anvendelig om det meste. Jeg husker en gang jeg skulle på speidermøte inne i 

byen. Vanligvis sykla jeg dit, men denne gangen gjorde jeg en vri. To kompiser hadde lånt en 

færing, og de rodde meg over Aspevågen med sykkelen om bord, lagt på tvers av båten med 

hjula utenfor ripa, slik at jeg kunne sykle hjem seinere. Dagen etter var det en som sa 

følgende: -Steik, det va tøft i går da du tok dingsen på gøva når du skulle på greia!  Utrolig 

nok forsto alle hva han mente. 



 

            
        Typisk knøl! (Forfatteren prøver konfirmasjonsklærna.) 

 

 

 

 

 



ORDA SOM FORSVANT 
 
Mange ord og uttrykk som var en naturlig del av vokabularet på 60-tallet, har forsvunnet stille 

og rolig ut av språket. Ikke det at de er blitt ulovlige eller er strøket av ordlistene, de brukes 

bare ikke mer. Tenk bare på klærna vi gikk med. Er det noen som i dag leter i skapet etter en 

jumper, et kardigansett, ei strekkbukse en kelly eller ei pau de paige-jakke? Har noen en 

langundik liggende, eller ei helsetrøye? Eller kanskje noen en gang hadde ei snobbete 

terylenebukse, ei som var spreng moderne? Modern brukte både bysteholder og hofteholder, 

den første har skifta navn, og den siste har forsvunnet.  

 

Det var ikke mange som hadde bil i Skarbøvika på 60-tallet, men om de hadde det, hadde de 

sikkert et bilpledd som var godt å ha når de kjørte på biltur. Kanskje faren i familien kjørte 

PO-løp? Om vinteren måtte han i alle fall ha kjettinga på hjula. Og han var nok misunnelig på 

dem som hadde et dollarglis. Selv hadde han kanskje en delebil stående i tilfelle noe gikk i 

stykker på bilen hanna. Han slapp uansett å sykle til jobben på en sykkel med ballongdekk. 

Og de som sykla i mørket, syntes det var tungt å trø når de måtte ha på dynamoen for å få 

strøm til lykta. 

 

Brukte mor di å støvsuge med en liten snerten støvsuger? Tok hun hjemmepermanent for å 

spare på husholdningspengene? Syntes hun at kjæresten din var alle tiders? Sa hun -Å-ja-og-

ja-de! når hun var sint på deg og -Du store min! når hun ble overraska? Jeg tror i alle fall hun 

hadde storklevask hver fredag, muligens brukte hun vaskebrett og sunlightsepe. Og hun sylta 

og safta nok hver høst. Kan hende hun var så dyktig at hun til og med hermetiserte mat selv. 

Hvis hun var huslig av seg og flink med hendene, fikk hun kanskje strikkemaskin i julegave. 

Når hun hadde vaska golvet, tok hun gjerne en sving med kluten på trappene også, for hun 

hadde så godt vann. Kanskje hun var av dem som hadde vaskedilla? 

 

Alle som vokste opp på 60-tallet, gikk på folkeskolen. Etter sjuende klasse kunne du begynne 

på realskolen hvis du hadde gode nok karakterer til å komme inn. Ellers måtte du gå på 

framhaldsskolen. De som var veldig flinke på skolen, kunne til slutt ta artium, mens de som 

sleit på skolen, kunne risikere å dumpe. På skolen hadde vi blekkhus og penneskaft med 

pennesplitt, og for at vi ikke skulle rote i bøkene, brukte vi trekkpapir. Hvis du var heldig, 

kunne du få ei fyllepenn i julegave. Da vi gikk ut av folkeskolen, måtte alle lage et herbarium 

med minst 25 pressa planta.  

 

Når fadern fikk tak i en stor torsk, hendte det at han laga boknafisk av den. Noe av det beste vi 

visste var sildekaker, dem maula vi uten sos og potete. Vi ungene likte godt kandis og 

tjukklakris, men eggedosis fikk vi sjelden lov til å lage, for egga var for dyre. Foreldra våre 

brukte kaffisukker til kaffien, og kaffibønnene var selvsagt malt på ei kaffikvern som hang på 

veggen på kjøkkenet. Vi hadde forresten aldri råd til å kjøpe mer enn ei mark kaffi i slengen, 

men når modern skulle lage skikkelig gode smørbrød, brukte hun bare godt smør. Da ble de 

gode på smak.  

 

Modern blei forarga hvis jenta i nabohuset fikk lausonge. Men hvis hun var gift, var det greit 

at hun kom i lykkelige omstendigheter. Da trengte hun forresten ikke damebind på en stund, 

men hun måtte skaffe seg omstendighetskjole. Sønnen i huset gjømte smusslitteratur under 

puta, men hvis mora fant det, blei det huskestue. Hun skulle ikke ha noe av slik lidderlighet! -

Vet du rett inderlig ka! Hun kasta bladet i bosskassa, og da havna det på bosskaia. Og hvis 

guttungen prøvde seg med en protest, fikk han høre at han var obstanasig.      

 



Nabogutten kunne være en skikkelig blåser. Han gjorde mye fantestreka. Og mora var kjent 

for å være ei sladrekjerring. Når mannen hennes ikke orka å høre mer på henne, gikk han ned 

i vedbua eller matbua og lot som at han hadde noe å gjøre der nede, for eksempel å åle 

poteter. Dattera i huset hadde opptupert hår og gikk med aurlandssko om sommeren og 

botfora om vinteren. 

 

Spør gjerne en under 20 år om han har hørt om sosakjøtt eller prinsessepudding, bekera eller 

vindjakke, søndagsklær eller kirketida. Jeg er sikker på at de dontakje! 

 

 

 
    

 
   Brodern og jeg med snobbete klær. 

 

 



ORDA SOM FORSVANT 2 
 

Språket endrer seg heile tida, og hver generasjon har sine ord og uttrykk. I Ålesund har ikkje 

blitt til ikke blant den yngre generasjon heilt inn til Emblem, og han og hun som pronomen 

har begynt å forsvinne i intetkjønn.  

-Ta d'n vekk, e vikke ha d'n! sier en ekte ålesundsfjortis i 2018. For oss som har levd siden 60-

tallet og enda lenger, er det litt vemodig, men jeg har en følelse av at mine egne foreldre følte 

det på samme måten den gangen som vi gjør i dag. De reagerte også på måten vi snakka på, at 

vi lage nye ord som de ikke forsto og slutta å bruke uttrykk som de selv følte seg hjemme i. 

Her er et lite knippe mimreord og -uttrykk som de fleste på min alder vil kjenne igjen, men 

som yngre generasjoner kanskje vil slite litt mer med å forstå.   

 

Når modern var sint på meg, var hun forarga. Hun syntes det var fortærende at jeg ikke alltid 

gjorde som hun ønska. Hun skulle helst sett at jeg var lydig, men det måtte hun nok skyte en 

hvit pil etter. Rett som det var tok hun bussen med planter og ei lita spade i veska. Da skulle 

hun på gravstedet. En gang i året satt hun og solgte lodd på Sjømannsforbudets tombola. Hun 

likte å pynte opp i huset. Særlig var hun stolt av to lampetter hun hadde arva fra foreldra sine. 

Sengeforleggerne hadde hun hekla selv, men det kinesiske sengeteppet hadde en venn av 

familien kjøpt mens han seilte ute, for da blei det mye billigere. De lange filleryene i entréen 

var uhåndterlige når hun skulle banke tepper, så de måtte hun bare riste. Hun hadde en utrolig 

lang slyngplante som vokste i ei urne som sto på golvet og nådde heilt opp til taket. Den 

hadde hun festa til veggen med maiblomster og andre nåler som hun kjøpte når noen kom på 

døra for å selge. Til hverdags gikk hun med knappeforkle for å spare klærne sine, og 

lommene var fulle av klesklyper når hun var ute på tørkeplassen for å henge opp klær. Da 

hadde hun holdt på i vaskekjelleren i mange timer. Hvis det begynte å regne når klærna hang 

ute på snora, måtte hun få dem inn igjen fort som et olja lyn.  

 

Fadern var sparsommelig, for det kunne komme verre tider, slik som i dei harde trettiåra. Da 

var de lurt å ha penga på bok. Hver fjortende dag fikk han lønningsposen med lønna i, og han 

telte nøye for å se om det stemte på øret. Vanligvis var det fadern som henta koks når vi skulle 

fyre i ovnen. Da brukte han koksskuffa og spadde koksen opp fra koksbingen. Oppfyringsved 

hugde han på huggestabben nede i vedbua. Fadern likte å bade, og da ropte han alltid at jeg 

måtte komme og skrubbe han på ryggen med ryggskrubben. Han hadde barberhøvel med løse 

barberblad, og barberskum på tube og smørte det på med en barberkost. Hvis han blei 

forkjøla og fikk litt feber, så tok han et par tabletter med acetyl-kinin og smørte seg på halsen 

med mentolatum, og så gikk han på jobb, for han likte ikke å skofte. Men hvis han blei 

sjukemeldt, visste han at han ville få penger på trygdekassa. Han stemte alltid på 

Arbeiderpartiet, selv om de hadde skuffa han i Nortrashipsaken. Og så var han litt sur på alle 

som kom seg fram i køa og fikk Åbo-leilighet utenom tur bare for at de hadde partiboka i 

orden.   

 

Nabogutten på 19 var utrolig tøff. Han hadde sleik og skinnjakke med oppbretta krage og 

pepitaruta bukse, og han drømte om å få kjøpt seg en amerikaner som han kunne ragge rundt 

med. Han hadde motorsykkel og eksosrype med opptupert hår og lårkort skjørt, og han var 

med i Banangjengen, men nå hadde han tenkt å forlate redet, og da var det vel tryggest å bli 

voksen og bytte ut motorsykkelen med bil. Mora mente at han måtte no ha rast fra se når han 

snart nådde myndighetsalderen og skulle på moen og trekke i Kongens klær. Han var ikke 

gammel nok til å kjøpe brennevin enda, men han likte godt å drikke Silver White og Fuhr 

Fino. Aller mest drømte han å ta en tur over dammen til Junaiten, men da måtte han nok 

mønstre på en Wilhelmsenbåt, ellers fikk han ikke råd, for han var ikke akkurat per kasse. 



Kanskje han skulle nøye seg med å dra på selfangst i Vestisen? Foreldra hadde gitt han ei 

Åbo-aksje til konfirmasjonen og bedt han å begynne å spare til innskuddet, men han hørte ikke 

på det øret.  

 

På radioen hørte vi ofte om prøvesprengninger på Novaja Semlja, og da sa foreldra at vi ikke 

måtte spise snø, for det kunne være atom i den, og alle voksne var litt redde for at kunne bli 

atomkrig hvis ikke russen og amerikanerane klarte å holde fred, tenk bare på Cubakrisa. De 

fleste trodde nok likevel at det gikk bra og at det ikke blei en tredje verdenskrig, men en 

kunne jo aldri vite hva de drev med der i øst bak jernteppet.  

 

Hva ville fjortisene av i dag sagt om disse gamle orda? Kanskje Serr? eller Lol! BRB neste 

uke!  

 

 

 

 
 

   Motorykkelgutta og kommende eksosrype? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Folk og familie  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



     MANNANE 
 

Alle familier hadde en mann. Han var det udiskutable midtpunktet på 60-tallet. Mannen var 

på jobb og tjente penger. Uten hans innsats ble det ikke mat og klær, ble det sagt. Kona sin 

jobb var å få pengene mannen tjente til å rekke lengst mulig.  

 

De fleste mannane jobba i nærmiljøet, gjerne på ei av sjøbudene, fra Wartdalbuda i sør til 

Statens fryseri i nord. Ganske mange var også på sjøen, helst på fiske. På 60-tallet kom også 

moderne bedrifter til i ytre bydel, med nye yrker. I Kleivane ble det bygd opp et stort 

tankanlegg, og i Osane kom det svære bygget til Polyform med moderne plastindustri. Strafo 

forniklingsanstalt kom også til på den tida, og like i nærheten var Farstad renseri. Mange 

manna trengtes også for å bygge alle de nye husa, særlig de store blokkene, som reiste seg i 

Skarbøvika utover på 50- og 60-tallet. Noen få manna hadde jobb i byen og tok bussen om 

morgenen. De var helst på kontor en plass, og det var visst litt finere enn en vanlig praktisk 

jobb.  

 

Hvis en mann for eksempel jobba på fiskebu, så virka det som han var der bestandig. Nesten 

ingen skifta jobb. Han kom syklende på den samme sykkelen gjennom heile 60-tallet, med 

samme hatten, den samme brune veska på bagasjebrettet og den samme termosen stakk opp. 

Vi ungene kjente dem alle, eller vi visste i alle fall hva de het og hvor de bodde. Jeg kan heller 

ikke huske at noen gikk av med pensjon. De som var pensjonister, hadde liksom alltid vært 

gamle.   

 

Mannane hadde respekt blant barna. Vi tørte sjelden si noe til en mann. Hvis en mann kjefta 

på oss for noe, så godtok vi det uten å mukke og fjerna oss. Enkelte manna kjefta mer enn 

andre, de likte tydeligvis å ha noe å si i gata. Dem likte vi ikke, og det ga vi tydelig uttrykk for 

til hverandre, men til mannen selv sa vi ikke et ord. På den andre side var noen av mannane 

veldig hyggelige. De slo av en prat eller kom med en kommentar om sykkelen vår eller 

fotballskona. Om de hadde hage, kunne vi i blant få epler, og de kunne til og med komme ned 

på kaia og fiske sammen med oss. Ofte var dette litt eldre manna med voksne barn eller noen 

som ikke hadde barn. Disse likte vi godt, og vi gikk aldri på slang hos dem.  

 

På 60-tallet var det ikke uvanlig at unger kunne gå rundt på bedriftene i arbeidstida. Dette 

kom nok av at mange hadde fedre som jobba i nærheten og at det var greit å gå på besøk til 

dem på jobben. Egenlig var det en fin form for yrkesorientering som barn sjelden har 

mulighet til i dag. Vi kunne stå lenge og se på mannane som jobba, særlig hvis de gjorde noe 

spennende som for eksempel å gjøre opp fisk. Det var fascinerende å se hvor fort de kunne 

åpne en torsk og fjerne innmaten med en svær kniv, uten å skjære seg. Lasting og lossing med 

kran kunne vi også se på i lang tid uten å gå lei, for ikke å snakke om hvis en mann jobba med 

ei gravemaskin. Da ble det nesten sammenstimling. Men en ting skjønte vi aldri, nemlig 

hvorfor vi noen ganger fikk lov å stå og se på arbeidet mens vi andre ganger blei jaga. Vi fant 

aldri noen konsekvens i dette, men det holdt oss ikke fra å komme igjen ved ei senere 

anledning. Jeg kan forresten ikke huske at jeg noe gang sto og så på kvinnfolkarbeid, for 

eksempel på klippfisken på Brødrene Aarsæther, det hadde liksom ingen appell til oss gutter.  

 

Noen manna hadde større status enn andre, og størst av alle raget formannane. 

Det var en formann i hver bedrift, og noen store bedrifter hadde flere. Jeg tror Brødrene 

Aarsæther hadde formann både på trana, på klippfisken og på tørrfisken. Formannane hadde 

en egen myndighet som det sto stor respekt av.  

 



En gang på slutten av 60-tallet hadde jeg sommerjobb på ei fiskebu. Vi skulle tømme en lekter 

for tørrfisk. Fisken ble heist opp til fjerde etasje, og en gjeng unge gutter skulle fylle kassa 

som ble heist ned i lekteren. Vi var kanskje lite motivert og jobba i seineste laget, for plutselig 

sto formannen i lasterommet, og uten et ord begynte han å jobbe sammen med oss, men i ei 

utrolig fart. Vi tørte selvsagt ikke annet enn å følge eksemplet, og nå gikk det unna! Etter vel 

en halvtime gikk han uten å si et ord. Men budskapet var klart, og resten av jobben ble gjort 

faderlig fort.  

 

 

  

 

        

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      KJERRINGANE   
 

Det fantes et kvinnfolk i alle hus i Skarbøvika på 60-tallet, enten ei mor eller ei gammel dame. 

Det var bare slik det var, og ingen stilte spørsmål med det. Tvert om, det var de ytterst få 

damene som hadde jobb en undra seg over. Noen av dem hadde til og med mann, og enda var 

de ute i arbeid. Det var nesten uforståelig. At ugifte voksne damer jobba, det var greit, men 

det var forventa at de skulle si opp når de ble gift og bli hjemmeværende. Det var ingen skam 

i det, tvert om var det heilt riktig. Det var ingen vi syntes så synd på som de barna som hadde 

ei mor som jobba. De hadde nøkkel i snor rundt halsen og måtte lage skiver sjøl etter skoletid. 

Normalen var å bli tatt i mot av ei mor når skoledagen var over, med mat på bordet og 

spørsmål om hvordan dagen hadde vært og om vi hadde oppført oss bra. Det siste var visst 

viktigere enn om vi hadde lært noe.  

   

Kjerringane holdt seg i hvert sitt hus. De gikk sjelden på besøk til hverandre, det var å kaste 

bort arbeidstida, for stellet av hjemmet var arbeidet til damene. De satt heller ikke ute i sola 

om sommeren, i alle fall ikke når mannen var på jobb. Det kunne de til nød ta seg tid til etter 

middagen når mannen skulle sove på sofaen. Kjerringane gikk ikke i vanlige klær. De gikk i 

ermeforkle, gjerne av nylon. Under hadde de skjørt, brune strømper og flate sko. Kun noen av 

de yngste mødrene gikk i bukse. Og så rulla de opp håret. Det vil si at de vaska det og hadde 

fullt av krøllnåler oppi som de gikk med i mange timer. Dette var en billig variant av å ta 

permanent som hadde den egenskapen at den nettopp ikke var permanent, men måtte gjentas 

så ofte at vi trodde damene gikk med opprulla hår hele tida. Resultatet av prosessen var 

husmorfrisyra som var lik for de fleste i alle aldre – relativt kort hår med mer og mindre 

krøller over hele hodet. Ingen av kjerringene hadde langt utslått hår, hestehale eller fletter. Det 

ville ikke blitt godtatt verken av ektemann, barn eller nabokjerringer. 

 

For nabokjerringene konkurrerte. Og de baktalte hverandre. Vasket de for lite eller for dårlig, 

ble det påtalt. Vasket de for mye og banket sofaputene for ofte, fikk de også kritikk for det. 

Klesvasken ute på snora var husmoras synlige bevis på at hun gjorde noe fornuftig, at hun 

fikk klærne reine og at familien ikke hadde dårlig råd. Den ble gransket av nabokjerringer og 

kommentert. Ikke slik at noe ble sagt direkte, for all del, men det ble visket til ei anna 

kjerring, til ektemannen eller til barna som også fikk høre de kritiske merknadene om 

nabokjerringene sine svakheter.  

 

Barnas klær var også et utstillingsvindu for kjerringene. Og på 60-tallet var det ikke om å 

gjøre å ha veldig fine og dyre klær. Det siste var nemlig også ei felle å gå som kunne avsløre 

hovmod – at en trodde en var noe! Klærne skulle først og fremst være heile, fillete klær var 

selve symbolet på fattigdommen, og den var da vitterlig forlatt etter flere år med Gerhardsen-

styre i landet. Og så skulle de være reine, i alle fall om morgenen når ungene gikk på skolen 

eller ut for å leike. På slutten av dagen kunne de gjerne være skitne. Lapp på buksene og 

stoppa strømper var også greit, det viste bare at husmora kunne faget sitt. Det var viktig å 

bruke klærne lengst mulig og helst skulle de vare så lenge at yngre søsken arva dem. Da var 

husmora flink, for hun fikk pengene til å rekke langt. 

 

I noen hus bodde det eldre kjerringer, slike som hadde voksne barn som hadde flytta vekk, 

men ennå hadde en mann som gikk på arbeid. De kjedet seg sannsynligvis noe 

gudsjammerlig, for de satt hele dagen i kjøkkenvinduet og så etter noe å kjefte for. Om vi for 

eksempel satte oss på hagegjerdet, spratt kjøkkenvinduet opp med en gang og et krøllnålhode 

kom ut og ga oss ei lekse som stort sett endte med at hun skulle si i fra til foreldrene våre. 

Enda verre var det om en fotball trippet over gjerdet og inn i hagen. Den kunne jo både 



knekke tulipanene og skitne til klesvasken. Da gikk kjeftinga over i fistel og trusler om at 

mannen skulle ta oss når han kom fra arbeid. Vi svarte sjelden tilbake, det tørte vi tross alt 

ikke, men gjett hvem som fikk flest kinaputter inn i oppgangen på nyttårsaften. Og 

kinaputtene vi fikk kjøpt på 60-tallet smalt skikkelig!   

 

 

 

             
                                 Lina Larsen og Sigrid Spjelkavik 

 

 

 

 

 

 



    STOREGUTANE 
 

Enhver gutt som har vokst opp har hatt en gruppe over seg som de har frykta og beundra, 

nemlig Storegutane. Slik var det også for oss som vokste opp i Skarbøvika på 60-tallet. Vi så 

opp til dem, kopierte dem og ville bli som dem samtidig som vi hadde respekt for dem, var 

redd dem og til og med oppvarta dem om det ble krevd. Det var bare idioter som mukka mot 

Storegutane, ingen syntes synd på en som fikk seg en drager om han hadde vært stor i kjeften 

mot en Storegut. Tvert om, det var bare nok en bekreftelse på en verdensorden som ikke 

kunne eller skulle rikkes. For øvrig trengte ikke en Storegut til vanlig å være voldelig for å 

befeste posisjonen sin. Den fikk de i kraft av nettopp å være STOR og oppføre seg slik at det 

ikke var tvil om det.  

 

Storegutane var de som var to til tre år eldre og noen år oppover. Enhver Storegut var sterkere 

enn oss, tøffere enn oss, hadde mer livserfaring enn oss og ikke minst hadde de et lett og 

uanstrengt forhold til jentene. Vi antok at de hadde hatt masse kjærester, og de hadde nok ikke 

bare holdt i handa. Storegutane tørte i dingle Hessabussen heilt til Steinvågen, de kunne rulle 

røyk som en voksen mann og bestemte selv hvilke klær de ville gå i eller hvordan sveisen 

skulle ligge. De brydde seg ikke om at de fikk kjeft fra nabokjerringane, men svarte frekt 

tilbake. De hadde slutta å renne på kjelke, og mange hadde motorsykkel. De hadde 

metallsløyd på skolen, kunne være lenge ute og de hadde alltid penger. Storegutane hadde 

kam og lommebok i baklomma, de leste Cocktail og hørte på radio Luxemburg. Mange hadde 

til og med eget rom. Der hadde de platespiller og singelplater med Beatles, Hollies og Rolling 

Stones. En Storegut kunne gå med kvitskjorte på en vanlig søndag, og etter konfirmasjonen 

hadde de av og til kappe i stedet for jakke. De sto lenge når de pissa og var ikke redd for å 

skifte på badestranda selv om alle smågutane så på. 

 

Det som var litt uklart var hvor lenge en var Storegut. De forsvant liksom av seg selv når de 

ble eldre. Du var Storegut én dag, og den neste var du voksen. Men hvor det skillet gikk, er 

det vanskelig å fastslå. Jeg tror kanskje grensa gikk den dagen de slutta å prøve å imponere 

småungene, altså oss andre. En Storegut var jo bare Storegut i kraft av at han kunne være 

forbilde for de som var yngre. Når de en dag gikk rett forbi og vi var blitt luft for dem, da var 

de blitt voksne, og dagene som Storegut var over.  

 

Ei anna merkelig side ved Storegut-fenomenet var at grensa flytta seg. Da vi var åtte - ni år, 

var Storegutane 12 - 14. Da vi selv kom opp dit, hadde Storegutalderen flytta seg til 16 - 17, 

men det var de samme guttene! Og slik fortsatte det til de ikke lenger var Storeguta, men 

enten var blitt voksne, eller hadde flytta eller dratt til sjøs. I den andre enden av denne skalaen 

oppsto et delikat problem. Da vi var for eksempel 14, så vi altså opp til de som var 16 - 17 år. 

Men samtidig var vi selv blitt Storeguta for de som var 10 -11! Det var faktisk ganske 

krevende. Vi måtte veksle mellom rolla som underdanig i forhold til de som var eldre og ta 

ansvar for å være tøft forbilde for de yngre. Til vanlig gikk dette greit, men det ble en 

vanskelig balansegang hvis alle aldersgruppene var til stede samtidig. Å være tøff nok mot de 

små uten at Storegutane skulle få inntrykk at vi var blitt vel bråkjekke, krevde kløkt. De eldste 

måtte ikke på noen måte føle seg forulempa av en som var to år yngre, mens småungene måtte 

ikke få det inntrykk at en ikke var så tøff likevel. Stort sett klarte de fleste denne øvelsen greit, 

men noen dreit seg ut og blei huska for det i mange år. Vi snakka lenge om han som en heil 

kveld kjørte rattkjelke sammen med småungane enda han var 15 år! 

 

I blant slo bildet av Storegutane sprekker. Jeg kan huske en som datt på sykkelen og begynte å 

grine! Det ble veldig pinlig, vi visste ikke hva vi skulle si eller gjøre, og da han gikk hjem til 



mor si for å få trøst, blei det enda verre. Neste dag var det imidlertid glemt da han dukka opp 

med oppbretta krage og røyk i kjeften og venta på skolebussen. En annen gang var det en som 

fikk bank av en som var to år yngre, og jeg ser enda for meg Storeguten som ikkje sa et ord da 

mora rista han slik at brylkremsveisen blei ødelagt. 

 

Det som nok likevel gjorde størst inntrykk på meg, fremtidig norsklærer og litt vel belest 

småunge, var da jeg oppdaga at en av de tøffeste Storegutane ikke kunne skrive rett! Jeg 

husker ikke hva han skulle skrive, men av en eller annen grunn sto jeg og noen andre og så på. 

Til stor overraskelse oppdaga jeg at han skreiv flere av orda feil. Det var første gang bildet av 

de ufeilbarlige Storegutane slo sprekker for meg. Jeg tror at der og da var det både en stor 

skuffelse og en aldri så liten følelse av overlegenhet.     

 

                     Storegutane i Steinvågen i 1967. En småunge ser beundrende på dem. 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    SMÅUNGANE 
 

Folketallet vokste kraftig i Skarbøvika på 60-tallet. Det var en bydel med mye nybygging, og 

mange flytta fra sentrum og ut til mer landlige omgivelser fra midt på 50-tallet og utover. Da 

Steinvågsbroa blei åpna i 1953, satte det fart i utviklinga. Snart kom faste bussruter, og ytre 

del av kommunen blei knytta sterkere til sentrum. Fra å være en landlig idyll med gårdsbruk 

og melkebønder, vokste bydelen raskt til å bli en klassisk arbeiderbydel med hjemmeværende 

mødre og manna som hadde et eller anna praktisk yrke. De fleste jobbba på ei av de mange 

bedriftene i Skarbøvika. 

 

Bare i nabolaget der jeg vokste opp var det hele ti gutter og jenter som gikk i min klasse, og 

slik var det for de fleste aldersgrupper. Det var nok å velge mellom, så en var stort sett 

sammen med dem på samme alder, pluss/minus ett år. De som var eldre var storeguta, de fikk 

vi ikke være i lag med, og de yngre var småunger, og de ville vi ikke være sammen med.  

Småunger var alle som var fra to år yngre og ned til barn som så vidt hadde lov å være ute og 

leike aleine. Vi var ydmyke og respektfulle overfor storegutane, og vi forventa det samme av 

småungane. Men det var ikke alltid like lett å få til. De fleste av dem kjente riktig nok sin 

plass og innretta seg, men det var alltid noen som på irriterende vis utfordra oss som var eldre. 

Og det ble vår tunge plikt å oppdra dem.  

 

 

 
             En småunge (Roger Huru) som samler tomflasker blant storegutane. 

 

De obsternasige småungene kunne for eksempel være slike vi kalte avstandsbøller. De godtok 

irettesettelse for manglende respekt når de sto innen rekkevidde, men straks de kom på 

passelig avstand, begynte de å kalle eller rope et eller annet provoserende. Vi kunne bare true:  

-Bare vent til e når tak i de!  og neste gang vi fikk slått kloa i dem, fikk de seg en på trynet. 

Men hjalp det? Ikke det grann! Straks de var utenfor rekkevidde, begynte de å rope igjen, og 

slik fortsatte det. Disse avstandsbøllene må ha hatt en merkelig  sjøltillit, selv tørte vi aldri å 

opponere mot storegutane. Under all indignasjonen tror jeg vi også var litt imponert over dem, 



selv om vi aldri ville innrømme det. De utfordra en verdensorden, et vedtatt system som 

hadde virka til alle tider, og nå kom disse småungene og ville være på like linje med en gang! 

Kunne de ikke gjøre som oss andre, vente de nødvendige åra til de selv var blitt store nok til å 

forlange naturlig respekt?  

 

Med jentene var det litt annerledes. De eldre jentene hadde ikke samme status som 

storegutane, selv om vi motvillig måtte godta at de var eldre og hadde rett til å mene og uttale 

seg om ting. Småjentene var lenge i samme kategori som smågutane, men der oppsto det et 

skille etter hvert. Vanligvis var jenter som var to-tre år yngre enn oss småunger og 

uinteressante, men når de nærma seg tenåra oppdaga vi til vår overraskelse at de faktisk var 

fine, og da var de snart innafor i gjengen, muligens til en viss frustrasjon for de yngre guttane 

som ennå måtte vente et par år. Ei småjente kunne nesten fra en dag til den neste bli 

"oppdaga" og dermed få oppmerksomhet som hun ikke hadde fått bare kort tid tidligere. 

 

Småungane prøvde å kopiere oss som var eldre, på samme måte som vi strevde med å ligne 

storegutane. Noen ganger flokka de seg i nærheten av der vi holdt på med noe, f.eks hoppe 

med sykkel, spille lappis eller bare stå og røyke. Vi var fullt klar over at de fulgte med på det 

vi gjorde, og det kan til og med tenkes at vi prata litt høyere enn normalt for at de skulle få 

med seg det vi sa. Det kan ikke nektes at vi nøt at småungane så opp til oss og ville bli slik 

som oss. Det var på en måte ei oppdragergjerning som vi måtte gjøre, vi hadde et slags ansvar 

for at tradisjoner ble ført videre, og da måtte vi bare tåle at de hang rundt oss. 

 

Da 60-tallet nærma seg slutten, opplevde vi noen ganger et fenomen som vi likte dårlig. Det 

hendte at noen av småungene hadde utvikla seg så fort at de faktisk hadde passert oss på noen 

områder. Plutselig en dag kom en av småungane på motorsykkel, og det enda mange av 

storegutane (som nå var oss!) ikke hadde noe slikt selv. Eller en mindre gutt kunne være full 

og storkjefta ute på Tueneset en lørdag mens vi som var eldre ikke en gang hadde fått tak i øl. 

Begge deler var brudd med den ordenen som vi mente burde eksistere. Man kanskje svei det 

aller verst da det gikk rykte om at en småunge skulle bli far! Det ville i klartekst si at han 

hadde (....) lenge før alle storegutane hadde hatt sin første kjæreste. Hmmm! 

 

     



    JENTENE  
 

Mine minner fra Skarbøvika på 60-tallet handler først og fremst om det livet vi guttane levde. 

Vi gikk på skole sammen med jenter og vi bodde sammen i tette nabolag, men på mange 

måter levde vi forskjellige liv. Slik jeg husker det nå, var det guttane som gjorde alt det 

spennende, det virker som jentenes aktiviteter var mye mer begrensa. Jentene spilte ikke 

fotball, de bygde ikke flåter eller hytter, de stjal ikke tørrfisk eller fiska fra kaia, de hoppa 

ikke på ski og de sykla ikke om kapp. De var sjelden på Tueneset utenom badesesongen, de 

lekte ikke krig, de hadde ikke luftgevær og de brente ikke bål. Heller ikke gikk de noe særlig 

på slang eller sprengte kinaputter i postkasser. Og de pissa i alle fall ikke i kryss! Gjorde 

egentlig jentene noe spennende utenom å hoppe strikk, hoppe paradis og hoppe tau? OK, de 

leste Romantikk og Frøken Detektiv, det skal de ha, og de trilla unger i barnevogn, men noe 

særlig spennende virka det ikke akkurat.  

 

            
     Lindis Ødegaard 

 

 

Dette var før likestillingens tidsalder, og sekstiåtteropprøret hadde ingen hørt om i Skarbøvika 

før langt inne på 70-tallet. Mødrene og fedrene levde svært ulike liv, og dette gjenspeila seg 

blant barna. Det var svært mye som ikke passa seg for ei kjerring, og langt på veg gjaldt dette 



for jentene også, selv om det nok ble små åpninger her og der som varsla ei ny tid. Jentene vi 

vokste opp med gikk i alle fall med bukse. Helst strekkbukse, og glidelåsen satt på sida, ikke 

midt foran. Hva skulle de forresten med det? I småskolen gikk de med sløyfe i håret eller 

strikka hårbånd. Jentene brukte ikke topplue slik som guttane, til nød en feminin variant med 

stor dusk. Så vidt jeg vet gikk de alltid med rosa truse, men her kan det tenkes at jeg ikke er 

godt nok informert. Derimot visste vi hvem som hadde begynt med BH og om de hadde fylt 

den med bomull. Der svikta nok søstersolidariteten, for de sladra på hverandre til oss guttane. 

Det kom også som et lite sjokk da vi skjønte at jenter ikke lå med pyjamas om natta, men noe 

som het baby doll, men det plagget fikk vi aldri et glimt av, i alle fall ikke vi som ikke hadde 

søstre. 

Alle jenter skrev pent, noe vi gutter sjelden kunne skryte av. De var også irriterende flinke å 

tegne border. Lenge trodde jeg at jeg var dårlig på skolen fordi jeg ikke fikk til dette, men 

heldigvis skjønte jeg til slutt at det ikke var avgjørende for resten av livet å kunne lage fine 

border. Jentene sang også finere enn oss og særlig irriterte det meg når vi sang 

Gymnastikkmarsj, eller Mot i brystet som den også kalles. Der er det et sted i sangen der 

jentene skal synge ”Slike JENTER vil det gamle Norge ha” mens guttene skal bytte ut 

JENTER med GUTTER. Vi tok i alt vi kunne, men det var alltid jentene som sang høyest. 

Trasig, for det var en sang jeg likte godt.  

 

Noen ganger lekte gutter og jenter sammen, og i økende grad ettersom vi nærma oss 

puberteten. ”Hali-Hala”, ”Henti-over”, ”Boksa går” og ”Gjømme-og-leite”, var 

kjønnsnøytrale leiker. Når vi ble riktig dristige delte vi oss i par der ei jente og en gutt skulle 

gjømme seg sammen, særlig i milde, men mørke høstkvelder. Da lå vi der tett sammen i 

graset og håpte at vi ikke ble funnet, noe vi selvsagt ble av en eller annen tufs som ikke 

skjønte tegninga, helst en som ikke fikk ei jente på laget fordi vi var skeivt antall. Etterpå 

skrøt vi til hverandre av hva som hadde skjedd der ute i mørket, og da tok nok både fantasi og 

ønsketenkning overhånd.  

 

  
       Marit Haldis Frøland og Jorunn Drabløs 



Den ultimate gutte- og jenteleiken var ”Kyss-klapp og klem”. Der måtte vi ganske enkelt være 

begge kjønn. Det var både dødsspennende og lett pinlig på samme tid, og mange første kyss 

(som jentene leste om i Romantikk) ble opplevd i den leiken. Foreldrene våre syntes alltid det 

var kjekt når vi hadde jenter inne. Da serverte de gjerne både mariekjeks og saft, og de godtok 

at døra inn til rommet var igjen. Noen gikk til og med så langt at de banket på når de ville inn. 

På slutten av 60-tallet var flere av guttane og jentene blitt kjærester på alvor, og da hadde vi 

også fått mange felles interesser. Både jenter og gutter likte Beatles og gikk på dans. Vi var 

opptatt av klesmoter, og røyk og alkohol var blitt en del av livet for begge kjønn. Og heilt på 

slutten av 60-tallet var visst den første jenta i vår generasjon kommet på tjukken også – uten å 

bli kasta ut hjemmefra, slik faren hadde trua med i alle år. 

 

 

 
             Lilly Riise og Marianne Oterholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    KLENGENAVN 
 

Alle gutter som vokste opp i Skarbøvika på 60-tallet, hadde klengenavn. Det var ikke til å 

unngå, og egentlig var det vel ingen som ønska å slippe det heller, hvis de ikke fikk et veldig 

belastende navn da. Stort sett betydde det å ha klengenavn at du var innafor i en gjeng. Det 

var nemlig noen andre som bestemte klengenavnet ditt, ikke du selv, men det ga tilhørighet og 

viste at du var en av dem.  

 

       
                               Laffa (Olaf Sulebakk) 

 

Klengenavna kan deles inn i grupper. Jeg skal gi noen eksempler nedover nå, og til de som 

vokste opp i Skarbøvika på 60-tallet og ikke kjenner dem igjen, kan jeg opplyse at noen er 

anonymisert litt. Jeg ber pent om at de som er gjenkjennelige, ser det mer som en ære enn som 

en uthenging å bli omtalt. Tross alt er jo dette kulturhistorie som er viktig å ta vare på. 

 



                 
Kolibri (Ståle Myrvågnes) 

 

Første gruppe er navn som er dannet ved å sette et ord foran det egentlige navnet til personen, 

og da et ord som sier noe om vedkommende. Lille-Svein, Tjukke-Severin og Lange-Kjell er 

typiske eksempler på dette. Noen litt mer diffuse er Silde-Peder (han var god til å selge sild), 

Sneip-Ottar (han røyka alltid sneipen heilt inn), Rulle-Willy (Han røyka rullings fra han var ni 

år) og Pisse-Tommen (ingen kommentar). Selv ble jeg av noen kalt Fugle-Jonny pga hobbyen 

som fugletitter. 

 



                                    
                      Sprelle (Per Helge Pettersen) 

 

Neste gruppe er navn som er avledet av det egentlige navnet og begynner ofte med samme 

bokstav. Eksempler på det er Bødde (Børge), Rosk (Roar), Kjebben (Kjell-Bjørn), Huli 

(Harald), Tåmiks (Thomas), Sulom (Sulebakk), Rikken (Erik), og Joje (Jonny, undertegnede). 

 

 

    
                                      Sulom (Harald Sulebakk) 

 

Noen klengenavn skyldtes tilfeldigheter. En som gikk med ei lue som det det sto Caltex på, 

ble kalt Caltex i årevis. Samme skjebne led en som hadde Semperit-lue, han ble først kalt 

Semperitt, men det ble senere forenkla til Sempa. Brodern ble kalt Ribbe fordi en av 

deltagerne på den norske 60-tallsfilmen Operasjon Løvsprett het Rieber-Larsen, feilaktig 

oppfatta som Ribbe-Larsen. Gåsa fikk navnet sitt fordi det rima på Åsmund. Navnet Måne er 



også resultat av en tilfeldighet. Han hadde nemlig en kamerat som het Solevåg, og det ble 

selvsagt forkorta til Sola. Siden de var mye sammen, ble altså kameraten kalt Måne. Hadde 

han hatt en annen venn, hadde han sluppet det navnet, men det er ikke sikkert han hadde fått 

et som var bedre for det.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Vaffe (Helge Wolstad) 

               

 

Enkelte klengenavn er det vanskelig å forklare opphavet til. Hvorfor i all verden ble en gutt 

kalt Eldriberte? Eller Kolibri? Og hva med Dyret, Tuppas, Puttis og Kefir? Disse har jeg 

ingen forklaring på, men den finnes sikkert. Kanskje vet de det selv, eller så ha det forsvunnet 

i historiens mørke. Et rart navn kan jeg imidlertid forklare, nemlig Vin. Han Vin heter 

egentlig Kjell Oterholm og jobber på universitetet i Tromsø, men det spesielle navnet fikk han 

fordi han alltid drakk vin når vi andre drakk øl, noe som var i fineste laget i det proletære 

Skarbøvika. Men så ble han da også en skikkelig intellektuell student etter hvert. Og det 

samme ble Mao-Vikan. Han var SUF-er og gikk med Mao-merke. Senere ble han visst 

journalist i Adresseavisa, men da hadde han vel lagt vekk merket. 

 



 
           Huly (Harald Håvoll) 

 

Jenter hadde sjelden klengenavn, stort sett fikk de beholde navnet sitt slik det var bestemt fra 

foreldrenes side. Men jeg husker at noen jenter med et frynsete rykte ble tildelt klengenavn, 

og de var såpass belastende at jeg ikke tør å nevne dem av frykt for at de skal bli gjenkjent. 

Selv fikk jeg i sjuende klasse et klengenavn jeg først var veldig stolt av, nemlig Kleiva-Ringo. 

Jeg hadde begynt å samle til langt hår, og et medlem av Beatles var det jo greit å bli kalt opp 

etter. Men da en eldre framhaldsskolegutt kom bort til meg i plana en dag og høyt opplyste at 

navnet slett ikke skyldtes håret, men " - den jævla stygge nasen din", da var det ikke samme 

stas med det lenger.  

 
           Semperitt /Sempa (Per Roger Andersen) 



 

 

De fleste klengenavna forsvant da vi ble voksne. Det var som regel kjærestene som avvikla 

dem. De retta på oss hver gang vi sa dem, og snart var den delen av barndommen også 

historie.  

 

                      
             Gåsa (Jan Åsmund Søvik) 

 

 

 



    FEDRENE    
 

Farsrolla på 60-tallet var veldig ulik det den er i dag. En typisk Skarbøvikfar fra den tida 

levde i en helt annen verden enn dagens unge fedre gjør. Han var familiens ubestridte 

overhode og eneste inntektskilde, og han følte nok at det hvilte et stort ansvar på han. Alt som 

hadde med barna å gjøre var det mødrene som tok seg av. Rollene var nøye fordelt etter 

kjønn. Mellom dagen i dag og 60-tallet ligger en lang kamp for likestilling. Den har nok endra 

farsrolla mer enn morsrolla. Det var svært mye som fedre i dag tar seg av, som var utenkelig 

for en far da vi vokste opp. 

 

Fadern skifta for eksempel aldri bleie på en unge. Det har modern fortalt, og jeg har ingen 

grunn til å tvile på det. Trolig har det heller aldri blitt krevd av han, og han så ingen grunn til å 

ta initiativ til det selv. Mannfolk på 60-tallet var rett og slett grunnleggende redde for å gjøre 

kvinnfolkting. Fadern laga riktig nok mat, men så var han da også stuert, så det skulle vel bare 

mangle, men det var alltid modern som vaska opp etter søndagsmiddagen. Da måtte fadern 

sove middag. En 60-tallsfar trilla ikke barnevogn slik at han ble sett av andre. For det første 

var det jo bare aktuelt på søndager, resten av uka var han på jobb, men det var alltid mora som 

trilla vogna om et ektepar var ute og spaserte. Enda mer utenkelig var det å se en mann gå ut 

til klessnora og henge opp klær. Gjorde en far noe utenfor huset, så var det å klippe plen eller 

spyle, det var mannating, så det gikk greit. 

 

Fedrene på 60-tallet leika lite med ungene sine. Jeg mener det skjedde såpass sjelden at jeg 

husker nesten hver eneste gang. Nå leika foreldre generelt mindre med barna for 40-50 år 

siden, det skulle vi klare selv, men mødrene kunne da ofte sette seg ned og være med på både 

det ene og det andre. Kanskje var det en form for avslapping i en travel hverdag det å sette seg 

på en stol med barna og tegne med dem, lese eller trille figurer av plastilina? Fadern gjorde 

aldri noe slikt. Da vi ble litt eldre kunne han være med på å spille spill, og da helst kortspill 

eller sjakk. Men en forutsetning var at han måtte få sitte på sin vante plass i sofaen med 

kaffikopp og askebeger innen rekkevidde mens vi samla oss rundt han. Noe som krevde at 

han måtte reise seg og komme dit vi var, for ikke å si sette seg ned på gulvet for å være med 

på en leik, var utenkelig. Jeg husker en gang fadern var i veldig godt humør og satte seg ned 

ute på plena med strake bein. Det så veldig rart ut, ja, det var nesten skremmende, slik skulle 

ikke en far gjøre! Like overraska blei jeg en gang da nabogutten og faren sto ute i hagen og 

sparka fotball til hverandre. Det hadde jeg aldri sett før, en mann som leika både vel og lenge 

med sønnen utendørs. Rett nok hadde faren spilt fotball på Rollon i mange år, men likevel! 

 

En gang husker jeg fadern laga et fly til oss av kartong og lister. Det var den eneste gangen 

noe slikt skjedde på de 17 åra vi bodde sammen, og det står fremdeles for meg som et 

høydepunkt. Det var liksom utenkelig at en far skulle ta seg tid til slikt, og derfor var det også 

så dyrebart. Fedre av i dag er for fullt med på det barna gjør. Idrettslaga er helt avhengig av 

fedre (og mødre) som er med fra første dag som trenere, oppmenn og alle andre oppgaver som 

skal fylles. Fedrene på 60-tallet kunne aldri tenke seg å ha noe å gjøre med at sønnen spilte 

fotball. Da måtte han i alle fall minst spille på A-laget til SIF, og fremdeles møtte faren bare 

som tilskuer på kampene. De forholdt seg overhodet ikke til det vi drev på med på fritida, 

unntatt om det ble klaget på oss. Da måtte de ta seg på tak og kjefte, for oppføre oss, det 

skulle vi! Å straffe barna var nemlig en av fedrenes få oppdragerplikter i hjemmet. -Bare vent 

til far din kommer hjem, da skal du få!  

 

Når jeg tenker tilbake på de ytterst få gangene fadern tok seg tid til å gjøre noe sammen med 

oss, så ser jeg nå at han kombinerte glede med nytte, for da var det liksom ikke heilt bortkasta 



tid. En gang var vi på ferie med slekt i Asker, og da bodde vi nær et vann som var 

overraskende varmt for oss som var vant til det kalde vannet på Tueneset. Vi bada dagen lang 

og maste på fadern at han også måtte komme uti. Til slutt ga han etter og lånte seg ei 

badebukse av en slektning. Nå skulle vi endelig få se om fadern kunne svømme! Og der kom 

han da, iført badebukse, han som ellers gikk med langundik heile året, og med håndduk, 

ryggbørste og såpe. Han spaserte ut i vannet til det rakk han til livet, og der sto han og vaska 

seg! Å bade i hans verden var å bli rein, ikke å leike i vannet. Siden så vi han aldri gå ut i 

vann mer annet enn i badekaret.  

 

Likedan var det en gang han lånte en robåt og rodde med oss to guttane heilt ut til Havsteinen, 

holmen som ligger øst for Godøya. Vi dreiv jo med eggsamling, og nå skulle sannelig fadern 

være med oss og finne måseegg. Turen tok en heil dag, og vi hadde ei stor spann med 

spraglete egg med oss hjem, men vi burde nok ha skjønt at det kjekke måtte kombineres med 

det nyttige. For måseegga ble spist ett etter ett i dagene framover. Det mista liksom litt av 

glansen da, men aldri har vi fått så mange vaffelhjerter som i uka etter den båtturen.   

 

 

                      
 

            Jon Hareide – far til tvillingene Jon og Jenny. 

 



TUR I BYEN MED FADERN 
 

Vi som vokste opp i Skarbøvika på 60-tallet tilbrakte de aller fleste av årets 

dager nettopp der. I alle fall før vi begynte på Aspøyskolen. Vi bodde, gikk på 

skole og leika i Skarbøvika, og var vel fornøyd med det. Vi hadde god plass, og 

det var mye spennende å ta seg til med fiskebuene, Tueneset, fjørene og fjellet 

til rådighet. Men en sjelden gang fikk vi være med fadern til byen, og det gledde 

vi oss alltid til, selv om vi innerst inne visste at vi ville ble skuffa.  

 

Han jobba jo på lørdager, og vi gikk på skolen, så det kan ikke ha vært mange 

ganger det var anledning til å få en bytur med fadern, men noen ganger klaffa 

det, kanskje i en ferie? Som regel tok han bare med seg en av oss brødrene, så 

det føltes ganske eksklusivt. Det å være aleine med fadern var spennende i seg 

selv, det var litt høytid over det. Vi måtte pynte oss litt, i alle fall ha på den 

nyeste buksa og jakka, og fadern hadde på seg dressjakke og hatt, og han hadde 

alltid med seg ei flat, brun veske med håndtak og to lommer på ene sida. Så tok 

vi Hessaruta inn til byen.  

 

Fadern var den som styrte pengene i familien, noe vi syntes var både rett og 

rimelig siden det var han som tjente dem. Og en bytur med han kunne derfor 

innbefatte at vi fikk noe! Modern kunne jo alltid si at hun ikke hadde penger, 

men med fadern var det annerledes. Vi visste at han hadde penger, og det ga håp 

om at vi kanskje fikk ei brus eller litt snop på byturen. Spenninga var der fra vi 

gikk av bussen ved Rønnebergbua på sydsida.  

 

I de tidligste 60-åra kunne en ennå høre ropa til avisguttane, de som solgte 

lokalavisene på gata: -Sømmør-på-åst! -Sømmør-a-beidravis. Det var en lyd vi 

kun hørte midt i byen, så den ga ei heilt spesiell stemning. Jeg leide fadern i 

handa og visste at han skulle innom noen butikker. Som regel var det fiskeutstyr 

han skulle ha, eller ett eller annet som skulle fikses hjemme. Han handla aldri 

vanlige kolonialvarer på byturene. Jeg gikk der og leide han i handa med stø 

kurs mot A. H. Alm eller K. P. Aarskog da han traff den første mannen han 

kjente. Og da begynte det, det uendelige pratet! Noen ganger hilste mannen på 

meg, men som oftest ble jeg ignorert og han prata bare med fadern. Lenge! Jeg 

prøvde etter ei stund å dra han i handa for å komme videre, men det hjalp 

sjelden. Omsider var de ferdig, og vi gikk videre mot målet - helt til han traff 

neste kjenning. Så gjentok det samme seg, fadern og mannen prata og prata, og 

jeg ble bare enda mer lei og utålmodig. Og slik fortsatte det. Fadern kjente visst 

alle, og ingen hadde det travelt.  

 

Av og til møtte fadern ei dame han kjente. Da løfta han alltid opp hatten og satte 

den på seg igjen. Slik hilste man på damene på 60-tallet. Heldigvis ble praten 

med dem kortere. Noen ganger så han ikke dama han kjente før han holdt på å 



passere henne, og da løfta han opp hatten etter at han hadde gått forbi! En gang 

ble han veldig fortrolig og fortalte at han hadde vært forlova med den dama han 

nettopp hadde snakka med. Det likte jeg definitivt ikke. 

 

Etter at fadern var ferdig med ærenda sine, gikk vi gjerne innom en fruktbutikk, 

en slags kiosk som ved siden av røyk, brus og snop hadde masse frukt og i blant 

også røykt makrell og egg å selge. Selvfølgelig kjente fadern han som eide 

butikken, og så ble det en lang prat igjen. Som regel kjøpte han ingen ting, men 

en sjelden gang drakk han ei lagerøl. Jeg fikk til nød en banan. En eneste gang 

spurte kioskmannen om jeg ikke skulle ha brus, og da syntes visst fadern at det 

var vanskelig å nekte, så det fikk jeg.  

 

Jeg begynte etter hvert å bli både trøtt i beina og sulten, men fadern måtte alltid 

innom fisketorget nedenfor Brøggerplana. På vegen dit hendte det at han traff en 

han kjente som stilte et underlig spørsmål: -Johannes, har du nokke? Og noen 

ganger hadde visst fadern nettopp det i den brune veska, for mannen slo følge 

ned til fisketorget og så gikk de to inn i saltebua til en av torghandlerne mens jeg 

ble bedt om å vente utenfor, noe som også varte både vel og lenge. Da jeg 

endelig kom hjem, var jeg både sliten, lei og litt skuffa. Det hadde vært kjedelig, 

og jeg hadde som regel ikke fått noe godt. Men merkelig nok gledde jeg meg til 

neste gang jeg fikk gå aleine med fadern i byen. 

 

 

 

              
 



 

 

 

 

Livet slik det var 
 

 

 

 

 

 

 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ALT VI IKKE HADDE 
 

Foreldrene våre syntes nok at 60-åra var ei god tid da alt gikk framover. De var endelig 

kommet litt ovenpå, som de sa, og det meste ble litt bedre for hvert år. Gjennom heile tiåret 

spratt det opp nye hus i Skarbøvika, og foreldregenerasjonen, som var født både i de harde 

trettiåra og tidligere, syntes nok at de endelig begynte å få lønn for et strevsomt liv. Likevel, 

når en ser tilbake på det med 40-50 års perspektiv, er det som slår meg mest hva vi ikke 

hadde. 

 

Svært få de jeg vokste opp med hadde bil. Noen var der vel, enkelte hadde bil i forbindelse 

med jobben, og inn i mellom arbeiderfamiliene var der noen med mer penger som hadde råd 

til egen bil. Men normen var det motsatte. Nesten ingen av mine venner i Skarbøvika hadde 

foreldre med bil da jeg begynte på skolen i 1960. Først mot slutten av tiåret begynte det å bli 

vanlig, men ennå var det mange som fremdeles tok bussen. Av samme grunn var det ikke 

vanlig med lange turer på søndagene, slik barn av seinere generasjoner har vokst opp med. 

 

TV, eller fjernsyn som vi helst kalte det, var heller ikke vanlig. Mange syntes det blei for dyrt, 

og en god del foreldre var i mot det, for det kunne være skadelig for barna. Det kan nok 

tenkes at akkurat det var ei god unnskyldning for å slippe å si at en ikke hadde råd. Det å ikke 

ha TV, skapte et slags klasseskille. De som hadde, kunne nemlig snakke på skolen om hva de 

hadde sett på TV kvelden før (alle så jo det samme, det var selvsagt bare en kanal). Vi som 

aldri så Perry Mason og Helgenen, var utafor og følte det sterkt, noe vi ga foreldra våre skylda 

for.  

 

En annen seinere nødvendighetsartikkel som få hadde, var telefon. Av de seks nærmeste husa 

der jeg bodde i Trangkleivane, var det bare ett der de hadde telefon. Det gikk an å gå dit og 

låne, men det ble begrensa til absolutt livsviktige samtaler. Det samme gikk andre vegen. En 

gang fadern blei skada til sjøs, kom nabokona som hadde telefon med beskjed seint på 

kvelden, det var jo bare henne man kunne ringe til. Det var selvsagt en nifs opplevelse, og det 

ble mer uhyggelig av at det var så sjelden de kom med slike telefonbeskjeder, som det het. De 

som hadde telefon, hadde gjerne ei spesiell sparebørse ved siden av apparatet der de som lånte 

den, kunne putte på 50 øre som bidrag til å betale regninga. 

 

                             
 



Det må være nærmest utenkelig for barn i dag å forestille seg et hjem uten kjøleskap, men 

faktisk var jeg 11 eller 12 år før det kom i hus hos oss, kjøpt brukt vel og merke. Inntil da var 

jeg vant med lunken melk, og syntes egentlig at den ble i kaldeste laget i kjøleskapet. Midt på 

vinteren varma modern melka for oss om morgenen av samme grunn.  

 

Fryseboks var selvsagt enda sjeldnere enn kjøleskap. Mange leide plass på Statens fryseri for 

å oppbevare kjøttet en kjøpte på høsten i slaktetida. Da måtte fadern ta bussen fra jobben i 

byen og ut i Steinvågen, gå ned på Staten og hente søndagssteika og så ta ny buss hjem til 

Kleivane. En kompis droppa skolen og reiste på fiske da han var 16 år. Han tjente uhorvelig 

med penger og spanderte fryseboks på mor si da han kom hjem! Det var totalt absurd for oss 

andre. Ikke bare var det en pengesum vi ikke kunne forholde oss til, det viktigste spørsmålet 

var likevel hvorfor han gjorde det. Han hadde jo ikke engang motorsykkel! 

 

Med unntak for enebarna, og de var det få av, hadde vi heller ikke eget rom. De fleste delte 

rom med søsken, helst av samme kjønn, men det var også noen gutter som måtte dele rom 

med ei søster. Noen få delte faktisk også rom med foreldra, men da flytta de som regel til ei 

større leilighet etter hvert. Noe vi imidlertid hadde, som er ukjent for de fleste i dag, var 

køyseng, eller etasjeseng. Det var da to senger over hverandre, konstruert slik for å spare 

plass. Den eldste lå øverst, det var slik det skulle være, og måtte klatre opp når han skulle 

legge seg. 

 

For barn vokser opp i dag er det nok utenkelig å klare livet uten PC, internett, iPad, mobil, 

flatskjerm, glattetang og hårvoks. Vår oppvekst må høres ut som ei skildring fra et u-land, 

men faktisk følte ikke vi det slik. Vi fikk da råd til ny sykkel etter konfirmasjonen, vi fikk 

egen ryggsekk og sovepose til leirene i speidern, og hver sommer dro vi på ferie heilt til 

Vartdal eller Sæbø. 

 

 
  60 -tallet, nesten ingen biler på vegen eller ved husa. 

 

 



    BEATLESSVEIS 
 

Midt på 60-tallet hadde de fleste norske ungdommer fått øynene opp for The Beatles, denne 

engelske popgruppa som laga så mye flott musikk og prega en heil generasjon. Skarbøvika 

var intet unntak, alle mente noe om Beatles. Noen var snar å omfavne den nye stilen mens 

andre mente det bare var bråk og hyl. Foreldrene våre hørte selvsagt til siste kategori, men 

faktisk også en del av storeguttane. De hang nok for fast i Elvis og Cliff.  

 

Om vi var usikre på hva vi mente om musikken til Beatles i starten, så var det noe vi var helt 

enige om: Sveisen var tøff! Den var grensesprengende utover alt vi hadde sett til da i livet. 

Gutter med langt hår var kort og godt umulig, men så hadde de det altså likevel, disse guttene 

fra Liverpool. Og selvsagt var foreldrenes avsky med på å gjøre Beatlessveisen enda tøffere. 

Teppet gikk opp for det store hårslaget! 

 

Vel var foreldre på 60-tallet strenge og hadde liten sans for trender som vi unge ble påvirka 

av, men når det ble antydet at sønnen i huset ville ha langt hår, var det bare en mening: Totalt 

uaktuelt! Men kampen var i gang. Rundt på bada i Skarbøvika sto nå gutter og greide håret 

framover for å prøve å få luggen lengst mulig ned i øynene. Noen uker senere klarte de første 

å få noen hårstrå til å ligge utenpå ørene, og noen måneder etter det var ørene forsvunnet inn i 

hårmanken. Beatlessveisen var på plass!  

 

  
   Leif Strandabø og Roger Larsen med beatlessveis. 

 

Fedrene vekslet mellom skummende raseri, hånflir eller boikott. Noen nekta rett og slett å 

snakke med sønnen før han klipte seg. Andre kalte han konsekvent med et jentenavn og atter 

andre kjefta og smelte – men til ingen nytte. Mødrene var som vanlig litt mer lavmælte, men i 

all hovedsak var de enige med faren i denne saken. I nabolaget ble det lange håret en slags test 

på hvem av fedrene som hadde taket på sønnen. Om gutten gikk med skikkelig sveis, dvs kort 

og velstelt, var det et bevis på at faren hadde kontroll i hjemmet. Om poden derimot sprada 

rundt med Beatlessveis, spisse støvletter, høyhalsa genser og pepitaruta bukse, var det 

åpenbart for alle og enhver at der var det en far som ikke hadde kustus på barna sine.  



 

En større skam tror jeg aldri fadern opplevde enn da jeg lot håret vokse. Han var sint, knust, 

skuffa og fortvilt, alt på en gang. Når han hadde venner på besøk, ble Beatlessveisen min 

alltid kommentert, og fadern måtte beskjemmet innrømme at han ikke rådde med avkommet. 

Da ble den trassige ungdommen gjerne diskutert høylytt uten å ta hensyn til at jeg sto og hørte 

på. Fadern fikk velmenende råd, alt fra tvang til betaling. Og jeg oppnådde vel akkurat det jeg 

ville, masse oppmerksomhet og for første gang i livet en følelse av makt over de voksne. 

 

På skolen var det konkurranse mellom guttane om hvem som hadde lengst hår. Vi som hadde 

stritt hår var heldige, for det ble fortest langt. De som hadde krøller hadde det problemet at det 

vokste både nedover og oppover. Den gutten som hadde lengst hår, hadde høyest status, i alle 

fall blant de andre guttene. Overfor jentene skulle det nok litt mer til enn langt hår, men det 

hjalp på. Trolig vokste også sjøltilliten i takt med håret. I alle fall følte jeg beundringa fra 

småguttane i gata når jeg sto der med håret mitt og en rullings som jeg også hadde begynt å 

forsøke meg på.  

 

En av kompisene i klassen hadde lenge hatt lyst på langt hår, men faren hadde nekta plent. 

Dessuten var faren sjuk, så han måtte ta hensyn. En dag døde faren, og gutten var hjemme et 

par uker. Men en dag sto han der plutselig i plana. Vi var litt usikre på hva vi skulle si, det var 

jo ikke ofte at noen mista foreldrene sine, men han løste problemet selv med denne enkle 

setninga: -No skal e ha langt hår.  

 

 

 
   Charles Giske med tilnærma Beatlessveis 

 

 

 

 

 



    FJERNSYN 
 

Fjernsynet kom til Skarbøvika på begynnelsen av 60-tallet. Jeg kan huske at ei jente jeg gikk 

sammen med i første klasse en dag fortalte at de hadde fått seg fjernsyn. Det var nemlig det 

det ble kalt til å begynne med, det var først mye seinere at de fleste begynte å si TV. Jeg tror 

jeg ble misunnelig på jenta, men samtidig var det ennå noe uvirkelig over hele saken. Vi 

hadde knapt sett et fjernsynsapparat, og i alle fall bare i butikkvinduer i byen. Hjemme i 

stuene våre sto kun en stor radio, eller et radiokabinett med både radio og lydbånd hos de mer 

velstående. Men fra 1960 fikk den ene familien etter den andre fjernsyn. Det var et stort 

møbel som ruva i stua, som oftest bygd i teak og med runde bein med messing nederst. De 

fleste hadde skyvedører slik at skjermen kunne dekkes om kvelden når sendinga var slutt. 

Noen få familier hadde den heilnorske modellen i utskåret furu med svingdører og 

smijernshåndtak, men den var visst mye dyrere.  

 

For fjernsynet var dyrt. De som gikk til anskaffelse av et slikt, måtte spare ei stund, og det ble 

lite ferie det året. Noen løste dette med å få påmontert sparebørse på baksida, omtrent som en 

myntmåler. Der puttet de på en femmer og kunne så se på fjernsyn noen timer. Så plutselig 

ble skjermen svart, og de måtte legge på en ny mynt for å få se mer. Det var jo selvsagt 

irriterende når apparatet slo seg av midt i mandagsfilmen, men det varte heldigvis bare til 

fjernsynet var betalt. Da ble myntboksa avmontert og levert tilbake til butikken. 

 

For å se på fjernsyn måtte en ha antenne. De var ganske store og ble helst montert på taket, 

gjerne inntil pipa. Ledninga gikk ut gjennom et vindu eller en vinduskarm og ble ført opp 

langs veggen på utsida av huset. Det fantes også bordantenner, men de var ikke like gode. 

Alle fjernsynsbilder på 60-tallet var i svart-hvitt. Det ble riktignok vist noen fargebilder fra 

vinter-OL i Grenoble i 1968, men disse kunne en bare se i noen butikkvinduer i byen, og sant 

og si var det ikke særlig fargerikt heller. Og det var ikke uvanlig med snø på bildene, dvs 

kornete bilder med dårlig kvalitet. 

 

Noen foreldre var i mot fjernsyn. Dette gjaldt dessverre for mine egne. De mente at barn tok 

skade av å se på fjernsyn og skulle derfor ikke ha det i huset. At de selv ofte gikk på besøk til 

noen som hadde, er en annen sak, men de ville nødig innrømme at det var derfor de gikk 

akkurat dit. Jeg tror nok helst at den sterke motstanden mot fjernsyn skyldtes dårlig økonomi 

mer enn sterk overbevisning. 

Fadern kjøpte seg også fjernsyn den dagen han gikk av med pensjon, og resten av livet satt 

han med ryggen til og kjefta på oss når vi snakka for høyt. 

 

Vi som var barn av fjernsynmotstandere måtte finne andre løsninger. Vi kunne selvsagt 

besøke venner med fjernsyn, men det var ikke så mange av dem. De fleste måtte sette tæring 

etter næring. Da ble det å ta bussen til byen og stå utenfor en eller annen radiobutikk. De 

brukte nemlig å sette et fjernsyn i butikkvinduet og å montere en høyttaler ute slik at en kunne 

stå og se fjernsyn gjennom vinduet. Fadern var i mot dette også, men modern ga oss penger til 

bussen i smug. Det eneste problemet var at fremst ved vinduet sto noen store og sterke gutter 

og dekte heile skjermen, så det ble lite vi fikk sett av både Barne-TV og Familien Flint. Men 

vi hørte i alle fall at han ropte Ja-ba-da-ba-doo! når jobben var slutt for dagen. 

 

Noen av oss fant til slutt ei kreativ løsning på problemet med å få sett på fjernsyn. Enkelte hus 

lå nemlig inn til fjellet og hadde stuevindu den vegen. Når det ble mørkt om høsten, lista vi 

oss opp i skråninga og satt der og så fjernsyn inn gjennom vinduet deres uten at de visste det! 

Det var riktignok litt langt unna, og vi hørte jo ikke lyden, men vi var unge og hadde godt syn. 



Det eneste problemet var at vi blei veldig våte og kalde i ræva. Vi hadde nok ikke fantasi, der 

vi satt, til å forestille oss at våre egne barn noen tiår seinere ville ha egen TV på rommet, og at 

foreldra ikke lenger mente TV var skadelig - så lenge en ikke så på video!      

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BLAD 
 

Barn som vokste opp på 60-tallet leste utrolig mye blad, og det samme gjorde de voksne. 

Bladdagen var onsdagen, kanskje ukas viktigste dag for mange, for da kom de nye blada i 

butikken. Norsk ukeblad, Allers, Hjemmet, Familien, Illustrert, Nå, Aktuell, Vi menn, Alle 

menn og mange fler, det var ikke grenser for hvor mange blad som var i handelen, og enkelte 

familier kjøpte omtrent alle, i alle fall dameblada. Det må faktisk ha kosta en del for de mest 

avhengige. Vi barna syntes nok at dameblada var ganske kjedelige, men tegneseriene var 

viktige. 91 Stomperud, Blondie, Fiinbeck og Fia, Fantomet, Snøfte Smith, Tøffe-Tom og andre 

ble trykt ukentlig i hver sine blad, år inn og år ut.  

 

Et blad ble ikke kasta når det var utlest. Skarbøvikfolk var ikke spesielt velstående på 60-

tallet, så blada gikk på rundgang. Modern kom ofte drassende hjem med et lass med godt leste 

ukeblad fra ei nabokjerring eller ei venninne hun hadde besøkt. For oss var gode som nye, 

bortsett fra på ett punkt - noen hadde skrevet på kryssordene, og det med kulepenn! Det 

irriterte fadern, for han var faktisk ganske god i kryssord, men modern forsvarte venninnene: -

Dei må no få lov å gjør som dei vil, det e jo dei som har kjøpt blada! Og det hadde hun jo rett 

i, det måtte selv fadern innrømme der han satt og svetta over det store kryssordet i NÅ. Etter 

hvert kunne det samle seg opp anselige mengder med blad hjemme hos folk, og de lå oftest 

stabla i store hauger på bladhylla under salongbordet. Til slutt ble de nok hevet, men da hadde 

de gjerne vandra videre et par ganger til. 

 

Også barna var veldig opptatt av blad, de fleste hadde store mengder liggende som ble lest om 

og om igjen. De ble liksom aldri brukt opp, og yngre søsken arva dem etter hvert som de 

begynte å lese selv. Donald var det viktigste, alle leste det, både gutter og jenter. Og på 

samme måte som hos de voksne, vandra også tegneserieblada fra den ene til den andre.  -

Hakje du lest nydonalden?Du kan få låne det med me! Vi diskuterte ofte og med iver hvilken 

figur vi likte best i Donald. Min favoritt var Petter Smart, mens andre holdt en knapp på 

Onkel Skrue eller Mikke Mus. Det eneste vi var enig om var at lille Hiawatha og De tre små 

griser var ganske tåpelig.  

 

Da vi var små, var foruten Donald blad som Daffy og Dennis populære. I Daffy likte jeg 

særlig serien med den superraske fuglen Bippe Stankelbein som Per Ulv aldri klarte å fange. 

Seinere, da vi ble litt eldre, ble Supermann og Lynvingen favorittene. Det var fascinerende 

med Supermann som hadde uendelige krefter og som bare kunne bli skada av grønn 

kryptonitt. Også det at han alltid må passe på at ikke kjæresten, Lois Lane, oppdager 

supermanndrakta som han har under klærna. Akkurat det siste diskuterte vi en del, for de satt 

da vel ikke bare og holdt hverandre i hånda selv om de ikke var gift ennå?  

Ei spesielle gruppa var krigsblada. De var i mindre format, og hadde handling fra den andre 

verdenskrigen. De hadde navn som Kampserien, På vingene, Commandoes og Spion 13. Alle 

tyskerne ropte Achtung! og Schweinhund!, japanerne var stygge og uten ansiktutrykk, og når 

en italiensk tanks blei sprengt eller en båt sank, var det siste de rakk å rope: -Mamma mia, vi 

er finito! Engelskmenn var bare tøffe og mandige, de ropte ting som: -Give them hell, boys! 

og de vant alltid til slutt. Det mest spesielle bladet var Præriebladet, et cowboyblad der helten 

het Kaptein Micky. Det var enda mindre enn krigsblada, langt og smalt og blei åpna som et 

sjekkhefte.  

 

Enkelte kunne ha enorme mengder med blad hjemme, og som oftest lå de hulter til bulter i ei 

skuffe, men noen foreldre spanderte spesielle samlepermer til Donaldblada. Da blei blada 



hefte inn i permen med noen spesialtilpassa klips, og det ble mer orden på dem. Men permen 

var tung og ikke så god å holde når en lå i senga og leste.  

 

Jeg tror den enorme populariteten til blad på 60-tallet kom av at det var lite alternativ 

underholdning. TV-en var så vidt kommet til landet, og i mange år framover var det bare en 

kanal. Radioen hadde få program for barn. Noen likte å lese bøker, mens andre aldri kom 

gjennom ei bok. Da var blada gode å ty til. De var lett tilgjengelig, de kunne gjenbrukes og 

byttes, og selv de som var dårlige å lese, kom lett gjennom en tegneserie.  

 

Jeg har ofte lurt på hvor alle blada som jeg og brodern hadde blei av. Ingen av oss tok dem 

med oss da vi flytta, og modern likte ikke å kaste ting. Når jeg tenker etter, gjelder det visst 

meg også. I alle fall er det to fulle skuffer med blad her i huset også, lenge etter at mine egne 

barn forlot redet. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



SPYLE TIL HELGA OG VASKE BOSSKASSA 
 

Både i Skarbøvika og ellers i byen var det vanlig på 60-tallet å spyle rundt husa hver helg. 

Selv om folk ikke var særlig velstående i ytre bydel, hadde de en stolthet som blant annet ga 

seg utslag i at ingen skulle ha noe å si på dem. Redselen for fattigdommen satt ennå i mange 

av foreldra våre, de hadde hardere tider friskt i minnet. Og et av de sentrale bevisa på 

fattigdom var såkalt plassestell. Greit nok at klærna vi gikk i ikke var av de fineste, men de 

var i alle fall heile og reine. -Vi har dårlig råd, men fattige e vi no likevel ikkje! 

 

Husmødrene vaska seint og tidlig av samme grunn. Vi hadde ikke store leiligheter og 

inventaret var en blanding av gammelt og nytt, men ryddig og reint, det var det! De 

hjemmeværende konene visste nok at det meste var på stell, men likevel unnskyldte de seg 

om de fikk uventa besøk: -Dåkke får no bare komme inn, men her ser'kje ut altså! Selvsagt 

var det stikk motsatt. Nesten ingen holder en slik orden nå til dags som husmødrene på 60-

tallet, og særlig de som hadde dårlig råd. De måtte liksom bevise heile tida at de var gode nok. 

 

 

 
             Klassisk sinkbøtte fra 60-tallet. 

 



Og like strøkent som det var inne, skulle det også være ute. Hver eneste fredag ettermiddag 

skulle det spyles rundt huset. Trapper, plattinger, tørkeplass og fortau, alt skulle gjøres klar til 

helga. Ellers kunne det bli snakk! -Dei vil vær så fine, men dei spyla no aldri fortauet sitt!  

 

Spyling var mannajobb, eller til nød guttajobb. Slangen lå gjerne langt inne i en kjeller og 

måtte bæres fram. Den var mye tyngre og stivere enn dagens slanke modeller på slangetralle. 

Uttaket for vann var oftest heilt inne i vaskekjelleren. Og slangen måtte rekke heile vegen dit 

en skulle spyle, det fantes ikke skjøtestykker den gangen. Hurtigkoblingene var heller ikke 

oppfunnet, så en måtte skru slangen inn på krana før en åpna for vannet. I enden var det et 

munnstykke i messing festa med ei slangeklemme. Det kunne en skru på  slik at en fikk smal 

eller brei stråle, eller en kunne stenge heilt.  

 

Alle hus hadde forskjellig metode for spylinga, men det gjaldt å begynne slik at en fikk spyle 

nedoverbakke. Mannen som spylte styrte alt rusket med strålen. Kosten brukte de bare heilt til 

slutt for å få det inn på spada og ta det opp. Egentlig var spyling en ganske grei jobb når en 

først hadde fått ut slangen. En sto jo bare stille og lot strålen gjøre jobben. Ofte sto mannane 

med ei vindjakke og en hatt og en røyk i kjeften når de spylte, og det kunne ta lang tid.  

 

På sommeren var det greit nok, men tidlig på våren og om høsten var det en kald fornøyelse. 

Særlig hvis du hadde en slange som ikke var heilt tett rundt munnstykket. Da kunne det 

dryppe eller sprute, og han som spylte blei våt på hendene eller nedover buksa. Da var det om 

å gjøre å bli fort ferdig. Det var alltid litt vanskelig med overgangen til vinteren. Når snøen la 

seg, var det greit. Da var det snømåking i stedet for spyling. Men hvis det blei frost uten snø, 

fortsatte vi å spyle, men da blei det is. Da hendte det at vi måtte strø litt sand på isen, og så 

måtte den igjen spyles vekk neste helg! 

 

Alt skulle som sagt vaskes, også bossbøttene. Nå var det slik at tidlig på 60-tallet ble bosset 

tømt direkte i bossbøtta, innpakking i poser kom først seinere. Husmora samle opp potetskrell 

og fiskeslo og anna avfall i ei gammel bøtte i kjøkkenskapet, og så blei det bært ut og tømt 

rett i dunken. Det kunne bli fryktelig lukt og mye fluer av det om sommeren. Bossmannane 

bar ei og ei bossbøtte ned til bossbilen og holdt den oppned slik at bosset datt ut. Det sier seg 

selv at bossbøtta blei grisete innvendig, og da måtte den vaskes, og det var kvinnfolkjobb. 

Modern brukte en gammel utslitt oppvaskbørste og skurte den tunge metallbøtta innvendig 

etter hver eneste tømming, sommer som vinter, oftest med et godt såpevann som hun hadde 

vaska golvet med først. Igjen var det om å gjøre at ingen skulle ha noe å si på en. -Tenk, dei 

vaska'kje en gang bossbøtta! Det'kje rart her blir rotte! 

 

På grunn av all spylinga og vaskinga så det alltid fint ut rundt husa. Det var ikke vanlig på 60-

tallet at det vokste gras i sprekkene i trappa eller plattingen. Der er det en påtakelig forskjell i 

dag.  Da jeg for litt siden gikk en tur på gamle tomter, ble jeg litt sjokkert av å se hvor mye 

som grodde opp av betongen på fortau og i bakgårder. Slik var det ikke da jeg vokste opp, og 

det skyldtes nok ene og alene at det ble spylt hver helg så ingenting fikk festet seg. Har 

stoltheten blitt borte? Eller er det redselen for fattigdommen som har blitt så fjern at vi ikke 

lenger er redd å bli beskyldt for å drive plassestell? 

 

 

 

 

 



VOKSDUK 
 

Alle som vokste opp på 60-tallet vet hva en voksduk var, i alle fall de som var 

vokst opp med såpass stram økonomi at det var nødvendig å ta vare på alt en 

hadde lengst mulig så en slapp å kjøpe nytt.  

 

Voksduken var altså en duk, men den var ikke av vanlig stoff. Den var laga av 

ganske tjukk og ganske stiv plast. Eller rettere, den var belagt med plast, for 

underst var det vanligvis et lag med vevd stoff. Den blei kjøpt i metervis på en 

eller annen stoffbutikk inne i byen. Som oftest hadde den et mønster som var 

slik at det var det samme hvordan den bli klipt til, det fungerte fint uansett. Men 

en gang kjøpte modern en slags luksusvoksduk som så ut som at den var brodert. 

Den var i fast størrelse og kunne ikke klippes opp uten av den blei ødelagt. Jeg 

kan huske at hun var veldig imponert av akkurat den duken, den så jo ut som en 

heilt vanlig duk!  

 

Det var flere grunner til at vi brukte voksduk. Først og fremst var den lett å 

vaske rein. Den gangen satt vi ved kjøkkenbordet og spiste alle måltid sammen. 

Ingen fikk ta med maten inn i sofaen, og ikke var det noen vits heller, for vi 

hadde jo ikke fjernsyn. Når vi spiste, hendte det av og til at vi rota mat utover, 

og da var voksduken god å ha. I stedet for å måtte ha den i vaskemaskina kunne 

modern tørke av den med ei tue etter at vi hadde spist, og så var den like fin.  

 

Den andre funksjonen voksduken hadde var at den beskytta bordet. Vi hadde 

først et kjøkkenbord med klaffer til å slå ut. Det var av malt tre og litt 

gammeldags. Men så fikk vi flunkende nytt respatexbord, og det var så fint at 

det måtte beskyttes fra første dag. Derfor blei det dekt med voksduk, og vi så 

bare bordplata hver gang voksduken blei tatt av. Egentlig kan en lure på 

logikken i dette. Fordi bordet var så flott, måtte det altså dekkes til? Men da 

kunne jo ingen se hvor fint det var! Det er slik jeg tenker om det nå, men på 60-

tallet var det ingen som diskuterte hensikten med voksduken, den skjønte vi heilt 

av oss selv.  

 

Det var et par ting voksduken ikke tålte. Først og fremst var det varme. Ei 

sigarettglo satte brennmerke i duken som aldri gikk vekk. Det samme kunne ei 

varm panne gjøre. Jeg kan huske at det var en rund brun flekk på voksduken vi 

hadde på kjøkkenbordet, der hadde nok modern eller noen andre glemt 

gryteunderlaget. Det gikk også an å lage hull i den om en var uforsiktig med 

kniv eller et anna spisst redskap. Noen ganger måtte den skiftes ut, men den blei 

ikke kasta for det. Den avlagte voksduken blei tatt vare på for eksempel til 

ekstra beskyttelse når fadern skulle partere slakt eller gjøre opp fisk. Noen barn 

fikk også bruke en avlagt voksduk til å sile på om vinteren, som en slags 

forløper til akebrettet. 



 

De fleste hadde voksduk bare på kjøkkenet, men noen hadde det også på 

spisestuebordet eller salongbordet. De borda var jo enda finere og dyrere enn 

kjøkkenbordet, så egentlig trengte de enda bedre beskyttelse. Da la de gjerne et 

tilklipt flanellslaken under voksduken. Til hverdags lå da voksduken på, men i 

jula og når det kom gjester, blei den og lakenet tatt av og vanlig brodert og 

strøket duk blei lagt på, ofte omtalt som besteduk.  

 

Det var ikke alle som brukte voksduk. Alle de som var (eller ville være!)  litt 

finere enn oss andre, hadde vanlig duk på bordet heile året. Slik var det også ofte 

hos dem som bare hadde jenter, antakeligvis fordi jenter spiste penere og leika 

mer forsiktig enn gutter. Jeg kan huske at jeg alltid la merke til det når jeg var 

inne hos folk som ikke brukte voksduk, da blei jeg både imponert og litt 

skamfull for at vi hadde dekt til alle borda hjemme. Dette var en av de mange 

små detaljene som markerte forskjellene mellom folk, at noen var finere og sto 

litt høyere på rangstigen enn andre.  

 

Voksduken har faktisk overlevd til i dag. Selv kjøpte vi helt ny voksduk da 

barnabarna skulle være med å male nisser før jul. Men nå har den ikke noe 

klassestempel lenger. Ingen blir sett skeivt på om de bruker voksduk i slike 

tilfeller, tvert om er det bare fornuftig. Respatexborda derimot - de har 

forsvunnet. 

 

 

      
         Sekstitallsinteriør men blank voksduk på bordet. 

 



       MIDDAGSMATEN 
 

 
Kostholdet har forandra seg siden 60-tallet, både i Skarbøvika og ellers, kanskje er det blant 

de tinga som har forandra seg mest? Men før jeg går inn på de ulike rettene, skal jeg nevne en 

helt grunnleggende forskjell fra da til nå: Den gangen var foreldrene våre mest opptatt av at vi 

ikke måtte spise for lite, de maste om at vi måtte spise opp maten og spise mer. Nå er nok 

mange mer opptatt av det motsatte, at barn spiser for mye og blir overvektige. Mødrene våre 

var redde for at vi ikke skulle få i oss nok mat slik at vi blei tynne og blodfattige, som de sa. 

Mange som hadde opplevd tøffere tider, var nok reelt redde for underernæring, men like mye 

var de redd for at noen skulle tro at vi ikke hadde råd til skikkelig mat. Og tynne barn kunne 

være en faretruende indikasjon på nettopp det. Fattigdomsspøkelset hadde nok ikke helt 

sluppet taket, tross alt hadde mange av dem vært gjennom både krigen og de harde trettiåra.  

 

En annen viktig forskjell var at mat blei laga fra grunnen. Steikt fisk til middag begynte med å 

filetere heil fisk for så å gå steg for steg til middagen var ferdig. Gulrøtter var fulle av jord og 

måtte vaskes, og det samme måtte potetene. Brun sos ble til ved å brune mel i steikepanna og 

så tilsette vann og krydder. Å lage ertestuing starta med å legge tørka grønnerter i vann 

kvelden før. Husmora måtte planlegge middagene både en og to dager framover. Salt kjøtt 

måtte vannes ut før det kunne kokes til potetballen, motsatt måtte fersk torsk saltes for at det 

skulle bli lettsalta torsk til middag. Ertesuppe ble det ikke hvis ikke gulerter var lagt i bløt på 

forhånd. Og svisker måtte ligge i vann natta over om en skulle ha sviskegrøt til dessert. 

Matlaging på 60-tallet var tidkrevende og forutsatte at det var ei hjemmeværende mor i huset, 

og det var det også hos de fleste. 

 

Å kaste mat var det verste mødrene visste. Derfor blei alle rester brukt. Om en hadde kokfisk 

på onsdag, blei det fiskekreteng eller plukkfisk på torsdag. Restene av svinesteika fra søndagen 

blei til lapskaus på mandag eller tirsdag, og da blei både potetene, grønnsakene og sausen fra 

søndagsmiddagen brukt opp. At maten var billig var viktig den gang som nå. Men når man i 

dag er opptatt av å spare på matbudsjettet for å kunne få råd til mer luksus som nye møbler 

eller dyr ferie, var billig mat på 60-tallet en dyd av nødvendighet. Det var kanskje den største 

utgiften gjennom året for de fleste. Derfor var også rimelige retter som blodpølse, lever, 

lungemos og kvalkjøtt vanlig på de fleste middagsbord i ytre bydel, mat de færreste spiser i 

dag. Kvalkjøtt, som er dyrt i dag, var billigmat for 40-50 år siden, og det blei regna for 

simpelt kjøtt som finere folk ikke spiste. 

 

Men det vi spiste oftest og mest og først og fremst var fisk. Steikt fisk, kokt fisk, 

fiskepudding, fiskeboller, fiskekaker, fiskekreteng, blandaball, prinsefisk, seibiff, sildekaker 

og fiskesuppe. Det siste mest som forrett, supper var ikke regna for skikkelig middag, med 

unntak av kraftig kost som ertesuppe og brennsnut. Fisk ble valgt først av den enkle grunn at 

det var billigere enn kjøtt. At den også var sunn, blei vi tuta ørene fulle med, men det 

økonomiske var nok det viktigste. Manna som jobba på fiskebu var heldige, de hadde den 

fordelen at de kunne få med seg (eller ta med seg?) fisk hjem, enten det var fersk fisk, 

klippfisk eller tørrfisk. Det var nærmest som ekstra lønn å regne. Vi spiste ellers alle 

fiskeslag. Barn som vokste opp i Skarbøvika på 60-tallet, visste forskjell på retter av sei, 

torsk, hyse, kveite, flyndre, makrell og sild. Særlig den siste. Vi spiste steikt og kokt sild, 

sildebete, sildekaker og boknasild. Den siste likte vi så godt at vi stjal den fra uthusa til 

naboene og maula den rå der den hang til tørk under rafta, tredd inn på et kostskaft. Skal tro 

om unger i dag ville tenkt tanken å stjele sild?  



 

En siste viktig forskjell på middagene på 60-tallet og i dag var at vi som oftest fikk dessert. 

Rødgrøt eller sviskegrøt med fløtemelk på, melkesuppe med gryn og heil kanel i, fruktsuppe 

eller kompott var klassikere som vi spiste igjen og igjen. Andre dager var det enklere, ris eller 

puffa hvete med melk og altfor mye sukker, eller til nød knust kavring og surmelk. Og på 

søndager prinsessepudding, sjokoladepudding med vaniljesaus, skjelvagraut, tilslørte 

bondepiker eller hermetisk fruktblanding og krem. Brodern og jeg krangla alltid om den ene 

røde kirsebæra som var i boksa.  

 

I løpet av 60-åra kom halvferdig mat i butikkene som for eksempel suppeposer, kompotter og 

blokker til å lage brun saus av. Hermetiske kjøttkaker og fiskeboller var også vanlig og gjorde 

hverdagen litt lettere for husmora. Men at halve Norge førti år seinere skulle spise noe som 

het pizza til middag, det hadde vi aldri klart å gjette. Heller ikke at man skulle bli vant med 

wokmat, lasagne, pitabrød, taco eller sushi. Det mest eksotiske vi fikk var makaroni og 

spaghetti, og vi visste så lite om dem at vi beit på første gang noen spurte oss hvordan de 

vokste.  

 

 

 

 
 

   Prinsefisk – reine luksusmaten på 60-tallet. 

 

 

 

 

 

 



PÅLEGG 
 

Vi spiste ikke det samme på skivene på 60-tallet som vi gjør i dag. Mange av de 

kjente påleggssortene har forsvunnet mens andre har kommet i stedet. Her 

kommer et lite gjensyn med det vi hadde på brødskiva for 40-50 år siden. 

 

Men først litt om skivene. De aller fleste spiste hjemmebakt brød. I dag har det å 

bake sitt eget brød mer med kvalitet og smak å gjøre. Det finnes et utall 

kokebøker med avanserte brødoppskrifter, og navn som foccacia, nanbrød, 

ciabatta og baguette er hverdagsord for de fleste. Grunnen til at husmødrene i 

Skarbøvika og ellers bakte brød på 60-tallet, var kort og godt økonomi. 

Hjemmebakt brød var billigere enn kjøpebrød. At det var sunnere hørte vi aldri 

nevnt, men vi lærte at en fikk god sangstemme av brent brødskorpe. Det var 

husmoras standardunnskyldning når hun hadde brent brødet i ovnen. 

 

En del pålegg var også hjemmelaget, og da først og fremst syltetøy og gele. 

Mange hadde bærbusker i hagen, og alt blei tatt vare på og gjort om til saft og 

sylte. Geleen blei oppbevart i flate glass med stivna syltevoks øverst. Av og til 

serverte modern brød med epleskiver med ripegele i hullet midt i der hun hadde 

fjerna kjernehuset. Banan kunne også brukes på samme måten. Kjøpesylte var 

gjerne appelsinmarmelade, for det var billig.  

 

Mye av pålegget vi spiste var søtt. Aller helst ville vi vel bare ha spist søtt 

pålegg om vi fikk lov til det. Enkelte sløyfa faktisk omvegen om et pålegg og 

strødde reint sukker eller sirup på skiva, selvsagt med margarin under, men 

modern nekta oss å spise det. En kunne jo få hull i tennene! Det samme sa hun 

ikke om Sunda, men det burde hun ha gjort. Sunda var et gult pålegg som ligna 

på honning. Det var da også honning i Sunda, men den var spedd ut med sukker 

og vann for at det skulle bli billigere. I reklamen for Sunda var det ei tegning av 

en liten gutt i shorts som spente musklene på overarma, og over den struttende 

muskelen sto det SUNDA.  

 

Men enda bedre enn Sunda var Hapå. Det var et brunt pålegg som var en slags 

mellomting av karamelle og sjokolade. Det besto stort sett bare av melk og 

sukker, men vi syntes det var veldig godt. Dessverre hadde vi ikke så ofte Hapå 

på bordet, for det var ganske dyrt, og dessuten hadde modern lest i et ukeblad at 

det var usunt. Det samme gjaldt for peanøttbutter. Det var utrolig godt, men 

modern begrensa tilgangen på grunn av prisen. Selv om det inneholdt mye smør, 

så smørte vi likevel alltid margarin på skiva før vi hadde på peanøttbutter. 

Enkelte kompiser fikk både Sjokade og Nugatti på skivene, men jeg kan knapt 

huske at vi hadde det hjemme, det var nok i dyreste laget.  

 



Et av de merkeligste pålegga en fikk kjøpt på 60-tallet var Rødtopp. Det var 

skarpt rødt på farge og ligna på en ganske stiv gele. Det smakte noe midt i 

mellom jordbær og bringebær. Jeg tror det var en slags billig syltetøyerstatning, 

og jeg aner ikke om det i det hele var bær i Rødtopp, eller om det bare var 

kunstig smak og stivelse. Det var i alle fall veldig søtt. Rødtopp blei solgt i ei 

pappboks som var blå med hvite prikker, og på den ene sida var det bilde av en 

smilende gutt med rødt hår. 

 

  



Brunosten var en selvsagt ingrediens på frokostbordet. Det hadde vi alltid, så 

snart en brunost var oppspist, kjøpte vi en ny. En gang jeg var med modern på 

besøk hos ei gammel dame, fikk jeg smake ekte geitost. Det var himmelsk godt, 

men da jeg spurte om modern kunne kjøpe det neste gang, svarte hun bare: 

 -Å langtifra, det hakje vi råda til! 

 

Modern samla opp rester av brunost, og når hun hadde nok av dem, kokte hun 

prim. Det var et slags smørbart ostepålegg som var ganske godt og veldig søtt, 

men jeg likte nok den ekte brunosten bedre. Kjøpeprim hadde vi en sjelden 

gang, og det smakte heilt annerledes enn hjemmelaga. Gulost var også fast 

inventar. Noen ganger blei den kalt gaudaost, og noen sa kvitost. Ellers skilte vi 

ikke mellom de gule ostene slik en gjør i dag.  

 

Fisk på skive spiste vi lite av, men vi hadde av og til sardiner i olje. Fadern var 

glad i røyka makrell. I dag er varmrøykt makrell mest populært, men på 60-tallet 

var det kaldrøykt makrell en fikk. Den var heil med hode, hale og skinn, og 

veldig fast i fisken. Det var ganske godt, men du fikk masse fett på fingrene etter 

at du hadde skjært av den, og det lukta sterkt. Kaviar og majones hadde vi som 

regel, og jeg likte å blande begge deler på skiva. Fiskepudding med majones var 

nesten luksus, og kabaret med reker var rein festmat. Kjøttpålegg var stort sett 

bare fårepølse og leverpostei for min del, men av og til hadde modern vært i 

byen og kjøpt oppskjær med en slakter. -E skal ha for ei krone i blanda pålegg!  

 

Det er mulig at jeg nå har glemt noe, men én ting husker jeg godt. Det var alltid 

et mas om å ikke ha for mye pålegg på skivene. Og det var strengt forbudt å 

maule pålegg!  

 

(I dag er det danna ei facebookgruppe for de som vil ha tilbake Rødtopp i 

butikkene. Jeg tror ikke jeg blir med i den.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                     
 

 

 

 



VASKEDILLA  
 
Var det noe damene i Skarbøvika kunne på 60-tallet, så var det å vaske. Den gang var 

kjerringene husmødre med stor H, hjemmet var arbeidsplassen deres, og idealet var å være en 

dyktig husmor som både holdt huset i stand, oppdro barna og sørga for at de hadde heile og 

reine klær og laga middag til mannen når han kom fra jobb utpå ettermiddagen. I dag kan en 

undres over at de klarte å fylle heile dagen med husarbeid, men da må vi huske at alt tok 

lenger tid og at de mangla mye av dagens moderne utstyr som gjør oss i stand til å spare tid. 

Det meste som i dag kan kjøpes ferdig, ble den gangen laga fra grunnen. Flere sydde til og 

med klær til barna.   

 

60-tallshusmora hadde ikke oppvaskmaskin, det måtte hun selv være. Vaskemaskin til klær 

fikk de fleste etter hvert, men den var knapt halvautomatisk en gang, så både vannfylling, 

tapping og rulling måtte gjøres manuelt, og først på slutten av tiåret kom vaskemaskiner med 

sentrifuge. Tørketrommel hadde ingen, husmora måtte ut på tørkestivet og henge opp klærna 

både sommer og vinter, med lommene i knappeforkleet fulle av klesklyper. Etter hvert fikk 

vel de fleste støvsuger, og hjulvispen blei bytta ut med en liten håndmikser, men slikt som 

kjøttkvern og bokseåpner var fremdeles uten motor, og brøddeiga blei elta med handemakt.  

 

En følge av at folk bodde tett var at husmødrene kunne sammenligne seg med hverandre. Jeg 

tror nok det utvikla seg en slags uuttalt konkurranse om å være best, enten det gjaldt å lage 

mat, sy, strikke eller oppdra unger. I alle fall blei det lett kommentert om ikke alt var slik det 

var forventa. Og alle mest blei vaskinga målt og sammenligna. Det var selvsagt sett ned på 

om en ikke vaska godt nok. Hvis det var tung luft inne hos noen, om vindua ikke var pussa og 

skinnende blanke, om ungene gikk med skitne klær, var det gjenstand for kritikk fra andre 

damer.  

-Det e no ikkje nåkke stell der i huset! Ho kunne no i alle fall hatt på se et reint forkle når ho 

skal ut med bosset! 

 

Men det var også galt å vaske for mye.  

-Ho fru Johansen har vaskedilla altså! Ho vaska til og med singelen utenfor huset! Og ho tar 

alle sofaputene ut på altanen og banka dei hver dag!  

 

Grensene for forventa og akseptert atferd var tydeligvis smale. Ikke for mye - ikke for lite. 

Om en stakk seg ut, blei det lagt merke til og kommentert. En skulle være ei dyktig husmor, 

men ikke for dyktig. Da kunne en tro at en var noe, og at en var mer eller bedre enn andre, og 

det var ikke bra.  

 

Hva hadde de så å hjelpe seg med husmødrene på 60-tallet? Langkosten var nok en av de 

viktigste og mest brukte remediene for å holde huset reint. Den hadde langt skaft og en skrubb 

på tvers framme. Tua blei vridd opp i godt såpevann og snurra rundt kosten som så blei ført 

over golvet som skulle vaskes. Gang på gang måtte den vikles av igjen, vries opp og festes på 

nytt. Blei det for tungvint å vaske mellom møblene, la husmora seg ned på alle fire og vaska 

manuelt. Mange brukte gummihansker for å spare hendene, men jeg mener at de eldre 

husmødrene så litt skeivt på det. Var de så jålete av de var redd for å få arbeidshender? Etter 

at hun var ferdig, tømte hun det skitne vaskevannet i utslagsvasken. 

 

Universalmidlet var grønnsåpa. Ikke flytende i flaske, men i fast form i en firkanta pakning. 

Den blei gravd ut med fingrene og rørt ut i vaskevannet, som regel i ei sinkbøtte, men etter 

hvert kom plastbøtter i handelen. Et produkt som nesten gjorde grønnsåpa rangen stridig, var 



sunlightsepa, ei tjukk, firkanta lysegrønn såpe som alle hadde. Navnet var engelsk og skulle 

egentlig uttales sønlait-sepe, men det sa ingen. Det ble sagt rett fram: sunliktsepe eller 

sunnlisepe, det siste et slags forsøk på ei norsk omsetting. Sunlightsepa kunne brukes både til 

å vaske golv med og til oppvask, og kneip det kunne en også vaske fingrene og sågar håret 

med den. Noen hadde et spesialredskap til å løse opp sunlightsepa i vannet med, et slags 

nettingbur med håndtak, men de fleste brukte den slik den var. Om noe var ekstra skittent og 

måtte skures vekk, måtte husmora ty til ATA. Det blei solgt i en pappbeholder med hull i 

enden der stoffet kunne drysses ut, og det var veldig effektivt. Om en tar med salmiakk og 

klorin, har en lista opp de remediene husmora på 60-tallet hadde å hjelpe seg med, pluss 

stålull da. Resten var hardt arbeid. Forresten, var det ikke også noe som het 1-2-3-såpe som 

var blå og blei brukt til å vaske kragen på nylonskjorter? 

 

Jeg husker ei spesiell dame som hadde vaskedilla. Jeg kom til huset hennes kun når jeg skulle 

selge lodd, og selv som tolvåring reagerte jeg på hvor reint det var i gangen. Det sto en 

spesialkost i stativ utenfor døra til å dra drit fra skoene før en gikk inn. Rundt dørmatta var det 

alltid ei nyoppvridd tue som en skulle tørke seg på i tillegg. Når jeg ringte på og hun åpna, så 

hun alltid rett ned på skoene mine med et surt blikk før hun så på meg. Hun skulle aldri ha 

lodd og kunne ellers opplyse at dama i etasjen over ikke var hjemme. Så skitna jeg i alle fall 

ikke til trappa også.   

 

 

 

     

 



     SNOP   
 

Var det noe unger som vokste opp på 60-tallet var opptatt av, så var det snop. 

Slik var det også for de som vokste opp i Skarbøvika. Butikkene til John og Gudrun, 

Bjørgkiosken og Vågesjappa, alle var nærmest synonym for snop. Det var omtrent det eneste 

vi kjøpte av egen fri vilje. Hadde vi litt penger, og det var ikke ofte, så brant de i lomma. Vi 

dro rake vegen til nærmeste butikk eller kiosk for å snope. Vi kjøpte ikke brus, og sjelden is, 

men snop i alle fasonger. Lakris, sjokolade, drops, pastiller og tyggis. Vi fikk liksom aldri nok 

av det. Snop var og ble et knapphetsgode. Alle ønska seg mer snop - heile tida! 

 

Det billigste en kunne få kjøpt var ettøresdrops. Det var det bare Bjørg på kiosken som hadde. 

Det var små runde kuler med en slags fruktsmak. Ikke særlig gode, husker jeg, men altså 

billige. Panta du ei flaske, fikk du vel 20 drops i en spisspose. Ettøresdropsa forsvant etter 

hvert og blei erstatta av toøresdrops som var flate og litt større. Ei karamelle kosta fem øre, en 

stor pakke Toy 50 øre, og en liten tyggispakke med tre tyggis kosta ti øre. De fleste sjokolader 

var å få i to størrelser, kronessjokolade og femtiøressjokolade. En dropspose kosta ei krone og 

ei pastilleske 50 øre. Mange av sjokoladene og pastillene som var i salg på 60-tallet, lages 

ennå. IFA-pastiller og Kvikklunsj er blant de mest kjente. Barnetimeposen, derimot, er 

forsvunnet. 

 

 

 
Hvis vi hadde snop, så spiste vi det stort sett med en gang, nesten som om vi var redd det 

skulle forsvinne Noen ytterst få brukte å gjemme på snop for å ha det lenge, men det var ikke 

mange med slik viljestyrke. Et problem du alltid hadde om du hadde snop, var om noen skulle 

få smake. Alle som så at du hadde noe, maste om å få. Her måtte en tenke taktisk. De som 

brukte å ha snop selv og som var greie med å gi vekk, kunne gjerne få. De du aldri fikk noe 

av, gjaldt det å styre unna, men uten å virke urettferdig. Da fikk vi gjerne høre: -Det e stygt å 

sette igjen et hjerte! Noen praktiserte en ganske usympatisk og ekkel taktikk for å få ha snopet 

sitt i fred. De slikka rett og slett på heile sjokoladen eller spytta ned i dropsposen! Da var det 

selvsagt ingen som ville smake, men det var ikke særlig lurt, for da blei du holdt for være ei 

gnilus.  

 

Gamle damer brukte å by på kamferdrops, eller kamfersukker som noen sa, men det ble ikke 

regna for å være skikkelig snop. Selvsagt tok vi i mot og spiste det, men ingen barn kjøpte 

kamferdrops selv. Heller ikke furunålsdrops eller Kongen av Danmark, det var for gamlinger. 

Kokesjokolade var heller ingen favoritt, men det gikk da ned om vi kom over det. En gang 

lærte vi at det gikk an å gå på apoteket og kjøpe lakrisrot. Det så ut som ei grein uten bark 



som smakte sterkt av lakris om du tygde på den, men det var liksom ikke rett snop og gikk 

raskt av moten. Et gammelt alternativ til vanlig snop var kandis, eller kandissukker som det 

vel egentlig het. Det var en stor og gjennomsiktig sukkerklump med brunlig farge og en tråd 

inni. Det gikk an å knaske det, men det var veldig hardt, så som oftest gikk vi med en stor bit i 

munnen og smatta og sugde lenge på den. Kandis var vel egentlig ikke særlig ettertrakta, men 

om vi ikke hadde annet, gikk det da an det også. Noe som ble veldig populært var rusten 

spiker, ei hard svart stang som var grå inni og hadde noe brunt utenpå som skulle forestille 

rust. Det var noe helt nytt, og smaken var veldig annerledes. Det samme var salmiakkdrops.  

 

Av og til når vi var aleine hjemme, prøvde vi å lage karameller. De besto av sukker, smør og 

melk eller helst fløte. De kunne bli veldig gode og du fikk mye snop av ei full steikepanne, 

men det var ganske vanskelig og ble ikke alltid vellykka. Likevel mener jeg at det meste ble 

spist til slutt.  

 

Salt snaks kom det etter hvert mer og mer av. Først ute var popkorn og gullfisk, men etter 

hvert både taffelsticks, ostepop og potetgull. Det var godt alt sammen, men egentlig snop kan 

det ikke defineres som. Snop skal være søtt! 

 

Snopet hadde dessverre ei bakside, nemlig tannråte. Vi vokste opp før flourgenerasjonen og 

måtte ta følgene av snopspisinga. Null hull eksisterte nesten ikke når vi var hos 

skoletannlegen. Vi hadde alltid hull, mange hadde flere enn ti, og vi måtte alltid bore, uten 

bedøvelse. Foreldrene maste mye om dette med snop og tannpuss, og med god grunn. Svært 

mange mødre og fedre i Skarbøvika på 60-tallet gikk med gebiss. De aller fleste av oss har 

sluppet det, men til gjengjeld er vi fylt opp med amalgam i tennene i store mengder. Ikke 

særlig vakkert, og dyrt har det blitt gjennom livet med alle plommene som detter ut og må 

repareres. Barndommens gleder straffer seg i dessverre i voksen alder. 

 

                         



              BRILLEJUDAS 
 

Var det noe en på død og liv ville være spart for når en vokste opp i Skarbøvika på 60-tallet, 

så var det å ha å mangle noe. Alle former for lyter trakk ned, fra fregner og rødt hår til å være 

åndssvak. Og det var ingen nåde, alt ble kommentert og brukt mot en i enhver situasjon der 

det var behov for tungt skyts. Briller var det få som brukte, men de som var så uheldige, ble 

kalt Brillejudas.  Uten unntak. Eller var det ett? En av storegutane kom plutselig en dag på 

skolen med briller og åpna med selv å si at no var han også blitt Brillejudas. Merkelig nok ble 

det aldri mer nevnt når vi snakka om han. Kan han intuitivt ha valgt en genial strategi? Eller 

var det bare det at han var storegut tross alt – med eller uten briller?   

 

Lytene var mange, nesten slik at ingen gikk helt klar. Noen var udiskutable: halting, 

sukkersyke og alle andre fysiske handikap, stamming, tunghørthet, at du pissa deg ut, at du 

var tilbakestående, at du var tjukk, at du var for tynn, at du var flau, at jenter var flatbrysta, at 

de hadde for store jur, at det lukta hjemme hos deg, at familien din var fattig, at mor di snakka 

østlending, at du gikk med arva klær, at søstera di gikk på båtane, at du mangla en halv finger, 

at du var veik og lett å banke, at du ikke hadde sykkel, at du hadde sammenvokste øyenbryn, 

at faren din var ekkel når han var full, at du var mørkeredd og mange, mange andre 

dødssynder. Hver dag visste du at dette ville hefte ved deg og at det ville bli kommentert. Jeg 

tror egenlig ikke at noen mente at det var urettferdig at slikt ble slått ned på. Det eneste 

urettferdige var at en var havna i en slik ulykksalig situasjon. Sinnet ble retta mot foreldra 

som ikke hadde sørga for at en ble født som et skikkelig menneske. Og det å bli plaga for noe 

var ikke til hinder for at en selv plaga andre. Hevnen var tross alt søt, selv om den ramma feil 

person. Så lenge de var yngre eller veikere, gikk det fint. Eldre barn og ungdommer kunne en 

selvsagt ikke si noe til. Det visste vi fra fødselen av.  

 

Foreldrenes lyter ble overført til barna: -Far din va nazist! -Far din e tjukk! -Far din drikke! -

Far din datt på sjøen på mandag! -Far din har såtte i fengsel! -Far din lukta tørrfisk. Eller: -

Mor di kankje lage bløtkake! -Mor di synge til de når du skal legge de! -Mor di går på 

Frellarn! -Mor di kankje lappe bukse skikkelig! -Mor di va full på nyttårsaften! 

 

Søsken var ei anna god kilde til å svekke statusen din. -Søstra di har vært på tjukken! -Bror 

din har vært la med ho Linda i en bunkers ute på Tueneset! Jeg husker en gang jeg syntes det 

gikk vel langt. En gutt hadde mista søstera si i ei ulykke noen år tidligere. Akkurat det var 

såpass sterkt at det faktisk ikke ble brukt mot han. Men så sprakk det likevel en dag. Han kom 

i klammeri med en annen gutt. De sloss og den andre ble ”lagt ned”, for han var veikere. Da 

kom det fra den som lå under som nå hadde skrudd seg opp i et ukontrollert sinne:  

-Stikk å vann grava til søstra di! Akkurat da var vi for en gangs skyld lamslått. Og selvsagt 

fikk han mer bank, for han med søstra blei tulen og slo så lenge at vi til slutt måtte stoppe han. 

Men tror du han som blei banka ga seg? Straks han kom på behørig avstand begynte han å 

rope om den døde søstra igjen. Heldigvis for han klarte han å stikke av før han fikk mer bank. 

Neste dag ble det merkelig nok ikke nevnt.  

 

Det het ikke mobbing på 60-tallet. Det ordet kom inn i språket langt seinere. Lærerne kunne 

nok si at vi plaga andre, men selv kalte vi det mest for å bølle.  

-E sa ingenting, å så bynte han å bølle me me!  

 

Har jeg selv bølla med andre? Slengt sviende kommentarer for ytre og indre skavanker hos 

dem eller familien uten at de har sagt noe til meg først? Svaret er JA. Har jeg selv blitt utsatt 

for det samme, grudd meg til å gå på skolen og gått omveier rundt de verste bøllene i håp om 



å slippe unna kommentarer eller slag denne gangen? Svaret på det er også JA. Til alle som har 

lidd på grunn av meg i oppveksten i Skarbøvika på 60-tallet: Unnskyld!  

 

Og til de som noen ganger gjorde min hverdag vanskelig og truende: Dere er tilgitt! Vi var 

alle offer for samme system som skulle rangere folk etter en slags sjuk verdiskala der den 

minste svakhet ble utnyttet for å minne deg på din plass i hierarkiet. De fleste av oss hadde 

dårlig økonomi og alle hadde ett eller annet vi skammet oss over og helst ville skjule. Jeg tror 

det er der problemet ligger. Hvis du ser dine egne svakheter hos andre forakter du dem desto 

mer, men om du angriper først, er det et visst håp om at du slipper unna – i alle fall i første 

omgang. 

 

   

          
Tippe-Hans, en slags handikap-kjendis på byen som prata med alle, ofte litt-på-kanten-prat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  FETT HÅR OG HÅR MED FETT 
 

Håret ble etter hvert svært viktig for gutter som vokste opp i Skarbøvika på 60-tallet. Det var 

da moten med langt hår gjorde sin entre, og for de som var i yngste laget for å tilhøre Elvis-

generasjonen med fettsleiken, var turen nå kommet. Da vi var yngre, var det viktigste om vi 

fikk godlukt i håret når vi gikk til frisør, dvs hårvann som lukta ei stund etterpå. Ellers brydde 

vi oss ikke så mye om hvordan håret ble klipt. Utover 60-tallet endra dette seg radikalt, og Det 

Store Hårslaget sto i mange hjem, i Skarbøvika og ellers i landet. Og etter som håret vokste, 

oppsto et nytt problem: Håret ble fett! Fett hår hadde vi knapt visst om eller tenkt over da vi 

bare var kortklipte. Nå ble det et forhold vi måtte regne med og som vi måtte løse. Mer om det 

lenger nede. 

 

Egentlig hadde vi visst om det med fett i håret lenge, men da var det noe annet vi mente, 

nemlig hårkrem. Storegutane, som var mer opptatt av Elvis og femtitallsartister, hadde nemlig 

brukt hårkrem lenge. Den mest brukte het Brylkrem. Den kom på en knallrød tube med hvitt 

lokk. Det fantes også andre hårkremer. Cheseline og Wellaform var de vanligste, men de 

nådde aldri opp mot Brylkrem i popularitet. Den siste var dessuten dyr og derfor sossete og 

lite brukt i Skarbøvika. Jeg kan bare huske en gutt i speidern som brukte Wellaform, men 

faren hans var direktør på Hotell Noreg, så da var det jo ikke så rart.  

Brylkremen var full av fett, så om du hadde nok opp i håret, kunne selv den mest gjenstridige 

guttelugg legges både til siden og bakover. Og nettopp dette siste var utrolig tøft.  

 

-Greie du å få til bakoversveis?   

-Ja, men bare hvis e bruka masse brylkrem! 

 

 

                                                 
 

De fleste av storegutane hadde brylkremsveis tidlig på 60-tallet. De fikk da glatt og glinsende 

hår med ulike fasonger, vanligvis mer eller mindre vellykka forsøk på å kopiere amerikanske 

og engelske popstjerner med Elvis på topp. Elvis-sveisen var liksom målestokken, og ennå i 

dag, når jeg ser gamle opptak med Elvis, lurer jeg på hva han gjorde for å få sveisen til å ligge 

så fint heile tida.  

 

De som brukte hårkrem, måtte alltid ha en kam for hånda. Den lå i baklomma og var bøyd 

etter ræva. En brylkremgutt greide seg ofte og overalt. Han tok kammen i høyre hånd og dro 

den bakover gjennom håret og inn mot midten av nakken. Så førte han venste hånd over det 

samme området på hodet, og slik fortsatte han vekselvis til han var fornøyd med den sida og 



gjentok prosessen på andre sida. Luggen kunne legges bakover, men vanligvis prøvde han å 

dra den frem i en topp eller spiss. De mest avanserte hadde rulla opp luggen om natta slik at 

den ble en kunstferdig krøll som hang ned i panna. Bak på hodet gikk håret sammen i en spiss 

midt på. Mødrene var ikke glad i brylkremmoten. Kremen var som sagt full av fett, og det 

satte seg på sengetøy og møbler og var et svare strev å få av. Verst var det likevel på 

jakkekragen. Svart skinnjakke var det eneste som tålte brylkrem, alle andre typer fikk en stor 

fettflekk på kragen. Verst var det på semskaskinnsjakker, for der gikk fettet inn i skinnet og 

kom aldri av igjen.  

 

Vi som bare hadde langt hår uten brylkrem, fikk imidlertid også fett hår, men det kom 

naturlig. Vi var ikke vant til å bade mer enn en gang i uka, og det var i minste laget når en 

hadde fått tett manke og i tillegg spilte fotball. Håret måtte vaskes oftere, og det tok det tid å 

venne seg til. Dessuten brukte vi ikke sjampo i starten. Vi tok som alltid den gule såpa som lå 

på kanten av badekaret og vaska heile kroppen, håret inkludert. Det blei jo reint, men det 

klødde ofte i hodebunnen, og de fleste hadde flass.  

 

-Steik, han Hegga har fått tøff sveis! 

-Han? Han har no alltid fett hår og fullt av flass! 

 

Utover mot slutten av 60-tallet ble sjampo en vanlig artikkel i de fleste hjem, og også noe som 

gutter vente seg til å bruke. Det fantes til og med sjampo mot flass, men den var ganske dyr. 

De fleste måtte nøye seg med litersflasker med eggshampo eller andre billige varianter. Etter 

hvert lærte vi også gradvis å bade mer enn en gang i uka, og det selv om modern kjefta og 

mente at vi sløste med varmevannet, og til slutt forsvant både brylkrem og fett hår. 

 

 

                         
             Fett hår og dårlig humør 

 



           TØRRFISK 
 

 

Alle som vokste opp i Skarbøvika på 60-tallet, likte tørrfisk. Fisk var vanligvis ikke 

favorittmaten vår i barndommen, men med tørrfisken var det noe annet. Det var aldri snakk 

om at noen ikke likte den. Tørrfisken var produsert i Nord-Norge og kom nedover i båtlaster, 

først og fremst til Brødrene Aarsæthers anlegg i Osane og Kleivane. Der ble den heist på land 

og tatt inn i store haller i den store tørrfiskbua som nå er revet. Stablene lå helt oppunder 

taket. Her ble fisken ettermodna, rensa, pakka og sendt videre med skip ut i verden, mest til 

Spania, Portugal og Latin-Amerika. Noe ble nok også omsatt i Norge som lutefisk. 

Tørrfiskbua hadde mange etasjer, og tørrfisken var fordelt etter kvalitet. Den beste var lagra 

øverst. Det ble påstått hårdnakka at det var tre sorteringer: menneskefisk, hundefisk og 

negerfisk. Den siste var den dårligste kvaliteten og den skulle til Afrika. Vi hørte aldri dette 

bekrefta fra voksne, men det var en opplest sannhet som vi faktisk syntes var litt grotesk.   

 

Noe av det fascinerende med tørrfisken var lukta. Den var intens, men vi likte den. Den slo i 

mot oss med det samme vi kom inn i Aarsætherbua, og den ble sterkere jo lenger opp i 

etasjene vi kom. Særlig om sommeren var lukta sterk. Men den hadde en bakside. De som 

jobba der, tok med seg lukta hjem. De måtte skifte i kjelleren, ble det sagt, før de fikk komme 

inn i stue og kjøkken. Hvis vi skulle til byen på ettermiddagen da arbeidsdagen i buene var 

slutt, møtte vi tørrfiskarbeiderne på bussen. Med det samme de kom inn, var hele bussen fylt 

av den intense lukta. Da syntes vi merkelig nok ikke at den var god, men at det var pinlig for 

den som hadde tatt lukta med seg. Jeg tenkte ikke på det den gangen, men kanskje visste ikke 

tørrfiskarbeideren at han forpestet bussen? Han måtte jo være helt immun etter åtte timer i 

”gasskammeret” (som lageret i blant ble kalt). 

 

Tørrfisken måtte stjeles, det var muligens her noe av nøkkelen til populariteten blant barna lå? 

Vi kunne riktignok få en bit av de som jobba i buene, særlig hvis det var en pappa til noen vi 

kjente, men som oftest ble vi jaga om vi sneik oss rundt i tørrfiskbua i arbeidstida. Da måtte vi 

altså inn på kveldstid, og det var faktisk ikke så vanskelig. Buene ble ikke alltid låst når 

arbeiderne gikk hjem, i alle fall ikke alle dørene, så vi fant oftest en inngang. Det var aldri 

snakk om innbrudd, men ”inntreden på annen manns grunn” må vi nok innrømme at det var. 

Om alle de vanlige dørene var låst, var det likevel en mulighet. Det var portene ut mot sjøen 

der fisken ble heist inn. De var aldri låst, og om en var blant de modige, gikk det an å entre på 

utsida av bua langs fenderverk og kanter til en nådde den laveste døra. Så kunne en slippe inn 

de andre. Men ennå var vi ikke ved målet. Vi måtte nemlig opp i tredje eller fjerde etasje før 

vi fant den skikkelige fisken, og det var nifst i den mørke og tomme bua. Vi kunne jo ikke slå 

på lyset, da ville minst en av formennene som bodde i nærheten se oss og komme. Og var det 

noen vi hadde respekt for, var det formennene! 

 

Så vi famla oss fram til stablene og plukka med oss en fisk hver. Deretter var det å komme 

seg unna, finne en stein og begynne å banke. Tørrfisken var nemlig hard som bein og måtte 

bankes lenge før den kunne spises. I motsatt fall var det fare for at en kunne knekke tenner. 

Under bankeprosessen kunne det gå hardt utover fingrene om en ikke passa på hvor en slo. De 

var også et slit å få av skinnet. Men til slutt satt vi der og tygde og hadde det veldig bra. Det 

var like godt hver gang, selv om bitene satte seg fast i tennene og det kunne være vondt å 

spise rundt de skarpe beina. I blant diskuterte vi om hyse eller torsk var best, men jeg tror de 

fleste holdt en knapp på den siste.  

 



Vi klarte sjelden å spise opp alt. Noen ganger tok vi restene med hjem, andre ganger ble de 

lagt igjen ute. Men en ting var vi enige om, våt tørrfisk var uspiselig. Hvis fisken ble liggende 

i regn, var alt ødelagt. Den ble mjuk og ekkel å ta på og smakte vondt. Men heldigvis var det 

mer der det kom fra! 

 

Det var vel strengt tatt tjuveri, men jeg har en følelse av at å stjele tørrfisk var i kategori med å 

stjele til sankthansbål. Vi fikk kjeft, men det ble på en måte akseptert. Kanskje var de voksne 

rett og slett glade for at vi spiste fisk? Tranbua lå forresten like ved siden av tørrfiskbua. Der 

var det ingen som lista seg inn om kvelden for å stjele av lasset. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KJØRE BUSS 
 

Var det noe vi som vokste opp i Skarbøvika på 60-tallet var vant med, så var det å kjøre buss. 

Allerede fra femte klasse måtte vi ta bussen på skolen, og skulle vi noe på kveldtid som 

foregikk inne i byen, så var det ingen anna råd enn å ta bussen. Riktig nok kunne vi sykle, 

men det var først etter at vi hadde nådd en viss alder, og bare i sommerhalvåret.  

 

Det var to busser som gikk til Skarbøvika, nemlig borgundruta og hessaruta. Borgundruta 

snudde midt i Skarbøvika der Bjørgkiosken og Vågekiosken lå og gikk heilt inn til 

andedammen på Gåseide. Hessaruta gikk fra Slinningen til Fjelltun. Av den grunn kalte de 

som bodde i den andre enden den for fjelltunruta, men for oss i ytre het den hessaruta og ikke 

noe annet. Borgundruta skifta etter hvert navn til bybussen, og ruta blei også forlenga til 

Osasvingen, men det skjedde først på slutten av 60-tallet. Noen sa forresten landeruta fordi 

han Lande eide alle sammen og selskapet het Landes Rutebiler. Det er mulig at ordet 

landeruta oppsto for å skille den fra sularuta og olsvikruta, men det vet jeg ikke sikkert.   

 

Det var veldig lett å kunne rutetidene, for de var de samme bestandig. Halvtimesruter heile 

dagen til klokka åtte og timesruter etter det og på søndager. De som bodde langs ruta visste 

derfor at bussen alltid passerte deres stoppested til samme tid. Der jeg bodde tok vi alltid 

bussen sju over heil og sju over halv. Bussbilletten kosta også lenge det samme, 25 øre for 

barn og 50 øre for voksne, uansett hvor langt du skulle. Barnebilletten var grønn og 

voksnebilletten rosa, slik var det i alle fall i mange år. Priser forandra seg lite på 60-tallet, 

men til slutt måtte de stige, og da til 30 øre for barnebillett. Da fikk vi en 25-øresbillet og en 

femøres når vi betalte. De måtte sikkert bruke opp alle billettene de hadde før de kunne trykke 

nye.  

 

Noe annet som ikke forandra seg var sjåførene. Vi hadde en følelse av at det var de samme 

bestandig, og vi kunne dem alle med navn. Han Strucken, han Tobben Langva og ikke minst 

han Ellefsen var legendariske og myndige bussjåfører med stor respekt. Alltid med 

uniformslue, pengeveske og billettrull. Du la deg ikke ut med en bussjåfør, for du ville jo 

alltid treffe han igjen, og da kunne det bli trøbbel. På hessaruta var det samme mann som 

kjørte og billetterte, men på borgundruta var det to. En satt framme og styrte bussen og en satt 

bak og tok betaling. Der måtte en også gå inn bak og rundt ei vannrett stang slik at det blei ei 

kø inne i bussen fra døra og fram til billettøren. Når alle var inne, trykte han på en knapp slik 

at det blei en bipelyd, det var signal til sjåføren at bussen kunne kjøre. På noen busser var et 

sete langt bak høyere enn de andre fordi det sto over hjula. Det var alltid tøffest å sitte på 

høysetet. 

 

Av og til når vi kom fra Skarbøvika og inn til byen, måtte vi skifte buss på busstoppet nede 

ved Anda fiskemat. Bussen stoppa, og så ropte sjåføren: -Skifte bil! Alle måtte ut, og etter ei 

noen minutter kom en tom buss og tok oss med videre. Jeg forsto aldri hvorfor vi måtte skifte 

buss, det skjer jo aldri i dag. Heller ikke forsto jeg hvorfor sjåføren sa "skifte bil" og ikke 

"skifte buss". 

 

Et annet viktig innslag var busskontrollene. På et stoppested kunne det komme på en stram og 

alvorlig person i full uniform som ville se billettene. -Kontroll! ropte han ut, og alle måtte 

leite nedi pungen eller lommeboka etter billetten. Jeg kan ikke huske at noen blei kasta av, 

men selv hadde jeg en vane med å rulle sammen billetten og tygge på den, så det kunne bli litt 

pinlig å vise fram en halvspist og våt billett. En gang fikk jeg også kjeft for det.  

 



Det sies at var en tradisjon blant unge billettører å lefse, det ville si at de tok betaling uten å gi 

billett til passasjerene. På den måten kunne de knabbe de pengene de hadde solgt billett for, 

uten at det ble rot i regnskapet. En ung billettør fortalte at han en gang var blakk og trengte 

penger. Da hadde han lefsa heilt fra Skarbøvika og sagt til alle at han var tom for billetter. 

Men da bussen svinga rundt Årflothjørnet, så han at kontrolløren sto på fortauet, klar til å 

sjekke billettene. Han tenkte lynraskt, og kom på ei genial og dristig løsning akkurat før det 

var for seint. I det sjåføren bremsa ned på stoppet, ropte han ut til passasjerene: -Skifte bil!     

  

 

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              FLYTTELASS 
 

Det var stor utbygging av nye boliger i Skarbøvika og ellers i byen på 60-tallet. Bolignøden 

skulle avskaffes, og Husbanken var en viktig faktor som satte vanlige folk i stand til å bygge 

eget hus, selvsagt med utleiedel. Det alle meste som ble bygd privat var nemlig 

tomannsboliger. I noen tilfeller gikk flere sammen og bygde firemannsboliger, og ÅBO satte 

opp både blokker og rekkehus. Da vi var kommet inn på 60-tallet, bodde faktisk de fleste i 

Skarbøvika i ganske nye hus, og særlig tilflytterne, de som hadde kommet utenfra og slått seg 

ned i bydelen etter Steinvågsbroa blei åpna i 1953. Eiere av gamle hus var i hovedsak familier 

som hadde bodd i Skarbøvika i generasjoner og som hadde klassiske etternavn som 

Skarbøvik, Trones, Drevik, Osnes og Stenvågnes. 

 

Et vanlig syn på 60-tallet var flyttelass. Det var kort fortalt en lastebil full av private eiendeler 

som møbler, kasser, lamper og annet. En familie skulle da flytte fra en bolig til en annen, og 

alt deres jordiske gods blei lasta opp på et lasteplan og kjørt til det nye huset i én omgang. 

Ingen av oss eide så mye at bilen måtte kjøre to ganger, og en måtte satse på godt vær, for 

bilene hadde aldri overbygd lasteplan. Som oftest kjente mannen i huset en sjåfør som stilte 

opp på fritida med lånt bil for å kjøre flyttelasset. Inne i styrehuset satt da sjåføren, faren i 

huset og en kompis eller en voksen sønn. De skulle hjelpe til å bære inn sakene på det nye 

stedet, mens mora og ei eller flere nabokjerringer skulle vaske ned leiligheta de flytta fra.  

 

Når noen flytter i dag, står det gjerne en bosskonteiner utenfor huset flere dager i forvegen. 

Da skal alt de ikke trenger i det nye huset kastes! Slik var det ikke på 60-tallet, i alle fall ikke i 

Skarbøvika eller andre sted der det bodde mest arbeidsfolk. Rubbel og bit av det en eigde 

skulle med på lasset. Møbler, sengetøy, klær og leiker var selvsagt, slik er det i dag også, men 

på den tida tok en også med seg tomme sylteglass, saftflasker og baljer med saltkjøtt. Ved blei 

pakka i sekker selv om det var sommer, koksbingen blei skrapa tom, og til og med 

hoggestabben fikk plass på lasset.  

 

Vi flytta en gang midt på 60-tallet, fra et leid husvære i Trangkleivane til ei leilighet fadern og 

modern hadde kjøpt i Kleivane, 400 meter unna. Jeg husker at jeg satt på stua og så på da 

fadern skreiv under kontrakten sammen med mannen som solgte. Damene var ikke til stede, 

men som eldste sønn fikk altså jeg være der. Så reiste fadern seg, låste opp et skap med en 

nøkkel han alltid hadde i bukselomma og kom tilbake med et grønt pengeskrin som også var 

låst. Han tok ut fire brune tusenlapper som var så store at de var bretta to ganger, gnei dem 

lenge en og en mellom fingrene og ga dem til selgeren. Seinere sa han at han hadde betalt fire 

tusen kroner under bordet enda han da vitterlig ga han dem over bordet! Det gikk mange år 

før jeg skjønte forskjellen.   

 

Og ei stund etter var det altså vi som hadde flyttelass stående utenfor huset. Alle måtte hjelpe 

til å bære. Sengene var tatt fra hverandre, og madrassene blei pakka inn i voksduk i tilfelle 

regn. Den utslagbare sovesofaen, bokskapet, gyngestolen, salongbordet i teak med messing 

nederst på beina, de to lenestolene med mahognyarmlener, nattborda, skjenken som vanligvis 

inneholdt arvegods som  krystall og sølvtøy, det moderne kjøkkenbordet i respatex, fire gamle 

kjøkkenstoler, radioen - et heilt møbel i seg selv, garderobeskapet (som det ikke blei bruk for 

fordi den nye leiligheta hadde moderne fastmonterte skap), entrekommoden, en puff med 

hengsla lokk full av garn, hjørneskapet i lakka furu, lysekroner, stålamper og lampetter, 

vegghyllene med metallbøyler som også var demontert (den ene hylla med en svart flekk etter 

et stearinlys), stråleovner (som snart blei bytta ut med moderne panelovner), toalettkommoden 

til modern med stort ovalt speil, bilder, kjøttkvern, symaskin og støvsuger - alt blei lasta opp 



på bilen. Til og med vaskemaskina, et tungt beist. Fjernsyn og kjøleskap slapp vi å flytte, for 

det hadde vi ikke.  

 

Så kjørte bilen de fire hundre meterne, og alt blei bært en gang til. Mange sto og så på, både 

barn og voksne. Jeg husker at det var litt ekkelt. Å flytte var å vise gud og hvermann nøyaktig 

hvor mye eller lite en eigde, og helst det siste. Alle tilskuerne kunne sammenligne med det de 

hadde hjemme selv og finne ut om de var bedre eller verre stilt enn familien som flytta. Jeg 

tror jeg hadde følt meg bedre om vi hadde kunnet få vise fram at vi hadde fjernsyn.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HUNDER 
 

Hunder var en viktig del av hverdagen i Skarbøvika på 60-tallet. Ganske mange hadde 

hunder, og vi kjente dem alle. Fant, Rex, Leika, Bruno, Minki, Bamse, Monty, Lady og Canus, 

vi omtalte dem alltid med navn som om de var mennesker. Ingen sa hunden eller bikkja om 

dem vi så til daglig. De var nesten en del av befolkninga i bydelen. 

 

De fleste hunder som vi kjente i oppveksten, var blandingshunder, eller bastarder med et 

mindre pent ord. Oftest var de vel resultat av en ukontrollert parring, stamtavle var det ingen 

som snakka om i vår bydel. Men fordelen med en blandingshund var at den var gratis. Eieren 

av tispa hadde nok ikke planlagt å få valpekullet og prøvde så godt han kunne å bli kvitt dem 

uten å måtte avlive dem, og det enkleste var selvsagt å gi dem vekk til noen som var 

interessert. Noen få litt finere folk hadde rasehunder, og det var særlig boxer og terrier som 

var populære. 

 

Mange barn ønska seg hund, og foreldrene var kanskje ikke så avvisende heller, men det var 

en alvorlig hindring før en blei hundeeier, nemlig husverten.  Svært mange var leieboere i 

tomannsboliger, og det var verten som bestemte om det skulle være hunder i huset eller ikke. 

Så hvis han sa nei, var saken avgjort, og slik ble det som oftest. Om man bodde i blokk, måtte 

man følge reglene der, og der var det heller ikke uvanlig med forbud mot hund og katt. Jeg 

har en følelse av at de fleste hundene i Skarbøvika på 60-tallet hørte til hos noen som selv 

eide huset de bodde i.  

 

Den store forskjellen på hundehold i dag og for 50 år siden var at hundene gikk mye løs. Det 

vil si, noen sto bundet utenfor huset og gjødde hele dagen, men de fleste hadde relativt stor 

frihet. Vi møtte dem til stadighet når de var ute og sprang aleine og prata med dem eller 

klappa dem litt før de for videre. Det å gå tur med hunden var ikke vanlig slik som i dag. 

Hunden var med hvis eieren skulle noe, ellers ble den sluppet ut for å lufte seg selv. Og ingen 

hundeeiere i 60-tallets Skarbøvika gikk på dressurkurs! Eieren fulgte sunn fornuft og lærte 

hunden det viktigste som å gå i bånd, å komme når den ble ropt på og gjøre fra seg ute. 

Hundeposer til å plukke opp drit med var ikke oppfunnet, og ingen hadde tenkt at de noen 

gang ville bli det heller. Det var forresten ei side ved hundene som var ganske ufyselig, 

nemlig at de spiste skit. Kloakkene rant ikke helt ut i sjøen ved fjøre sjø, og da kom gjerne en 

hund og leita opp en lort som den glad og fornøyd bar opp i graset for å fortære. Da ble den 

ikke klappa mer den dagen. 

 

Noe av det meste spennende med hundene var når de para seg. Fordi de gikk mye fri, skjedde 

det nesten alltid ukontrollert. Og mest spennende var det en gang de to hundene bestemte seg 

for å pare seg midt i skoleplana i et friminutt. Da sto minst hundre unger rundt og så på. Vi sa 

forresten ikke at de para seg, men at de hang sammen. Det var jo akkurat det de gjorde! De sto 

rompe mot rompe med halene rett til vers og gjødde i hver sin ende, og det så virkelig ut som 

at de prøvde å komme løs, men ikke klarte det. Vi både skjønte og ikke skjønte hva som 

skjedde. Lærerinnene hadde sett oppstyret fra lærerrommet og kom ut for å hente oss inn 

igjen. Vi spurte og grov om hva som foregikk og hvorfor, men vi fikk bare svevende svar. Da 

én spurte om vi måtte gå ut og hjelpe dem løs, svarte frøken at de sikkert klarte å ordne ut 

selv. Så vi kika ut av vinduet og så om det stemte, men de to hundene sto fremdeles der ute og 

hang sammen. Og det gjorde det også i neste friminutt, men da ble det plutselig slutt og de 

sprang sin veg. Det var litt nifst å se dimensjonen og fargen på det som hang under buken på 

hannhunden, og igjen sto vi der med nye ubesvarte spørsmål.  

 



Modern var heller ikke særlig snakkesalig om hva hundene hadde gjort på, men litt etter litt 

skjønte vi da at det var en sammenheng mellom det vi hadde sett den dagen og at hohunder 

fikk valper. Og da burde det ikke være vanskelig å koble det til hvordan mennesker fikk barn, 

men at det komiske og groteske opptrinnet i skoleplana skulle ha noe med det å gjøre, var en 

tanke vi ennå ikke klarte å ta innover oss.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KAKKE KATTUNGER 
 
Katt var det vanligste husdyret en kunne ha i Skarbøvika på 60-tallet. Noen få hadde hunder, 

men kaniner, hamster og marsvin var helt ukjent. En kunne til nød få tak i hvite mus på en av 

dyrebutikkene inne i byen.  

 

En katt var noe en fikk gratis. Jeg så aldri en rasekatt før jeg var voksen annet enn på bilder. Å 

betale for en katt ville ha vært utenkelig. Kattene på 60-tallet gikk mye ute, så på en måte var 

de felleseie for barna i nabolaget. Jeg kunne gjerne møte på en unge som sto og holdt min katt 

mens han klappa og klødde den. Det var heilt greit. Når vi skulle på ferie, blei katten etterlatt 

ute og måtte klare seg selv. Det gikk alltid bra. Og når vi kom hjem, sto den rett utenfor døra 

og hylte, og gjensynsgleden var stor.  

 

Vi hadde ikke katteseng eller egen katteskål kjøpt i en dyrebutikk. Katten sov der den ville, og 

mat fikk den på en vanlig tallerken. Vi kjøpte heller aldri kattemat i butikken. Jeg tror nesten 

ikke det fantes. Katten spiste middagsrester og dassmort vi hadde fiska fra kaiene. Hvis noen 

gutter som ikke hadde katt hadde vært og fiska, kom de gjerne med en småsei til oss. Alle 

visste hvem som hadde katt, og det var bare logisk at en ga dem fisk en ikke hadde bruk for 

selv. Det understreka bare at kattene var en slags fellesdyr som alle kunne mate og kose med.  

 

    
 

Det var mye lettere å få lov å ha katt enn hund. En hund trengte både bånd og anna utstyr og 

måtte også til dyrlegen i blant. Alt slikt blei regna på, og som regel var det for dyrt til at det 

blei aktuelt. Katten var gratis i både anskaffelse og drift. Ingen gikk til dyrlege med en syk 

katt. Mer om det lenger nede.  

 

Kattene var selvproduserende. Hadde man en hokatt, blei det unger med jevne mellomrom. I 

en tid der heller ikke damene brukte P-piller, ville bare tanken på at katten skulle få 

prevensjon, være absurd. Nå hannkattene begynte å hyle på ettervinteren, visste vi at kjetta 



snart fikk stor mage. Vi gjetta på antallet kattunger, men bomma oftest. Vår egen katt fikk fra 

fire til sju. De var litt rare i starten med høy panne og gjenklistra øyne, men så etter noen 

dager "fikk de øyne", og var verdens skjønneste skapninger. Vi leika med dem ut i ett og holdt 

dem inntil kinnet. De var silkemyke, men hadde veldig spisse klør. Kattemora var litt 

skeptisk, men godtok som regel at vi blanda oss inn i ungestellet.  

 

Men det var nå problema begynte. Vi ville selvsagt beholde alle kattungene selv, men skjønte 

at det ikke gikk. I det første kullet fikk vi beholde en, så noen år hadde vi to katter, en hann- 

og en hokatt. Det blei litt vanskelig for modern når sønnen etter hvert besteig mora inne på 

stua. Det var både pinlig og umoralsk, og modern hadde sin fulle hyre med å bortforklare 

mens hun kosta dem ut dørene med langkosten.  

 

Men resten av kattungene måtte altså vekk. Vi fikk en kort frist på å gi dem vekk, men 

kattunger var det alltid overskudd av, så det var nesten umulig. Og da måtte fadern gjøre det 

en mann måtte gjøre, nemlig å kakke dem. Noen brukte å putte kattungene i en sekk sammen 

med en stein og kaste dem på sjøen, men der satte fadern grensa. Det skulle ikke være noe 

dyreplageri! Så en dag mens vi satt og klappa på kattungene, kom han plutselig inn og la dem 

alle på ei avis. Så gikk han ut på kjøkkenet, lukte døra og vi hørte tre kakk. Døra gikk opp, og 

fadern gikk ned i bosset med noe som var pakka inn i avispapir. Vi grein ei stund og 

kattemora gikk rundt og hylte, men både vi brødrene og katten kom fort over sorgen. Pakken i 

bosset tørte vi imidlertid ikke å åpne opp.  

 

   
 

Hannkatten vi hadde beholdt fra første kull var en forferdelig slåsskjempe. Ingen   i 

Skarbøvika kastrerte katter på 60-tallet, så hannene blei digre gramonser med breit hode og 

langsomt ganglag. Vår katt hadde etter hvert bare halve ører, og ofte hang skinnfiller ned fra 

ulike sted på kroppen. En vår fikk den noen store sår på hodet. Dem gikk det betennelse i, og 

det lukta fryktelig. Modern prøvde å vaske såra, men det blei ikke bedre. Så måtte fadern til 

pers igjen. Han plukka opp katten med venstrehånda. Der hang den og dingla og skreik mens 

han leita etter hammeren i ei kjøkkenskuffe med høyre. Så gikk han ut i hagen og gjorde kort 

prosess. Jeg tror faktisk ikke vi begravde den heller.  

 

Den gangen syntes jeg det var forferdelig, og vi var vel uvenner noen dager.  

Men egentlig har jeg litt sans for den usentimentale innstillinga til fadern. En katt er et dyr og 

en mann må gjøre det han må. Og han hadde tross alt vært med både i krigen og på selfangst, 

så en katt fra eller til var vel ikke noe å lage oppstyr om? 



         

 

 Alkiser og andre rundt oss 

 

 

                     
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



    PURKE-REIDAR 
 

Jeg har så langt som mulig unngått å navngi personer i denne serien om Skarbøvika på 60-

tallet, men det må gjøres noen unntak. Ett av dem gjør jeg for Purke-Reidar. Han het egentlig 

Reidar Skarbøvik, men gikk stort sett under mindre hyggelige klengenavn som Purke-Reidar, 

Skabben og Raspa, og som det første klengenavnet sier, var han politi. Han bodde midt i 

Skarbøvika, og han hadde en boxer-hund som het Bruno og som så ganske nifs ut. Vi antok at 

det var en topptrent politihund som kunne det meste i behandling av forbrytere, så der måtte 

det vises respekt.  

 

Purke-Reidar var en sentral del av bydelsbildet i Skarbøvika. Han arbeidet egentlig på 

politikammeret i Parkgata, men var ofte å se utendørs i Skarbøvik-området. Han måtte jo lufte 

hunden hver dag, men han var også en slags bydelspoliti som likte å vise seg i området. En 

gang så vi han legge en fyllik som hadde slått seg vrang, i bakken og sette håndjern på han, og 

vi snakka mye etterpå om hvor tøff han hadde vært i den situasjonen. Det innga respekt. Men 

det var faktisk, når jeg tenker over det, den eneste gangen vi så han legge hånd på noen.  

 

Purke-Reidar var ikke helt ung lenger på 60-tallet, men vi visste at han hadde vært en stor 

idrettsmann tidligere i livet. Han hadde etter det som ble sagt ennå bakkerekorden i 

Storbakken, hoppbakken som lå inntil Sukkertoppsida midt i Storskaret. Rekorden lød på hele 

33 meter, en god del lenger enn de beste vi hadde sett hoppe i bakken i vår tid. Han hadde 

også spilt fotball og blant annet stått i mål på AaFK. Fremdeles var han rakrygget og atletisk, 

og episoden med fullemannnen han la i jern levna ingen tvil om at han var i stand til både det 

ene og det andre. Vi så han forresten nesten aldri i uniform, men det var ingen tvil om hvem 

han var og hvilken myndighet han hadde. 

 

Vi guttane hadde et litt ambivalent forhold til Purke-Reidar. Vel var han hyggelig og slo alltid 

av en prat når han traff oss, men det var også han som kom for å ordne opp når noe var stjålet 

på ei fiskebu eller en byggeplass. Vi var nok ofte blant de skyldige, og da var han plutselig 

fiende. Det ble om å gjøre å holde tett og ikke innrømme noe. En gang hadde jeg og noen 

kompiser stjålet noen gamle lanterner i ei fiskebu. De var av blank messing, hadde 

parafinlamper inni og passa utrolig godt som lyskilder i hyttene vi bygde oss, for der var det 

jo sjelden vindu. Vi sto utafor ei slik hytte og røyka da Purke-Reidar plutselig dukka opp, til 

ei forandring i full uniform til og med boxeren på slep. Det var disse lanternene han ville 

spørre om. Kjente vi til dem? Det gjorde vi selvsagt ikke, selv om vi visste at de lå inne i 

hytta. Reidar kunne jo ha forlangt å få se inn, men han valgte en annen strategi. Han 

informerte oss om at saken var anmeldt og ville bli etterforska og at de skyldige, om de ble 

funnet, ville bli stilt ansvarlig og måtte erstatte lanternene. Han nevnte også en ganske stiv 

pris. Men, sa han videre, vi kunne si til de som hadde tatt dem, at hvis de dukka opp av seg 

selv, ville eierne se saken som avslutta og de ville trekke anmeldelsen. Så gjorde han seg klar 

til å gå. Vi veksla blikk, nikka til hverandre, og så ropte en av oss etter han og ba han vente 

litt. Lanternene kom fram, vi hjalp han å bære dem inn i bilen, han takka, hilste til lua og dro. 

Hadde han lurt oss? Var han bare grei? 

I etterpåklokskapens lys ser jeg jo at det var både elegant, pedagogisk og humant gjort, men 

akkurat der og da følte vi oss vel litt tatt ved nesen.  

 

Slik løste Purke-Reidar mange små og store saker i Skarbøvika på 60-tallet. De fleste ble 

avslutta på minnelig vis, bare noen få endte opp med avhør på kammeret. Mang en gutt som 

kanskje skulle hatt en sak innført i lovens annaler, gikk likevel ut i livet med rent rulleblad, 

mye takka være Reidar. Jeg skal ikke nekte for at det var med en viss skjelving jeg troppa opp 



på kammeret våren 1970 for å få vandelsattest fra politiet som man måtte ha for å kunne søke 

på lærerskolen. Ungdomstida hadde tross alt ikke vært helt prikkfri. Men attesten med ”intet å 

anmerke” kom i posten noen dager senere, undertegnet av ingen andre enn Purke-Reidar. La 

dette være en altfor sein, men fortjent takk til en klok mann i ei viktig stilling.   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     FLASKESAMLERE OG ANDRE ORIGINALER 
 

En byoriginal er vel et ord som er på veg ut av språket. De fleste over en viss alder skjønner 

hva det betyr, men yngre folk vil nok ha problem. Det skyldes selvsagt at byoriginalene mer 

og mindre har dødd ut. Enten bokstavelig, eller de har blitt "integrert" i samfunnet på en eller 

annen måte som gjør at de er mindre synlig i bybildet. På 60-tallet derimot var flust opp av 

dem i gatene. Vi kjente de fleste av navn - eller utnavn - og ofte snakka vi med dem når vi 

møtte dem. 

 

Hva var så en byoriginal? Det er vanskelig å definere det helt eksakt, og grensene var 

flytende, men en fellesnevner er i alle fall at de stakk seg ut fra mengden. Det var noe med 

dem som gjorde at de blei lagt merke til. Og mange av dem prøvde hardt nettopp på det! De 

ville bli sett og hørt og fant på rare ting for å få oppmerksomhet. Andre ble kanskje lagt merke 

til mot sin vilje fordi de hadde et handikap eller et spesielt utseende som gjorde at de blei sett 

lettere enn andre. Vi kjente dem ikke personlig, men alle visste hvem de var. Noen fikk 

utnavn som de sikkert ikke likte. Og det må også nevnes at noen av byoriginalene nok var mer 

utsatt for mobbing enn positiv oppmerksomhet. Vi lo til noen fordi de var morsomme - andre 

blei til latter.  

 

Flaskesamlerne har vel egentlig ikke dødd ut ennå. Du kan se dem tidlig om morgenen nå 

også, gjerne med en sykkel med to fulle sykkelvesker der de tråler et område etter flasker fra 

nattens utskeielser. Med å være grytidlig oppe prøver de å skjule ærendet sitt. Slik var det 

ikke på 60-tallet. Flaskesamlerne spaserte usjenert rundt i gatene på evig jakt, ned på 

sjøtrappene for å få tak i flasker som dreiv i Brusundet, bak kioskene og pølsebuene, under 

buskene i parken og inn i pissoarene. Flaskene samla de i en vanlig bag. Den var ikke særlig 

stor, så de måtte nok pante fangsten etter hvert. Noen av dem tilhørte definitivt byoriginalene. 

Den mest kjente flaksesamleren ble kalt Boss-Hansen (navnet er anonymisert). Alle kjente 

han og visste hva han dreiv på med. Han var gammel og hadde visst jobba i bosset da han var 

yrkesaktiv. Det blei sagt at han hadde kjelleren full av tomflasker, for han hadde hørt at 

panten skulle settes opp snart, så han ville vente med å levere inn flaskene sine. Ironisk nok 

daua han visst før dette skjedde og slekta arva alle tomflaskene! 

 

Egentlig var flakesamlerne bare med på å holde byen rein, og mye trim fikk de også av å gå 

rundt heile dagen i frisk luft, men det blei likevel sett litt ned på å drive med slikt. Det var 

ikke nødvendig liksom, så fattige var da ingen i Norge lenger! Det som bare var rart og litt 

spennende for oss unge, var nok for foreldrene våre et gufs fra ei tid de helst ville glemme. 

 

Et kjennetegn på mange av byoriginalene var at de kjørte gratis på bussen, og gjerne heile 

dagen. De satt fremst fremme og kjørte fra den ene endestasjonen til den andre, igjen og igjen. 

I dag ville de bli tatt inn på et kommunalt aktivitetssenter, men på 60-tallet måtte de aktivisere 

seg selv, for eksempel med å kjøre buss.  

 

En virkelig original var Tulle-Johansen. Han sang heile Trondhjem -Tronhjem, koffor reist æ 

fra dæ? hvis han fikk ti øre. Vi prøvde det en gang, men ærlig talt blei det ikke særlig 

morsomt når han hadde holdt på ei stund. Vi kunne jo ikke le han rett opp i ansiktet, og noen 

stor sanger var han så visst ikke.  

 

Da var det mye morsommere med Tippe-Hans! Han hadde vanskelig for å gå og brukte enten 

krykke og stokk, eller han kjørte rundt i en trehjula motorsykkel. Da han var ung, kunne han 

gå opp tusentrappene på hendene, men det hadde han slutta med på 60-tallet. Han snakka med 



tilgjort damestemme og alt han sa var heilt på kanten og vel så det. Det synes vi var 

spennende, og så var han ikke ekkel og nærgående slik som andre vi møtte av og til som ville 

prate griseprat og pirke borti oss. Dem holdt vi oss langt unna, men Tippe-Hans stoppa vi og 

prata med. Og hver gang hadde vi ei god historie å fortelle videre.  

 

De aller fleste byoriginalene var menn. Noen damer blei nok lagt merke til og fikk utnavn av 

ulike grunner, enten at de var for lange, for tjukke, hadde tvilsomt rykte eller de kjefte slik at 

vi var redd dem. Den eneste skikkelige byoriginaldama jeg husker fra den tida var fru Brande. 

Hun var egentlig ei overklassedame som virkelig gikk inn for å stikke seg ut, og da først og 

fremst i klesvegen. Vi så henne ofte fra taket av Latinskolen når hun gikk gjennom Kirkegata 

i ulike merkelige antrekk. Jeg husker henne særlig en gang hun så ut som hun var klipt ut av 

en westernfilm med lang knallrød, tettsittende kåpe med oppbretta krage, svart trang bukse, 

svarte hansker og knappestøvler og en svart damecowboyhatt på hodet. Hun var jo tøff, men 

vi var likevel glad for at ikke våre egne mødre gikk slik. Fru Brande blei ikke sett ned på eller 

omtalt med overbærenhet slik mange av byoriginalene blei. Hun var jo rik og var derfor heva 

over slik kritikk. Ikke tror jeg hun samla flasker heller.     

 

 

 

   



    ALKISER 
 

Blant de som levde og jobba i Skarbøvika på 60-tallet, var det en del alkoholikere, eller 

alkiser som de ble omtalt til hverdags. Dette var menn som drakk mer alkohol enn de hadde 

godt av, eller for den saks skyld, råd til. Noen drakk jevnt og trutt, andre var periodedrankere, 

der vil si at de hadde fyllekuler som gikk over noen uker eller måneder for så å tørke opp i en 

periode. Kanskje håpte familien at dette var siste gangen, men de datt som regel utpå igjen.  

 

De fleste alkisene var altså familiefedre. Alle visste om dem, skikkelige foreldre snakka lavt 

til barna sine om dem for å advare, og barna av alkisene fikk i blant slengt i seg kommentar 

om faren fra kameratene, særlig når de var uvenner. Selv om vi var inne hos noen som hadde 

en alkis til far, var det ikke sikkert vi merka noe. Drikkinga gikk som regel rolig for seg, enten 

i stua der kona satt med stram munn og stoppa strømper, eller han satt aleine og drakk på 

kjøkkenet. Noen få drakk visst nede i vedbua. Det var gjerne de som trodde at kona ikke 

visste hva de dreiv på med. 

 

Enkelte alkiser bodde alene eller hjemme hos ei gammel mor. De var som oftest ungkarer, 

veldig få var skilte i Skarbøvika på 60-tallet. De var gjerne sjøfolk som var borte i lange 

perioder og drakk når de hadde fri og var hjemme. Når en skulle si noe fint om dem, var det 

gjerne at de var ”snill med mor si”. I det lå det egentlig at det var det eneste positive en kunne 

si, de hadde kanskje kjøpt et kjøleskap eller ei fryseboks en gang til mora, ellers var de bare et 

problem som mora aldri slutta å håpe på å bli kvitt. Damer som var alkiser var ekstremt 

sjeldne, men vi visste om noen familier der både mor og far drakk. Jeg har inntrykk av at 

mødrene våre så mer ned på dem enn alkoholiserte fedre.  

 

Det var forskjell på å være alkis og å være fullemann. Alkisen var en del av bydelen. Han 

drakk oftest hjemme i huset sitt. Noen drakk også på jobb og kom fulle hjem. Det var faktisk 

mulig på 60-tallet. De småsjangla av bussen og gikk raskeste vegen hjem til familien, barn og 

kone som på sin side kanskje hadde håpa at han akkurat i dag ikke kom full hjem? I blant var 

det også en formildende forklaring på hvorfor noen var alkiser, for eksempel at de var 

torpedert under krigen eller at de hadde mista mora si tidlig.  

 

Fullemannen derimot var godt synlig. Fullemannen var full ute på gata der han sjangla i veg 

med hatt og åpen kappe, prata med ungene, veiva med armene og skulle et eller annet sted der 

han trodde han kunne få mer å drikke.  De fleste fullemanna var snille, til og med morsomme 

og bare et friskt innslag i en hverdag der det ikke skjedde så mye dramatisk. Men noen virka 

farlige. De kunne være sinte, og de bante og skjente til alle de traff. De kunne rett og slett 

være truende, eller de var slibrige, prata dritprat og ville ta på jentene. Heldigvis var det lett å 

springe fra en fullemann, for de hadde som regel nok med å holde seg på beina. Noe ganger 

terga vi en slik sint fullemann med å rope etter han. Da blei han bare enda sintere og trua både 

med det ene og det andre som skulle skje hvis bare han fikk tak i oss. Til slutt kunne han ha 

en heil hale med unger etter seg som lo og ropte. I blant traff vi han noen dager etter når han 

var edru, men da skjedde det pussig nok ingen ting. Han hadde nok glemt at vi hadde terga 

han og at han hadde vært sint på oss.  

 

De virkelig ekle situasjonen oppsto de gangene alkisen og fullemannen var samme mann. Det 

var galt nok at noen satt rundt i husa og drakk seg fulle, i alle fall for familien, men når 

samme mann utpå kvelden tok på hatt og kappe og skulle ut og gå, da ble det alvor. Da blei 

skamma stilt til skue på en heilt annen måte enn år han dyrka lasten sin i hjemmet. Noe av det 

verste en kunne oppleve i oppveksten var at ens egen far plutselig dukka opp drita full der vi 



var ute og leika, særlig hvis han ga seg til prate med oss ungene og trodde han var morsom. Vi 

hadde jo lært på skolen at vi skulle hedre foreldrene våre, men i slike stunder var det nok heilt 

andre følelser vi følte for vårt kjødelige opphav.  

 

 

 
         Drikking på jobben var faktisk ikke uvanlig på 60-tallet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     ARON 
 

Skarbøvika på 60-tallet hadde noen få personer som alle kjente ved navn. Dette kunne være 

sentrale skikkelser i bydelen som Purke-Reidar og Stor-Olav eller personer som eide butikker 

og kiosker som Våge, Gudrun, John og Bjørg. Alle visste hvem de var, og de fleste omtalte 

dem med bare slik. Men det var også noen som var kjent av andre grunner, det er vel rett å 

kalle dem bydelsoriginaler. Bara var en av dem, hun var de fleste redd for, for hun kjeftet på 

alle unger med grov stemme. Og Katta-Lina som var berømt for å ha et utall katter som gikk 

ut og inn av huset der hun bodde. Det ble sagt at Sunnhetsvesenet skulle komme en dag og 

kverke dem, men det skjedde så vidt jeg husker ikke noe så lenge Katta-Lina levde.  

 

En mann som alle kjente navnet på var Aron. Han het egentlig Aron Hansen og bodde 

sammen med mora i Kleivane. Aron må ha vært godt oppe i 60-åra, for mora var 93 og het 

dessuten Lorentine. Aron var fullemann, eller alkoholiker som vi ville si i moderne språkbruk. 

Men det er ikke det samme, alkoholikeren kunne være usynlig, mens fullemannen gikk ute og 

spaserte i fylla. Og det gjorde Aron ofte. Utpå kvelden kunne han plutselig komme seilende 

med åpen kappe og jakke og hatten på snei. Han sjangla, muligens et ord som brukes lite i 

dag. Han brukte heila gata pleide vi å si, der han kom på veg hjem til mora etter en våt kveld 

et eller annet sted. Men det var en viktig ting som skilte Aron fra de fleste andre fullemanna, 

han var snill. Han hilste til høyre og venstre, på høy og lav og til gammel og ung. Det var ikke 

ofte en voksen mann i kappe og dress hilste på oss barna, men det gjorde Aron. Og så sa han 

unnskyld hele tida hvis han kom borti noe, også om det var sykler, gjerder eller stolper han 

gikk på. Aron hilste til hatten og unnskyldte seg som best han kunne. Han var ikke farlig eller 

ekkel som fullemanna kunne være, han var bare i godt humør, drita full og skulle hjem.  

 

Og akkurat dette siste var problemet hans. Den 93 år gamle Lorentine var nemlig streng! Aron 

stoppa som regel utenfor der han bodde for å samle seg før han gikk inn til mora. Så der sto 

han, inntil husveggen nederst i Klimpenvegen, med åpen kappe og hatten på hodet, men nå litt 

framovebøyd. Han så ned og rista svakt på hodet mens han mumla for seg selv. Hvis vi gikk 

borttil og snakka med han, sa han rett ut at han grudde seg til å gå inn. -Mamma blir så sint på 

me! Det var sterkt. En godt voksen mann som var redd mora. Gikk det an? Vi klarte ikke helt 

å se for oss den eldgamle Lorentine holde 60-åringen i øret og kjefte han huden full, men det 

var visst nettopp det som skjedde. 

 

Når Aron var edru, var han en ganske alminnelig mann. Han jobba på kaia, som det het, han 

var bryggesjauer. Det ble sagt at han hadde vært med i den franske fremmedlegionen under 

krigen, det var vanskelig å forestille seg slik vi kjente han. Men det kan godt tenkes at tøffe 

opplevelser i krigstida var en av grunnene til at han hadde slått seg på flaska. Han kom med 

bussen etter arbeidstid i en slitt hatt og ei grå vindjakke. Alltid det samme. Og da hilste han 

ikke på noen, sa ikke noe, så rett fram og gikk hjem der mamma Lorentine sikkert hadde 

middagen klar. Han var ganske liten av vekst, men ellers kunne han ha vært hvem som helst, 

og en stor kontrast til den feiende flotte fullemannen som kom i pussen og hilste i øst og vest.  

 

En eneste gang bydde han oss på alkohol. Vi var vel blitt 15-16 år, det må ha vært i 1968 eller 

-69. Han hadde ei halvflaske Eau de Vie på innerlomma og sto som vanlig og grudde seg til å 

gå inn til mora. Jeg tror det var første og eneste gang en voksen bydde oss på sprit. Vi tok en 

slurk, Aron drakk to og forsvant inn i huset. Hendelsen ble fortalt igjen og igjen og vokste i 

størrelse. Den ble til slutt til en sang som alle i Kleivane sang et par år, gjerne til 

gitarakkompagnement. Den går på melodien Fulsom prison blues av Johnny Cash. 

 



 

 

Vi så han Aron komme  

 

Vi så han Aron komme 

han sjangla ned en vei. 

Med ei flaske på si lomme,  

han bydde den mot meg. 

Jeg satte den for munnen 

og tok en jævla slurk. 

Det var så deilig denne stunden, 

jeg ble så full som en lurk. 

 

Så gikk vi ned i hytta  

og satte ei kagge øl. 

Vi skulle gjøre nytta  

og brygge for oss sjøl. 

Men så kom han pappa Larsen, 

og han bante høyt. 

Satte kagga opp mot munnen  

og tok en jævla støyt. 

 

 

 



 
Kanskje er det Aronsangen de synger? Arne Harsem og forfatteren på gitar. Foran sitter Jorun 

Drabløs og Gunnvor Hagen med ferdigrøyk. 

   

 

 

 

 

 



 Å GÅ I PUSSEN  
 

De fleste voksne menn som bodde i Skarbøvika på 60-tallet, var i arbeid. Men ikke alle. Noen 

gikk ”i pussen”. Det betydde at de ikke arbeidet og at de gikk pyntet til hverdags, altså med 

dress, slips, kappe og hatt og gjorde ingen ting. Vi så dem på gata nå og da, gjerne på veg inn 

i eller ut av ei drosje. I det siste tilfellet var de gjerne litt brisne, men de som gikk i pussen var 

ikke vanlige fullemanna. En fullemann kunne gjerne arbeide. Nei, disse var i en egen 

kategori. Eller var det flere kategorier? 

 

De som gikk i pussen var ofte ugifte. De var ikke helt unge og hadde et yrkesliv bak seg. Og 

da hadde de gjerne vært til sjøs i mange år. De hadde ikke barn, men hadde noen ganger hatt 

kone eller i alle fall en forlovede et sted i verden. På et tidspunkt hadde de lagt sjølivet bak 

seg og gått i land for godt. De bodde gjerne på hybel eller hadde ei lita leilighet. Den lå ofte i 

huset til en bror med familie. Nå gikk de altså i pussen til daglig og hadde lite å bestille. De 

tok en tur til byen, gikk litt på besøk i nabolaget og spiste gjerne middag på kafe. Og så røyka 

de mye. Mødrene i vanlige familier var litt skeptisk når mannen fikk besøk av en av disse 

gamle sjøfolka som gikk i pussen. Hun visste at det da lett kunne bli drikking midt i uka. De 

som gikk i pussen, hadde jo tid til både å være full og være fyllesjuk, mens mannen hennes 

skulle opp tidlig og gå på jobb. Det er vanskelig å vite hva disse levde av. Var de 

pensjonister? Eller hadde de lagt seg opp så mye penger at de kunne leve av det fram til 

pensjonsalderen?  

Det vet jeg ikke den dag i dag.  

 

Det fulgte alltid noe litt eksotisk med disse tidligere uteseilerne som bare gikk rundt på stas. 

De snakket en merkelig sjømannsdialekt som egentlig ligna litt på stivt bokmål. Det var 

vanskelig å høre hvilken dialekt de hadde hatt til å begynne med. Selv ordstillinga kunne være 

unormal, trolig påvirka av mange år med engelsk som hovedspråk. De kunne for eksempel si: 

-Hva faen du snakker om, mann? eller -Jeg gikk i land på Fiji Islands i fireogtredve og levde 

der i åtte år. Hjemme hadde de kamfertreskister, kaffebrett med sommerfuglvinger under ei 

glassplate og de leste ”Skibohoi” og hørte på ”Hav og havn” på radioen. Og hver eneste dag i 

året gikk de altså i pussen. Egentlig gikk de vel bare og slo i tida hjel og venta på slutten? 

 

Ei anna gruppe som gikk i pussen var de som trodde de ”var noe”. Det var mennesker som 

mente at de sto litt høyere på rangstigen enn de vanlige arbeiderne som bodde rundt dem på 

alle kanter. Bare det å jobbe på kontor istedenfor på fabrikk, var nok til at de regna seg for 

finere. Det var i alle fall slik de ville at vi andre skulle oppfatte dem, selv om de ikke tjente 

noe mer enn de fleste. Mannen i en slik familie gikk i pussen på jobb. Det så vi når han tok 

bussen om morgenen og sto på samme stoppestedet som oss når vi skulle på skolen. De sto 

gjerne litt for seg selv for å slippe å blande seg med oss vanlige folka. Det var til og med en 

som brukte å røyke sigar mens han venta på bussen. Foreldra våre hadde ikke mye i mot de 

gamle avdanka sjøfolka som gikk i pussen, men disse som ”trodde de var noe”, likte de dårlig, 

og det la de ikke skjul på. De fleste var i samme båt i Skarbøvika på 60-tallet, men noen ville 

prøve å løfte seg ut av myra og komme seg oppover i samfunnet. Det var ikke særlig 

populært. Hvis du virkelig var noe, var det greit, var du rik så kunne du skille deg ut, men 

hvis du bare ville være noe, da straffa det seg. Og det hjalp ikke å gå i pussen, det ble raskt 

gjennomskua. 

 

Den siste gruppa med menn som gikk i pussen, var veldig spesiell, og den var ikke stor. Det 

var de som var arbeidssky og levde på kona. De kunne kanskje ha en strøjobb i ny og ne, men 

stort sett gikk de ledig – og altså i pussen. I motsetning til de fleste familiene rundt dem, var 



ikke kona der hjemmeværende, men i full jobb og forsørget mann og barn. Det var heilt greit 

at ei kone var hjemme på 60-tallet, men en mann som ikke jobba, var heilt uten status. Da 

hjalp det heller ingen ting at han gikk i pussen.  

 

 

                      
 

                          Uteseilere i Rio. Kanskje de endte opp med bare å gå i pussen?   

  

  

 

 

 

 

 

 



    HESSABØNDER 
 

Det var ei gruppe vi både forakta og frykta, vi som vokste opp i Skarbøvika på 60-tallet, og 

det var hessabøndene. Hessa begynte rett oppafor tankanlegget i Kleivane. Der sto det en 

tilhogd granittstein med Å på den ene sida og B på den andre. B-en stor for Borgund 

kommune, og Hessa hørte altså til Borgund kommune, et område som lå innafor bygrensa i 

Ålesund med eksotiske lokalnavn som Lerstad, Olsvika, Spjelkavika og Blindheim. 

Bakgrunnen for denne rare delinga av en kommune var visst at byen Ålesund en gang hadde 

vært ei lita husklynge rundt Brosundet og at alt rundt hadde vært Borgund. Så hadde byen 

vokst og Hessa var blitt isolert, en enklave uten kontakt med egen kommune. 

 

Det første du merka når du traff en hessabonde, var at han snakka nynorsk. Stakkarane hadde 

jo nynorsk på skolen. Forresten, skolen? Det var visst det lille rare huset som lå rett innafor 

Hessaskaret, ikke halvparten så stort som leskuret på Aspøy en gang og med verdens minste 

skoleplan. Men altså, nynorsk tale var ikke til å lyge seg unna. Snakka du slik da var du 

bonde. At Hessa også hadde slåttemarker, kyr, løer og møkkalukt, så vi jo med egne øyne de 

få gangene vi tørte å arrangere en ekspedisjon innover mot Slinningen. Så det var ingen tvil, 

Hessa var bondeland. 

 

Hessabøndene tok vanligvs hessaruta når de skulle til byen. Slik møttes vi noen ganger, så vi 

kjente da navna på en del av dem, men vi snakka aldri med dem. Men i blant kom de syklende 

eller gående på vegen gjennom Kleivane eller Skarbøvika, og da ble det trøbbel. Vi kasta 

snøball eller stein og ropte Hessabonde! og de på sin side trødde som gale for å komme seg 

unna uten å svare på skjellsorda som hagla over dem. Da følte vi oss mektige, urbane og tøffe. 

Vi hadde markert oss som de byfolka vi var, og de mindreverdige landsbyfolka fra Hessa 

hadde nok en gang fått lære hvor de hørte til på rangstigen. Det var ikke ofte vi traff dem slik, 

men vi lot ingen anledning gå fra oss til å markere reviret vårt. Det eneste unntaket var visst 

det kom jenter fra Hessa syklende. De fikk være i fred. Vi var da siviliserte.  

 

Det var bare ett problem med å plage hessabøndene, og det oppsto når vi møtte dem på 

hjemmebane. Noen ganger måtte vi nemlig begi oss ut i fiendeland. Vi ble sendt et ærend til 

noen som bodde innom bygrensa, eller vi tok rett og slett sjansen på å se oss om på egen hånd. 

Det gikk sjelden bra. Vi ble fort oppdaga og omringa. Verst var det om vi ble gjenkjent som 

en som tidligere hadde kasta snøball eller kalla dem. Rollene var bytta om, og nå var det vi 

som fikk bank, blei døypa eller fikk kløpulver ned i genseren. Og sannelig var de sterke disse 

hessagutane. Det kom selvsagt av alt gårdsarbeidet de hadde måttet gjøre, det visste vi jo, men 

det hjalp oss lite i øyeblikket. Når de syntes vi hadde fått nok, ble vi satt på sykkelen og bedt 

om å komme oss til helvete derifra og aldri vise oss på Hessa mer. Og vi sykla som besatte, 

lykkelige for at vi hadde sluppet unna - og uten å svare et ord.  

 

Da vi ble litt eldre, begynte mange av oss på realskole på Latinskolen. Da kom vi i klasse med 

hessabønder, for slik luksus som realskole hadde de selvsagt ikke selv. I starten holdt vi 

avstand, men etter hvert fant vi ut at de var ganske greie, ja faktisk nesten som oss! Og så var 

det at vi nå var kommet sammen med skikkelige bønder fra Godøya, Giske og Ellingsøya, og 

det var tross alt noe helt annet. Sammenligna med dem var jo hessabøndene både velkledte og 

anstendige. Ikke snakka de så rart lenger heller, de hadde forresten blitt innlemma i Ålesund 

kommune i 1968, så alt i alt lot vi nåde gå for rett og aksepterte dem som våre likeverdige. Og 

så var det det også at det var ganske mange fine jenter ute på Hessa, og da var det liksom litt 

uhensiktsmessig å ligge i krig med dem hele tida.  

 



Noen år etter kommunesammenslåinga ble det bygd mange nye hus på Hessa og bydelen fikk 

stor tilflytting. Nynorsken forsvant fra skolen en gang på 80-tallet, og i dag er det ikke mange 

ålesundere under femti som lenger vet at hva en hessabonde er.  

 

 

 

 
   Klasse 5  på Hessa skole 1966. Klassiske hessabønder med nynorsk opplæringsmål. 

 

 

 

    



STEINVÅGSRAMPEN 
 

Skarbøvika på 60-tallet var en raskt voksende bydel med mange nye hus, både blokker, 

rekkehus og tomannsboliger. Vi som vokste opp der, følte på mange måter at vi var moderne, 

vi hadde jo både badekar og vannklosett og entrédør med Yale-nøkkel, og til og med skolen 

vår var ganske ny. For de som bodde i nabobydelene var saken en ganske annen. Innafor oss, 

der Kaptein Linges vei fortsatte ut av byen, der bodde hessabøndene. Der var det marker med 

hesjer og de snakka grautmål og hadde nynorsk på skolen. Det verste var imidlertid at de 

hørte til Borgund kommune, de var altså ikke byfolk, mens vi i Skarbøvika og Kleivane bodde 

innafor bygrensa og var like gode Ålesundera som de som bodde inne i sentrum.  

 

På den andre sida av oss bodde steinvågsrampen. De het bare det, ingen sa for eksempel 

steinvågera eller steinvågbeboera. Ramp var de, og ramp ble de kalt. Det var riktignok litt 

vanskelig å avgjøre om jentene der også var steinvågsramp eller om de bare var 

steinvågsjenter, de var i alle fall mer frampå og tøffere i munnen enn de jentene vi var vant 

med, og noen av dem hadde ganske dårlig rykte og klengenavn som ikke kan gjentas. 

Steinvågsramp var alle som bodde mellom Steinvågsbroa og Brooklynbroa, og nesten alle 

hadde fedre som jobba på Ljaaen.  

 

Det var mange ting som skilte oss fra Skarbøvika fra steinvågsrampen. Først og fremst var det 

at alle der bodde i gamle hus. Det var nesten ingen nyere hus i Steinvågen, bortsett fra den 

store Ljaaenblokka, men det hadde ikke særlig status å bo i blokk. Så vidt vi forsto var det 

mange som ikke hadde eget bad hjemme, og det var også flere hus som ennå hadde dunkedo. 

Det ble til og med sagt at noen familier delte kjøkken, men jeg er ikke sikker på om det 

virkelig stemte. En annen viktig forskjell var at det var lite grønt i Steinvågen, det meste de 

hadde å leike på var bakgårder og gater. Rigtignok var det ei fotballbane vest for Ljaaen, og 

Hansmartahaugen hadde jo for så vidt både gras og trær, men sammenligna med 

Sukkertoppen, Tueneset og de store markene i vår bydel ble det i minste laget. Det eneste vi 

som bodde i Kleivane misunte dem, var at de hadde sol om vinteren. Hos oss var den borte i 

fire måneder.  

 

Steinvågsramp-stempelet var gammelt, og det er vanskelig å si når uttrykket oppsto. Vi var 

imidlertid ikke i tvil om at det var berettiga. Det var ganske enkelt et faktum vi aldri tvilte på 

at guttane i Steinvågen gjorde mye mer galt enn vi i Skarbøvika og at de kom mye oftere på 

purken enn oss. Det var rykter om enkelte navngitte gutter der som hadde ei heil skuffe med 

saker på politikammeret, og flere skal ha blitt sendt på Bastøya opp gjennom tidene. Alle 

steinvågsgutane røyka, og de begynte å drikke tidligere enn vi gjorde i Skarbøvika. Det var 

også mange flere fullemanna å se i Steinvågen enn vi var vant med hjemmefra.  

  

Det var imidlertid noe som skilte steinvågsrampen fra hessabøndene. De var greie! Vi hadde 

riktig nok respekt for dem ut fra alt vi hadde hørt at de tørte å gjøre, men vi kom sjelden i 

konflikt med dem. Trolig kom det av at vi gikk på samme skole fra femte klasse da vi 

skarbøvikungane måtte flytte over til Aspøyskolen. Da blei vi kjent med guttane fra 

Steinvågen, og noen ble vi også venner med på fritida, selv om vi av og til fikk følelsen av at 

de mente at vi bodde litt langt ute på landet.  

 

Steinvågsrampen var altså tøffe karer. De hadde vokst opp i en barsk bydel med et frynsete 

rykte, men de utstrålte en sjøltillit som imponerte oss. De var rappkjefta og obsternasige både 

mot voksne og lærere og hadde en tøff, men humoristisk tone seg i mellom. En 

manndomsprøve som de fleste i Steinvågen måtte gjennom om en skulle være en skikkelig 



steinvågsramp, var å gå over bua på Steinvågsbroa. Om en krøp eller gikk med hendene i 

lomma var selvsagt veldig utslagsgivende for hvilken status de fikk. De aller tøffeste skal 

sågar ha gått siksak på de smale tverrbjelkene som binder de to brobuene sammen! Så selv om 

vi bodde i nyere hus og hadde større leikeareal å boltre oss på, så følte vi oss litt underlegne i 

forhold til steinvågsrampen. De bodde tross alt nærmere sentrum enn oss og hadde det største 

sankthansbålet. Det kunne ingen ta fra dem. 

 

 

       
                    Ekte steinvågsramp (litt blanda opp med Skarbøvikgutta).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Leik og fritid 
 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    Å BYGGE HYTTE 

 
Unger har alltid bygd hytter, så også i Skarbøvika på 60-tallet. Jeg tror det var  en aktivitet 

som både skulle kopiere det voksne menn gjorde og et ønske om å ha et privat fristed der vi 

bestemte selv. Selv som små unger bygde vi hytter, riktignok med elendig kvalitet, men etter 

som vi vokste til, ble evnene bedre og hyttene ble både tette og trivelige. Til slutt kunne de 

beste bli rene ungdomsklubbene - så lenge de varte. 

 

Å bygge hytte var noe en lærte av de eldre, derfor var også teknikken ganske lik overalt. Man 

begynte med fire hjørnestolper som ble slått ned i jorda. Mellom disse ble vannrett fjøler 

spikra på nedenfra og opp til en nådde ønska høyde. Så kom det vanskelige taket. Mindre 

unger fiksa aldri det skikkelig. Det ble som regel bygd av vannrette fjøler, og vannet rant rett 

inn, for tjørepapp til taktekking var det dårlig med. Gulv hadde hytta heller ikke, det var selve 

bakken som var bunnen i byggverket. Vindu var enten fraværende eller bare et hull. Dør 

kunne der være, men det var vanskelig, og hengsler var ikke lett tilgjengelig. Som regel ble 

det til at et stående brett holdt på plass av en stein utgjorde døra. Fordi kvaliteten var så dårlig, 

varte disse hyttene ikke lenge. Det var vel selve byggeaktiviteten som var det kjekke, etter at 

den var avslutta, døde prosjektet bort av seg selv og ramla snart sammen eller ble revet av 

andre unger, gjerne for å få tilfang til nye hytter. 

 

    
 

Hyttebygging var en sommeraktivitet. Materialene ble for en stor del funnet i fjøra i form av 

kasser og drivgods som var kastet ut et sted. Noe ble stjålet fra byggeplasser, og til og med 



den gamle lyseblå tyskerbrakka ute på Tueneset kunne være en materialressurs så lenge den 

sto. Spiker kom nok ofte også i hende på uærlig vis, nybygg var dårlig beskyttet mot tyveri på 

60-tallet. Hyttebygging var, som så mye annet, en utpreget gutteaktivitet. Jenter bygde sjelden 

aller aldri hytter, de kunne til nød låne noen ulltepper hjemme og henge opp som vegger og 

tak en sommerdag. En gang var det riktig nok noen jenter som prøvde seg med hammer og 

spiker, men det ble for oss guttane bare et bevis på at jenter ikke kunne bruke noen av delene. 

Dessuten hengte de opp glansbilder på veggene. 

 

Da vi kom i ungdommen, ble behovet for et fristed prekært. Mange av oss som vokste opp i 

Skarbøvika, var skeptiske til det utskjelte ungdomsmiljøet rundt Ruta som rutebilsentralen i 

sentrum ble kalt. Det var foreldrene våre også, og akkurat der var vi faktisk enige med dem. 

Det var nok tryggest å være der vi var mest kjent. Så vi satte i gang og bygde nye og større 

hytter. Nå fikk de tregolv, tett skråtak og doble vegger med papp inni. Døra hadde hengsler og 

hengelås, og inni ble den opplyst av parafinlamper og stearinlys. Møblering ble det også, 

bord, benker og endog senger. Og plutselig var jentene også velkomne. Foreldrene i nabolaget 

var veldig skeptiske. Dette var noe nytt, og det var utenfor kontroll! Hva kunne vel ikke disse 

14-15-åringene finne på inne i denne bula si? Noen fedre kom på uanmeldte besøk, og flere 

jenter og noen gutter hadde forbud mot å vanke der. For oss som var fast inventar ble dette 

selvsagt ekstra spennende, det ga oss en følelse av å bety noe, ja, endog å være frykta!   

 

 

                             
Helge Wolstad, Stein Erik Skogeng, Eva Gjerde Vassbotn og Leif Strandabø inne i kåken i 

Kleivane. 

 

 

Men i starten var det ikke så mye å frykte. Jeg var selv medeier i ei slik ungdomshytte som 

var bygd nede mot fjøra i Kleivane og ble kalt Kåken. Den var vår form for ungdomsklubb. 



Vi sang popsanger, lærte hverandre å spille gitar, spiste snop, ble kjærester og pratet masse, 

men først og fremst var vi bare sammen. Endelig et sted der vi var helt for oss selv uten at 

foreldregenerasjonen  

hadde kontroll og innsyn. I starten hadde vi til og med røykeforbud!  

 

Nå skal det ikke nektes for at Kåklivet utvikla seg med oss. Røykeforbudet ble oppheva av 

seg selv, ølet gjorde inntog, kjæresteriet ble nok mer avansert og foreldrenes frykt viste seg 

vel etter hvert å stemme ganske bra med det som foregikk. Men så var vi altså blitt eldre, og 

det var kanskje ikke så farlig likevel -   

når vi tross alt holdt oss hjemme i nabolaget og ikke dro inn på Ruta? 

 

 

 

 
Den legendariske Kåken i Kleivane fungerte som lokal ungdomsklubb i 3-4 år. Taket blei 

seinere heva for å lage et ekstra klineloft. Roger Larsen på trappa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     LAPPIS 
 

Et av de mest spilte utendørsspilla i Skarbøvika på 60-tallet var lappis. På østlandsk het det 

visst å kaste på stikka, men det var det ingen som sa. Det het bare å spille lappis, og egenlig er 

det rart, for det var bare småunger som spilte med og om lappiser. Lappiser er korker fra brus- 

eller ølflasker som har fått kantene banka inn mot midten slik at de er flate. Dette går bare an 

med den gamle sorten korker, den som finnes på noen ølflasker ennå og som må åpnes med 

øljekk, eller brusåpner som det også heter. De moderne skrukorkene kan ikke bankes til 

lappiser. Storeguttane spilte med femøringer av den gamle sorten som var store 

kobbermynter. De spilte med penger og vant penger. Smågutane vant bare flere lappiser som 

ikke kunne brukes til annet enn – ja nettopp, spille lappis. 

 

Spillet var utrolig enkelt. Det gjaldt å kaste nærmest en strek. Vi laga streken i bakken på et 

sted der det var hardtrampa, men likevel litt mjuk jord eller fin grus, og det måtte være flatt. 

Streken, eller radda som de fleste sa, var laga ved å dra en femøre langs bakken. Den måtte 

være tydelig, og den ble avslutta med to små tverrstreker ytterst på kantene. Noen kalte den 

forresten kusa, men det var såpass vulgært at det aldri slo heilt an. De som spilte sto på en viss 

avstand fra radda. Der måtte det også lages en strek slik at ikke noen gikk for nært og fikk 

fordel av det. Der sto de så og lappa. Det var det lokale ordet for å kaste lappisen eller 

femøringen. Poenget var altså å komme nærmest, eller helst treffe, radda. Du kunne kaste så 

mange lappiser eller femøringer som du ville, men hver penge du heiv kunne tapes, så det ble 

en avveiing hva en hadde anledning til. Hvis flere enn en traff radda, var det den som lå med 

mest av femøringen inne på streken som vant. 

 

               
 

Når alle som deltok hadde kasta fra seg og siste mann hadde gitt seg mot overmakta, var det 

vinnerens tur til å høste seierens frukter. Han skulle nå rongle, eller skrongle som noen sa, der 

ble vi aldri heilt enige, men i Skarbøvika tror jeg de fleste holdt seg til rongle. Han løfta da 

alle lappisene eller pengene som lå på bakken opp i hendene mens han holdt håndflatene mot 

hverandre slik at de dannet et hulrom med pengene inni og rista. Før han kasta dem opp i lufta 



sa han mynt eller kron. Kron var framsida på lappisen, og mynt var baksida. På femøringen 

var kron den sida kongen eller kongekrona var. Når pengene datt ned igjen, landa de selvsagt 

flatt, og han hadde nå vunnet alle som lå med rette sida opp i følge det han hadde valgt. Så 

skulle nummer to rongle på samme måten, og slik holdt de på til siste penge eller lappis var 

fordelt. Da var spillet slutt, eller en kunne begynne på igjen. Jeg tror vel nå i ettertid at det 

meste handla om flaks eller hvor mange lappiser du hadde, men det ble hevda at noen var 

betydelig bedre enn andre til på treffe radda, de brukte en teknikk der lappisen ble forsøkt 

kasta slik at den pekte litt nedover og derved grov seg ned i jorda og stoppa momentant.  

 

En gang da jeg var ganske liten, overvar jeg et av de store femøringsslaga i Skarbøvika. Det 

var noen storegutta som spilte, og en av dem ville ikke gi seg selv om lederen lå veldig godt 

plassert midt på radda. Han mente at han skulle kunne sku vekk lederpengen om han fikk til et 

perfekt kast. Men snart var han tom for femøringer. Da dro han opp lommeboka og tok alle 

tiøringer og 25-øringer han hadde og la ned ved de bakerste pengene som var i spill. Da kunne 

han ta opp tilsvarende med femøringer. Og så fortsatte han mens lederen sto og røyka og så 

på. Vi småguttane syntes det var veldig sterkt at det ble lagt blanke penger på spillebana. Det 

var da virkelig en viss sum nå! Etter ei stund var han tom igjen og da skjedde noe utrolig. Han 

henta ei krone opp fra lommeboka og la ned den slik at han kunne få tjue nye femøringer. Vi 

skjønte at vi nå var vitne til noe alvorlig og samtidig veldig trist. Det var slik folk spilte seg 

fra gård og grunn. Vi var rysta i det innerste og syntes veldig synd på han som var så 

lettsindig.  

 

Til slutt måtte han likevel gi seg, og vinneren kunne rongle en anselig sum penger og plukke 

opp ca halvparten. For å understreke alvoret rongla de sølvet først og deretter kobbermyntene. 

Merkelig nok gikk det ikke galt med storlapperen, han har visst klart seg fint seinere i livet.  

 

  

     

 

 
                         Klassisk lappisbane med tydelig radde.  (bildet er ikke tatt i Ålesund) 

 

 

 

 



    SYKKEL 
 

En ting som hang høyt blant barn og unge i Skarbøvika på 60-tallet, var å få sykkel. Det var 

ingen selvfølge. De fleste hadde dårlig råd, og en sykkel kosta faktisk en god del den gangen 

også. Mange gutter og jenter drømte i årevis om den sykkelen de var lovet når foreldra en 

gang fik råd til det. Og de fleste fikk den til slutt, men i blant på en litt annen måte enn de 

hadde tenkt seg.  

 

Sykkel og konfirmasjon hang nemlig sammen. Det var ofte da en fikk seg sin første nye 

sykkel. Eller kjøpte den, for å være mer korrekt. Det var selvsagt begrensninger på hva en 

kunne bruke konfirmasjonspengene til, men å kjøpe seg ny sykkel ble godtatt. Så vi gikk der 

da i flere år og lengta fram til den store dagen da konfirmasjonen var unnagjort og vi kunne ta 

bussen inn til Lunde sport, A.H. Alm eller K.P. Årskog og stolt forkynne at vi skulle se på en 

sykkel. Egentlig var det ikke noe å se på. Både merke og farge var bestemt lenge i forvegen, 

og vi hadde vært mange ganger innom butikken for å ta vidunderet i øyesyn gjennom vinteren 

mens vi led oss gjennom den kjedelige konfirmasjonsundervisninga. For mange var det nok 

bare tanken på den skinnende nye sykkelen som blinket ute i mai en gang som gjorde at vi 

holdt motet oppe gjennom de drepende kjedelige bibelkveldene med 70 gutter i sakristiet i 

Ålesund kirke.  

 

 

                         
 

 

 

Men så var altså dagen kommet. Jeg husker at jeg fikk 990 kroner i konfirmasjonspresang 

(pluss en paraply og mansjettknapper og slipsnål i imitert gull). Det var ganske irriterende at 



jeg ikke bikka tusenlappen, men nå var det glemt. Jeg prøvde, sikkert forgjeves, å se saklig og 

beherska ut da jeg bladde opp 455 kr for en blå Svithun voksensykkel med tre gir (Sturmey 

Archer), bakovertrøe og halvballong. Et speedometer til 35 kroner spanderte jeg også og fikk 

montert. Under bagasjebrettet hang et verktøyskrin med et par flate sykkelverktøy av jern, 

pumpe og lappesaker. Halve inntekta fra konfirmasjonen gikk altså med, men det var verdt 

hver ei krone. Jeg tror følelsen jeg hadde da jeg rulla ut Strandgata med flunkende ny sykkel 

bare kan sammenlignes med da jeg fikk min første bil mange år seinere. Før det hadde jeg hatt 

en guttesykkel fadern hadde kjøpt på loppemarked for 10 kroner, uten gir og håndbremse og 

ei kjeie som ofte datt av så jeg mista fotbremsa også. Sykkelen ble malt med lyseblå 

Bengalac, og jeg hadde den sikkert i 5-6 år før jeg endelig kunne sette meg på den nye 

Swithunsykkelen. Det var som et vendepunkt, et viktig stadium i livet. Kanskje ikke først og 

fremst det at jeg hadde fått ny sykkel, men at jeg hadde kjøpt den selv, min desidert største 

investering til da. Faktum er vel at fadern aldri hadde hatt råd til å gi meg og brodern hver sin 

nye sykkel. Tross alt mangla vi både telefon, kjøleskap og TV. Og siden de fleste var i samme 

båt som oss økonomisk, var det mang en nykonfirmert Skarbøvikgutt som i mai det året 

svingte flott inn på skolen med ny sykkel. (Jentene hadde visst også nye sykler, men det ble 

aldri lagt merke til. Dessuten var jentesykler bare tåpelige, uten stang og med trådnett over 

bakhjulet.) 

 

Men gleden varte dessverre ikke lenge. Straks en møtte de andre guttene begynte krangelen. 

Det var da ikke bra nok med Swithun-sykkel! Det var DBS som gjaldt og som var den beste, 

det lå jo også i navnet. Så måtte vi finne argument for valget vårt, detaljer som kunne 

sammenlignes for om mulig å avgjøre om det ene sykkelmerket var bedre enn det andre. 

Egentlig ble det aldri avgjort selv om diskusjonen varte i flere år. Men heldigvis klarte vi å bli 

enig om i alle fall en ting: Brun sykkel var fryktelig stygt! Blå og svart var flott, rød var 

akseptabelt, men brun, den så kort og godt ut som en drit. Sladrespeil som noen monterte på 

sykkelen var også dumt. Det var stygt, det virka nesten ikke, og dessuten ble det ødelagt om 

man veltet.  

 

Vi lovte modern og fadern å pusse sykkelen ofte og passe godt på den. Det varte ei stund, men 

selvfølgelig ble det slappere utpå sommeren. Dessuten datt vi noen ganger slik at sykkelen 

fikk riper i lakken og kjeiekassa fikk bulk. Dekka ble fort slitt, for vi klarte jo ikke å la være å 

bremse slik at det skrensa på grusen. Og så var det en som fant på å lage et hopp av et brett og 

en planke. Vi ga full gass og kjørte over hoppet. Gøy var det, men sykkelen likte det ikke så 

godt. Det ble skeive felger og enda flere fall. Kort sagt, før året var omme var sykkelen slett 

ikke ny lenger, og vi gadd ikke lengre å bære den inn i sykkelbua hver kveld, så den sto ute i 

regn og sludd. Likevel tror jeg følelsen den første nye sykkelen ga meg er noe av det største 

jeg har opplevd gjennom hele livet.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    MOTORSYKKEL 
 

Alle gutters drøm i Skarbøvika på 60-tallet var å kjøre motorsykkel. Det hang langt høyere 

enn å kjøre bil, trolig fordi det ikke var vanlig at unge gutter og menn hadde råd til bil den 

gangen. Men å få seg motorsykkel var så vidt overkommelig, i alle fall etter langvarig jobbing 

og sparing. Og etter som vi nærmet oss 16 år, dukket den ene doningen rarere enn den andre 

opp. De første vi fikk tak i var gamle og brukte mopeder, såkalte gamlemannsmopper. De 

hadde gjerne vært brukt til og fra jobb i årevis av en mann som så til slutt kvittet seg med den 

for noen hundrelapper. Den lykkelige eier kunne sette seg på setet og kjøre bort uten videre. 

Sertifikat eller hjelm var ikke påbudt. Skilt måtte en dog ha.  

 

Gamlemannsmoppene hadde som regel bare to gir, men de hadde bra lyd. Dette siste kom av 

at lydpottene oftest var utslitt og hullete og slapp ut mer støy enn de skulle. Vi kunne faktisk 

følge noen mopedister på lyden fra Kleivane og helt bort til Steinvågsbroa. Men disse gamle 

gebrekkelige ble snart utkonkurrert av de mye tøffere moderne mopedene, først og fremst 

Suzuki-ene. De hadde moderne design med vannrett tank og større sete. Stoltheten var stor 

blant de lykkelige eierne, og misunnelsen tilsvarende stor blant oss andre. På disse syklene 

var det mulig å ha passasjer, og hadde en både ny moped og jente bakpå, da var en 

udiskutabel konge i gata. Ingenting kunne måle seg med det.  

Og jentene kjørte ALDRI motorsykkel sjøl på 60-tallet. 

 

 
               Forfatteren på sin Tempo Sport, 125 ccm i 1969. 

 

Når en hadde kjørt moped en stund, kom automatisk ønsket om større sykkel og mer fart. Da 

dukket 125-kubikkerne opp. Klassikeren var Tempo Sport, stor og tung med sete som en liten 

sofa og rød og svart farge. Den hadde status lenge, men ble danka ut da de nye MZ-ene kom 

på markedet. Tøffere sykler hadde ingen sett med tank og lykt i ett og blinklys ytterst på 



styret. Det siste viste seg å være et minus, for de knakk lett om en veltet. En og annen gammel 

Zündapp kunne enda dukke opp, men de ble sett på som rariteter. 

 

125 kubikk var rubrisert som lett motorsykkel, og da måtte en ha sertifikat. For å ta det måtte 

vi helt inn i Hatlane der bilsakkyndige holdt til. Prøven besto i to deler, en teoretisk og en 

praktisk. I den praktiske prøven skulle en demonstrere at en kunne kjøre i åttetall og bremse. 

Den bilsakkyndige sto oppe i et vindu og så på mens vi kjørte rundt på plassen nedafor. Det 

var det hele. Og det sertifikatet gjaldt automatisk for tung motorsykkel når en fylte 18. Faktisk 

har jeg det ennå. 

 

Å ha motorsykkel eller ikke ha motorsykkel – det var et sentralt spørsmål. Det var minst en 

divisjon i forskjell. Om en så bare hadde en elendig liten to-girs gamlemannsped, så var en 

over kneika. -E slippe iallfall å gå, var er svar som ble akseptert uten motsigelse fra de som 

hadde ingenting. Og den nye trøsykkelen en hadde kjøpt etter konfirmasjonen bare et år 

tidligere, hadde plutselig ingen status lenger. Den var bare barnslig og slitsom.  

 

Som nevnt innledningsvis var motorsyklene dyre. For de som ikke hadde foreldre som 

spanderte, og det var absolutt de færreste, var anskaffelsen helt i gråsona av det en kunne 

klare. Det måtte jobbes og spares over tid før en kunne gå til anskaffelse av en motorsykkel. 

Og derfor ble også de heldige eierne utrolig redd for dem. De lånte dem sjelden vekk, og en 

velt kunne føre så store kostnader med seg at en ble gående uten sykkelen i uker og måneder, 

ja, kanskje for godt. Det er på den bakgrunnen en må forstå følgende fortelling fra det seine 

60-tallet i Skarbøvika.  

 

En gjeng gutter sto en kveld og røyka og prata i Osa-svingen. Plutselig ser vi tre mann på 

motorsykkel komme mot oss i Skarbøvikgata i stor fart. De bråbremser og er tydelig 

oppskjørta. -Han Gekkå har kjørt uttafor svingen i Brobakken og dåtte ned i steinrøysa. Først 

blir det helt stille – alle er lamslått av budskapet – og så kommer den fantastiske replikken:  

-Ja, men kor det gikk med sykkelen da? 

 

                       
                    Børge Hoel på moped 



   DASSMORT OG SMÅSEI 
 

En viktig aktivitet blant gutter i Skarbøvika på 60-tallet var å fiske. Bydelen var full av kaier, 

og det der det skjedde. Særlig var det populært å fiske fra de kaiene der de tok i mot fisk, 

Årsæther, Wartdal og Statens fryseri. Sannsynligvis var det mest fisk rundt kaiene der fordi de 

heiv mye fiskeslo på sjøen. Det gjorde jo man den gang. Visse tider på året var sjøbunnen 

utenfor en del av Årsætherkaia heilt kvit av sildeskjell. Jeg tror det var da de skylte ut de store 

kummene de saltet silda i. Da så vi fisken lett mot den lyse bunnen, og det fristet nok slik at 

det ble mye fisking de dagene. Noen kaier ble det nesten aldri fiska fra, det var særlig 

Drønnenslippen og Osholmen. Vi fiska mest etter arbeidstid, men i perioder da vi hadde fri fra 

skolen, fiska vi også mens de jobba. Noen ganger fikk vi kjeft for at vi gikk i vegen, andre 

ganger ville arbeiderne låne snøret og prøve. Dette forsto vi aldri, og noe system i dette kan 

jeg ikke huske det var.  

 

Og det var snøre vi fiska med, ikke stang. Noen få hadde vel fått fiskestang, men som med 

som alt anna i en bydel der folk flest hadde lite penger, ble billigste løsning valgt. Og det var 

sen, små angler og blysøkke. Så fant vi en fjølbit, en pinne eller ei boks og rulla sena opp på. 

Blysøkket ble montert ca en halv meter over kroken, og så var vi klar. Agn var som regel 

kokkolurer. Vi henta dem i fjøra, knuste dem med en stein og tredde dyret inn på kroken. 

Fiskestillinga var oftest liggende på magen med hodet og armene utfor kanten. Det var nemlig 

viktig å se kroken med agnet. Vi kasta ikke ut snøret, men senka det rett ned. Så lå vi der og 

venta. Stort sett kom det fisk raskt bort til, og teknikken var enkel. Vi venta til fisken hadde 

bitt over og rykte til. Oftest satt den da fast, men noen ganger måtte vi dra opp fordi fisken 

hadde tatt agnet. Det var litt ulik teknikk for å avlive fisken. Noen slo den mot kaia mens den 

ennå hang på kroken, andre hadde lært at den skulle kakkes i nakken med baksida av en kniv. 

Bløgging ble sjelden gjort, kun hvis vi fikk stor fisk, og det var ikke vanlig. 

 

De som vokste opp langs sjøen på 60-tallet kunne stort sett navna på fiskeslaga. Den vanligste 

fangsten var småsei og dassmort.  De så like ut, men hadde ulik størrelse. Vi ble aldri enig om 

dassmorten blei til småsei etter hvert (faktisk vet jeg ikke det ennå). Dassmorten var kjedelig 

å fiske, for den var så liten og så var det så mange av den, ofte stimer på flere hundre. 

Småseien var 20-30 cm lang, sjelden større. Det var alltid om å gjøre å få de største, men 

særlig stor sei fikk vi aldri. Absolutt høyest på statusstigen sto torsken. Eller kroppungen som 

den også ble kalt om den var liten. Fikk du en torsk på over halvmeteren kunne det bli huska 

både ett og to år etterpå. -Steik, huska dåkke dinna torsken han Paider fikk nedpå Ærsæthern 

da? Brennanna de!  

 

Fisk som bleike, lyr og hyse var greie, men litt kjedelige. Da var det mer stas med 

mataskurken! Den hadde enormt hode i forhold til kroppen, og vi mente at den var så seigliva 

at du måtte slå den mot jern skulle du ta livet av den, det holdt ikke med betongkaia. Vi var 

litt redd mataskurken, for vi mente at den kunne bite av en finger, selv om ingen hadde hørt at 

det egentlig skjedde. Knipsekari var en fisk vi unngikk, for den hadde så liten munn at den tok 

agnet uten å henge fast. En sjelden gang fikk vi en blåstål. Den var utrolig vakker og vi 

diskuterte ivrig om blåstålen var mannen til rødnebben. Bergylte likte vi ikke, ikke en gang 

katten spiste den, ble det sagt, for den var så full av bein. Det vi frykta mest var å få steinbit. 

Det gikk mang nifse historier om den og hva den kunne gjøre med oss. Den slapp aldri hvis 

den først beit, og den kunne knuse ei hand. Heldigvis fikk vi aldri steinbit. Det vi derimot 

drømte om var å få laks, men det gikk visst ikke an å få laks langs kaia. Ellers var vel fisking 

som så mye anna en guttesport. Jeg kan ikke huske jeg så jenter ligge på kaia med snøre uti 

noen gang. De tørte kanskje ikke å ta av fisken selv? 



 

Fisken vi fanga blei aldri spist av andre enn katten. Modern ville ikke ha fisken fra 

Aspevågen, og det forstår jeg godt med tanke på all kloakken som gikk rett ut i sjøen der vi 

fiska. Vi bada knapt nok fra kaiene inne i vågen, og når vi en sjelden gang gjorde det, måtte vi 

svømme utenom driten som flaut i vannet.  

 

-Pass de, Joje, du svømme på en drit! 

 

En kort periode på slutten av 60-tallet utvikla vi en ny fiskemetode. Et par gutter, navn ikke 

nevnt, hadde gjort innbrudd i ei arbeidsbrakke og stjålet store mengder fenghetter. De hadde 

lang ledning, og når en holdt et batteri bort til dem, smalt det. Så var det en som fant på at vi 

kunne fiske dassmort med fengehette. Vi senka fengehette ned i stimen og kasta litt agn etter. 

Når fisken hadde samla seg om agnet, fyrte vi av, og flere dassmort flaut med buken opp.  

Det var gøy ei stund, men da fenghettene tok slutt, ble den fiskemetoden snart glemt.   

  

                  
 

     Guttunger fisker på kaia. Ingen kunne svømme, og ingen hadde flytevest.  

 



     KASSEBIL 
 

Alle gutter som vokste opp på 60-tallet, har vel en eller annen gang bygd kassebil. Det gjorde 

også guttane i Skarbøvika, og der var det mange flotte bakker å kjøre ned når doningen var 

ferdig. Men først skulle bilen bygges, og som så mye annet i barndommen, var prosessen vel 

så viktig som resultatet. 

 

En kassebil besto i prinsippet av følgende deler: fire barnevognhjul, en lang og en kort planke, 

en jernbolt og ei kasse pluss et tau til å styre med. Utover det kunne en saktens gjøre mer ut av 

detaljene, for eksempel med et finere sete, men det var strengt tatt ikke nødvendig. For en 

kassebil var ikke et dollarglis, det var et kjøretøy der stor fart var det alle var ute etter. Da 

måtte den først og fremst virke skikkelig, maling og ting som ligna lykter var ikke påkrevet. 

 

Utgangspunktet for å bygge kassebil var at en hadde fått tak i ei avlagt barnevogn. Ofte fikk 

en gutt den hjemme da det var klart at foreldrene var ferdig med å få unger. Inntil da sto 

vogna i vedbua, sånn i tilfelle. Det gjorde den også hos oss, men da modern var bikka 50, ga 

hun visst opp og lot oss få den gamle barnevogna i lysegrønn kryssfiner. Det var imidlertid 

ikke vogna i seg selv som var poenget, det var hjula vi var ute etter, så vi gikk straks i gang 

med å demontere den. Det gikk forholdsvis greit ved hjelp av hammer, knipetenger og store 

skrujern. Snart sto vi igjen med to akslinger med hjul i begge ender. Da var tida kommet for å 

gå på jakt etter planker og kasse. Det var ikke spesielt vanskelig å finne. Skarbøvika på 60-

talet var fullt av byggeplasser der det fløt av planker, og små trekasser fant vi gjerne i fjøra. 

Snart var vi klar til å sette sammen vidunderet. 

 

Men først måtte vi skaffe en skikkelig bolt, og det var ikke lett. Den lange planken skulle 

ligge under langs midten av bilen mens den korte skulle monteres vinkelrett på denne fremst 

fremme. Disse måtte føyes sammen kun med en jernbolt med mutter midt på slik at den lille 

planken kunne svinges ved hjelp av et tau fra førersetet. Slike bolter var ikke lett å finne. 

Noen fikk hjelp av en far som arbeida med slikt, men ofte ble det til å improvisere med store 

spikere eller ulike jernstenger. Dette var kassebilens svakeste punkt, det var oftest der den 

brøt sammen.  

 

Akslingen med hjula ble festa på undersida av plankene med et stort antall spikere som ble 

bøyd rundt dem. Framme ble hjula montert slik de var med sammenhengende aksling, men 

bak ble det gjerne for smalt når det skulle monteres ei kasse brei nok til ei gutterompe, og 

akslingen måtte kuttes midt på. Det var ikke lett, men om vi fikk låne ei jernsag, gikk det som 

regel bra til slutt. Dette ble også et svakt punkt, for den halve akslingen kunne gli ut slik at 

hjulet falt av i fart. Vi fant vel aldri noen god løsning på dette.  

Så var det tekniske ferdig, og ei trekasse ble spikra fast oppå den lange planken. Den ene 

kortveggen ble fjerna slik at gutten som kjørte fikk ut beina og akkurat rakk fram til 

tverrplanken. Slik kunne han styre både med beina og tauet, for øvrig det samme tauet som 

bilen blei dratt etter når vi skulle oppover bakke. 

 

Så var det å finne den bratteste bakken i nærheten og begynte å kjøre! Det ville i praksis si å 

rulle nedoverbakke i så stor fart som mulig. Vi kjørte kun på gatene, men trafikken var liten 

på 60-tallet, så det var sjelden et problem. Det som var verre, var at bilen kunne kollapse midt 

i bakken, eller den kunne velte om svingene ble for krappe. Enda verre var det om bakken 

førte ned til ei kai, da kunne det bli skikkelig skummelt om vi ikke klarte å stoppe før 

kaikanten. Merkelig nok gikk også dette som oftest bra, selv om ingen brukte hjelm. Noen 

skrubbsår blei det vel, men det hører da barndommen til.  



 

En kassebil varte sjelden lenge. Den var utsatt for harde påkjenninger og brøt sammen etter 

noen dager. Da var vi vel også lei av heile greia. De som imidlertid ikke var lei var 

småungene. De var alltid i nærheten når bilen blei bygd, og etterpå maste de veldig om å få 

prøve den. Det fikk de også, men først etter at de hadde skudd oss vel og lenge rundt mens vi 

selv satt som en konge i bilen og bare styrte. Og når vi ikke gadd lenger, fikk de oftest heile 

vogna til odel og eie selv om den etter hvert ikke var mye å ha. Neste gang bygget de kanskje 

en kassebil selv, men da hadde vi vokst fra det. 

 

 

 

  

 

                                                         
 

              Kassebil ca 1960. (Bildet er riktig nok tatt i Fjellgata, men prinsippet er det samme.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMLE BILNUMMER 
 

Nesten alle som vokste opp på 60-tallet, både i Skarbøvika og ellers i landet, samla i en 

periode av barndommen på bilnummer, i alle fall gutter, jenter samla mest på servietter og 

glans. Noe overlapping var det kanskje, faktisk samla jeg selv på glansbilder ei stund, mest 

med bilder av cowboyer og indianere, og noen jenter har vel samla på bilnummer, men i all 

hovedsak var denne sporten, som så mange andre, kjønnsdelt da vi vokste opp i 60-åra.  

 

Å samle bilnummer gikk i korthet ut på å skrive opp skiltnummeret på så mange biler som 

mulig. Vi satt i vegkanten med ei oransje notisblokk og en blyant og venta på passerende 

biler. Så prøvde vi å lese nummeret mens bilen suste forbi og huske det slik at vi rakk å skrive 

det ned etterpå. Stort sett gikk det greit, men noen ganger var vi uenige om talla vi hadde sett, 

og da blei det krangel. Hvis vi var mer enn to, avgjorde flertallet, ellers var det ingen annen 

løsning enn at hver av oss skreiv ned det vi huska. Når vi så telte opp alle vi bilnummer vi 

hadde i blokka, var det lett å avgjøre rekkefølga fra den som leda og nedover. Stort sett var 

det å samle bilnummer en sommeraktivitet. Det tok jo tid, og det hadde vi mest av i 

sommerferien. Noen endelig vinner blei aldri kåra, når sommeren gikk mot slutten, gikk det 

liksom over av seg selv, notisboka blei borte, og neste sommer begynte vi på ny frisk. Eller vi 

hadde vokst fra det og så litt ned på småungene som nå var kommet i gang som ivrige 

bilnummersamlere. 

 

I dag ville en slik hobby ha vært umulig. Det er rett og slett for mange biler på vegen. På 60-

tallet var det langt mellom bilene, så det tok sin tid å få sida full. Og en skulle jo ikke skrive 

det samme nummeret to ganger, så alle bilene i nabolaget blei fort "oppbrukt". Vi var litt 

misunnelig på dem som bodde inne i byen, for der var det jo flere biler enn ute i Kleivane hos 

oss, men akkurat det kunne vi ikke gjøre mye med. En bikonkurranse var å kjenne igjen 

bilmerket. Den tapte jeg alltid, for jeg hadde ikke peiling på biler og klarte ikke å bestemme 

bilmerket før jeg kunne lese det på bilen, og da hadde de med mere innsikt allerede ropt det 

ut.  

 

De aller fleste bilnummera vi fikk skrevet ned var T-nummer med opp til fem siffer bak. T var 

bokstaven til Møre og Romsdal. Jeg kan ennå huske nummeret til bilen til bestekompisen: 

T-12613. Alle fylker hadde sine egen bokstav. Det morsomste var Trøndelag som hadde U, 

for da kunne vi si at bilene derfra var u-registrerte, og det var jo litt vittig. Det hadde selvsagt 

status å få tak i andre bilnummer enn de som begynte på T. Men desidert mest stas var det å få 

skrive ned utenlandske bilnummer. Det var ikke hver uke at det kjørte en utenlandsk bil 

gjennom Skarbøvika, så det hang høyt å få med slike nummer i samlinga. En sommer var det 

en dansk familie på besøk i et nabohus, og da hadde selvsagt alle skrevet ned det nummeret. 

Faktisk var det noen samlere som kom syklende ens ærend heilt fra Steinvågen for å skrive 

ned bilnummeret på danskebilen.  

 

En ekstra gevinst med de utenlandske bilene var at de også hadde nasjonalitetsbokstav. Den 

sto klistra bakpå bilen, svarte bokstaver på en oval hvis lapp. Da var det selvsagt om å gjøre å 

vite hvilket land de ulike bokstavene hørte til. At S var Sverige og DK Danmark var greit, 

men at D var bokstaven til Tyskland og at Spania hadde E var verre å skjønne. Heldigvis var 

det et minimalt problem i hverdagen, for det kom aldri spanske turister til Skarbøvika. 

 

En ting jeg ikke har tenkt på før nå, er hvor lett det ville ha vært å fjuske. Det var jo bare å 

finne på bilnummer uten å ha sett dem! Ingen kunne kontrollere det. Forhåpentlig var det en 

slags fair play plant bilnummersamlerne som holdt oss unna slike sleipe triks.  



 

Men det store spørsmålet gjenstår: Hva i all verden var vitsen med å samle bilnummer? Har vi 

i det hele tatt hatt noe som helst igjen for alle timene vi satt i vegkanten og noterte bokstaver 

og tall? Jeg er frista til å si klart og tydelig nei.  

 

OK, mulig at vi trente opp observasjonsevnen, men utover det? Ingen verdens ting! Å samle 

bilnummer må rett og slett ha vært noe av det mest unyttige vi kunne drive med. Trolig ville 

foreldrene våre ha svart sitt sedvanlige: -Ja-ja, dei gjør no ikkje nokke gale den stunda 

iallfall!  

 

       
 

 

 

 

 

 

 



    LUFTGEVÆR 
 

Nest etter motorsykkel var det vel få ting som hadde slik status for gutter som vokste opp i 

Skarbøvika på 60-tallet som å eie et luftgevær. Våpen generelt hadde stor appell til oss, men 

ingen hadde tilgang til vanlige skytevåpen. En kompis hadde riktignok en storebror som 

hadde salonggevær, men bortsett fra en gang da vi lurte oss til å skyte med det ut av takluka 

deres, tørte vi aldri å røre det, og det var heilt uaktuelt å spørre om å få lov. Til vanlig når vi 

leika krig, brukte vi kjøpte leikevåpen eller trefjøler som var forma til som et gevær eller en 

maskinpistol og så laga vi smellelyden med stemmen. Vi hadde nok mange rare ideer for 

hvordan vi kunne kombinere kinaputter og jernrør og på den måten få en stein eller ei 

klinkekule til å fyke ut, men jeg tror ikke noen lyktes med å produsere slike hjemmelaga 

våpen som virkelig fungerte. 

 

Å skaffe seg et luftgevær var faktisk innen rekkevidde. Riktignok var de dyre i forhold til hva 

vi disponerte av penger, men hadde en fast jobb, var det mulig. Men først måtte en overtale 

foreldrene til å få lov. De var i utgangspunktet ikke positive. Og det var alltid det samme 

argumentet: -Du kan komme til å skyte nokken i øyet! Av en eller annen grunn var det den 

eneste ulykka de kom på som en mulighet. Andre ting ble sjelden eller aldri nevnt. Motstand 

til tross, om en holdt ut lenge nok, lot de seg overtale. Men så var det et annet problem. Hva 

var egentlig aldersgrensa for å kunne kjøpe et luftgevær? Noen mente 14, andre 15 og noen til 

og med 16 år, men noe skikkelig svar på det fikk vi aldri. 

 

Så var det pengene. Jeg hadde i sjuende klasse jobb som visergutt for et lite firma i Kongens 

gate som produserte lusekofter. Jeg sykla til posthuset med en rar og tungtrødd varesykkel 

med lite forhjul og stor påmontert lastekasse og leverte og hentet pakker seks dager i uka etter 

skoletid og fikk 20 kr i ukelønn for det. Luftgeværet hadde jeg sett på lenge i butikkvinduet til 

Haugens sportsbutikk i Skansen, det kosta 76 kroner, altså nesten fire ukers arbeid. Trolig 

ville en ungdom i dag ha tjent inn prisen på et luftgevær på ei uke. Og så kom endelig dagen 

da jeg yr av forventning skritta inn i butikken til Haugen og sa at jeg ville kjøpe luftgeværet. 

Jeg var 14 år, og ganske nervøs for om jeg var for ung slik at han ville nekte å selge det til 

meg. Men frykten var grunnløs. Han plukka det fram fra ei hylle bak disken og pakka det inn i 

gråpapir. Jeg kunne jo ikke komme på bussen med et våpen! To esker med blybeger og ei 

boks med piler fikk jeg også med meg.  

 

Og dermed var drømmen blitt virkelighet. Ingenting annet opptok meg de nærmeste dagene. 

Og det var virkelig gøy! Tomflasker, lekefigurer, plastbokser - alt gikk i fillebiter eller velta 

overende for kulene fra luftgeværet. Særlig var det gøy å skyte på flasker fylt med vann, de 

både knuste og spruta på en gang. 

Og de blanke pilene med et mjukt skjørt bakerst, de sto i treveggene så det sang og var 

vanskelige å få ut igjen. Ingen øyne ble truffet slik opphavet hadde frykta, men mye annet 

fikk gjennomgå, ikke minst gatelykter. Det ga en utrolig følelse av makt og styrke for en 14-

åring å kunne skyte rundt seg slik. Ligger det en kriger eller jeger i alle små gutter?  

 

I alle fall kunne jeg ikke dy meg, jeg måtte også prøve å skyte på levende mål. Spurver var 

lette å komme inn på, og det viste seg også at de datt rett ned og var døde når de fikk ei 

blykule gjennom seg. Det samme gjorde kjøttmeiser og andre småfugler. En kompis hadde 

også fått seg luftgevær, og sammen gikk vi på jakt, som vi sa. Vi lurte oss innpå fugler og 

skjøt etter dem. Mange småfugler ble liggende igjen som kattemat, men måsene beit det lite 

på, de bare skreik høyt, letta og forsvant. Og samvittighet var vi ikke plaget av, selv om alle 

skolebarn på den tida var medlem i Dyrebeskyttelsen. Men så en dag kom vi på skuddhold av 



ei kråke, sikkert en ungfugl som ikke hadde lært å være redd. Det første skuddet skadet den 

slik at den ikke klarte å lette. Da måtte vi gå nærmere for å avlive den, og det var ikke kjekt! 

Den prøvde å trekke seg unna og skreik stygt som i dødsangst mens den så på oss med et vilt 

blikk i de svarte øynene. Vi følte at vi måtte avlive den siden den var skadet, men da var det 

også slutt med fuglejakten. Fra den dagen gikk vi tilbake til leikefigurer og tomflasker. Det 

var litt kjedeligere kanskje, men de kunne i alle fall ikke skrike. Luftgeværet fulgte med til jeg 

ble voksen og fikk egne barn som overtok det, men de fikk streng beskjed om ikke å skyte på 

fugler. 

 

           
  Roger Larsen, her med grovere skyts. 

 

 

 

 



     KLINKIS  

 

En av de meste sentrale aktivitetene som barn drev med i Skarbøvika på 60-tallet, var å spille 

klinkekule, eller klinkis som det vanligvis ble kalt. Alle fra småunger til ganske store 

ungdommer spilte klinkis. Og når det gjaldt denne leken, var det faktisk en viss likestilling. 

Jentene spilte nemlig også klinkis, til og med sammen med gutter, noe som ellers var svært 

uvanlig. De fleste barneleker var mer og mindre kjønnsdelte. Ingen jenter spilte fotball eller 

lekte krig, og selvsagt var det ingen gutter som hoppa strikk. Hvorfor klinkekuler var så 

nøytralt, kan en bare gjette på. Kanskje fordi kjønn ikke hadde noe å si for hvor god en var?  

 

Egentlig var dette med klinkis to ulike hobbyer i en. En kunne spille klinkis og en kunne 

samle på klinkekuler. Det var om å gjøre å ha fleste mulig, men samtidig var den vanligste 

måten å få flere kuler på å spille med dem. Å delta i spillet innebar samtidig en fare for å tape 

kuler. Dette dilemmaet hadde egentlig ingen løsning. Og det å kjøpe masse kuler for på den 

måten å ha flest, var uaktuelt.  

 

Alle som dreiv med klinkis, hadde en klinkispose. Den var en tøypose med ei snor i åpninga 

slik at den kunne lukkes ved å dra i snora. Snora måtte være så lang at den kunne tres over 

hodet. Klinkisposen skulle henge på brystet, og når en spilte, hang den som regel innafor 

genseren. Størrelsen på posene var lett å sammenligne og viste hvem som hadde flest kuler og 

derfor var best å spille. 

 

Klinkekulene var av glass, ca halvannen centimeter i diameter. Inne i kula var det et farget 

område. Vanligvis var det ensfarget blått, rødt, gult eller grønt. Etter hvert kom det 

mangefargede kuler i handelen, og disse hadde selvsagt stor status i starten. Noen hadde 

kinasjakk hjemme der spillekulene var klinkekuler. Der kunne det forekomme både hvite og 

svarte kuler. Disse var sjeldne, men ble som regel ikke tatt med i posen, for da ville jo 

kinasjakkspillet være ødelagt. Etter noen år kom det en sort kuler på markedet som var farget 

tvers i gjennom, men disse ble aldri annet enn en kuriositet. Noen prøvde seg med jernkuler 

som de hadde tatt ut av kulelager, men det ble som regel ikke godtatt. 

 

Spillet begynte med at en sto på linje og kasta ut kula mot et hull som var gravd ut. Dette 

krevde et flatt og vannrett område, som regel av fast veigrus. En parkeringsplass var ofte det 

beste. Hullet kunne variere i størrelse, men måtte være såpass lite at det var vanskelig å få 

kula nedi. De som var nærmest eller nedi hullet etter utkastet, fikk begynne å jakte på de 

andres kuler. Kula ble skudd bortover ved hjelp av høyre hånds pekefinger som i bøyd tilstand 

ble ført langs bakken og slik satte fart på kula. Først måtte en innom hullet hvis den ikke 

allerede var der. Så la en kula på hullkanten og skjøv den mot en motspillers kule. Dersom en 

traff, hadde en vunnet denne kula, og den gikk i posen. Så fikk en en ny sjanse. Først til 

hullet, og så nytt utspill for å treffe ei kule. En holdt på til en bomma, da blei di kule liggende 

som jaktoffer for andre. Så var det nestemanns tur, og slik fortsatte det til alle kuler var 

vunnet, og en begynte med nytt utkast. 

 

Det høres kanskje greit ut, men der er alltid en slange i paradiset. Når kulene ble kasta ut, og 

ingen traff hullet, oppsto det diskusjon om hvem som var nærmest. Dette kunne avgjøres greit 

ved hjelp av en pinne som en målte avstandene fra hullet til de ulike kulene med. Men det 

forutsatte at alle spillerne var likeverdige, og slik var det sjelden i barndommen. Den sterkeste 

har alltid siste ordet, og sånn var det også når vi spilte klinkis. Det var selvsagt den sterke 

personen som skulle måle med pinnen, og selv om vi tydelig kunne se at han fjuska slik at 

hans kule på mirakuløst vis ble dømt først, var det ingen som tørte å protestere. Den som 



likevel prøvde seg, fikk raskt lære at det ikke var særlig lurt. Den sterkeste styrte leken - som 

alltid, og de andre innordna seg, selv om en i blant kokte innvendig.  

 

En eller annen gang i tenåra forsvant interessen for klinkekulene. Den store posen ble 

liggende i ei skuffe, full av kuler. Til en dag en mindre gutt var på besøk og den tidligere 

klinkisspilleren kunne leike storsinnet ungdom og gi vekk heile posen. Gleden i blikket til den 

lille er et godt minne. Lite visste han da at også klinkis skulle være en del av oppveksten som 

så mye annet inneholdt både gleder og sorger. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    SPILLE SPILL  
 

Det fantes ingen dataspill på 60-tallet. Et spill den gang var noe som foregikk på et bord. Og 

når høststormer ulte rundt veggene og regnet hølja ned, som det ofte gjorde og gjør i 

Skarbøvika, satt vi gjerne inne på et gutterom og spilte spill. Tåfisen hang tett i rommet, og 

den våte ullkragen klødde, men det var koselig! Timene gikk fort, og alle var dypt engasjert 

og opptatt av å vinne. 

 

Det var to hovedgrupper av spill, de med og de uten terning. Jeg tror de spilla vi spilte mest 

besto av brikker, brett og terninger, men det var flere unntak. Først og fremst var det 

kortspilla, og også der var det to grupper, de som ble spilt med skikkelige kort med ess, konge 

og knekt og barnslige spill av typen gnav som besto av en egen kortstokk som ikke kunne 

brukes til noe annet. Populære kortspill for småunger var olsen eller vri-åtter og gris, og 

seinere gikk vi over til mer voksne spill som femhundre, vist og amerikaner. Bridge var det 

ingen skarbøvikunger som spilte, men vi hørte om det fra sossegutter i speidern. På slutten av 

60-tallet, da vi hadde fått litt penger mellom hendene, spilte vi også poker, for det meste ti-

ørespoker. Klespoker drømte nok mange om, men for de fleste ble det en aktivitet på 

fantasiplanet. 

 

En annen type spill var de med kuler som skulle trille over et brett og lande i hull som ga 

ulike poeng. Spillebrettet var skrått og avrunda øverst slik at kulene som ble skudd ut begynte 

øverst og hoppa fra avsats til avsats ved hjelp av tyngdekrafta før de stoppa og ga poeng. Det 

var som en slags forenkla utgave av flipperspilla på Siglar, og vi ble vel aldri lei av det. Dette 

spillet kunne en også spille aleine. Kinasjakk var et annet kulespill og en klassiker som sikkert 

finnes enda. Her ga ikke kulene poeng, men skulle flyttes slik at de havna på motsatt side av 

brettet, førstemann i mål med alle kulene hadde vunnet. Vi spilte det en del, men det var 

egentlig ganske kjedelig, og de fleste klarte å miste noen av kulene slik at spillet heller ikke 

var komplett så veldig lenge. Vanlig sjakk var det ikke så mange som kunne, eller så var det 

så stor kvalitetsforskjell på spillerne at det sjelden var noen vits å spille. Det var ofte fedrene 

en spilte sjakk med. Fadern var med i Ålesund sjakklag og prøvde å få meg interessert, men 

jeg kom aldri lenger enn til å slå han et par ganger. For det meste tapte jeg grundig. Jeg tror 

han mente at dette siste skulle stimulere meg til å bli bedre.  

 

Det største spillet vi spilte var kurong (egentlig couronne). Det var vel en kvadratmeter stort 

og var laga av ei treramme og en kryssfinerbunn pluss fire skåler der brikkene skulle havne 

nedi. En måtte ha en ganske stort bord for å kunne spille kurong. Spillet ligna en del på 

biljard, men det var flate brikker og ikke kuler som ble spilt. Hvis en ville ha brikkene til å gli 

bedre over spillebordet, kunne en strø det med talkum eller potetmel. Det var et vanskelig 

spill som skilte godt mellom de som var gode og de dårlige. Minuset med kurong var at bare 

to kunne spille i gangen.  

Hvis den som var best også var sterkest, ble det gjerne til at han spilte heile tida mens det gikk 

på rundgang blant de andre å spille mot han. De måtte da sitte og lese Donald og vente på tur. 

At den beste spilleren  på den måten ble stadig bedre fordi han fikk trent mest, tror jeg ikke vi 

tenkte på. Slik var det bare. 

 

Av terningspilla var yatzy en sikker vinner. Det gikk aldri av moten, og vi spilte det gjennom 

heile barndommen, og for min egen del langt inn i studietida. Det verste med yatzy var å 

legge sammen poenga, det var faktisk et visst regnestykke som mange sleit litt med. Det var 

ellers to måter å spille yatzy på, tvungen eller fri. Jeg kan ennå huske den sterke gleden når 

jeg en sjelden gang fikk yatzy med fem like terninger og 50 poeng.  



 

Ludo var et ganske barnslig spill som vi etter hvert gikk lei av, men alle hadde et ludospill. 

Enkelte hadde også mer spesielle spill som Den forsvundne diamant og Hopla. Det mest 

fornemme av alle spill vi spilte var likevel Monopol, det var spillenes konge! Det tok flere 

timer og inneholdt alt av spenning, grådighet, nådeløshet og fortvilelse. Alle begynte liksom 

på like fot, men til slutt satt en igjen med alt og var - ja nettopp - monopolisten. Merkelig nok 

var det ofte den samme som vant hver gang. Lå det noe i blodet? Var det noen som hadde 

forretningsånden med fra fødselen mens vi andre var mer naive? Det er det selvsagt umulig å 

svare på, men jammen kunne det virke slik. Det var forresten slik at den som vant også oftest 

styrte banken. Og når jeg tenker tilbake, så var det vel slik at den som var størst og sterkest 

også fordelte rollene i monopolspillet som ellers i hverdagen. Og hadde vi mistanke om at han 

stjal litt fra banken, så tørte vi vel ikke å si noe om det. 

 

En liten pussighet er det forresten at så mange av spilla vi spilte på 60-tallet er i bruk ennå, 

både ludo, yatzy og monopol er i salg i lekebutikker og bokhandler den dag i dag. Det er 

sannelig ikke mye annet fra den tida som har forandra seg så lite! 

 

 

 

                      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        DINKY TOYS 
 

Noen leiker var tøffere enn andre. For oss gutter som vokste opp på 60-tallet i Skarbøvika, sto 

modeller av biler i en særstilling. Og ikke hvilke som helst. Det var Dinky Toys som var 

tingen. De var rett og slett utrolig flotte, og utvalget var etter datidens målestokk, veldig stort. 

 

De bilene vi hadde hatt før Dinky Toys kom, var ikke ekte biler. Det var leiker for småunger, 

ofte laga av tre. De hadde fire hjul og var forma som en bil, ja vel, men de ligna ikke på bilene 

vi så på gata. Det gjorde imidlertid Dinky Toys. De var laga av metall, visstnok sink, og de 

var mer og mindre tro kopier av ekte bilmerker. På mange av dem kunne en åpne både panser, 

dører og bagasjerom, og inni var det seter og ratt. Under panserlokket var det noe som så ut 

som en motor og bagasjelokket avdekte et ekte bagasjerom som det gikk an å putte ting inn i. 

Fargene var også ekte.  

 

Og detaljene var utrolige! Dinky Toys-bilene hadde lykter av "edelsteiner", det var glass slipt 

som diamanter som var satt inn der frontlysa sto, slik at de ga gjenskinn av lys i rommet. I 

visse situasjoner kunne det se ut som at lyktene lyste på rett. Det var det ingen andre biler som 

hadde. Tøffest av alt var likevel "fingertuppstyringa". Dinky Toys-bilene kunne nemlig styres 

ved at du trykte med en finger på høyre eller venstre forskjerm. Da svinga forhjula den veien 

du trykte. Med litt trening kunne du kjøre bilen på gulvet og styre den med samme hånda ved 

å bruke peke- eller langfingeren. Og den svinga på rett! Noe slikt hadde aldri noen funnet på 

før. Jeg tror ikke noen leikebiler overgikk Dinky Toys før de radiostyrte bilene kom på 

markedet, men det var først en generasjon seinere.  

 

Dinky Toys-biler var ikke uteleiker. Dette var leiker vi ble veldig redd for  og passa godt på. 

De kunne ikke brukes i sandkasser eller på grus. De var skapt til å  

leike med inne, på golv og på bord. De kunne også stå på utstilling i ei hylle på gutterommet 

og bare bli tatt ned nå og da for å bli beundra og kjørt litt. Egentlig var de vel tenkt som et 

slags samleobjekt, men det var det ingen som hadde råd til å drive særlig langt i vår bydel. I 

dag selges de originale bilene til samlere for høye priser, alt etter hvor fine de er, og særlig går 

prisen opp om du har originaleska den ble kjøpt i. Til å begynne med var det bare personbiler 

å få kjøpt, men utvalgte ble stadig utvida til større kjøretøy som for eksempel lastebiler, 

brannbiler og tankbiler, og etter hvert gravemaskiner, bulldosere og til og med tilhengere til å 

koble bakpå, gjerne med en båt oppi. Jeg kan ikke huske at noen jeg vokste opp sammen med 

hadde mange slike biler, men vi gikk ofte inn i leikebutikker og studerte dem de hadde utstilt 

der. Og siden det stadig kom nye modeller, var det alltid noe nytt å se på og prate om.  

 

Noen måtte selvsagt henge seg på suksessen, så etter noen år kom Corgi Toys på markedet 

med samme typer bilmodeller. Selv må jeg innrømme at jeg ikke kunne se noen forskjell, men 

de var likevel nummer to fra starten. Dinky Toys var originalen, Corgi var kopien.   

 

En annen serie med minatyrbiler var også veldig populær, nemlig de såkalte Matchboxbilene. 

Navnet fikk de fordi de ble solgt i esker som lignet på fyrstikkesker. Disse bilene var langt 

mindre enn Dinky Toys, og derfor hadde de også mindre detaljer, men de var absolutt 

populære. Dessuten var de billigere, så det gikk an å ha litt flere av dem. Felles for alle slike 

bilmodeller var at det var om å gjøre å ikke få skader på dem. Dersom de fikk riper eller 

malinga falt av et sted, mista de straks noe av verdien. Leikemarkedet var om mulig enda mer 

kjønnsdelt på 60-tallet enn i dag. Jeg kan virkelig ikke huske ei eneste jente som hadde en 

Dinky Toys-bil, og det enda de fleste gutter hadde noe som ligna på ei dukke liggende fra de 

var mindre, eller i alle fall en bamse.  



 

Selvsagt fikk vi aldri alle bilene vi ønske oss. Jeg husker at da jeg var en 10-11 år, kunne jeg 

sovne inn hver kveld i en lang periode og tenke på en modell av ei gul gravemaskin med 

belter i stedet for hjul og en bevegelig grabb med to som både kunne løftes og svinges. Den 

ønska jeg meg flere ganger både til bursdag og jul, men jeg fikk den aldri. Hadde jeg sett den 

gravemaskina i en butikk i dag, tror jeg at jeg hadde kjøpt den. Men ville det ha vært det 

samme? Nå kunne jeg jo ha kjøpt ti stykker eller fler. Kanskje var det lengselen etter den som 

var den egentlige verdien? Det å drømme og håpe på noe stort som kanskje kunne gå i 

oppfyllelse en dag? Uansett, plutselig en dag var ikke Dinky Toys-biler så interessante lenger. 

Andre ting var blitt viktige i livet, luftgevær, sykkel, telt, kikkert og dunsovepose var ting jeg 

etter hvert ønske meg langt mer. I dag aner jeg ikke hvor de flotte bilene jeg hadde ble av. 

Kanskje modern ga dem til noen småunger? Samme det, jeg har aldri savna dem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 
 

     



HOPPESTATIV 

 
Det var ikke mange organiserte idrettsaktiviteter i Skarbøvika på 60-tallet. Noen gutter spilte 

fotball på SIF, men det var også det eneste. For jenter var det så vidt jeg vet ingen ting. Alt 

annet av idrettsaktiviteter ble organisert av barna og ungdommene selv, og selvsagt uten 

foreldrenes innblanding. Først og fremst var det fotball på alle tenkelige baner som var 

tilnærma flate, enten de var dekt med gras eller betong, og så hendte det en gang i blant at vi 

slo lyre. Andre ballspill ble sjelden eller aldri spilt. Ingen hadde for eksempel hørt om 

volleyball. Om vinteren gikk vi på ski, men bare i området der vi bodde, og for det meste 

dreiv vi med skihopping. Vi kunne også gå på skøyter og da helst på vegene når de hadde et 

frossent snølag, men da ungdomsskolen ble bygd, ble den utendørs håndballbana sprøyta noen 

vintrer, og da var det stor skøyteaktivitet om kveldene. Noen ganger om sommeren kunne vi 

prøve oss på badminton, men det gikk som oftest fort over fordi utstyret gikk i stykker.  

 

Friidrett hadde vi lite peiling på, men vi kopierte noen av øvelsene i blant. Særlig spydkast 

kunne være kjekt å prøve seg på. Spydet var selvsagt hjemmelaga, og resultatet var lett 

målbart. Eneste regelen var at spydet måtte stå i bakken når det landa. Ellers sprang vi om 

kapp, både kort og langt, men om det var idrett eller leik, kan vel diskuteres.  

 

Men én friidrettøvelse var populær, nemlig høydehopp. Hver eneste sommer var det noen som 

laga et hoppestativ, og så holdt vi på i lang tid med det. Et hoppestativ besto av to like lange 

stenger som det var slått inn spikrer i med fem cm mellomrom. Disse måtte være ganske 

lange, og det meste av spikeren skulle stå vinkelrett ut av stanga, for på dem skulle lista ligge. 

Hoppestativet ble slått ned i bakken på ei mark slik at spikerne vendte ut den samme vegen. 

Så måtte vi finne ei hoppelist. Det var det vanskeligste, den måtte være ganske lang og 

dessuten sterk, for den knakk lett midt under konkurransen, og da måtte vi av gårde på jakt 

etter ei ny. Siden vi ikke hadde noen form for matte å lande på, måtte hoppstilen tilpasses 

underlaget. Vi sprang rett mot lista og hoppa over slik at vi landa på beina igjen. Alt annet var 

utenkelig, for da ville vi slå oss forderva.  

 

Et år løfta vi imidlertid denne øvelsen opp på et mer avansert nivå. Vi var begynt på 

realskolen og fikk lov å lage et skikkelig hoppestativ på sløyden. Det hadde sokler nederst slik 

at det sto av seg selv, og lista hvilte på to klosser som var festa med et bånd og kunne flyttes 

opp og ned. Det var 1,50 m høyt, og vi mente det skulle holde, men der forregna vi oss. 

Hoppelista kunne vi ikke lage på sløyden, men da spleisa vi på ei fem meter lang 

bambusstang som vi kjøpte på Eidsvig skibshandel på Brunholmen. Jeg festa den langs stanga 

på sykkelen min slik at den stakk ut et par meter både framme og bak, og slik sykla jeg hjem. 

Det var slett ikke ufarlig, bilførerne kunne vel knapt se stanga, men det gikk godt slik det 

meste tross alt gjorde gjennom heile barndommen.  

 

Nå mangla vi bare hoppematte, men der måtte vi melde pass i første omgang, og hoppestativet 

blei ikke brukt slik vi hadde tenkt den første tida. Men så var det en som hadde funnet ut at 

det sto masse isolasjonspakker inn i Wartdalbua som var under bygging i Kleivane. Der lurte 

vi oss inn en kveld med stativet og lista og spretta opp en masse pakker med isolasjon. De 

stabla vi i en høy stabel, og så var det bare å sette i gang. Det var utrolig gøy, endelig fikk vi 

hoppe høyde på rett, slik vi hadde sett at proffene gjorde. Etter ei stund blei vi svett og kasta 

trøya og hoppa videre med bar overkropp. Som de fleste sikkert har gjetta, endte det i 

katastrofe. Små partikler fra isolasjonsmattene satte seg fast i huda og begynte etter hvert å 

klø og svi så forferdelig at ingen av oss sov den natta, selv etter en omgang i badekaret. 



 

Det ble med den ene omgangen med høydehopp på isolasjonsmatter, men seinere på 

sommeren klarte vi å spare sammen nok penger til å få kjøpt ei stor porolonmatte som vi fikk 

billig fordi den var feilvare. Den la vi ei presenning over, og resten av sommerferien utvikla 

vi høydehoppkunsten så godt at hoppestativet ble for lite. Bestemann bikka 1,60, og da hadde 

vi allerede skøyta på det øverst. Men som med alt anna forsvant interessen også for dette, 

stativet ble ødelagt og matta blei liggende ute og fylte seg med vann. Småungane prøvde å 

bruke den til flåte, men jeg trenger vel ikke å fortelle hvordan det gikk.  

 

 

 

 
                Stein-Erik Skogeng går over lista med dykkstil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    EGGSAMLING 
 

En populær hobby i Skarbøvika på 60-tallet var å samle på fugleegg. Det gikk ut på å ta egg 

fra reira om våren og samle dem for å se hvem som klarte å få tak i flest forskjellige. De beste 

hadde opp mot ett hundre arter, men det kan nok tenkes at artsbestemmelsen ikke var helt 

sikker i alle tilfella.  

 

Fugleegg ble altså henta i reir. Reiret kunne være i et tre, eller det kunne ligge på bakken. 

Noen fugler gjemmer egga i hulrom, for eksempel under takstein, i ventiler eller rett og slett i 

fuglekasser som mennesker har hengt opp. 

Det var en egen teknikk for å få med seg et egg heilt ned fra et høyt tre. Du putta det ganske 

enkelt i munnen og holdt tennene unna til du var nede på bakken. Som regel gikk det bra, men 

en gang da jeg henta et kråkeegg svært høyt oppe i ei bjørk gikk det galt da jeg var nesten 

nede. Jeg måtte sleppe meg ned det siste stykket, og da ble egget knust inne i munnen. 

Heldigvis var det ferskt, ellers hadde jeg kanskje fått en levende halvferdig kylling i kjeften. 

Måseegg, vipeegg og lerkeegg fant vi i reir på bakken, så da slapp vi klatringa, men til 

gjengjeld var reira godt kamuflert og vanskelig å finne. Noen ganger rodde vi heilt til 

Langevågsholmane eller Havsteinen for å samle egg, eller vi kunne dra på sykkeltur på Vigra 

i samme ærend. 

 

Egga ble transponert hjem i bokser fora med bomull. Skulle du ha med mange måseegg, var 

det et godt triks å legge dem i ei boks med vann. Da blei de sjelden knust. Når vi kom hjem, 

måtte egga blåses ut, dvs tømme dem for innhold. Det gjorde vi ved å stikke hull i begge 

endene og blåse hvite og plomme ut av den spisse enden. Det var viktig å stikke nåla langt inn 

slik at plommen ble punktert, ellers kunne den blokkere hullet når en blåste. En gang vi hadde 

mange måsesegg laga modern et enormt lass med vafler. De smakte like godt som vafler med 

hønseegg.  

 

Egga blei oppbevart i ei kasse eller skuffe med et lag sagflis i bunnen. Vi laga ei lita grop der 

det nye egget skulle ligge og satte en navnelapp foran. Som regel var egga organisert etter 

størrelse slik at stormåse- og ærfuglegg lå øverst og meiseegga nederst. Det alle minste egget 

var fuglekongen sitt, men det var det bare en gutt som hadde. Alle egga hadde ulike farga eller 

mønster, det var kanskje det som fascinerte mest. Kun duene hadde hvite egg. Det var 

forresten alltid en diskusjon om en skulle ha med hønseegg i samlinga eller om det var fjusk.  

 

Eggsamling var en vårhobby. April og mai var høysesong. Men på slutten oppsto et problem, 

egga blei bredde, det vil si at det var begynt å utvikle seg en kylling i dem. Som regel 

oppdaga vi det først da vi skulle blåse ut egget, men da var det for seint. Ungen i egget kunne 

til å med bevege seg når han kom ut, og det var ekkelt. Vi trakka fort på han, lot alt ligge igjen 

og stakk. Vi var ellers enig om at vi ikkje skulle rane reira, dvs ta alle egga. Det var ikke rett 

mot fuglen. Vi hadde en teori at om vi tok ett egg, ville fuglen legge et nytt, men om vi tok 

alle, ville han forlate reiret. Det siste var i alle fall sant. 

 

Noen ganger fant vi egg i reira etter at sesongen var over. Vi visste at det var ubefrukta egg og 

at de kanskje var råtne inni. Ingen ville blåse ut et slikt egg, men det gikk an å lage et hull på 

ene sida og legge dem i ei maurtue. Da ville maurene spise opp innholdet på et par dager og 

egget var like fint å ha i samlinga. 

 

Jentene samla aldri egg, tvert om, de laga trøbbel! Jentene hadde alltid en negativ holdning til 

eggsamling, kanskje det var morsinstinktet som slo inn? Ei jente i Osane som var litt eldre enn 



oss kalte vi for Trasteforsvareren. Hun var etter oss hele våren fordi vi tok egg. Hun slo ikke, 

men argumenterte faktisk veldig godt, og fordi hun var eldre, måtte vi lytte på det hun sa. 

Egentlig fikk vi vel litt dårlig samvittighet, men gi opp hobbyen var ikke lett. Og særlig ikke 

på grunn av kjeft fra ei jente, eldre eller ikke. Hva skulle vi gjøre? 

 

Hjelpa kom fra uventa hold. Flere av oss hadde meldt oss inn i fugleforeninga, Norsk 

Ornitologisk Forening. Der møtte vi selveste Alv Ottar Folkestad, og når han sa at eggsamling 

var forkastelig og skadelig for fuglelivet, da var det faktisk lett å avvikle samlinga. Og det 

gjorde vi med brask og bram. For å markere skikkelig og seriøs holdningsendring knuste vi 

alle egga ned i ei ur bak huset.  

Det var faktisk ikke så vanskelig som vi hadde trodd. Fra da av samla vi på kryss i stedet, vi 

kryssa av alle fugleartene vi hadde sett i fugleboka. Det var like greit å sammenligne det som 

antall egg, og dessuten ble det flere av kryssa. 

Faktisk holder jeg på ennå. 

 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Å BRENNE BÅL 
 

Før kunne alle brenne bål. Det var ingen lover om forurensing på 60-tallet. Skulle man bli 

kvitt et eller annet, kunne en hive det på sjøen eller brenne det. Det gjaldt både papir, papp, 

klær og gamle møbler. Mange brente bål i egen hage, og andre dro med seg bosset ned i fjøra 

og brente det der. Å brenne bål må ha vært en slags hobby for enkelte, for det var noen 

gjengangere som brente oftere enn andre. En mann som brente bål så alltid lik ut. Etter at han 

hadde tent på, sto han og så på bålet. Lenge. Han kunne gjerne støtte seg til ei lang fjøl eller ei 

rake, men blikket var alltid festa på ildhaugen. Undervegs i prosessen rota han i bålet med 

stokken, snudde på noe som brant dårlig eller dro inn noe som lå for langt ute, for så å innta 

hvilestillinga igjen. Men til slutt var det hele over og han måtte gå hjem. Var han litt trist da? 

Var det en form for filosofisk grublestund å brenne bål, eller var det bare så enkelt at han 

måtte passe på at ilden ikke spredte seg i graset? Det hendte for øvrig en ytterst sjelden gang 

at ei kjerring også brente bål, og da var det gjerne gamle klær som gikk opp i røyk. 

 

Vi ungene brente også mye bål, men for oss var det rein fornøyelse og handla ikke om å bli 

kvitt boss. Vi samla alt brennbart i fjøra og tente på. Sånn sett var det jo en 

oppryddingsaksjon, men det tenkte vi aldri på. Vi brente mest plastikk og gummiting, for det 

brant best og ga tjukk svart røyk. Klorinflasker var spesielt spennende. Når de tok fyr, stakk vi 

en pinne inn i hullet og løfta dem opp. Da drypte det ned smelta, brennende plastikk. Om vi 

bar dette over tørt gras, tok det fyr, og da leika vi bombefly som slapp brannbomber. Tomme 

hårsprayflasker var også spennende å legge på bålet. Vi kasta dem inn i flammene og sprang 

alt vi kunne. Så kom smellet, og den revna boksa fløy gjennom lufta. Vi var klar over at vi 

kunne bli truffet, men det var vel litt av spenninga. En gang hadde en av guttane fått tak i ei 

boks med lightergass. Men denne var ny og full med gass. Vi sto langt unna da han kasta den 

på og sprang alt vi kunne. Og det var lurt, for den eksploderte i ei ildkule større enn noe annet 

vi hadde sett. Etter det var det noen som begynte å fantasere om å kaste på ei stor kanne med 

bensin, men heldigvis ble det med tanken. 

 

Det var en ting å brenne bål i fjørene i Skarbøvika, men det var noe helt annet å brenne på 

Tueneset. I Vikane fikk vi av og til kjeft og ble bedt om å sløkke bålet, men på Tueneset var 

vi heilt uforstyrra. Og der var det også mye mer å ta fatt i. Fjørene var fulle av drivved og 

søppel på 60-tallet, og det kunne bli enorme bål av det. Det var gjerne på høsten vi brant mest, 

det var liksom flottest når det var mørkt. Noen ganger var båla så store at vi måtte gå hjem før 

de brant ned. Da sprang vi alltid ut neste dag få å se. Jeg har ofte i ettertid lurt hva vi venta 

oss. Det var jo aldri annet enn en haug med aske igjen.  

 

En ting som fulgte med bålbrenninga var røyklukt.  Det stinka visst voldsomt røyk av klærne 

når vi kom hjem om kveldene, men vi kjente det ikke selv. Moderen måtte vaske, men 

merkelig nok fikk vi ikke kjeft. De voksne så nok positivt på at vi drev såkalt friluftsliv.  

 

Noen av bunkerne på Tueneset var kledd med tømmer fra gulv til tak innvendig. Tyskerne 

hadde vel montert dette for at det skulle fange opp eventuelle kuler eller splinter. En av de 

store bålbrennerne, han Edda, kom på den ideen å tenne på dette tømmeret. Det ble diskutert 

ei stund før vi turte. Det kunne jo bli jordbrann, noe fryktelig vi hadde hørt om, men aldri 

sett. Men til slutt tok nysgjerrigheten overhånd og tømmerveggene ble tent på ved hjelp av 

white spirit. Det tok fyr, men brant egentlig ganske dårlig, så vi gikk litt skuffa hjem etter ei 

stund. Men tradisjonen tro måtte vi ut og se neste dag, og da var det blitt andre boller! Hele 

bunkeren brant rolig innvendig som ei ildmørje, noen trodde det måtte være minst tusen 

grader der inne. Og den brant i tre dager, og ennå gikk det ikke an å gå inn. Resten av den 



høsten brente vi ut alle bunkerne med tømmervegger. Og det ble aldri jordbrann, bare så det 

er sagt.  

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     FOTBALL 
 

Fotballspill blant gutter i Skarbøvika på 60-tallet var i all hovedsak noe som foregikk helt uten 

voksnes innblanding. Riktignok trente noen få av guttane på SIF, men det var egentlig et 

sidespor. Fotball foregikk først og fremst lokalt i hver del av Vikane, på alt som var flatt nok 

til å kunne kalles bane. De beste banene var grasbaner og var som oftest rester av gammel 

slåttemark. De banene hadde høyt gras i utkantene som gjorde det vanskelig å spille der. Det 

ble i blant bygd skikkelige mål av planker, men de sto sjelden lenge. Som oftest var måla bare 

to stokker uten tverrligger. Nett til målet hadde vi nesten aldri, så ballen forsvant langt bak 

ved skåring eller skudd utenfor.  

 

Der gårder ennå var i drift, for eksempel på eiendommene til Osa-Knut og Stor-Olav, var det 

som regel lov å spille fotball etter den siste slåtten. Da foregikk spillet noen ganger i 

nærkontakt med beitende kyr, og i blant kunne det forekomme kuruker på baneområdet. Vi 

hørte historier om gutter som hadde falt med trynet oppi ei ruke, men jeg husker ikke at jeg 

noen gang så det selv.  

 

Det ble også spilt forball på skoleplana utenom skoletid, og ellers på parkeringsplasser eller 

kaier med betongdekke. Det siste var et sjansespill, for ballen havnet nesten alltid i sjøen en 

eller flere ganger. Da måtte alle hente steiner og kaste dem utenfor ballen slik at de små 

bølgene fra steinnedslaga første ballen innover igjen. Noen bommet i blant og traff på innsida 

av ballen slik at den drev lenger ut. Da kunne det være bank å få, eller i alle fall grov kjeft.  

 

 
         Jan Kaurin og Rune Solevåg i 1966 

 



Når la ga skulle deles inn, kunne det skje på to måter. Om de fleste var av samme alder, ble 

to av de som var best i fotball velgere som så valgte spillere vekselvis. De yngste og dårligste 

sto alltid igjen til slutt, og jeg husker ikke at noen klaget på det. Det ble jo større etter hvert. 

Den andre måten å dele inn lag var når en av storegutane skulle være med. Da valgte han laga, 

og da ble de alltid veldig skjeive. Storeguten kom alltid på det beste laget.  

 

Vi hadde aldri dommer, men det løste seg som oftest av seg selv. De to velgerne fungerte som 

en slags forvaltere av reglene, og siden de var en fra hvert lag, ble det ganske rettferdig. Når 

en større gutt var med på det ene laget, var han automatisk spillende dommer og dømte 

selvsagt kun i eget lags fordel. Den som var dum nok til å opponere, fikk enten bank, eller 

trussel om bank.  

 

Jeg husker en gang vi spilte med en sterk storegut på det andre laget. Jeg fikk plutselig ei flott 

pasning og skåra elegant fra ganske langt hold. Det var ikke ofte det skjedde for min del og 

gleden var enorm – men kortvarig. For over alle hørte jeg den hese stemmeskiftestemmen til 

storeguten rope at det var offside! Egentlig skjønte ingen av oss egentlig hva offsideregelen 

gikk ut på, og vi brukte den aldri, men når den som var sterkest bestemte at det var offside, så 

var det altså det. Det eneste fornuftige var å holde kjeft.  

 

                                                   

            
                                           Fotballspilling  på ei kai i Kleivane. 

 



 

Det var også noen snille regler som ble praktisert. Hvis en gutt for eksempel slo seg og 

begynte å grine, fikk han som regel frispark og fikk ta det sjøl. Da forsvant tårene fort. 

Småungane fikk ikke være med å spille, men de kunne få lov å være bak-keeper. Det var i 

praksis ikke annet enn å være ballgutt, men det hørtes mye tøffere ut med bak-keeper, og 

småungen var vanligvis stolt av å bli utnevnt til det. Slik fikk de likevel spille ei rolle, og når 

de ble gamle nok, var de med for fullt. 

 

Jeg kan ikke huske at vi noen gang tok tida, kampene kunne vare i det uendelige, men løste 

seg opp etter hvert som noen måtte hjem for å spise middag, gjøre lekser eller passe 

lillebroren. Gjennom hele 60-tallet tror jeg ikke det skjedde en eneste gang at ei jente var med 

og spilte fotball. Det var rett og slett utenkelig. Vi hadde sett jenter sparke en ball, og det sa 

seg selv at det var de ikke i stand til. De fikk være fornøyd med å hoppe strikk, der blanda 

ikke vi oss inn. 

 

En viktig diskusjon som aldri tok slutt var om hva som var de beste fotballskoene. Vi brukte 

jo ikke ordentlige fotballsko, men gummisko som var en slags kopi av de ekte. Det var to 

alternativ: Viking og Romika. Det du selv hadde for øyeblikket, var alltid det beste. Men 

neste gang du fikk nye sko, valgte du kanskje det andre merket, og da skiftet du også 

automatisk standpunkt til hva som var best. Noen konklusjon kunne det derfor aldri bli på den 

diskusjonen.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    HOPPE PÅ SKI 
 

Det var sikkert mye regn på vintrene da vi vokste opp i Skarbøvika på 60-tallet, men det må 

jeg ha fortrengt. Slik jeg husker det nå var det snø bestandig, og somrene var varme med sol 

og fint vær. Når snøen kom, var vi raske med å få ut skiene, og skileik for min generasjon, det 

var å hoppe. Gå på ski bortover ei mark var kjedelig og ganske meningsløst. Hvorfor skulle vi 

gjøre det? Det eneste måtte være for å komme oss dit hoppbakken var. Slalåm visste vi 

eksisterte, men ingen hadde slalåmski, og de eneste jeg visste som dreiv med det, var noen 

sossegutter fra Nørve som jeg gikk i speideren sammen med.  

 

Skigåing for 60-tallets Skarbøvikbarn forgikk der vi bodde. Nesten ingen hadde bil, så det å 

pakke skiene på taket og kjøre av gårde for å gå på ski et annet sted, var noe som ennå lå langt 

fram i tid. Hytte å reise til kjente jeg heller ingen som hadde av de jeg vokste opp sammen 

med. Nei, skiene spente vi på oss utenfor huset, og så gikk vi til nærmeste skråning der det 

kunne anlegges en hoppbakke.  

 

Skarbøvika hadde riktig nok en ekte hoppbakke, nemlig Storbakken som lå oppe i Storskaret. 

Den hadde til og med flomlys, men for oss guttunger var det ennå heilt uaktuelt å tørre å sette 

utfor der. Bakkerekorden var visst 33 meter, så det var bare å glemme, i alle fall i starten. Vi 

hørte mye på skihopp på radio. Der hadde de tre omganger, og de to beste telte. Vi kunne sitte 

i mange timer foran radioen en søndag og høre på hopprenn. Alle lengder, karakterer og 

poengsummer ble lest opp, og alle fikk hoppe alle omgangene. Bilder så vi først og fremst i 

avisa, men utover på 60-tallet så vi også hopprenn på TV. Heltene var først og fremst Toralf 

Engan og Bjørn Wirkola, mens fienden var den irriterende gode finnen Veikko Kankkonen og 

noen mellomeuropeere med flotte og fremmedarta navn som Helmut Recknagel og Jiri Raska. 

Langrenn kunne vi også høre på radio, og det var faktisk ganske spennende med Bjørge 

Lillelien og Håkon Brusveen som kommentatorer, men på TV framsto det som kjedelig med 

menn med nikkers og topplue som kom ut av et skogholt og forsvant inn i det neste.  

 

Selvsagt ville vi også kopiere heltene fra hoppbakken, så straks det hadde lagt seg 20 cm snø, 

var vi i gang med å lage hoppbakke. En hoppbakke kunne i prinsippet lages overalt der det 

var skrånende terreng, men noen sted var bedre enn andre, særlig der det var en naturlig kul i 

terrenget som i de ekte hoppbakkene. Hoppet ble som oftest laget av snø, men noen ganger 

ble det spikra sammen av fjøler og stokker. Snøhoppa hadde den ulempen at det gikk an å 

ødelegge dem om en av guttane falt på hoppet eller kjørte det i stykker fordi han var for tung 

eller hoppet var for løst laga. Da måtte det lages på nytt, og stakkaren som hadde ødelagt det, 

fikk kjeft. Tilløpet lå naturlig i terrenget, men i blant gikk det an å forlenge det nesten 

ubegrensa oppover Sukkertoppsida. Da kunne farta bli faretruende stor, og det ble mye knall 

og fall. Likevel husker jeg ikke en eneste alvorlig skade fra de små bakkene vi laga selv. Et 

problem med hoppsporten var at du måtte gå opp igjen uten stavene. De sto igjen på toppen 

eller lå en plass i ovarennet hvis du hadde staka for å få større fart. Det var tungt og kjedelig.  

 

Det ble ikke delt ut stilkarakterer. Lengden var det eneste som telte. Og den ble markert med 

pinner som ble stukket ned i snøen langs unnarennet. Det var en evig diskusjon om hvor vi 

skulle måle nedslaget. Skulle vi sette merket der foten traff? Hva med skraping, at bakenden 

av skiene var nede før hopperen hadde landa? Og hvor var fallgrensa? Som oftest avgjorde de 

største og sterkeste den diskusjonen også.  

 

Hvor langt hoppa vi egentlig? Jeg har en sterk følelse av at meterne var veldig korte i 

Skarbøvika på 60-tallet, i alle fall i hoppbakken. Vi hørte stadig om gutter som hevda at de 



hadde hoppa både ti og tolv meter, men for å være heilt ærlig så jeg aldri noen hoppe mer enn 

4-5 meter, helst langt mindre, i alle fall slik jeg husker det nå. Ofte var disse bakkerekordene 

satt etter at alle andre hadde gått hjem og hopperen var aleine i bakken, og han hadde da målt 

hoppet selv. Storegutane fikk jo være lenger ute enn oss om kveldene.  

 

         

    
              Skibakke ved leikeplassen på Steinvågneset, rett overfor Mobil-stasjonen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RATTKJELKE 
 

En vinteraktivitet som alltid var aktuell på 60-tallet, var å kjøre med kjelke. Skarbøvika hadde 

mange bakker, så det var mye å velge mellom med ulike utfordringer. Så snart snøen la seg på 

gatene, henta vi fram kjelkene fra kjelleren. Der hadde de stått siden sist vinter, og ingen 

hadde ofra dem en tanke, men nå var de plutselig aktuelle igjen. Meiene var som regel rustne 

slik at kjelken var treig i starten, men det gikk over etter et par turer når de hadde fått slipt seg 

over småstein som stakk opp av snøen. Noen som var litt mer teknisk anlagt, pusset meiene 

med stålull før sesongstart.  

 

Det var bare rattkjelke som talte. Det fantes riktig nok to ulike kjelketyper, rattkjelke og fele, 

men den siste kunne ikke styres og var bare for småunger. Skikkelige gutter brukte rattkjelke 

og ikke noe annet. Og rattkjelken var tøff! Den hadde altså et skikkelig ratt (noe vi drømte om 

å ha på sykkelen) og håndbremse, akkurat som på biler. Videre hadde den sete og stigbrett for 

beina på begge sider. Alle relativt nye rattkjelker så like ut. Setet og stigbretta var laga av 

lakka tre, og resten var av jern. Det var meiene, bremsa utenom håndtaket, rattstammen med 

sidestag og ramma som setet var festa på. Rattet var en sirkel av tre, men i midten hadde det 

alltid et kryss av flate jern. Setet besto av tre eller fire langsgående fjøler. Styringa var laga 

slik at meiene framme var forbundet med en stram vaier. Denne gikk rundt ei trinse nederst på 

rattstammen. Når en dreide på rattet, tvinga en fremste del av meiene til side, og kjelken 

svinga. Noen hadde eldre kjelker som de hadde kjøpt brukt eller arva fra eldre slektninger, 

men prinsippet var det samme for disse også. Det eneste var at styringa i blant var ødelagt og 

forsøkt reparert på ulike finurlige måter med blanda resultat. Rattkjelkene klarte ellers ikke å 

svinge gjennom veldig skarpe svinger. Noen påsto at de hadde tatt vanskelige svinger på ei 

meie, men jeg har en følelse at det var mer skryt enn realitet. 

 

Det var plass til tre gutter på en rattkjelke om en satt trangt. Den som eide kjelken var konge 

og styrte alltid selv. De andre fikk sitte på, og det var en fordel med passasjerer, for farta blei 

større jo tyngre kjelken var. Prisen for å få sitte på var imidlertid at en måtte sku fart. Eieren 

satte seg ved rattet, og den eller de andre som skulle sitte på, sprang kjelken i gang og hoppa 

på som best de kunne. Noen ganger blei farta så stor at de ikke klarte å komme seg på, men 

for den som styrte spilte det lita rolle, han hadde det like kjekt uansett der han suste ned 

bakken. Det kjedeligste var å trekke kjelken opp igjen. Det tok jo mye lenger tid enn å kjøre 

ned, og var mye mer slitsomt. Igjen var det slik at eieren lot passasjerene trekke mens han selv 

gikk ved siden av.  

 

Å kjøre rattkjelke ga en deilig følelse av fart! Du satt lavt ned mot gata, noe som økte 

fartsopplevelsen. Dersom det var lite snø, eller småstein stakk opp, blei det gnister under 

meiene på kjelken foran. Det var utrolig tøft og økte nok også illusjonen av at dette gikk 

styggfort. Trolig gikk det mye treigere i virkeligheten enn vi opplevde det. 

 

Kjøreturen endte på ulike måter. Det vanligste var at bakken gikk over i ei flate, og farta ebba 

ut av seg selv. Andre ganger måtte vi styre inn i ei snøfonn for ikke å komme ut på en 

hovedvei der det var biler eller kjøre utfor ei kai. I Kleivane hadde vi en egen variant. Bakken 

ned til Mobilanlegget var flott som akebakke, men den var stengt med en nettingport nederst. 

Porten ga imidlertid litt etter, for den hadde ingen stolpe midt på. Vi kjørte derfor rett inn i 

porten og stoppa på den måten uten å slå oss. Det gjorde vi imidlertid dersom vi kjørte inn i 

en stein, et gjerde eller noe annet som ga bråstopp. Da stupte vi framover, og for en gangs 

skyld var det eieren av kjelken det gikk hardest utover. Han fikk rattet pressa inn i magen og 

fikk skikkelig låkt. Av og til begynte han å grine selv om han var 13 år. Det var litt pinlig. 



Ellers kan jeg ikke huske at noen blei skikkelig skada av å kjøre rattkjelke, men det gikk ei 

historie om en som hadde kjørt på og drept ei gammal kjerring inne i Vannspringdalen. 

Rattkjelken mista interesse da vi nærma oss 13-14 års alder, men vi snakka en del om en 

barnslig fyr som kjørte rattkjelke med småungene enda han var 15 år! Ikke hadde han begynt 

å røyke heller. 

 

Jentene hadde som regel bare fele, men noen få hadde rattkjelke selv. Ellers fikk de gjerne 

sitte på med oss når vi var kommet over en viss alder. Det var nesten like tøft som å sykle 

med ei jente på bagasjebrettet. Men jeg har en følelse at de fleste jentene foretrakk sparken 

framfor rattkjelken. Den var i alle fall mer praktisk når de passet unger. 

 

 

 

 

 
 

 

 



     KLATRING 
 

Gutter har alltid likt å klatre, og slik var det også i Skarbøvika på 60-tallet.  

Selvsagt var klatring slik en kjenner det i dag med spesialsko og hansker i en klatrevegg 

ukjent. Vi klatra i det som var i nærheten, og det var faktisk ikke lite. 

 

Alle som samla egg, var gode til å klatre i trær. Det måtte en være om en skulle komme opp i 

reira. Et tre med greiner heilt ned til bakken er lett å komme opp i. Verre var det med de 

trærna som hadde naken stamme noen meter opp. Der var det et klart skille mellom klatrerne. 

En må holde både armer og bein rundt stammen og ake seg oppover bit for bit. Det er ikke 

lett, noen klarte det og andre ikke, og slikt ble lagt merke til og ga status. Det vanskelige med 

å klatre i trær er ellers å bestemme seg for når en skal stoppe. Greinene blir tynnere og tynnere 

jo lenger opp en kommer, og treet svaier stadig mer. Heilt opp kom en aldri, men noen var 

faretruende nær. Da sto andre gutter nedafor og ropte at en måtte komme ned igjen, og helten 

ble både beundra og ansett som dumdristig. 

 

Bygg kunne en også klatre på. Først og fremst uferdige bygg med stillas utenpå. Å klatre i 

stillas var lett, men en kom skummelt høyt hvis det var ei blokk, og da blei det nifst. Å klatre 

utenpå fiskebuene var en egen sport, og det gjorde en gjerne for å komme opp til ei ulåst dør 

slik at en kunne komme inn og stjele tørrfisk. Det spesielle med dette var at en ville falle i 

sjøen om en mista taket. I den kalde årstida var det ingen spøk, men det var nok likevel 

mindre farlig enn å dette ned på betongen.  

 

Kraner var også gode klatreobjekt. Det samme var oljetanker med stige på utsida, båtmaster 

med tønne i masta og selvsagt alt som fantes av gjerder rundt bedrifter som var satt opp 

nettopp for å holde oss og andre ute. Jeg kan ikke huske et eneste gjerde vi ikke kom oss over, 

men eller uten piggtråd. Ethvert avsperra område utfordra klatreinstinktet og måtte beseires. 

En spesiell variant var å klatre under kaier. Det gikk an noen sted på fjære sjø, men det var 

vanskelig, og det var litt skummelt med alle rottene vi så der. 

 

Å klatre i fjell var selvsagt en viktig del av klatresporten. Opp mot Sukkertoppen er der flere 

gode områder med store steinrøyser og stup. Alle disse bød på utfordringer som måtte 

beseires. Ofte var det kråkereir midt i fjellveggen, og vi ga oss aldri før vi hadde fått tak i 

egga. I ettertid ser jeg godt at mye av det som ble gjort i denne tida, var direkte livsfarlig. Jeg 

ville aldri ha gjort det i dag eller latt noen jeg var glad i fått lov om jeg kunne hindre det, men 

slik tenkte vi ikke den gang. Det var andre ting som telte, og alt som ga status blant guttane, 

var viktig å beherske. I dag heter det gjerne å bli sett, på 60-tallet kan en kanskje si at det 

viktigste for gutter var å bli omtalt, og da for en eller annen bragd en hadde gjort. Jeg kan for 

øvrig ikke huske noen alvorlige fallulykker. 

En heilt spesiell sjanger innen klatring var å komme til topps i flaggstenger. En måtte klare å 

ta på kulå! Det var veldig krevende og forutsatte både sterke hender og smidighet. Du tar tak 

så høyt du klarer og drar beina etter deg. Så kniper du om stanga med føttene, og tar nytt tak 

med hendene høyere oppe. Slik fortsetter du til du er oppe - hvis du klarer det. Til å begynne 

med er håndgrepet vanskelig fordi stanga er for tjukk mens du fått godt tak med beina. Lenger 

oppe er det omvendt. Ned igjen var det om å gjøre å ikke gleppe taket, for det kunne være 

ordentlig farlig. Flaggstenger har nemlig en slags påsveisa krok der flagglina skal snurres fast. 

Om en mister taket og kommer ned i full fart, er det stor fare for at en treffer denne kroken 

med en viss følsom kroppsdel... 

 



Jeg må her være indiskret og fortelle at jeg var den beste i Kleivane til å klatre i flaggstenger. 

Hvor jeg lærte det vet jeg ikke, men jeg fant etter hvert ut at jeg hadde et talent for dette. Selv 

eldre gutter måtte gi tapt og innrømme meg en seier, noe som selvsagt var ekstra deilig. Den 

største flaggstanga jeg klatra hørte til de såkalte åttebygga i Kleivane. Kan den ha vært 12 

meter, eller er det ønsketenking? Høy var den i alle fall. Jeg husker ennå den spesielle 

følelsen. Mange sto og så på, ikke minst en del jenter jeg gjerne ville imponere, og jeg gjorde 

meg kostbar og lot som at jeg måtte overtales til å klatre. Til slutt "ga jeg meg" og begynte. I 

starten gikk det greit, men da jeg nærma meg kula, blei det nifst. Stanga blei skremmende 

tynn, og den svaia mer enn jeg hadde tenkt. Kunne den knekke? Til slutt kunne jeg endelig 

legge hånda på kula og begynne vegen ned igjen. Jeg skalv over heile kroppen og hadde mest 

lyst til å sleppe meg fort ned, men klarte å beherske meg og foreta en kontrollert nedstigning 

til stor jubel fra alle som sto der. Jeg tror faktisk en slik opplevelse gjorde mer for selvtilliten 

til en tolvåring enn svært mye annet. 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    BYGGE FUGLEKASSER  
 

En hobby som en del gutter (ikke jenter her heller!) hadde i Skarbøvika på 60-tallet var å 

bygge fuglekasser. Utgangspunktet var at en del av oss hadde fugletitting som en hobby, og 

ved å lage hus til dem kunne vi lokke fuglene til oss i stedet for å måtte gå og leite etter dem. 

Det å kjenne navna på fuglene i naturen, og fisker, blomster og trær også for den saks skyld, 

er en ferdighet som barn i dag ikke lenger lærer på skolen. Artskunnskap er ute av pensumet, 

nå skal de forstå økologien i naturen og sammenhengen mellom arter og det miljøet de lever i. 

Og det er vel og bra, vi lærte ikke noe om dette, men jeg må innrømme at jeg synes det er litt 

trist at unge mennesker ikke klarer å se forskjell på en linerle og en blåmeis, enn si å vite hva 

de ulike måsetypene heter. Det er vel med dette som med alt annet, vi får noe og taper noe. 

 

Mange gutter jeg vokste opp sammen med kjente godt til de ulike fuglene. De visste hva de 

het, om de var trekkfugler eller ble værende her gjennom vinteren og ikke minst visste de om 

de likte å ha reir på bakken, mellom greiner eller i hull. Det var de siste vi bygde fuglekasser 

til. De som likte å gjemme vekk reiret sitt i et hull i et tre eller på bygninger, under takstein, i 

ventiler og alle andre plasser det gikk an å bygge et reir og legge egg.  

 

Fuglekasser var vi kjent med fra før, det var en del voksne som bygde slike og hengte dem 

opp i trær i hagen. Hvis de var heldig og fuglekassa blei bebodd, kunne de følge med på 

hekkeprosessen. Særlig var det kjekt å se når foreldra kom med mat til ungene, ut og inn av 

kassa med makk og innsekt heile dagen. Men nå ville vi bygge vår egne fuglekasser! Vi 

skaffa material og brukte ei vedbu som arbeidsrom. Det var ganske slitsomt, for alt blei jo 

gjort med manuelt verktøy. Hullet var det vanskeligste, vi hadde ikke stort nok bor til å lage et 

slikt fint hull midt på kassa. Flere metoder blei prøvd, den mest kreative var å sage av det ene 

hjørnet på frontfjøla slik at det blei et firkanta hull. Ikke så fint kanskje, men det viste seg at 

det var bra nok både for spurver og meiser, så det fikk greie seg.  

 

Men så kom ei lita bok på markedet som het "Fugler og fuglekasser." Den fikk vi faktisk selv 

om det ikke var bursdag fordi foreldra våre syntes det var en så positiv hobby, og da skjønte 

vi fort at vi måtte endre praksis. Til da hadde vi laga alle fuglekasser like store, men nå viste 

det seg at de ulike artene skulle ha forskjellige kasser, først og fremst av ulik størrelse. Og 

igjen var det hullet som var problemet. De skulle nemlig ha ulik diameter, alt fra 2,8 cm for 

blåmeis til 5 cm for stær! Løsninga blei at vi spleisa på et spesialbor som kunne stilles inn på 

ulike størrelser. Så lånte vi ei gammel borevinne av en far, og dermed var det klart for 

storproduksjon. Men nå hadde noen andre gutter også begynt å lage fuglekasser, og plutselig 

var det vill konkurranse om å ha flest. Vi knabba fjøler overalt, saga og spikra som gale, og i 

løpet av våren kom der sikkert over hundre nye hjem for fugler opp i Skarbøvika. Hvem som 

vant konkurransen vet jeg ikke, og det er vel ikke umulig at et begge laga løy på seg noen 

ekstra kasser. Resultatet blei i alle fall at masse småfugler tok de nye kassene i bruk. Nå skal 

det ikke nektes at vi hadde en aldri så liten baktanke med fuglekassene. Vi samla jo på 

fugleegg, så på en måte lokka vi fuglene litt i fella når de tok bolig i våre kasser. Men vi 

hadde utvikla en slags "yrkesmoral" om at vi bare tok ett egg fra hver kasse, så alt i alt hjalp 

vi flere fugleunger på vingene enn det ellers ville ha blitt.  

 

Noe som var spesielt spennende i boka om fuglekassene, var at det sto anvisning for hvordan 

en kunne bygge kasser for ugler. Det måtte vi selvsagt prøve og bygde derfor tre digre beist 

av noen fuglekasser til dette formålet. Da vi skulle henge dem opp, oppsto imidlertid et 

problem. Var det egentlig ugler i Skarbøvika? Vi hadde aldri verken sett eller hørt noen. Vi 

måtte nok lenger til skogs for å lokke noen av dem til de flotte kassene. Så en søndag tidlig på 



våren bandt tre gutter uglekassene på bagasjebærerne på syklene våre og sykla heilt inn i 

Brusdalen for å henge dem opp. Det var langt, og det var tungt å få dem opp i fjellsida og opp 

i et tre, men vi var egentlig veldig fornøyd med oss selv da vi begynte på de to mila hjem 

igjen. Hadde noen av den yngre garde gidda noe slikt i dag? 

 

Det blei etter hvert kjent at vi bygde så uhoverlig mange fuglekasser, og en dag blei vi 

gudhjelpe meg kontakta av NRK som villa lage et innslag i Barnas dagsrevy i det populære 

programmet Falkeklubben! To lokale fotografer, Ottersen og Indergaard, kom og filma og 

intervjua oss. Det var litt flaut, og vi ga vel mest korte ja- og neisvar. Men så skulle de filme 

når vi hengte opp ei kasse i et tre. Jeg blei valgt ut og klatra opp i ei bjørk med kasse, spiker 

og hammer. Det er ikke spesielt lett å henge opp ei slik fuglekasse, en skulle helst hatt tre 

hender. Da jeg var nesten ferdig, datt jeg rett ned fra treet! Ikke det at jeg slo meg, men jeg 

var livredd for at det kom med på TV. Tenk så pinlig det ville bli! Heldigvis hadde de to 

filmfolka skjønt det der med klipping, så det blei et flott innslag som vi var veldig stolte av i 

lang tid etterpå. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



SKYTESTRENG 
 
Det ble bygd mye i Skarbøvika gjennom heile 60-tallet, og bygging medførte sprenging. Hele 

oppveksten igjennom hørte vi skytebasenes rop som varsla at neste salve snart gikk av. De 

hadde alle ulike varianter, og vi guttane kjente de forskjellige stemmene og ropa fra 

hverandre. Det vanligste var ulike utgaver av 

-Varsko her! som ble ropt to-tre ganger og så -Fyr her! før de trykte av. Men noen hadde egne 

rop som de sikket hadde funnet på selv. En skytebas som sprengte ut tomta til fem-bygga i 

Kleivane, ropte bare et langt -Å-ååååååååååå! med en kort stopp etter den første å-en. Når vi 

visste at det nærma seg sprenging et sted, sprang vi gjerne opp i fjellsida for å se på fra 

avstand. Vi håpa nok innerst inne at det skulle sprute stein rett til himmels, men det ble alltid 

et antiklimaks. Det kom et dumpt drønn og så løfta dekket seg et kort øyeblikk og datt ned 

igjen. Vi syntes skytebasene var veldig tøffe, nesten like tøffe som formannane på fiskebuene. 

De hadde full kontroll over veldige krefter, og det ga dem både beundring og respekt. 

 

                     
  

Varsko-ropet var for oss ikke bare et varsel om at det skulle sprenges, men også at vi kunne 

finne skytestreng. Det er de tynne ledningene som forbinder fenghetta med det apparatet 

skytebasen fyrer av dynamitten med. Skytestrengene er belagt med et plastbelegg i klare 

farger. Både gule, røde, grønne og blå kunne de være, og av og til hang det en liten firkanta 

plastlapp med et nummer på fast i strengen. Vi fant aldri ut hva som var vitsen med dem, men 



det var alltid status å finne dem. Vi storma til straks vi hørte smellet, men ble stoppa av 

skytebasen eller de andre som jobba på tomta de sprengte ut. Det var farlig å gå inn i ei 

nysprengt tomt. Steiner kunne ligge ustabilt og velte, sa de, og det var sikket også en mulighet 

for at ikke all dynamitten hadde gått av. Det måtte vi selvsagt respektere, selv om vi så 

fristende skytestrenger inne mellom steinene. Men forbudet gjaldt i praksis bare til etter 

arbeidstid. Da forlot mannane stedet, og alle formaninger var glemt. Og som nesten alltid 

ellers gikk det bra, ingen fikk ustabile steinblokker over seg.  

 

Men skytestreng fant vi! Og nå var kamp om å komme først og få løs mest. For skytestrengen 

hang som regel fast i en av endene. Da kunne vi slite den av hvis vi var sterke nok, men det 

vanligste var å kakke den med en stein mot en annen stein slik at den ble slått av. Så var det å 

surre dagens fangst opp rundt handa og putte rullen i lomma mens vi så oss om etter mer. Det 

lukta deilig av nysprengt stein, vi kalte det kruttlukt, men det var vel ikke heilt rett, for krutt 

ble ikke brukt til sprenging. Det var nok de veldige kreftene i dynamitten som hadde skurt 

steinene mot hverandre slik at det ble veldig varmt noen øyeblikk og som da frambrakte den 

gode svilukta. Men etter første regnvær var den alltid borte.  

 

Skytestreng kunne brukes til mye, som for eksempel å koble sammen batterier og 

lommelyktpærer slik at de lyste. Den var lett å jobbe med, vi klipte den med ei vanlig saks og 

beit av plasten med tennene. Den kunne også flettes på ulike måter slik at den ble til ringer 

eller håndtak på ølåpnere eller annen pynt på glidelåser eller nøklehanker, da helst i to farger. 

Å snurre skytestreng mellom spilene i sykkelhjula var nærmest obligatorisk, og en kunne også 

lage en minsprettert av ei hårnål, en strikk og skytestreng der den siste ble brukt for å lage 

håndtak. Og sist men ikke minst ble skytestrengen brukt til å lage tyngde på piler. Piler til å 

skyte med ble laget av tynne trespiler, oftest nota eller fjæra på det vi kalte sporfjøler, i 

korrekt norsk heter vet vel panel. Disse var lette å skjære løs, men de måtte være tyngre 

framme enn bake for å gå rett i lufta. Det var her skytestrengen kom til sin rett. Den ble surra 

sirlig rundt trespila fra spissen og 5-6 centimeter nedover. Det skapte akkurat nok vekt til å få 

den effekten vi ønska. Pilene kunne skytes med bue som vi laga av ei grein og en sterk tråd, 

men like ofte brukte vi en syltestrikk som vi festa rundt tommelen og pekefingeren på venstre 

handa mens vi stramma pila med høyre.  

 

Jeg mener å huske at også jentene hadde en viss interesse for skytestrengen. De dreiv jo ikke 

og kobla strøm og skaut med pil og bue, så hva brukte de den til?  

Det husker jeg ikke, sikkert noe jentete. Kanskje de kunne hekle med den?  

 

                          
 



                               DISSE OG SLENGE 
 

Noe som var både gratis og veldig moro da vi vokste opp var å disse. Ei disse er verdens 

enkleste leikeredskap, sikkert oppfunnet for tusenvis av år siden, men fremdeles like populært 

blant små barn. Det som likevel gjør at den kan knyttes litt spesielt til 60-tallet og Skarbøvika, 

er at to dissestativ var det eneste kommunen satte opp av leikeapparat i vår bydel den gangen. 

Muligens med unntak av ei sandkasse. Skolen hadde ingenting, og barnehager fantes der ikke. 

  

De to nevnte dissestativa sto i Kleivane og på Steinvågneset. Den siste sto på en solrik og fin 

leikeplass nord for mobilstasjonen. Der sto også benker, og ofte kunne vi se mødre som satt 

der med småunger når det var fint vær. Det andre dissestativet ble satt opp på ei gammal 

slåttemark ca 200 meter etter Samfern, like før Kleivahaugen. Det var et jernstativ med tre 

disser. Dissene hadde treseter og hang i kjettinger som var tredd gjennom en plastslange. 

Ellers var der ingenting, ikke en gang en benk, men plassen under var singla slik at den ikke 

skulle bli gjørmete.  

 

Dissene ble veldig populære! Vi var der ofte, og det var ingen tvil om hvem som hadde 

førsteretten til å disse. Hvis det var småunger der når vi kom, blei de jaga. Større unger jaga 

oss, enkelt og logisk og slik det skulle være. Kom vi derimot forbi og alle tre dissene var 

ledige, sprang vi alt vi klarte for å få tak i den midterste dissa. Av en eller annen grunn som 

jeg ikke husker i dag, hadde den høyest status, så det var om å gjøre å kapre den først.  

 

Vanlig dissing var greit, men for oss guttane var det mye mer populært å hoppe. Du tok stor 

fart, flytta albuene foran kjettingene, og hoppe tilnærma vannrett ut fra dissa slik at beina kom 

lengst mulig framover. Nedslaget blei markert med en stein eller en pinne, og så var det neste 

mann. Vi utvikle teknikken gjennom sommeren, og det kunne faktisk bli ganske lange hopp 

av det etter hvert. I blant landa vi forkjært og slo oss litt, men alvorlige skader ble det aldri.  

 

Det var også en konkurranse om å få størst mulig fart. Det kunne gå ganske vilt for seg, jeg 

mener bestemt at noen klarte å få dissa opp i mer enn vannrett stilling, men da ble det veldig 

rykkete når den falt ned igjen, og en mista farta. Enkelte hevda at de visste om noen som 

hadde gått heilt rundt stativet med dissa, men det tror jeg ikke er teknisk mulig. 

 

En variant av dissa er slenga. Ei slenge er bare ett tau med en tverrpinne i enden til å sitte på. 

Som regel er den mye lenger enn dissene, den kunne faktisk være en fem-seks meter lang. 

Slenga var som oftest hengt opp i et tre der landskapet var slik at det var en stein eller en liten 

haug å stå på når vi skulle starte. På ei disse setter en seg ned baklengs, men ei slenge hopper 

du på fremover. Du holder i tauet et stykke over pinnen og hopper opp med skrevende bein 

slik at du får pinnen under rompa, og så kniper du raskt beina sammen. Når dette skjer har 

allerede slengeturen begynt. Først går det nedover med økende fart til du er på bunnen, ofte så 

nært bakken at det er litt nifst og du må holde opp beina, og så svinger du opp på motsatt side. 

Når farta er brukt opp, svinger du samme vegen tilbake, og slik holder du på noen ganger før 

du stopper slenga og går av på det laveste punktet. Når du slenger deg, må du klynge deg fast 

til tauen med begge hender, for det kan være skummelt å falle av. Noen ganger får du sterk 

rotasjon samtidig som du svinger, og det kan være farlig. Da kan du deise inn i et tre med 

ryggen først.  

 

En gang laga vi ei heilt spesiell slenge. Den var knytta opp i et bjørketre som hang delvis 

vannrett ut fra et berg. Der var også en flott stein til å starte fra, og farta blei stor, men det blei 

skikkelig nifst, for når vi svinga opp på motsatt side, var det over ei stupbratt skråning slik at 



du kom veldig høyt. Det kilte ordentlig i magen, og det var godt hver gang en svinga inn på 

trygg grunn.  

 

Selvsagt gikk det galt en dag. Av alle ting var det ei jente som skulle prøve, og hun var veldig 

nervøs i utgangspunktet. Og da hun svingte utfor skråninga, sleit pinade tauen, og hun 

forsvant nedfor kanten! Vi tørte knapt nok å gå fram og se, men merkelig nok var hun i live. 

Hun grein og hadde veldig vondt i ræva, men dagen etter så hun heilt vanlig ut igjen. Vi 

knytta sammen tauen og fortsatte som om ingenting hadde hendt, men slenga blei litt kortere.   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GNIKS  
 

Det var ingen som vokste opp i Skarbøvika på 60-tallet som visste hva isopor var. Dette kvite, 

forunderlig lette stoffet som alle barn kunne løfte store stykker av, het bare gniks, og 

ingenting annet. Isopornavnet kom først mange år seinere. På dansk heter det forresten 

flamingo, men hadde noen sagt det på 60-tallet, hadde vi nok trodd at han hadde tørna.  

 

Gniks fant vi først og fremst i fjørene, som så mye annet på den tida. Det havna nok lett på 

sjøen når det blåste, for det veide jo nesten ingen ting. Og det fløt så høyt at det nesten lå oppå 

vannet.  Når vi fant gniks i fjørene, var det som regel i store biter. Oftest var de klosseformet 

med rette kanter, men om kniksbiten hadde lagt lenge i vannet, var den mer avrunda og slitt. 

Gnikskasser kom først i produksjon seinere, og store flate plater slik som en i dag bruker 

langs grunnmurer, fant vi aldri.  

 

Vi var fascinert av gniks på mange måter. Som nevnt var det utrolig lett å bære selv om bitene 

var store. Det knakk også lett, så det var tøft å legge kniks mellom to steiner og knekke det 

med et karateslag ledsaga av et brøl. Det kunne også formes veldig lett både med og uten 

verktøy. Og nettopp dette siste var vel det vi gjorde mest. Når vi fant en passelig avlang 

gniksbit, gikk vi gjerne i gang med å lage ei seilskute. Gniksen ble forma som et skrog ved å 

gni den mot en mur eller en ru stein. Snart hadde den fått baug og avrunda bakende. Neste 

steg var å lage kjøl. Skulle gniksbåten flyte beint, måtte den nemlig være tung nederst. Vi leita 

i fjøra og fant noen rustne jernbiter, for eksempel noen store spikere. Disse ble stukket inn i 

undersida av båten slik at de sto fast. Vi visste av erfaring hvor mye som trengtes. Nå fløt 

skroget rett og stabilt. Så var det å montere master. To eller tre stykker måtte til. Disse ble 

laget at smale trespiler vi fant i fjøra og stukket loddrett ned i dekket. Seil laga vi av papir 

eller papp som vi laga to hull i og tredde ned på masta. Som regel holdt det med ett seil pr 

mast, men noen ganger gjorde vi oss flid og framstilte reine fullriggere med både to og tre seil 

i hver mast. En flat pinne ble stukket inn i hekken som ror, og så var farkosten klar til å bli 

sjøsatt. Det var litt høytidelig, for vi hadde jo holdt på ei stund med å skape den. Vi var 

avhengig av medvind, så vi måtte ofte flytte oss til ei anna fjøre eller ei kai for å få rett bør. 

Skuta ble sendt forsiktig ut fra berget, og siden isoporen var så lett, fikk den fort opp farta 

hvis det var litt vind. Som regel ble det en kort seilas, og båten blei fanga opp på andre sida av 

fjøra slik at vi kunne sjøsette den flere ganger.  

 

Men en gang ble det stortur. Vi hadde laga ei flott seilskute som vi døpte Ridder Sorro. Den 

satte vi ut fra den østligste Aarsætherkaia. Det blåste friskt fra vest, og båten fauk av gårde i 

stor fart med kurs rett mot Slinningen. Vi sprang alt vi klarte rundt fjøra og ned på 

Wartdalkaia. Der kunne vi se Ridder Sorro for fulle seil stevne østover. Vi måtte springe langs 

kaikanten for å holde tritt med den. Vi ville jo gjerne få tak iden igjen, for dette var den beste 

båten vi hadde laga noen gang. Men ridderen hadde andre planer og holdt stø kurs innover 

Aspevågen ca 50 meter fra land. Vi storma videre alt vi klarte forbi Bjørdalkaia og langs 

Akselfjøra i håp om at båten ville strande der, men til fånyttes. Den bare fortsatte ferden 

østover. Og nå var vi kommet til Mobilkaia, og den var innramma av et høyt piggtrådgjerde. 

Vi måtte springe opp på gata, rundt heile anlegget og innover mot bygrensa til Borgund. Da 

nærma vi oss buene nedafor Hessaskaret, og mellom to buer fikk vi et siste glimt av Ridder 

Sorro i det den seilte inn i undergangen, nærmere bestemt Hessa. Der regjerte de farlige 

hessabøndene, og vi tok ikke sjansen på å få bank bare for en isoporbåt. Så mye var den tross 

alt ikke verdt, men vi snakka lenge om denne fantastiske båten, og som så mange av 

historiene i barndommen, vokste nok også denne etter som tida gikk. 

 



Isopor kunne forresten brukes til å plage naboene. Hvis du gnir det mot glass, gir det en 

skjærende lyd som høres like godt inne som ute. Dette praktiserte vi ofte på stuevinduer i 

mørke høstkvelder. Mannen i huset kom selvsagt ut på trappa og kjefta og banna ut i mørket, 

men han så oss ikke og fikk aldri tak i noen av oss. Straks han gikk inn igjen, var vi frampå 

igjen, og slik holdt vi på til han ikke gadd å komme ut mer. Da var den moroa også slutt.  

 

 

 

 

 

 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LEITE KRABBE 
 
Lenge før vi blei gamle nok til å få gå på Tueneset og rake krabbe på rett, begynte vi å trene 

på krabbefangst i fjørene. Skarbøvika har mange fjører, selv om flere av dem er mer nedbygd 

nå enn på 60-tallet. De fleste var lett tilgjengelig, og en viktig aktivitet blant barn var å leite 

krabbe. Og da snakker vi selvsagt om småkrabber, ikke store torskekrabber som vi kalte de 

store, røde som vi spiste. 

 

Småkrabbene er fra en cm til opp mot 12-15, målt fra ytterpunkta av klørna når den lå flatt, og 

fargen varierer i ulike nyanser mellom grønt og brunt. De heter visstnok strandkrabber på rett, 

men vi kalte dem bare krabber, eller til nød fjørekrabber. Vi hadde forresten en evig diskusjon 

om disse små krabbene var barna til de store, spiselige krabbene. Nå vet jeg at det er galt, men 

det er over 40 år for seint. Jeg tror vi aldri klarte å bli enige om dette, den gangen på 60-tallet.  

 

Å leite krabbe foregikk på fjøre sjø. De levde nederst i fjøra der vannet bare var borte når 

sjøen var på det laveste. Men før vi begynte å leite, måtte vi ha ei boks med sjøvann til å ha 

dem i. Det var sjelden vanskelig å finne noe slikt, for fjørene var fulle av boss. Boksa måtte ha 

så bratte og høye kanter at krabbene ikke klarte å stikke av. Krabbeleitinga foregikk ved at vi 

snudde steiner. Krabbene lå som regel i hulrom under steinene og var lette å fange. De prøvde 

selvsagt å stikke av, men vi klarte alltid å få fatt i dem. Var du tøff nok, så tok du krabben der 

du fikk tak på den. Småunger og jenter var litt mer forsiktige, og prøvde å unngå knipeklørne. 

Det kunne bli litt vondt hvis en stor krabbe beit deg, men noe særlig å snakke om var det ikke. 

Krabben blei putta opp i boksa med sjøvann, og så fortsatte vi. Det var alltid en slags 

konkurranse om å finne flest krabber, men enda tøffere var det å finne den største. Vi lærte 

fort forskjell på hann- og hokrabber ved å se på bredden på den innbretta halen. Noen ganger 

hadde også hokrabbene rogn i en klump under halen, og da var det i alle fall ikke tvil.  

 

Krabbeleitinga slutta når vi var lei, eller når sjøen flødde slik at det ble umulig å finne fler. 

Som oftest ble krabbene tømt ut igjen i sjøen, men noen ganger leika vi med dem på land. De 

tålte tydeligvis å være lenge ute av vannet. Det var alltid tøft å la seg bli bitt av krabbene. -Det 

er no ikkje låkt! Det bare killa! Noen gikk litt lenger og begynte å slite bein av krabbene, men 

det likte vi vanligvis ikke og ga uttrykk for det. Men da kunne i blant få et godt svar: -Det 

gjør'kje nokke at du slite klørna av krabben, for dei vokse ut igjen! E har lært det på skolen! 

Og det var det jo vanskelig å argumentere mot. 

 

Noen få ganger kokte vi krabbene og spiste dem. Vi fant ei blikkspann som det ikke var 

maling i og fylte den med sjøvann og satte den på ei grue der vi hadde tent opp et lite bål. 

Etter noen minutter skifta krabbene farge til skarpt rødt og så veldig delikate ut. Så prøvde vi 

å spise dem, men det var selvsagt lettere sagt enn gjort. Storeklørna gikk det alltids an å få litt 

mat ut av, resten var et problem fordi alt var så smått. Men vi hadde god tid og kunne ligge i 

timevis på ei kai og tydde og suge til vi hadde fått i oss det meste. Godt var det også, det kan 

jeg huske, og det bekymra oss ikke at krabbene var plukka noen få meter unna et kloakkrør 

som ikke rakk ned i sjøen på fjøre sjø. De var da tross alt kokt! 

 

En variant av å leite krabbe og koke dem var å spise spandera. Spandera var det skarbøvikske 

navnet på albuskjell, de spisse skjella som sitter beinhardt fast på berget ved fjøre sjø. De 

måtte sparkes løs eller slåes av med en stein. Så måtte vi ha bål og ei plate å steike dem på. 

Det siste kunne være litt vanskelig å finne, men som regel dukka det opp ei rusten jernplate 

som gjorde nytten. Den ble lagt over bålet, og så ble spanderen lagt på plata med den bløte 

delen ned. Vi tenkte aldri den gang på at det må ha vært en forferdelig måte å dø på for 



spanderen, å bli steikt levende, fanga i sitt eget skall. Jeg får bare håpa at det gikk like fort 

som når vi putta levende krabbe i kokende vann. Etter si stund løsna skallet på spanderen, og 

da var den ferdig steikt. Vi tok opp dyret og fjerna noe mørkt og bløtt som lå øverst, trolig 

innmaten. Så spiste vi den store muskelplata som dyret hadde holdt seg fast i berget med. Den 

var veldig god!  

 

 

  
 

 

 

 



     HARDYGUTTANE  
 

De store litterære heltene for gutter på 60-tallet var Hardyguttane. Ingen over, ingen ved 

siden. Vi leste nok andre bøker, men Hardybøkene sto i en klasse for seg selv. De gikk på 

rundgang fra gutt til gutt, og vi diskuterte dem grundig og inngående. Å få ei Hardybok i 

bursdagsgave eller julegave var en sikker vinner. Alle blei glad for det. I alle fall om du var 

gutt. På 60-tallet var nemlig skillet mellom kjønna langt tydeligere enn i dag. Jentene leste 

Bobseybarna, Frøken Detektiv og Gyldendals Gode Pikebøker (Guttevarianten het GGG, 

Gyldendals Gode Guttebøker). Jeg kan ikke huske at jenter leste Hardybøker, men det var 

kanskje noen unntak? 

 

Det fantes mange Hardybøker, alt i alt er det visst skrevet 110 stykker, men mange av dem har 

kommet ut etter at 60-tallet tok slutt. De fleste av oss hadde et visst utvalg, og så bytta vi med 

noen som hadde andre. Sett i ettertid så var det vel egentlig den samme historia som blei 

fortalt i hver bok, men det spilte ingen rolla da vi var 12-13 år. Snarere tvert om, det var 

lettere å komme inn i fortellinga når vi kjente oss igjen.  

 

Heltene var brødrene Joe og Frank Hardy. De bodde i byen Bayport i Amerika.  

Hvor gamle de var vet jeg ikke, men de var litt eldre enn oss, og de blei ikke eldre fra bok til 

bok. Faren Fenton Hardy (ofte uttalt Fantom Hardy av lesesvake gutter) var en kjent detektiv, 

og sønnene var en slags leikedetektiver som alltid på en merkelig måte vikla seg inn i en ekte 

sak med skikkelige forbrytere. Merkelig nok viste det seg på slutten av boka at faren også 

hadde jobba med den samme saken en stund, og at Frank og Joe til slutt bidro til å løse 

mysteriet for han. En annen viktig person var den litt strenge, men også snille tante Gertrude 

(uttalt rett fram), farens søster. I blant likte vi henne ikke fordi hun maste om skolearbeid og 

lekser når Hardyguttane hadde viktige saker å løse, men innerst inne var hun visst veldig stolt 

av dem.  

 

Frank og Joe er to veldig skikkelige gutter. De har begge "venninner", Frank hadde spesielt 

god kontakt med Callie Shaw, og Joe har et godt øye til Iola Morton, men ordentlige kjærester 

blir de aldri, og det skjer aldri noe mer spennende enn lange øyekast. Iola er søsteren til Chet 

som er Hardyguttane sin beste venn, en litt småfeit bondegutt som er veldig snill og ellers er 

sulten heile tida. Han blir som regel også blanda inn i sakene guttane jobber med i løpet av 

fortellinga.  

 

Et at de store diskusjonsemna blant skarbøvikgutter på 60-tallet var hvordan navna i boka 

skulle uttales. Vi hadde ennå ikke begynt med engelsk, så det ble mye gjetting, og de fleste 

navn blei uttalt rett fram med norsk uttale. for eksempel "Iola" og ikke "Aiola". Aller 

vanskeligst var det å bli enig om hvordan navnet Chet skulle sies. Ulike forslag var Ket, Sett 

og Sjett, men ingen traff heilt blink før vi var så gamle at vi ikke gadd å lese Hardybøker 

lenger. Bøkene hadde navn som var ganske like: Hardy-guttene i død manns hus, Hardy-

guttene og spøkelseskipet, Hardy-guttene og den mystiske skalle, Hardy-guttene og den 

forgiftede pil og videre i det uendelige, og på forsida var det ei stilig tegning fra en sentral 

episode i boka. Frank og Joe hadde forresten begge veldig stilig sveis. 

 

Hardybøkene var skrevet av Franklin W. Dixon. I ettertid har jeg skjønt at han aldri har 

eksistert. Det var et heilt team med forfattere som skreiv Hardybøkene over den samme 

lesten, men det visste vi ikke på 60-tallet, og ikke hadde det betydd noe heller. For oss var det 

inngangen til bøkenes verden, det første vi kom til når vi var ville ha litt mer enn bare 

tegneserieblad. Vi kunne saktens også lese andre bøker. Indianerbøkene om Hjortefot likte jeg 



godt, og enda bedre Davy Crocket. Jeg kan huske at jeg tørka tårer da han døde i kampen om 

Fort Alamo heilt på slutten av den siste boka. Tarzan og Jukan, disse merkelige 

apemenneskene som levde i jungelen, var også greit lesestoff. Litt mer spesiell var science 

fictionhelten Lyn Gordon.  

 

På slutten av 60-tallet hadde vel de fleste av oss vokst fra Hardy-guttene. Mange gikk da over 

til litt voksnere litteratur som Alistair MacLean, Sven Hazel og Morgan Kane. Fremdeles var 

det altså seriebøker som gjaldt. Selv fikk jeg etter hvert øynene opp for den såkalt seriøse 

litteraturen og endte opp som norsklærer, men det var Hardguttane som var starten på min og 

mange andres lesekarriere. Jeg har ofte tenkt at jeg skulle lese om igjen ei Hardybok, men det 

har det ikke blitt noe av, og egentlig tror jeg det er lurt. Jeg hadde sikkert blitt utrolig skuffa, 

så det er vel best å ta vare på illusjonen om hvor god og spennende bøkene var, den gangen 

for 50 år siden.   

 

 

 

  

 

 

                               
 

 

 



 

 

 

 

 

På ville veier 
 

 

 

 

 

 

 

                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    PURKEBREV 
 

-Han Doffa har fått purkebrev! En slik opplysning skapte alltid røre blant gutter i Skarbøvika 

på 60-tallet. Det betydde at Doffa hadde gjort noe ulovlig som hadde blitt anmeldt og som 

purken altså hadde tenkt å finne ut av. Nå måtte han møte til avhør på politikammeret, ”med 

verge” som det sto. Det ville da si mora eller faren. I verste fall måtte han møte i skoletida, og 

da fikk læreren vite om det også. Det var litt pinlig.  

 

Et purkebrev kom alltid i en brun konvolutt med vindu på. Inne i vinduet sto navnet på den 

som skulle ha purkebrevet. Nederst på konvolutten sto det ”Sunnmøre politikammer”, og 

brevet hadde alltid et frimerke av typen ”Offentlig sak”, noe bare staten og kommunene 

brukte. Mora eller faren fant som regel purkebrevet før han som skulle ha det, og dermed var 

helvetet laust. Brevet sa ikke alltid hva saken gjaldt. Det var oftest ei kort innkalling til å møte 

på Sunnmøre politikammer som den gangen lå i Parkgata, i huset ved siden av Park kino. 

”Saken gjelder avhør”, var den vanligste formuleringa. Den innkalte visste nok likevel hva det 

gjaldt, så første punkt var å tilstå til foreldra om det. De var naturlig nok rasende, først og 

fremst på poden som ikke kunne oppføre seg, men like mye med tanke på hva naboene ville si 

om det kom ut. Dermed oppsto det en form for dobbelkommunikasjon: Fortell alt til oss, men 

hold kjeft utenfor husets fire vegger!  

 

Synderen hadde et lignende tosidig problem. Han var selvsagt usikker på hva som ville 

komme ut av kontakten med politiet. Trusselen om å bli sendt til Bastøya lå hele tida over 

hodene på oss, men ærlig talt kjenner jeg ingen som virkelig ble sendt, i alle fall ingen fra 

Skarbøvika. På den annen side skal det ikke nektes for at det ga litt status å få purkebrev også. 

Det beviste at en var tøff og litt hardhuda, litt sånn som de en leste om i Kriminaljournalen. 

Guttane kunne faktisk konkurrere litt om hvor mange purkebrev de hadde fått, og jo større 

antall – jo større status, i alle fall innen visse kretser. Det gikk et rykte om at en fyr hadde fått 

så mange purkebrev at han hadde ei heil skuffe på politikammeret bare med sine saker! Men 

han var fra Steinvågen, og der bodde det jo som kjent bare ramp, så dem konkurrerte vi ikke 

med. 

 

Purkebrev kunne en få for mange ulike ting. Det vanligste var innbrudd og tyveri. Skarbøvika 

var under full utbygging gjennom hele 60-tallet, og alle byggeplassene bød på spennende ting 

å stjele, som regel bare oppbevart i et skur med hengelås. Verktøy, materialer, spikerpakker 

og tjærepapp ble knabba og brukt til hyttebygging. I sjøbuene var det lignende ting å finne, 

men også gammelt båtutstyr som lanterner, sjøkikkerter og mye tauverk.  

Noen fikk purkebrev for hærverk, slåssing eller vold. Biltyveri forekom, og en periode var det 

mange som ble tatt for sniffing av lynol. Lyngbrann på Tueneset ville også politiet vite mer 

om. Det mest spesielle jeg husker var da tre gutter ble kalt inn til avhør etter kålslang. De 

skulle etter sigende ha stjålet 70 kålhaud fra en hobbydyrker! Jenter fikk selvsagt aldri 

purkebrev, de gjorde jo aldri noe galt.  

 

Så kom dagen da en skulle møte på kammeret. Det var mora som måtte stille opp, faren var jo 

på jobb. Gutten måtte oftest ha på reint og heilt tøy, vi skulle i alle fall se ut som skikkelige 

folk! Mora var stum heile formiddagen, og på kammeret satt hun med sammenknepen munn 

under hele avhøret. Det var nok mye verre for henne enn for poden. Hun satt jo der som et 

levende bevis på at hun ikke hadde klart å oppdra ungen skikkelig. Han på sin side svarte 

greit, men kort på alle spørsmål og tok i mot advarselen han fikk om hva som ville skje om 

det gjentok seg, uten å mukke. Trussel om at en risikerte å ikke få reise til sjøs, var kanskje 

skremmende for noen. Men som oftest, det får jeg vel innrømme nå førti år etter, satt nok 



synderen mest og verka etter å bli ferdig slik at han kunne møte kameratene og fortelle om 

hvor tøff han hadde vært i møtet med lovens lange arm, hvor avvisende han hadde vært og 

hvor lite han hadde sagt. Mora og faren var sur noen dager, men som alltid ellers gikk også 

dette over. Helt til neste purkebrev datt ned i postkassa.   

 

 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Å DINGLE 
 

Å dingle bussen var en av de viktigste vinteraktivitetene i Skarbøvika på 60-tallet. Dingle 

ville si å henge bakpå bussen etter støtfangeren mellom stoppesteda. Det ble også kalt for å 

kose bussen, og småungane kalte det for å henge på, men det ble regna for barnslig å uttrykke 

seg slik. Det var kun gutter som dingla, jeg kan i alle fall ikke huske et eneste tilfelle av at ei 

jente var med på den sporten, men det kan jo hende at det skjedde i andre bydeler.  

 

De var fire forutsetninga som måtte være til stede for at det skulle gå an å dingle bussen. Først 

og fremst måtte det være snø på vegen, og snøen måtte være kjørt ned slik at den minte om et 

islag. Punkt to, det måtte ikke være strødd sand på vegen. Heldigvis skjedde det sjelden. Den 

tredje forutsetninga var at bussen hadde støtfanger bak. Det hadde nesten alle busser på 60-

tallet, ei jernskinne i passelig høyde på tvers av heile bakdelen som var lett å gripe rundt og 

holde tak i. Siste forutsetning var at en hadde på seg bekera, eller beksømsko som det hette på 

fint. De hadde hard og glatt såle som glei godt oppå isen på gata.  

 

I Skarbøvika kunne en dingle både Hessabussen og Borgundruta, men etter Osane gikk bare 

Hessabussen, så der ble det litt lengre opphold mellom hver tur. Når bussen nærma seg, 

gjemte vi oss bak hushjørner, hekker og snøfonner for at ikke bussjåføren skulle se oss. Mens 

han billetterte, sprang vi fram, tok tak i støtfangeren og huka oss ned. Det var til vanlig ikke 

plass til flere enn fem gutter, så det ble en kort kamp om plassene som de sterkeste alltid vant. 

Så starta bussen, og vi var i gang. Det gikk styggfort, og det dirra voldsomt i beina slik at vi 

nesten mista følelsen, og noen ganger kan jeg minnes at jeg angra fordi det var så nifst, men 

det sa vi aldri noe om etterpå. På neste stopp måtte vi enten stoppe leiken eller så kunne vi 

fortsette, men vi måtte passe på at ikke sjåføren kom ut og tok oss. Det gikk rykte om at en 

gutt hadde dingla heilt opp på Fjelltun og tilbake, en slags uslåelig rekord, men ingen visste 

riktig hvem det var som hadde stått for den bragden. I blant var det ingen passasjerer som 

skulle av eller på, og da kunne turen bli lenger enn vi hadde tenkt. Vi kunne komme heilt bort 

i Steinvågen, og da var det for langt å gå hjem, så da var vi nødt å vente på neste buss for å 

dingle hjem igjen, men det var kjedelig, for på kvelden gikk det bare timesruter. Dessuten var 

det farlig å være i Steinvågen, vi kunne jo bli tatt av steinvågsrampen. 

 

De var to ulike varianter av busser. Det var de med eksosrør på sida, og så var det noen som 

hadde eksosrør bak. Det siste skapte problem, for en av de som dingla, måtte sitte rett bak 

eksosrøret, og da fikk han røyken rett i trynet. Som regel slapp han seg etter ei stund, men 

visst han var veldig tøff sto han løpet ut, og da hendte det at han måtte spy etterpå. Det ble 

også regna for tøft. 

Det var selvsagt ulovlig å dingle, og foreldra våre var veldig på vakt og advarte i sterke 

ordelag om hvor farlig det var. Av og til sto det i avisa at det hadde skjedd ulykker, men vi 

opplevde aldri det. Det skumleste var om det kom en stor bil rett bak. Da kunne sjåføren der 

sette på langlysa, både for å skremme oss og for å gjøre bussjåføren oppmerksom på hva som 

skjedde. Og med en bil bak var det også umulig å slippe taket før neste stoppested. 

 

Bussjåførene og billettørene var selvsagt rasende på de som dingla. De prøvde av og til å riste 

oss av med å bråbremse rett etter start, men det lyktes sjelden. Det var bare småunger som ble 

redd av det. Noen ganger kom imidlertid en eller begge de voksne ut av bussen og sprang 

etter oss, og en sjelden gang fikk de også tak i en gutt. Da ble han døypa i snøen lenge og vel, 

eller han fikk rett og slett bank. Jeg husker en gang da jeg kom fra speidermøte at billettøren 

klarte å fange en gutt som dingla ute i Steinvågen mens de var på veg utover. Han ble tatt inn i 

bussen og holdt fast til spott og spe midt i bussen. Han prøvde å dekke trynet med lua, men 



billettøren trakk ho av slik at folk i bussen skulle se hvem det var, og de fleste voksne var 

veldig forarga over rampen. Da de kom ut i Osane, venta de til folket hadde gått av, og så ble 

han tatt ut og banka og døypa av de to voksne mannane. Jeg syntes veldig synd på han, men 

pussig nok tenkte jeg ikke på at det kunne være ulovlig slik å banke andre folks mindreårige 

barn. Han gikk sikkert heller ikke hjem og klaga, da hadde han vel bare mer kjeft og bank.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     LYNOL 
 

Det gikk ei sniffebølge gjennom Skarbøvika på 60-tallet. I løpet av kort tid hadde mange 

gutter begynt å ruse seg på lynol og andre stoff som inneholdt løsemidler. Foreldrene skjønte 

lite, de var jo mest opptatt av at podene ikke skulle begynne å drikke alkohol, og så vokste det 

altså fram et sterkt rusmiljø så å si mellom fingrene på dem uten at de skjønte bæra. Og det 

mest fantastiske var at ungdommene hadde lært det på skolen! 

 

Det var nemlig en nå avdød lærer på Aspøy skole som satte sniffebølga i gang. Han hadde 

nok tenkt å advare den oppvoksende slekt mot fyll og annen elendighet, og i den 

sammenhengen fortalte han tolvåringene i sjette klasse historia om en sambygding som i hans 

ungdom dro med seg ei globoideske med bomull og lynol når han skulle på dans. Den hadde 

han da stått og lukta på utafor danselokalet til han var rusa nok til å tørre å by opp jentene. Vi 

skjønte av sammenhengen at det ikke hadde gått så bra med denne personen senere i livet, 

men vi var langt mer opptatt av at det var sløyd i neste time. 

 

Og i sløydtimen forsvant de tøffeste guttane inn på malerommet så snart læreren snudde 

ryggen til. Femlitersboksa med lynol ble henta fram av skapet og så bar det inn på 

materialrommet. Dermed var sniffebølga i gang. At Bendixen og andre malerbutikker ikke 

lurte på hvorfor så mange gutter skulle kjøpe lynol i tida framover, er ei gåte. Noen 

kamuflerte det riktignok med å kjøpe et sandpapir samtidig, men salget må ha gått til 

himmels, og det burde jo noen ha reagert på. 

 

Lynolen ble sniffet fra vanlige syltetøyglass. Nedi glasset ble det lagt ei tøyfille for at det 

skulle fordampe fra ei større flate. Lokket var greit å ha slik at en kunne tette glasset når en 

tok pauser eller slutta for dagen. Det ble eksperimentert med andre stoff som lakk, lim og 

white spirit, men de fleste gikk tilbake til lynolen, for den lukta og virka best. Foreldra stussa i 

blant over malingslukta som fulgte med guttane hjem, men det var lett å bortforklare med 

ulike hobbyaktiviteter, hyttebygging, sykkelreparasjoner og lignende. Og rusen gikk jo fort 

over, så de fleste var presentable når de kom hjem. Og som med alt annet som var spennende 

og ulovlig, jentene deltok ikke i dette heller. 

 

Slik fortsatte denne aktiviteten i det skjulte et par år. Dette var på slutten av 60-tallet, og øl og 

røyk hadde også blitt en del av miljøet. Ute i den store verden hørte vi om narkotika, og en og 

annen med spesielle kontakter og mye mot hadde også prøvd noe av dette. Noen ytterst få 

ganger så vi gutter som røyka hasj eller spiste tabletter som de ble rusa på, men de aller fleste 

var motstandere av slike storbyfenomen, som dessuten var farlig, det hadde vi selvsagt hørt og 

skjønt. Med lynolen var det noe annet. Det var jo en vanlig forbruksartikkel som vi fikk kjøpt 

på nærmeste malebutikk og som de fleste fedre hadde, eller i alle fall inntil nylig hadde hatt, 

stående i kjellerboda. Kunne det være farlig da? 

Langt om lenge begynte likevel foreldrene i Skarbøvika å ane uråd. Noen som ikke deltok 

selv hadde kanskje tystet, i alle fall begynte de å snakke og spørre oss ut om sniffing. At det 

ble nevnt i avisene, gjorde det selvsagt ikke bedre. Aktiviteten hadde etter hvert spredd seg til 

andre bydeler også, og det var blitt et samtaleemne blant foreldregenerasjonen. Snifferne 

måtte nå se seg over skuldra når de skulle gjemme seg vekk i fjellsida for å drive sin lyssky 

aktivitet. 

 

Hvordan de fant det ut har jeg aldri fått vite, men en dag dukke to fedre opp i døra til ei 

plankehytte der det satt en gjeng og sniffa lynol. Dunsten lå tjukk under taket, og flaskene lå 

på golvet, så det var umulig å nekte. De ble dratt ut med handemakt, fikk seg en smell over 



øret og ble sendt hjem med trussel om at foreldrene skulle få vite alt. Så satte de fyr på hytta, 

”i hellig vrede” som det sto i Sunnmøre Arbeideravis neste dag. Det de hadde glemt var å 

varsle brannvesenet, så kort etter var det full uttrykning med sirener og blålys. Hytta brant 

ned, brannvesenet lot nåde gå for rett så fedrene slapp trøbbel og sniffebølga la seg etter hvert 

i Skarbøvika. De fleste guttane gikk siden over til alkohol, noe foreldregenerasjonen naturlig 

nok hadde lettere for å godta. Det var jo noe de kjente til selv. 

 

 

 

 

                                     
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        DYNAMITT 
 

Ikke alt vi guttane dreiv med i Skarbøvika på 60-tallet tålte dagens lys. Her er en fortelling om 

noe som kunne gått ufattelig galt, den er vel et eksempel på at lykken i blant er langt bedre 

enn forstanden. At alle som var med på dette overlevde med hode og lemmer i behold, er 

nesten å ligne med et av undera vi hørte om på søndagsskolen.  

 

Jeg tipper vi var 15-16 år da dette skjedde. Vi elsket alt som kunne brenne og sprenge og 

drømte om stadig større smell. Så langt var det vel å kaste fulle propanflasker til 

kokeapparatet vi brukte i speidern på et bål som tok kaka, men så forandret alt seg. To 

skarbøvikgutter - navn selvsagt ikke nevnt - fikk greie på at det var en byggeplass i nærheten 

av Gåseide der dynamittskuret bare hadde en liten lås. De sykla inn seint en kveld og åpne 

låsen greit med et velretta kakk med en hammer. Inne i skuret sto dynamittkista, ei stor 

stålkasse, og den var ulåst! Og den var full!! Dynamittgubber og fenghetter i mengder. Jeg 

tipper de var ganske skjelven der de sto og pakka det de klarte ned i plastposer. Så sykla de 

gjennom byen med fire (!) nett med dynamitt hengende fra styret, to på hver sykkel, hjem til 

Skarbøvika. Merkelig nok sto det ingen ting i avisene om tyveriet. Kanskje det ikke ble 

anmeldt siden kassa sto ulåst? 

 

Etter hvert ble noen flere involvert i fangsten, og det var aldri tvil om at de skulle prøve 

hvordan dette virket, selv om de fleste nok var ganske nervøse. Fenghettene var av den 

elektriske typen, med mange meter lang ledning. Den ble vikla ut så langt den gikk, og så 

kunne en sette et vanlig batteri borttil. Da smalt det godt, og i noen dager var det sprenging 

med fenghetter som var moro. Særlig var det gøy å senke dem ned i en stim med dassmort. 

Etter smellet lå mange av dem i vannflata med buken opp. Flasker gikk også i tusen knas når 

fenghetter ble satt av inni dem.  

 

Men det var denne dynamitten. Den lå der i posene i mengder og lokka. De fleste gutter på 

den tida hadde sett når skytebasene gjorde klar til å sprenge fjell, så vi visste at fengehettene 

måtte ligge tett inntil dynamitten. Det var sterk tvil noen dager om en skulle tørre, men til slutt 

var det to karer som teipa ei fenghette til en dynamittgubbe, forlenga ledninga slik at de kom 

langt unna og lot det stå til. Selv sto de inne i en bunker på Tueneset, de var jo tross alt 

bombesikre, og dynamitten lå ute på graset. Det smalt med et tungt drønn, og de to var sikre 

på at det nå var et enormt hull i bakken, men merkelig nok var det ikke spesielt imponerende. 

All sprengkrafta hadde nok gått rett opp.  

 

Men nå visste de hvordan det skulle gjøres og at det ikke var "farlig", og mange 

dynamittgubber ble fyrt av om kveldene ute på Tueneset. Og som sagt, utrolig nok ble ingen 

skada, hverken de unge skytebasene eller forbipasserende.  En ladning ble forresten lagt i 

utkikksåpninga på den store bunkeren som ennå ligger ovenfor fotballbana på Stavneset. Det 

ble lagt steiner over for å få større effekt, og da datt et stort stykke betong av på ene sida av 

åpninga. Det er tydelig den dag i dag.  

 

Det var en myte som hadde versert blant guttane i Skarbøvika gjennom heile 60-tallet, nemlig 

at noen bunkere inneholdt motorsykler og våpen. Særlig gjaldt dette den avlåste bunkeren i 

Meskaret der det av og til sto en militærbil utenfor. Men det var også en annen spennende 

bunker som lå litt nord for radiomasta ytterst på selve Tueneset. Der kunne en tydelig se at en 

del av den innerste veggen var murt igjen. Der inne måtte det altså være at tyskerne hadde 

gjemt alt de ikke fikk med seg. Og nå var middelet til å komme inn dit tilgjengelig! 

 



Det ble jobbet i flere dager med hammer og meisel for å få ut en murstein slik at det var mulig 

å få inn dynamitten. Til slutt var det klart, og fire gubber ble lagt inn sammen med ei 

fenghette. Ledning ble strekt langt av gårde til en annen bunker, og så fyrte de av. De så for 

seg at taket skulle løfte seg og var nok litt skuffa over at det bare rauk voldsomt ut av åpninga, 

men nå var i alle fall veien rydda. Først etter to timer var det mulig å gå inn, og der sto 

veggen, nesten like heil! Hullet var blitt litt større, men det var også alt. Tysk kvalitet og 

grundighet var nok ikke så lett å hanskes med, selv med dynamitt, og siden ble det ikke gjort 

flere forsøk. Trolig er motorsyklene og våpna der inne ennå. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    DYREPLAGERI 
 

Vi må ha hatt et litt anna syn på dyreplageri på 60-tallet enn nå. I alle fall var det ikke en 

ukjent sport for oss som vokste opp i Skarbøvika, og slik var det vel ellers også. Vi var alle 

medlem i Dyrebeskyttelsen, det var visst nesten obligatorisk. Det ble samla inn 

medlemskontingent på skolen en gang i året, og jeg kan ikke huske at noen nekta å betale. 

Som medlemmer fikk vi et lite blad utdelt en gang i blant, men jeg leste ikke særlig mye i det 

enda dyr og fugler interesserte meg ganske mye. Uansett hindra ikke medlemskapet i 

Dyrebeskyttelsen oss i å plage dyr.    

 

Alt som små var vi fascinert av å slite makker i to. Begge delene sprella vilt og levde 

tilsynelatende videre. Det var også en utbredt oppfatning at de vokste ut til to nye makker 

igjen. Å rive beina av kongler syntes vi også var morsomt. Særlig når de hadde bare en fot 

igjen og bare kunne snurre rundt og rundt mens de andre beina lå og sparka for seg selv. 

Insekter var jo per definisjon ekle, så det var sjelden noen tok dem i forsvar, og vi fikk derfor 

lite motforestillinger til disse barbariske handlingene. Vi så jo også at foreldrene våre kverka 

fluer og edderkopper som kom inn i huset. Spesielt godt husker jeg fluepapiret de hengte opp. 

Det var et bånd med lim på begge sider. Det hadde ei spesiell lukt som lokket fluene til seg. 

De landa på papiret, og der sto de til de daua. Det var vel ganske grotesk det også, men det var 

det ingen som nevnte. 

 

En variant av å plage insekt var å fange humler. Vi tok dem mens de sto på en blomst. Hvis vi 

lurte oss innpå med et sylteglass og et lokk, var det lett å fange dem. Vi lukte bare lokket slik 

at både humla og blomsten var inne i glasset. Det var noen små hull i lokket, og når vi holdt 

det ned i en dam, kom det vann inn. Så rista vi det, og humlene ble våte og kunne ikke fly på 

en stund. Da var de lette å håndtere. Vi samla dem i et større glass, og etter en stund hadde vi 

en haug med våte humler. Heldigvis gjorde vi ikke noe mer med dem, og når vi var lei, åpna 

vi glasset og la det fra oss. Neste dag var humlene borte og blomstene visne.  

 

Da vi ble større og begynte å fiske fra kaiene, oppsto en ny variant av dyreplageri, nemlig 

fiskeoperasjoner. Vi fisket småsei og foretok ulik inngrep på dem. De fikk amputert finner og 

hale og ble kasta ut igjen slik at vi skulle få se hvordan de klarte seg, noe de selvsagt ikke 

gjorde. Noen fikk innvoller fjerna og andre fikk spiker og småstein innoperert i magen. Jeg 

mener å huske at jeg noen ganger syntes dette gikk vel langt, men det er noe med ei 

guttegruppe som først har kommet i gang med en aktivitet. Det ene tar det andre, vi hissa 

hverandre opp, og ingen vil være den som prøver å bremse. 

 

Småkrabber vi fant under steiner i fjøra var det også spennende å eksperimentere med. Vi 

visste jo at ei avslitt krabbeklo vokste ut igjen, og det ga oss vel litt god samvittighet. Men 

hva med fem klør? Med klør bare på ei side gikk krabben i ring, og det var vel morsomt? Helt 

uten klør lå den stille. Måtte den ligge slik helt til de vokste ut igjen? 

 

Så langt har dette handla om umælende dyr, skapninger som ikke kunne skrike ut sin smerte. 

Det ble litt verre når vi tok fugleegg. Det var veldig klart hva fuglemora mente om det der hun 

fløy rundt oss og skreik vilt. Det fikk vi for øvrig motstand. Det var alltid noen større jenter 

som forsvarte fuglene, og vi måtte oftest bøye oss for dem som var eldre, også om det var 

jenter.  

 

Noe av det verste innen dyreplageri var å fiske måser. Jeg har faktisk ikke gjort det selv, men 

jeg har vært til stede og sett på uten å si noe, og det er vel nesten like gale. Måsene er jo 



forslukne dyr, og det var ikke spesielt vanskelig å lure dem. Måsefiskerne satte en kraftig 

angel på snøret og hadde på en stor fiskebit. Dette kasta de ut midt i måseflokken, og de 

stupte ned og sloss om agnet. Hvis en venta litt, forsvant fisken ned i magen, og da var det 

bare å rykke til, så satt den uheldige måsen fast og kunne sveives inn. Spørsmålet var bare: 

Hva nå? 

Måsen var jo slett ikke død! Den skreik i dødsangst, beit med nebbet og vifta vilt med 

vingene. Hva skulle vi egentlig gjøre med den? Å avlive fisk kunne alle gutter, men hvordan 

får en livet av en måse? Og hvorfor? Den kunne jo ikke brukes til noe. Selv katten ville ikke 

ha en dau måse. Noen prøvde å avlive den med å slå med fjøler og steiner, og til slutt klarte de 

det også. Men den hylte altså, den blødde og den var varm i kroppen. Da var det plutselig ikke 

så kjekt lenger. Jeg tror at for de fleste som prøvde seg med måsefisking, ble det med den ene 

gangen. Jeg håper i alle fall det.   

 

 
En spesiell form for dyreplageri var å ta fugleunger fra reira og fore dem opp som husdyr. Som regel 
ble de tatt av katter etter kort tid. Her modern med kråka Kari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Å GJØRE JÆVELSKAP 
 

Det kan ikke nektes for at mange av dem som vokste opp i Skarbøvika på 60-tallet kunne 

finne på ting som rett og slett bare må kalles jævelskap. Det var også det ordet som blei brukt 

om denne aktiviteten, i blant forkorta bare til å gjøre jævel.  

 

-An Kjellen e steike tulen, an gjør jo ikkje anna enn jævel heile dagen. 

 

Det var nesten uten unntak gutter som gjorde jævelskap, og var de mindre enn oss selv, ble de 

kalt for småjævler. En gutt hadde faktisk Lillejævel som klengenavn ei stund, men det ordna 

storebroren opp i slik at ingen tørte å si det mer.  

 

Å gjøre jævelskap var en egen sjanger, det var ikke det samme som å gå på slang, stjele til 

sankthansbål, rappe tørrfisk eller knabbe material til å bygge hytte. En definisjon på å gjøre 

jævel kan være å utføre en mer og mindre meningsløs aktivitet kun for at noen skulle bli 

irritert, sint eller fortvilt. Som oftest gikk det utover voksne, men det kunne også ramme andre 

barn. Noen ganger ble vi selv utsatt for at noen gjorde jævelskap mot oss, og da blei vi 

selvsagt rasende, men det hindra oss ikke i å gjøre lignende ting på et seinere tidspunkt. 

 

Typiske eksempel på jævel mot andre unger var å bryte seg inn i eller rive ned hytta noen 

hadde bygd, rive ned fotballmål, ødelegge demninger, knytte blodknyter på hoppetau, sleppe 

lufta ut av sykkelhjul, sparke i stykker gode klinkekulehull, hive sand på sklier, snurre dissene 

opp på dissestativet slik at ingen fikk tak i dem, skjære ned ei slenge, kutte strikken til jenter 

som hoppa strikk og mye anna som skapte problem og irritasjon. Som regel blei dette utført 

uten at den det gikk utover var til stede. De skulle oppdage det i ettertid, og så skulle den som 

hadde gjort det fryde seg. Noen ganger prøvde riktig nok synderen å liste seg innpå offeret for 

å se reaksjonen, men det ble som regel bare mye venting uten at noen kom, en måtte nøye seg 

med å høre om det i etterkant. Noen former for jævelskap grensa opp til mobbing, for 

eksempel å putte «kløpulver» (frøa inni nyper) ned i nakken på noen.  

 

Å gjøre jævel mot voksne kunne variere fra det helt uskyldige til reint hærverk. 

Å ringe på døra og stikke av og å gni gniks på vinduet var eksempel på det første. Offeret blei 

forbanna, og det var også heile vitsen, men ingenting ble ødelagt. Litt verre var det med 

kinaputter i postkasser og i trappeoppganger, og enda et hakk lenger gikk det når ruter blei 

knust. Det skjedde vel aldri i skikkelige hus, men på gamle fiskebuer havna nok en del steiner 

gjennom ei rute og inn på golvet. Andre former for jævelskap kunne være å løyse båter som lå 

fortøyd, dra opp nygla i robåter, gjømme ting som sto utenfor husa, hive jord på klesvask og 

rope til fullemanna. Faren med å gjøre jævel mot voksne var at en kunne bli tatt av en mann. 

Kjærringer var vi ikke redd for, men manna kunne gi oss en skikkelig omgang med både slag 

og spark. Ingen stilte spørsmål med det, blei du tatt så fikk du svi, og ingen gikk hjem og 

klaga.  

 

Noen ganger syntes jeg noen gikk vel langt. En jeg kjente hadde spesialisert seg på å gjøre 

hærverk mot telefonkiosken som sto midt nede i Skarbøvika. Han skrudde opp røret, tok ut 

mikrofonen og heiv den på sjøen. Dette gjentok seg mange ganger, og Televerket måtte hver 

gang sette inn en ny mikrofon. Jeg hadde lyst å si at han ikke skulle gjøre det, men tørte ikke. 

Tvert om så lo jeg rått sammen med de andre og lot som at jeg syntes han var tøff.  

 

Enda verre var det med en som gjorde sitt førnødne i en spisspose, pakka den sammen og 

putta den inn i brevsprekka til posthuset på baksida av bankbygget. 



Det var skikkelig grovt og ekkelt, men igjen sa verken jeg eller andre noe der vi sto og så på 

og lo, så synderen oppfatta nok bare at han fikk positiv respons. Nå i ettertid kan jeg innse og 

innrømme at å gjøre jævelskap først og fremst var en feig aktivitet. De som gjorde det, 

risikerte sjelden noe, og om noen fikk dårlig samvittighet, var det ingen som var tøff nok til å 

stå opp og hevde det som var rett. Jeg håper virkelig at vi har blitt litt modigere gjennom livet.  

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   ELEKTRISK DASS  
  

Det skjedde mye rart i Skarbøvika på 60-tallet. De fleste gjorde vel noe galt inn i mellom, 

men noen gikk lenger enn andre. Her kommer noen historier som ble gjenfortalt mange 

ganger både i samtida og lenge etterpå. Navna er lettere kamuflert. 

 

En som var regna for å være steike tulen, var han Simonsen som alltid ble omtalt med 

etternavn. Det gikk mange historier om alt han hadde funnet på, og i alle fall noen av dem var 

sanne. Midt i Skarbøvika, rett ved Våge-kiosken, sto det et solid bølgeblikkskur uten vindu. 

Det hadde ei luftvernsirene på taket, og jeg tror det hadde noe med Heimevernet å gjøre. En 

dag festa han Simonsen en vaier rundt huset og i den løse enden hadde han en stor krok. Hvor 

han fikk fatt i utstyret sa historia ingen ting om. Mens han holdt på med dette, sto en flokk 

småunger og så på. De undra seg veldig på hva han skulle, men han ba dem bare vente og se. 

Så kom Bybussen. Den stoppa rett ved der Simonsen sto med vaieren sin. Da siste passasjer 

var gått på bussen og dørene ble lukt igjen, festa han kroken på støtfangeren bak. Småungane 

ble urolige og begynte å trekke seg unna, men Simonsen sto rolig og venta. Bussen starta, 

kjørte noen meter, og så var vaieren stram. Bussen stoppa med et rykk, støtfangeren var revet 

løs og bølgeblikkskuret hadde fått bulker på to hjørner. Bussjåføren og billettøren kom 

rasende ut, stima rett mot Simonsen og spurte hvem i helvete som hadde gjort dette! 

Simonsen peika rolig på småungane som sprang alt de kunne for å komme unna, men de var 

allerede for langt vekke til at bussjåføren kunne nå dem igjen. 

 

En manndomsprøve som flere både fra Skarbøvika og fra Steinvågen skal ha utført, var å 

krype over ei av buene på Steinvågsbroa. Det er teknisk sett ikke så vanskelig, men desto mer 

nifst når en er heilt oppa. Bredden er rundt 50 cm, og det er langt ned til sjøen. Det gikk 

gjetord om de som hadde gjort det, men de færreste tørte å prøve. En gutt hevda at han hadde 

gått over, og en annen skal ha gjort det i fylla. Mange år seinere påstod til og med ei jente at 

hun hadde krøpet over, hun var i så fall den eneste. 

 

Krigen var levende i kulturen på 60-tallet, og tortur fascinerte noen. En gang fant en 

guttegjeng på at de skulle leke elektrisk stol. De bandt fast hendene til den ene til armlena på 

en stol og holdt ei ledning borttil, og han hylte høyt og "tilsto". Det var selvsagt bare 

skuespill, men så krøp en av dem under senga og stakk andre enden av ledninga inn i 

kontakthullet. Han som var torturisten visste ikke dette og fortsatte med forhøret. Da hylte 

offeret fryktelig, begynte å grina og reiv og sleit i bånda. Til slutt gikk det opp for de andre at 

det var alvor og slapp han løs. Han sprang selvsagt hjem og klaga og det blei visst litt baluba 

etterpå. 

 

En annen gjeng hadde bestemt seg for å lage ei galge og leike henging. Den ble laga av fjøler 

og spikra fast i ei kasse slik at den sto oppreist. Renneløkka blei laga og så var det å finne en å 

henge. En som blei kalt Kaka gikk med på det, men han nekta å ha renneløkka rundt halsen. 

Det fikk greie seg med håndledda.  Kaka var ganske tjukk, han fikk alltid lapp med overvektig 

på helsekontrollen, så da han hadde fått renneløkka rundt hendene og hadde bedt sin siste 

bønn, blei kassa han sto på sparka vekk - og galgen knakk. Han slapp å bli hengt, men at han 

ødela galgen var jo bare enda et bevis på at han var altfor feit. 

 

I all beskjedenhet må jeg nevne en hendelse jeg selv var med på. Noen småunger hadde bygd 

ei hytte, men vi jaga dem, satte inn et stort blikkspann og brukte hytta som dass. Like i 

nærheten gikk det noen elektriske ledninger med strøm til en gammel båt som ble brukt som 

herberge i sildetida. Da fikk vi ideen å lage elektrisk dass! Vi ville fjerne isolasjonen på 



strømledningene og koble to kabler fra dem og ned på blikkdassen. Og dette skulle skje når en 

person var lokket til å sette seg ned. Heldigvis kom vi aldri så langt. Vi hadde lite innsikt i 

elektriske koblinger, og før dassen ble elektrisk, hadde vi laga ei enorm kortslutning som 

mørkla skipet og sprengte flere sikringer. Som alltid redda vi oss med å stikke av, og dagen 

etter var det lys i båten igjen og ingen var blitt henretta på elektrisk dass. Det ville i så fall ha 

blitt første gang i verdenshistoria.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        DET VILLE HELST GÅ GODT 
 

Når jeg tenker tilbake på oppveksten i Skarbøvika på 60-tallet, undrer det meg i blant at vi 

kom oss gjennom barndommen uten varige men. I dag har jeg følelsen av at foreldre passer på 

barna heile tida og er til stede på det meste av det de driver med på fritida. Å ha en unge som 

går på fotball, krever nå nesten like mye av foreldrene som av han eller hun som spiller. Slik 

var det ikke da vi vokste opp. Vi blei sendt ut for å leike, og det var opp til oss sjøl å finne på 

noe å gjøre. Det gjorde vi som regel også, men minuset var at foreldrene visste lite om hva 

som foregikk, i alle fall så lenge ingen klaga på oss. Hadde de visst om alt vi dreiv med, er det 

mulig de hadde blitt bekymra. Eller hadde de det?  

 

Forventningene til foreldre og i hvor stor grad de skulle passe på barna, var nok annerledes på 

60-tallet enn i dag. Hvis en unge datt i sjøen, var det aldri snakk om at foreldra ikke hadde 

passa godt nok på han. Det var ungen sjøl som hadde vært uforsiktig, og om han blitt redda 

fra drukningsdøden i siste liten av snarrådige voksne, fikk han likevel heller kjeft og bank enn 

klem og kos. Han visste jo at han ikke hadde lov å gå på kaia!  

 

Og nettopp leik ved sjøen er noe jeg ofte har tenkt på i ettertid. Nesten ingen kunne svømme 

før vi var i 12-årsalderen, og redningsvester fantes ikke i noe hjem. Like fullt leika vi på 

kaiene fra vi var sju-åtte år gamle. Vi lå på magen og fiska, klatra på utsida av fiskebuene for 

å finne åpne dører og padla flåte langt fra land. Vi datt ofte uti, men som regel inne på grunna. 

Da måtte vi gå klissvåte hjem og blei  avslørt av modern og fikk bank for at vi hadde rodd på 

flåte når vi ikke kunne svømme, men det hjalp selvsagt ingen ting. Neste dag var det på an 

igjen.  

 

Vi klatra i alt som kunne klatres i, trær, fjellvegger, kraner og stillas på bygg som var under 

oppføring. Der hang vi ofte mange meter over bakken og hadde kun egne krefter å stole på, 

bokstavelig talt. Spesielt tøft var det å tørre å henge utfor fiskebuene i døråpninga i fjerde 

etasje. På Aarsætherbua var det et jern som stakk ut på utsida, ved siden av åpninga. Der 

kunne du henge, sikkert ti meter over bakken, og vise at du tørte. De tøffeste hang etter ei 

hånd, og ingen falt ned. Det ville helst gå godt, men det kunne vel likså godt ha endt med 

forferdelse.  

 

Hoppe med sykkel var en annen aktivitet som kunne ha gått galt. Vi bygde opp et hopp av 

brett og kasser i en nedoverbakke og sykle utfor med dødsforakt. Det eneste vi hadde i haudet 

var å hoppe lengst. Det ble mye fall og skrubbsår, men sporten fortsatte for det. Noe som var 

xssirriterende var at modern alltid kom med samme replikk når vi kom inn blodige og ba om 

plaster: -Ja, e skjønte det!  

En gang da jeg trødde som en gal nedover en bakke, datt kjeia av, og dermed var sykkelen 

uten bremser. Jeg skjønte at det ville gå galt og prøvde å tenke ut alternativ, men rakk ikke å 

reagere. Jeg braste inn i en stein så hardt at gaffelen på sykkelen ble benda bakover. Selv for 

jeg over styret og steinen og landa på ryggen i fjøra flere meter nedenfor, forslått, men 

merkelig nok uten å ha blitt alvorlig skadd.  

 

Kaste sprayflasker og tette malingsbokser på bål for å få dem til å eksplodere, tenne på bensin 

og parafin for å se effekten, røyke bølgepapp og strå til vi spydde, sprenge kinaputter inne i 

flasker, skyte med luftgevær, kaste kniv og øks, se hvem som tørte å hoppe ned fra den 

høyeste steinen - alt kunne ha gått galt både en og flere ganger. Et selvforskyldt knivarr på 

venstrehånda der jeg måtte sy fem sting og et arr på underleppa (tre sting) etter at jeg falt ned 

tre meter inne i ei mørk sjøbu mens vi leike gjømme-og-leite, er alt jeg har med meg av varige 



men fra barndommen. Pluss en masse gode minner om hvor kjekt vi hadde det. Noen knakk 

vel en fot eller ei arm og gikk med gips noen uker, men andre skader som vrikka ankel, hull i 

haudet, verkefinger eller vanlige sår gikk vi aldri til legen med.   

 

Gikk det aldri galt? Jo, noen ganger. En gutt drukna faktisk i Kleivane. De leita lenge etter 

han med både dykker og søketau uten å finne han. Til slutt måtte de spørre den synske fru 

Tanstad inne på Skøye, og da blei han funnet noen meter fra der de hadde leita. I Osane ramla 

ei gammel utløe sammen med fire ungdommer inni tidlig på 60-tallet, og en blei drept. Det 

gjorde sterkt inntrykk på alle. Og litt innpå 70-tallet var det en som kjørte med motorsykkel 

inn i et gjerde og blei drept momentant. Det var hardt for alle oss som var venner med han, og 

det prega oss i flere år. Men på en eller annen merkelig måte la vi etter hvert ting bak oss og 

gikk videre i livet. Foreldra våre snakka nok en del om disse ulykkene, men mest for at vi 

ikke skulle gjøre likedan. Krisepsykiatri hadde ingen hørt om på den tida. Skal tro om det 

hadde gjort noen forskjell?   

 

 

 

 
 

 

 

 

 



GÅ PÅ SLANG 
 

De aller fleste som vokste opp i på 60-tallet, har gått på slang. Den aktiviteten er kjent over 

hele landet, og ordet er også det samme. Mer nøyaktig blei det kalt epleslang, plommeslang 

eller pæreslang, alt etter hva en var ute etter. Nå var det ikke frukttrær i alle hager i 

Skarbøvika, men til gjengjeld visste vi om alle som fantes og hvor de sto. Om du vokste opp i 

Kleivane, var du godt informert om hvor det var epletrær i Drevika, og omvendt.  

 

Å gå på slang er altså å stjele frukt fra andre folks hager. Det forgikk på seinsommeren og 

høsten og av to logiske grunner, den ene at det var da frukten var moden og den andre at det 

var mørkt om kveldene. Som oftest ble det en liten stillingskrig mellom hageeieren og oss 

som var på slang. Han måtte passe eplene sine de siste ukene før de skulle høstes, og vårt 

ønske om å få tak i dem økte jo søtere og bedre de blei. Vi luska i buskene og eieren gikk 

nærmest patrulje rundt huset. Det var selvsagt forskjell på de ulike hageeierne. Noen var vi 

virkelig redd for og tørte ikke nærme oss. Andre så ut til å gi blaffen om vi tok et eple eller to, 

og da forsvant jo litt av sporten i det hele. Jeg har en følelse av at det som oftest ble et slags 

uavgjort-resultat. Vi fikk tak i noen epler, og hageeieren fikk sin del som han lagra i kasser i 

kjelleren for å ha utover vinteren.  

 

Nå var det ikke alltid vi venta til eplene var modne. Det må være noe med smakssansen som 

endrer seg gjennom livet. I dag hadde jeg ikke klart å spise eplekart i august uten å skjære 

grimaser, men da jeg var 12-13 år, mener jeg at det ikke gjorde noen forskjell om de var 

modne eller ei. Kanskje var det forbuden frukt som smakte best uansett? Eller var det det at vi 

hadde et umettelig behov for noe godt, at selv eplekart var bedre enn ingenting? 

 

Siden epleslang skjedde om kvelden og i mørke, hendte det nok at vi trakka ned blomster og 

nyplanta busker på veg mot det forjetta treet. Og om frukttreet var ganske ungt, tålte det ikke 

klatring. Da knakk de nederste hovedgreinene når vi trakka på dem. Jeg tror ikke jeg den gang 

skjønte hvor ergerlig dette var for de som eide hagen, men som hagefrelst 60-åring har jeg 

nok fått en dypere forståelse for det, ja. 

 

Var det bare frukt som blei stjålet i høstkveldene? Faktisk ikke, alt som kunne spises, var 

interessant. En skulle nesten tro vi var underernærte, men det var nok moroa og spenninga 

som var det sentrale, ikke nødvendigvis hva vi fikk tak i. En gang lista en liten guttegjeng seg 

inn i en bærhage. Eieren hadde lagt garn over buskene, så vi måtte krype langs bakken. Og til 

slutt lå vi der, på ryggen under hver vår ripsbusk og dro store klaser med rips ned i munnen. 

Vanligvis forlangte vi sukker til om vi skulle spise rips, men ikke nå. Det gikk ned i mengder, 

og vi syntes vi hadde det fantastisk, selv om vi blei litt våte på undersida. Men så hørte vi 

eieren komme ut av huset. Han hadde ei lampe over døra slik at vi kunne se han, men jeg tror 

ikke han så oss. Det gjorde derimot hunden han skulle ut og lufte. Den ga full hals og satte i 

sprang i retning der vi lå. Vi kravla som gale under buskene og klarte faktisk å komme oss 

over hagegjerdet og springe alt vi hadde vekk fra stedet før bikkja nådde oss.  

 

Så snart vi var trygge, følte vi oss som situasjonens herrer igjen, men det var før jeg kom hjem 

til modern. Da først så jeg hvor skitten jeg var. Det jeg ikke hadde sett i mørket var at det var 

svart jord under bærbuskene, og at jeg hadde krøpet i våt mold heile vegen fram til der vi lå 

og spiste. Jeg prøvde febrilsk å finne på ei god forklaring, men modern klarte å få fram 

sannheten. Hun trua med å si i fra til eieren av bærhagen, og i noen dager gikk jeg og grudde 

meg til å få kjeft av han, men et eller annet sted på vegen dit må modern ha funnet ut at blod 



var tjukkere enn vann og spart avkommet sitt. Dessuten hadde han jo så mange bærbusker at 

noen rips fra eller til kunne da ikke bety så mye?    

 

Det mest spesielle jeg har opplevd innen slangsporten var da jeg og to andre var på kålslang. 

Ja du leste riktig, vi fant en kålåker som sto full av store kålhaud og stjal ett hver som vi satt 

og knaska i oss på en murkant. Tilfeldigvis fant eieren ut hva som hadde skjedd samme 

kvelden, og av en grunn jeg aldri klarte i skjønne fikk han en stor gjeng gutter til å jakte på 

oss. Vanligvis var dette vennene våre, men akkurat den kvelden oppsto et slags massehysteri 

der alle skulle ta oss som var så nedrige at vi stjal kål fra en gammel og sikkert fattig mann. 

Vi måtte rømme heilt inn i Hessaskaret og gå fjøra hjem for å redde skinnet. Dagen etter 

hadde det heile roa seg ned, men så ei stund etter kom purkebrev i posten. På kammeret blei 

vi forelagt tyveri av 70 kålhaud! Alle, og ikke minst politiet, burde skjønne det absurde i at tre 

14-åringer skulle kunne bære med seg 70 kålhaud, for ikke å si spise dem, men det virka som 

at både modern og politimannen var hellig overbevist om at slik hadde det gått til. Vi fikk 

advarsel på kammeret og kjeft hjemme, og trolig står det ennå i ett eller annet arkiv at jeg i 

min ungdom en høst på 60-tallet stjal 70 kålhaud fra Ingvaldhagen. Ja-ja… 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       HITLERMERKE  
 

Ordet i overskrifta er det kanskje ikke alle som kjenner umiddelbart, trolig er det dødd ut i 

dag, og de har heller aldri stått i noen ordliste. Jeg er ikke sikker på om det ble brukt over alt 

heller, men det ble i alle fall ofte sagt i Skarbøvika på 60-tallet. Hitlermerke var den folkelige 

betegnelsen vi brukte på hakekorset, nazistenes kjente symbol, forma som et kryss med armer 

i nitti graders vinkel ut fra hovedarmene.  

 

Starten på sekstiåra var fremdeles bare en halv generasjon etter krigen. Likevel har jeg en 

følelse av at vi som vokste opp da, ikke visste mye om hva nazistene egentlig sto for. Flere av 

oss hadde fedre som hadde deltatt i krigen, fadern seilte ute i alle fem åra og blei torpedert to 

ganger, men dette var ennå den tida da det ikke skulle snakkes for mye om slikt, og en trodde 

at det som ikke blei nevnt også blei glemt. I butikker og kiosker hadde krigen allerede blitt 

underholdning, krigstegneseriene var svært populært lesestoff for gutter på den tida. Og der 

lærte vi symbolene som de ulike nasjonene brukte under krigen, deriblant hakekorset - eller 

hitlermerket. 

 

Vi visste at foreldrene våre ikke likte at vi tegna hakekors, men vi hadde likevel et tvetydig 

forhold til det. I alle fall tegna vi ofte krigsfly og skip med hitlermerker på, og jeg kan vel 

ikke nekte for at det også blei tegna på vegger og murer, gjerne med sot fra ei brent fjøl. 

Særlig bunkersvegger på Tueneset blei ofte "dekorert" på denne måten, der hørte hitlermerket 

tross alt hjemme! I dag ville slik tagging på veggene bli oppfatta som nynazisme, men på 60-

tallet lå det ikke noe politisk bak. Til nød kan det ha vært en svak form for ungdomstrass, det 

å gjøre noe foreldrene våre ikke likte.  

 

Det var forresten en viss diskusjon om hvordan et riktig hitlermerke skulle tegnes. Skulle den 

venstre arma peike oppover og den høyre nedover, eller var det omvendt? Skulle merket stå 

flatt som ei kasse, eller skulle det balansere på et av hjørna? Svara på disse spørsmåla er lette 

å finne i dag, men vi hadde ikke internett på 60-tallet, og de færreste hadde et leksikon 

hjemme, så mange ulike varianter oppsto.  

 

Et annet ord i samme gate som jeg tror er genuint for Ålesund er verbet å haile.  

Det var vår måte å beskrive en nazihilsen på. Når vi så bilder av tyske soldater som hilste med 

løfta høyrearm og utstrakt håndflate, sa vi at de haila. Begrepet kom selvsagt av orda som 

fulgte hilsenen: Heil Hitler. Nå var det en viss diskusjon om det skulle uttales heil rett fram 

slik det var skrevet, eller om en skulle si hail, men vi fant etter hvert ut at det siste var rett 

tysk uttale.  

 

Da vi vokste opp, var det å leike krig en vanlig aktivitet. Det var en variant av indianer og 

cowboy (det siste uttalt kåbboy!), men indianere og cowboyer var gammeldags og ganske 

teite, da var det mye mer nærliggende å leike tyskere og engelskmenn. Vi delte inn i to lag, og 

alle måtte ha et våpen. Det kunne være alt fra innkjøpte leikevåpen til tilskjærte fjøler og rør 

montert på treskaft, i blant enda enklere enn det. Poenget var at en måtte ha noe å peike med 

samtidig som en laga maskinpistollyd med munnen. Vi var vanligvis engelskmenn mot 

tyskere, men jeg kan ikke huske at det hadde mer status å være engelsk soldat enn tysk, selv 

om England hadde vært på vår side under krigen. De som var tyskere kunne jo både haile og 

tegne hitlermerke på våpna sine!  

 

Når krigen begynte, gikk laga så langt i hver sin retning at de ikke så hverandre, og så skulle 

vi snike oss fram og prøve å skyte en etter en på det motsatte laget til alle var døde. Den som 



først oppdaga en motstander og peika på han med våpenet samtidig som han laga skytelyd, 

hadde drept personen. Når alle på et lag var døde, var leiken over og vi kunne gjøre noe annet 

eller begynne på nytt. Det var imidlertid et par regler som kunne utsette avgjørelsen. For det 

første var det ikke lov å skyte noen på lenger avstand enn tjue meter, og det kunne det 

selvsagt krangles om! Noen ganger måtte vi stoppa leiken og skritte opp avstanden for å bli 

enige. Andre ganger var det enklere, og det var når den som protesterte var sterkere enn den 

andre, da var svaret gitt. En annen regel var muligheten for salving. Det betydde at en deltaker 

kunne snike seg fram og ta på den døde samtidig som han sa: -Salv! Da våkna soldaten opp 

igjen og kunne fortsette kampen! Hvor den ideen kom fra har jeg ingen aning om, men den er 

jo ganske human.  

 

Noen ganger fikk vi kjeft når voksne hørte at vi kriga og ropte Heil Hitler, og det syntes vi var 

teit. Det var jo bare en leik! Jeg har vel større forståelse for de som reagerte på hailing og 

hitlermerker i dag enn den gangen på 60-tallet. 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Det hemmelige livet 

 

 

 

  
 

 

 

 
 



    LANGUNDIK  
 

På 60-tallet gikk alle gutter med langundik, både i Skarbøvika og ellers i byen. Det fantes bare 

to sorter underbukser for gutter: kortundik og langundik, og en undik hadde alltid gylf så en 

kunne pisse uten å ta av seg buksene. Undik var sleng for underbukse. Alle var kvite, i alle fall 

når de var nyvaska, og de hadde alltid samme form hos alle. Ingen gutter brukte truse eller 

boxer på 60-tallet. Truser var det jenter som gikk med, og boxer var noe vi en sjelden gang så 

menn på amerikanske filmer bruke, men ikke forsto noe av. Hva var vitsen med ei avklipt og 

slapp underbukse?  

 

Kortundik var for sommerbruk, og langundik var det vi gikk med om vinteren. Stillongs var 

ikke funnet opp ennå, i alle fall dukka de ikke opp før på slutten av 60-tallet. Når det ble kaldt 

i været, begynte mødrene og mase om langundik. Og da fikk vi et problem. Langundiken 

hadde nemlig en helt annen status enn kortundiken. Overgangsfasen på høsten var kritisk. Den 

som begynte først med langundik, var pysete og mammadalt. Og det var jo ikke mulig å 

skjule i gymmen hva slags undik en hadde. Hvis du gikk med kortundik lenger enn andre 

utover høsten, var du tøff. Du signaliserte at du tålte kulde og ikke hørte på mora di. Først når 

alle andre hadde begynt, var det greit å gå over til langundik. Da hadde du vist hva du sto for. 

Alle var vel innerst inne enig i at det var deilig når vi først hadde begynt. Det ble jo skikkelig 

kaldt utover høsten når vi skulle sykle inn til Aspøyskolen, men her var det altså flere hensyn 

å veie opp mot hverandre.    

 

Noen ganger ble mønsteret ødelagt av en som ikke fulgte normen. Storegutane var jo i 

utgangspunktet tøffe uansett. Ut fra det som er skrevet over, skulle de da gå med kortundik 

nesten hele vinteren. Men det stemte ikke alltid. Jeg husker spesielt en gang vi var midt i 

overgangsfasen på høsten. En av storegutane kom kjørende på motorsykkel og stoppa der vi 

sto. Det var en kald kveld, og en av gutane drista seg til å spørre om det ikke var kaldt å kjøre 

motorsykkel. Da utbasunerte storeguten uten blygsel at han heldigvis hadde langundik, så det 

gikk da bra. Dette ble vanskelig for oss, og ingen turte å si noe der vi sto i kortundikane våre 

og småhutra. I ettertid har jeg kommet til at han nok var så tøff at han kunne heve seg over 

diskusjonen om kort eller lang undik. Han bestemte det nemlig selv, mor hadde ikke noe å si 

lenger, og da ble det vel noe annet? 

 

Jentene brukte selvsagt ikke langundik. De hadde strømpebukser og det var ikke det samme. 

De var jo fine, i alle fall det lille vi så av dem nederst på ankelen. Alle var enig i at 

langundiken var stygg, særlig når du hadde gått med den noen dager. Den ble ikke skiftet så 

ofte som kortundiken, av en eller annen grunn. Kanskje mødrene syntes de var for store til å 

bli vasket så ofte? Samtidig var det alltid et mas om å ha reint undertøy – i tilfelle vi ble 

skadet om kom på sykehuset! Det var noe ulogisk over dette som jeg aldri har helt fått taket 

på. 

 

Min verste opplevelse med langundiken er også en av barndommens store pinlige hendelser. 

Langundiken var minst like lang som uttapåbuksa, ofte lenger. For at den ikke skulle vise 

nederst, måtte vi putte den godt ned i strømpene. Hvis de var lange nok opp på leggen, gikk 

det som regel bra. Men hadde du strømpesig, kunne det bli kritisk.  

 

Og nettopp det ble det en dag i sjuende klasse. Jeg sprang for å rekke to-bussen i Nedre 

Strandgate etter skolen. Da jeg runde hjørnet i Langeberggata, slakka jeg ned, for bussen var 

ikke kommet. Det var imidlertid de fleste jentene i klassen. Og nå sto alle og så rett mot meg 

og lo og pekte nederst på beina mine. Og der hadde altså strømpene sege ned og langundiken 



lå heilt ned på skona, godt synlig under olabuksa. Jeg husker ikke hvordan jeg takla det, men 

jeg tenker i blant på det med et grøss, den dag i dag, mer enn 40 år etter. 

 

 

 

                       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  MAKK I RÆVA OG BLÅBÆRDRIT 

 

Det kan ikke nektes for at barna som vokste opp i Skarbøvika på 60-tallet, hadde et nærmere 

og enklere forhold til noen av kroppens behov enn barn har i dag. Vi var veldig mye ute, og 

det å gjøre sitt fornødne i skog og mark var ingen ukjent aktivitet. Vi sprang da ikke hjem 

bare for det! De fleste sted gjorde nytten som provisorisk dass, og dopapir var alt fra aviser og 

gras til mose og gniksbiter. Nå skal det straks skytes inn at jeg ikke kan uttale meg om jentene 

bedrev slike aktiviteter utendørs. I så fall må det ha skjedd i største hemmelighet, for jeg kan 

ikke huske at det noen gang var tema.  

 

Guttane derimot kunne gjerne sette seg ned både to og tre i lag for å lette seg. (I parentes bør 

jeg vel si at det bare var en videreføring av en voksen tradisjon. De fleste utedo som ennå 

fantes i Skarbøvika på 60-tallet, f.eks doen på Bjørdalkaia i Kleivane, hadde to hull, så det lå 

nok en lang sosial tradisjon bak det å gå på do i lag.) Som barn flest hadde vi en viss 

nysgjerrighet for produktet. Og det var da en godt bevart hemmelighet kom for dagen, nemlig 

hvem som hadde makk i ræva! Nå 40 år etter er jeg ennå fascinert over hvor fordomsfritt vi 

undersøkte dette fenomenet og konstaterte fakta. Det er tydelig at graden av aversjon mot 

avføring har blitt større med åra. I alle fall var vi, innen en viss lokal krets riktignok, fullt klar 

over hvem som hadde makk i ræva og hvem som ikke hadde det. Så vidt jeg husker var 

ganske mange infisert, så det var ikke så veldig fornedrende. Mest tror jeg at vi lo av det. (For 

de som har vokst opp i en seinere tidsalder: Makk i ræva heter egentlig barnemark og er en 

ufarlig, men svært smittsom parasitt som lever i tarmen hos mennesker. Det er lett å 

konstatere smitte ved å ta en titt på en nylagt bæsj.) Parasitten er lett å bekjempe med tabletter 

og hygiene, men jeg kan ikke huske at det var et aktuelt tema for oss. Trolig var det litt 

vanskeligere å ta opp dette med mødrene enn med guttane i gata. Jeg antar at de fleste løste 

problemet selv etter hvert som de ble gamle nok til det.  

 

På seinsommen kunne vi ved utendørs avtrede oppleve et annet fenomen, nemlig blåbærdrit. I 

dag går nok det fenomenet de fleste hus forbi, kort og godt fordi en sjelden eller aldri tar 

produktet i øyesyn. Blåbærdrit er som navnet sier blå på farge og oppstår når en har spist store 

mengder blåbær. I ei tid der tilgangen på søtsaker var mer begrensa enn i dag, var blåbær 

veldig ettertrakta. Alle likte blåbær, det var ofte mye av den og den var gratis. Og mens vi var 

ute i blåbærmarka, måtte vi altså noen ganger på do, og da ble det blåbærdrit. Igjen var 

nysgjerrigheten stor og saken ble grundig studert og kommentert. Vi forsto jo raskt 

sammenhengen, så dette var ikke så spesielt som makken. Og utenom blåbærsesongen ble det 

hele glemt og aldri nevnt.  

 

Når jeg først er inne på temaet, skal et annet nærliggende fenomen nevnes. På 60-tallet hadde 

ennå mange hus utedo i Skarbøvika. Dette var først og fremst eldre hus. De måtte ut i uthuset 

i all slags vær, og om sommeren stinka det. Vi misunte dem ikke. Noen hus som hadde blitt 

bygd på 50-tallet, særlig utover i Kleivane, hadde privat kloakksystem. Det vil kort og godt si 

at de hadde lagt sementrør fra huset og ned til sjøen. Så enkelt var det den gangen. Ingen 

rensing - direkte utblåsing! Alt som havna i sjøen var jo pr. definisjon borte vekk. Av en eller 

annen grunn slutta disse kloakkene ofte et par meter fra sjøen, i alle fall ved fjøre sjø, slik at 

det ble liggende igjen diverse i sjøkanten fram til floa kom. Merkelig nok tiltrakk disse 

kloakkene seg også unger. Det var på en underlig måte spennende, et slags 60-tallets Big 

Brother der vi kunne snoke i det innerste privatlivet til noen vi kjente til daglig. Særlig 

spennende var det om det kom kondomer ut av at røret og la seg til hvile i fjøra. Da hadde vi 

faktisk et håndfast bevis på hva Herr og Fru (...) hadde bedrevet kvelden i forvegen. Det var 



frastøtende og fascinerende på samme tid. Tenk at de gjorde slikt! Det hadde vi ikke trodd. 

Men merkelig nok så de akkurat likedan ut neste gang vi så dem som de alltid hadde gjort.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    COCKTAIL 

 

 
                                                                                                          

      
 

 



 

Det het ikke pornoblad på 60-tallet. Det het Cocktail. Det var nemlig det eneste av sorten som 

var tilgjengelig, i alle fall det eneste som kunne kjøpes i Skarbøvika. Vågekiosken solgte 

Cocktail, riktignok under disk og med strikk rundt, men ellers hadde han ingen restriksjoner, 

heller ikke på alderen til kundene. En sjelden gang kunne det også dukke opp et dansk 

naturistblad som het Sol og Sundhed, og det gjorde samme nytten, men i hverdagen var det 

Cocktail som gjaldt. Navnet ble forresten uttalt ulikt. Noen avanserte sa det med tilnærma rett 

engelsk, men de fleste brukte en mer lydrett uttale med ålesundsk aksent: Kåkktail, og det 

fantes også noen mellomformer som Kåkktæil, eller Kokktail. 

 

Cocktail var et norsk blad. Det inneholdt bilder, vitser og noveller, alle med såkalt vovet 

innhold. Da vi var små, var det bildene som interesserte mest, stort sett svart-hvitt bilder av 

mer og mindre avkledde kvinner i ubestemmelig alder, og definitivt eldre enn oss. Til og med 

eldre enn storesøstrene. Bildene var oftest tatt innendørs og gjerne med merkelig lyssetting 

slik at detaljer var vanskelig å få med seg. Slik sett pirret de guttenysgjerrigheten, men ga få 

svar på det vi lurte på om det annet kjønn. Vitsene var nok etter datidens målestokk på kanten, 

men skikkelige groviser etter dagens standard var de definitivt ikke.  

 

Fortellingene i Cocktail, eller novellene som de pretensiøst ble kalt i bladet, var selvsagt 

spennende for unge gutter på 60-tallet, men kunne trolig ha stått i et hvert ukeblad i dag. 

Grove ord fantes ikke. Setninger som ”Han bar henne bort på sengen, og det skjedde mye 

utover natten,” var mer enn nok til å sette fantasien i sving den gangen. Langt sterkere var: 

”Conny trakk opp den trange, sorte kjolen og avslørte hemmelighetene sine.” En gang 

handlet en novelle om en mann med bil som plukka opp ei jente som haika. Det var varmt, og 

de ble enig om å bade i et fjellvann. Siden ingen hadde tenkt på å ta med badetøy, måtte de 

bade nakne. Jeg husker ennå følgende avsnitt: ”Hun svømte foran og han etter, men han tok 

henne igjen, selv om han hadde mye som bremset i vannet.” Jeg tror faktisk det var toppen av 

grovhet i Cocktail på 60-tallet.  

 

Cocktail var vanskelig å få tak i. Det kunne altså kjøpes, men det var ganske dyrt, og så var 

det jo pinlig, så en grudde seg i det lengste, selv om en hadde penger. Men var det først 

ervervet, ble det tatt godt vare på, og så gikk det på rundgang. Samme bladet lå etter tur under 

mange gutters hodeputer. Da vi ble litt eldre, kunne vi til og med oppleve at mindre gutter 

hadde samme bladet ennå. Da hadde det vært i sirkulasjon i området i flere år! Men det var 

bare mulig visst ikke modern fant det når hun reide opp. Da blei det trøbbel, for slik skulle 

hun ikke ha noe av. Hun prøvde så godt hun kunne å forklare oss at damene på bilda var 

”falne” kvinner, men akkurat det skjønte vi lite av. De sto da virkelig oppreist? Men pinlig var 

det, modern skulle ikke blande seg inn i den delen av livet vårt. Og hun måtte for guds skyld 

ikke prøve seg med noen form for seksualopplysning. Det var enda pinligere.  

 

En eneste gang fikk noen tak i et ordentlig svensk pornoblad av en helt annen sort, jeg tror det 

het ”Cocotte”. Både bilder og språk var langt grovere enn vi var vant med, og vi skjønte godt 

hva der sto, selv om det var på svensk. Det vandra i miljøet noen måneder og ble ivrig 

kommentert. Det var vel egentlig en aldri så liten sensasjon. En dag da vi skulle hjem, fant vi 

på at vi ville gjemme det i et rekkverk. Det var et metallrekkverk der håndtaket var et 

liggende rør. Når vi rulla bladet sammen, gikk det akkurat inn i røret. Dagen etter skulle vi ha 

det ut igjen, men da oppsto et alvorlig problem. Første mann som prøvde, fikk ikke skikkelig 

tak idet og skudde det i stedet innover i røret. Vi prøvde med en pinne, men da forsvant det 

bare enda lengre inn. De neste dagene jobba vi intenst med å få ut Cocotte-bladet, men til slutt 

måtte vi til vår fortvilelse gi opp. Vi gjorde spredte forsøk både ett og to år senere, men 



forgjeves. Jeg ser av og til på det rekkverket når jeg en sjelden gang kjører gjennom 

Skarbøvika. Etter all sannsynlighet ligger bladet der enda.  

 

 

 

 

 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       LETT PÅ TRÅDEN 
 

De fleste av disse tekstene om Skarbøvika på 60-tallet handler om gutter. Det er guttenes liv 

jeg vet mest om og derfor kan skrive om. Denne gangen skal det handle om jenter, ikke alle 

jenter, men de som hadde rykte på seg for å være lette på tråden. 

 

Grensene for god oppførsel var trangere for jentene enn for guttane. Oppdragelsen var 

strengere, det var flere feller å gå i og konsekvensene var større om noe gikk galt. Og særlig 

var det ille om ei jente var lett på tråden. Eller hadde rykte på seg for å være det. Selve 

uttrykket er visst veldig gammelt og handler om å spinne med løs tråd, altså være løsaktig 

som betyr omtrent det samme. I dagligtale betydde det på 60-tallet det samme som i dag, å 

være lett tilgjengelig seksuelt.  

 

Ingen gutter var omtalt som lette på tråden, og der har lite endra seg med åra og 

likestillingskampen. Gutter kunne gjerne skryte av erobringer og ble beundra for det, jentene 

skrøt aldri. Likevel visste de fleste rundt dem hva de holdt på med, eller de trodde i alle fall de 

visste det. Og fordømmelsen var klar, både fra gutter og jenter, ja kanskje særlig fra de siste. 

Alle jenter var jo innprenta at de skulle holde seg på matta. -Hvis du kommer hjem og e på 

tjukken, e det rett ut fra ditte huset! Klar tale fra fedrene som de fleste jentene hadde fått med 

seg. På den måten skulle faren kunne vise naboene at om han ikke kunne kontrollere hva jenta 

gjorde, så kunne han i alle fall hive henne ut og dermed redde litt av æra. Jeg tror faktisk de 

fleste jentene som jeg vokste opp sammen med, trodde på det også. At vi i ettertid vet at ingen 

virkelig blei kasta ut fra hjemmet, spiller mindre rolle, det var frykten for at det skulle skje, 

som holdt jentene i skinnet.  

                                                 

 
  Lett på tråden? (Bildet er fra 60-tallet, men er ikke tatt i Ålesund) 

 

 

 

Men noen lot seg ikke skremme og var altså lette på tråden. Hvorfor noen valgte en såpass 

belastende livsstil på 60-tallet, kan en bare undre seg over. I vår tid vet vi jo at tidlig og 

utagerende seksuell adferd ofte skyldes overgrep i ung alder, men den gangen var det ingen 

forståelse for slikt. I stedet blei det ryktespredning og fordømmelse. Et litt merkelig fenomen 

var at jentene som var kjent som lette på tråden fikk klengenavn. Vanligvis brukte en ikke det 



på jenter, men disse fikk ofte lagt et lite flatterende ord til navnet sitt, f. eks Kåte-Bente (NB! 

Konstruert eksempel), eller det som verre var. Alternativt ble de omtalt med bare etternavnet, 

noe som også var uvanlig og klart nedsettende. -Ho Pedersen har låge la med halve 

Skarbøvika!   

 

Noen ganger var mødrene fullt klar over hva døtrene var kjent for og behandlet dem deretter. 

Det var faktisk ganske ekkelt. Jeg kan minnes ei mor som kom for å leite etter dattera, og 

uttrykte seg omtrent slik i alles påhør: -Har dåkke sett flyfilla mi? Det var nådeløst, og jeg 

husker godt at de fleste reagerte negativt på det. Tross alt var hun ungdom, altså en av oss, og 

vi var mer solidarisk med andre ungdommer enn med foreldre - uansett! 

 

Guttane hadde et ambivalent forhold til jentene som var lett på tråden. De ville ikke ha dem til 

kjæreste, for ikke å snakke om skamma dersom det ble sagt om ens egen søster, men det var 

også noe spennende med dem. De var et fast samtaleemne, mange hadde jo sine første intime 

opplevelser med nettopp en av disse. At de i ettertid kanskje omtalte henne på en lite hyggelig 

måte, står det lite ære av. Men i Skarbøvika som ellers på 60-tallet var den offisielle moralen 

klar og tydelig og skulle følges. Det var jenta som blei klandra, ikke gutten. 

 

Med historiens fasit vet jeg at det stort sett har gått bra også med jentene som var kjent for å 

være lette på tråden. Klengenavna er borte, og ryktet de hadde en gang er for det meste glemt. 

Mye har forandra seg på 40 år, men faktisk tror jeg at jenter vokser opp med litt strammere 

rammer enn gutter også den dag i dag. Jeg jobber til daglig i ungdomsskolen, og fremdeles 

hører jeg jenter omtalt som løse, og helst av andre jenter. Forskjellen nå er at det stort sett 

skjer via nett og mobiltelefon, men jeg er ikke sikker på om det er noe bedre.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      DONGER 
 

Det skal ikke nektes for at donger spilt ei stor rolle i fantasiverdenen til guttane i Skarbøvika 

på 60-tallet. De ble også kalt gummi, men dong eller donge var det vanligste ordet. Kondom 

var det ingen som sa, men vi hørte noen ganger eldre folk si kardonger. Noen brukte også 

firmanavnet Durex om dem. Akkurat det var litt spesielt, for en familie hadde nemlig en hund 

som het Rex. Replikken        

 -Næimen e det du, Rex! var veldig frivol og ble brukt i det uendelige uten å bli utslitt.  

 

Vi så oftest dongene drivende i sjøen. Den som så den først, ropte det ut, og så stimla heile 

gjengen sammen på kaikanten for å se. Det ble masse latter og en og annen kommentar som vi 

lo enda mer av. Men mest tror jeg den enkelte hadde mer enn nok med å spekulere i av 

HVEM, HVOR, NÅR og HVORDAN den hadde blitt brukt. Av og til fant vi dongene i fjøra. 

Da turte vi ikke å ta på dem, men løftet dem opp med pinner og sprang rundt med dem og 

prøvde å stikke dem borti andre, særlig jenter. Jeg vet ikke hvorfor vi egenlig var redd for en 

dong, trolig var det tanken på HVOR den hadde vært som var skremmende.     

Vi kunne også finne donger andre sted, og da hadde de som oftest en knute på seg slik at 

innholdet skulle holdes på plass. Vitsen med det har jeg egentlig aldri skjønt. Kunne det skade 

noe eller noen? 

 

Vi mente å vite at frisøren i Skarbøvika solgte donger. Det ble også sagt at en ikke skulle si 

høyt hva en skulle ha, men legge to fingrer på disken, så ville frisøren finne dem fram med 

stor diskresjon. En annen historie var at en etter å ha klipt seg skulle be om en ”moropakke”. 

Det var mange gutter som hevdet at de hadde nå tenkt å gå til anskaffelse av en pakke donger, 

sånn i tilfelle, men jeg tror ikke det prosjektet ble realisert så fort for de fleste. I noen blad 

som Kriminaljournalen og Verdensrevyen ble det reklamert for donger under tittelen 

”Hygieniske artikler”, og det gikk an å klippe ut annonsa og sende den inn med navn og 

adresse samt penger, så ville dongene komme i posten. Haken med det var bare at da ville 

foreldrene se brevet først, og det var jo ikke akkurat noe en ville risikere.   

 

Etter hvert klarte da noen å få fatt i donger. De tøffeste mannet seg opp og sneik seg inn på en 

frisørsalong et sted i byen og stammet fram ærendet. Dongene ble solgt i 3-pakninger eller 

dusin, men det siste var utenkelig. Det måtte da være måte på! De som ikke turte å kjøpe sjøl, 

måtte få andre til å gjøre det, eller tre gutter delte på en 3-pakning. Og så kom det høytidelige 

øyeblikket da dongen ble lagt ned i lommeboka. Det var nemlig det som først og fremst var 

hensikten! Det ga kjempestatus å gå med en dong i lommeboka, særlig overfor litt yngre 

gutter som ikke hadde noe slikt. Og så kunne en liksom tilfeldig la de andre få se den, eller 

sågar antyde til jentene hva en var i besittelse av. På den måten fikk en sagt noe om egen 

status og om sitt erfaringsgrunnlag, ingen kunne jo vite om det var den siste en hadde igjen av 

flere, eller om den hadde ligget der alene i månedsvis. Det forble en godt bevart hemmelighet.  

 

Det ble snakket mye om donger, men på et område var det litt pinlig. Det var om en fant 

donger hjemme hos foreldrene. De lå oftest i farens nattbordskuffe. Det var jo et uomtvistelig 

bevis på at ens egne foreldre i nattens mulm og mørke (eller når vi var på søndagsskolen?) 

drev på med aktiviteter vi trodde de hadde sluttet med etter at siste barn var født, og i alle fall 

ikke i den alderen de nå var! Dette var noe en bare snakket til svært gode venner om, og det 

var jo heldigvis ei trøst at andre hadde gjort lignende funn, men likte det gjorde vi ikke.  

 

 



    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    BOMULL I BH-EN 
 

Gutter har alltid vært interessert i jenter, og 60-tallets Skarbøvika var selvsagt ikke noe unntak 

fra det. Da vi var små, syntes vi stort sett jenter var teite og bare drev med kjedelige ting som 

å hoppe strikk og trille barnevogn, men det endra seg selvsagt kraftig da vi nærma oss 

puberteten. Og var det en ting vi da fikk øye for, så var det forandringene som skjedde med 

jentene. Nå er jo det meste av det som skjer med jenter og gutter i puberteten skjult av klær, 

men noen ting kunne ikke bortforklares. For guttenes del gjaldt det først og fremst 

stemmeskiftet. Det var både litt pinlig og tøft, men et umiskjennelig tegn på at vi var i ferd 

med å gå inn i en ny og viktig fase i livet. Jentene kommenterte det i blant og terget oss med 

det. Det var litt flaut, men på den andre side ble vår kommende nye status på den måten 

bekrefta, og det var greit.  

 

                                    
                                                    Bomull i BH-en? 

 



Jentene kunne også skjule det meste av det som skjedde med dem i puberteten, men en ting 

kunne ikke benektes: De fikk bryst. For det het ikke pupper på 60-tallet, slik alle sier i dag. 

Det het bryst. Eller til nød daddiser, men det ordet ble lite brukt og helst om eldre jenter eller 

damer. Og det fantes vel knapt en gutt hverken i Skarbøvika eller resten av verden som ikke la 

merke til at det vokste fram små forhøyninger under genseren på jentene i klassen. Det ble 

hvisket om og kommentert, og de tøffeste bemerka det også direkte til jentene som på sin side 

rødma og var flaue, men sikkert også litt stolte, slik vi guttane var av stemmeskiftet og litt 

seinere dun på overleppa.  

 

Og med de nyervervete brysta kom et nytt klesplagg inn i livet vårt, nemlig BH-en. For 

jentene en nødvendighet, og for guttene en ny kilde til nyfikenhet og økt interesse mot det 

som nå mer og mer tydelig framsto som "det annet kjønn". Selv om BH-en var under klærne, 

var vi guttane aldri i tvil om når ei jente begynte med BH. For det første var den ganske synlig 

både foran og bak, og for det andre la ikke jentene nødvendigvis skjul på det. Det å gå med 

BH var jo beviset på at en hadde fått bryst, og dermed status som stor jente. Og BH-en kunne 

en vise fram! I alle fall kunne de dra fram litt av de kvite blondestroppene over skuldra som 

en antydning om hva som var lenger nede. I en viss alder var det nok til å sette fantasien i 

sving, guttane skjønte at jenter hadde mer å by på enn de fikk se til daglig, og jentene lærte at 

det skulle lite til å for å vekke guttenes interesse.  

 

Vi skjønte intuitivt at det lå mye spennende foran oss, og som alltid gikk vi ut fra at 

storegutane hadde prøvd det mest av det. Og de hadde ikke bare sett BH-stropper, nei! De 

kunne fortelle at de hadde spilt klespoker med noen av de eldre jentene i gata. Jeg aner ikke 

om det virkelig var sant, eller om det bare var ønsketenkning og skryt for å imponere oss som 

var yngre, men der og da trodde vi på alt storegutane sa og slukte hvert ord og repeterte det 

mange ganger til hverandre. -Steik, dåkke skulle sett da vi spilte klespoker på hybeln til han 

Freddå. Ho Bjørg satt igjen bare i trusa og BH-en! 

 

På 60-tallet som i dag utvikla jenter seg med ulikt tempo. For noen kom ikke brysta som 

bestilt i den rette alderen, og da var gode råd dyre. Å ikke gå med BH var jo beviset på at en 

ikke hadde fått bryst, men da var det vel heller ingen vits i å få seg BH? Løsninga ble å putte 

bomull i BH-en. Det fantes ikke push up BH-er eller andre "forstørrende" varianter på 60-

tallet. Enten hadde en noe å putte inn i den fra naturens side, eller så hadde en det ikke, og da 

var bomull det nærmeste å ty til. Det spesielle med det var at noen jenter tilsynelatende hadde 

en veldig rask pubertet. De fikk rett og slett bryst over natta! Den ene dagen var de flatbrysta, 

og dagen etter hadde det vokst fram to tydelige topper under genseren. Dette gikk selvsagt 

ikke guttene hus forbi, men de andre jentene la også merke til det. Og selv om Skarbøvika var 

en klassisk proletær bydel der samhold i teorien sto høyt, så skorta det faktisk en del på 

søstersolidariteten. I alle fall kunne intime detaljer bli avslørt til oss guttane. -Ho Lillian har 

bare bomull i BH-en. E så at ho miste det ut på svømmehallen.  

 

Og slik var puberteten, både i Skarbøvika og ellers i verden, på 60-tallet og i dag. Spennende, 

skremmende og i blant ganske nådeløs. Men alle kom vi oss da gjennom den til slutt, med 

eller uten bomull i BH-en. 

 

 

 

 

 

 



GRISEVITSER OG GROVE SANGER   
 

I dag heter det grovis, men på 60-tallet het det grisevits, vitser eller små historier med såkalt 

vovet innhold. Dette var en del av det hemmelig livet til barn i Skarbøvika og ellers overalt i 

landet. En grisevits hadde alltid et seksuelt innhold, men igjen ser jeg at det som var grovt for 

40-50 år siden er ganske uskyldig i dag. Ta for eksempel vitsen om Lande-sjåføren som kjører 

siste buss til Fjelltun. Han har bare en passasjer, ei pen dame. Da de kommer frem, sier hun at 

hun ikke har penger, men han kan få betaling på en annen måte. Dette godtar han, og de går 

inn mellom buskene. Like før de skal begynne, tar han av seg armbåndsuret og fester det 

rundt snurrebassen. Da hun spør og hvorfor han gjør det, svarer han: -Han lande har sagt at vi 

alltid må bruke kjettinga på glatt føre! Mer skulle det ikke til, men det var nok til at vi ikke 

tørte å fortelle den til foreldrene våre. Vi hadde jo en slags forstilling om at de ikke kunne de 

grove orda vi brukte, og dessuten var det alltid et pinlig område å snakke om. 

 

En litt grovere vits som ble mye fortalt, var den om paret som ikke klarte å komme løs fra 

hverandre etter akten. De het Uken og Itta av alle ting, og måtte altså komme seg til legen 

med problemet sitt. Han hadde ingen andre råd enn amputasjon, og dermed døde Uken. På 

gravsteinen sto følgende dikt (og her må leserne bruke litt fantasi for å få rimene til å gå opp. 

Det er ikke spesielt vanskelig). 

 

Her ligger Uken  

med avskjærte -----. 

Hjemme sitter Itta 

med stumpen i ----- 

 

En variant av grisevitsene var de grove sangene. De hadde oftest mange vers der en langsomt 

nærma seg det alle visste ville komme. En av dem begynte slik: 

 

Når doktorn oppå hodet tager  

spør om det er rette sted 

til å lindre alle plager 

til å gi meg fred. 

 

Å nei, å nei, kjære doktor nei,  

det rette stedet fant du ei  

til å lindre alle plager  

til å gi meg fred. 

Kjære doktor lenger ned! 

 

Så hopper man ned kroppsdel for kroppsdel, helt til en komme til det punktet alle venter på, 

men da skjer noe uventet, for i neste vers hopper sangen helt ned til tærna! Da blir siste 

setning endra til Kjære doktor lenger opp! Og omsider kommer man dit alle vet at det skal 

ende, og da er det Kjære doktor lenger inn! 

Og så endelig har han funnet det rette stedet til å lindre alle plager. Sangen var lang og tok tid 

å synge, men det var merkelig nok like kjekt hver gang. 

 

Det var det også da vi sang den neste sangen. Først er det jenta som snakker:  

 

Og hvis du skulle komme opp på Fjelltun til meg 

som jeg vet at du gjør, for du har gjort det en gang før. 



Så må du ikke komme inn på hybelen til meg! 

 

Og så svarer gutten:  

 

Det lover jeg deg! Det lovet jeg mamma, og det lover jeg deg! 

  

Versa går videre over samme lest, men inn på hybelen avløses av ned i senga, under dyna, 

ned i buksa og inn i -----. Og skulle så galt skje, så må han i alle fall love: Så må du ikke sette 

noen unger på meg!  

 

Og gutten lover dyrt og hellig: 

Det lover jeg deg! Det lovet jeg mamma, og det lover jeg deg! 

 

I ettertid kan vel vitsene og sangene som vi oppfatta som grove, karakteriseres som ganske 

uskyldige. I dag framføres langt grovere ting på TV av stand up-komikere. Men som så mye 

annet er vel dette også et bilde på ei tid som er forbi og avløst av noe nytt som er helt 

annerledes, men kanskje ikke så nye bedre? 

 

 

 

 

 
 

                         Hjemmealeinefest, arena for både grove sanger og grisevitser. 

 

 

 



 

 

 

 

 

Fattigdommen var  

vanskelig å skjule 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ARVA KLÆR 
 

Barn som vokste opp i Skarbøvika på 60-tallet, hadde ikke brøkdelen av den garderoben unge 

mennesker har i dag. Klær var som alt annet dyrt, og de fleste i ytre bydel hadde stram 

økonomi. Men klær var en veldig viktig indikator på mange områder, og det var blant de tinga 

foreldra våre prioriterte høyest. At barna gikk med skikkelige klær viste at vi hadde råd til 

det, og det var ingen selvfølge. Det fantes familier der det var mer enn tydelig at det ble spart 

også på klær. De gikk nesten alltid i det samme, og det var ikke nødvendigvis hverken reint 

eller heilt. Det siste var for øvrig en annen viktig ting. Om en hadde aldri så dårlig råd, så var 

det ingen unnskyldning for å gå med fillete klær. Det demonstrerte at husmora ikke kunne 

eller gadd å gjøre det som var jobben hennes, og begge deler ble sett ned på, ikke minst av 

andre damer i nabolaget.  

 

Foreldrenes evige bekymring var at barna sleit ut klærne, eller at de vokste ut av dem. Begge 

deler betydde at de måtte ha nytt, og da ble det nye utlegg. -An Tore har vokst ut av tre bukse 

på et år, ka du gir me? E fattakje kor vi skal ta pengane fra! Vi barna var egentlig likeglad og 

delte ikke foreldrenes bekymringer. Hvis det å vokse ut av buksa betydde at vi fikk ei ny, så 

var det flott. Men det var én trussel som lå over oss heile tida. Vi kunne få ei arva bukse! 

Hadde en en eldre bror, så var det ikke noe å diskutere. Klær skulle arves mellom søsken og 

måtte derfor ikke slites ut. De som bare hadde bare barn av ett kjønn, var heldigst, der kunne 

samme klærna gå i arv både en og to ganger, noe foreldrene nok var veldig fornøyd med. En 

kunne også arve klær fra søskenbarn eller til og med venner av familien. Det må ha vært en 

slags samforståelse mellom foreldra på den tida at alle var i samme båt og at det var en dyd å 

hjelpe hverandre. Det var utenkelig at det skulle stå en konteiner for klesinnsamling i 

Skarbøvika på 60-tallet slik det gjør i dag, alt blei formidla direkte fra familie til familie. 

 

Det verste med å arve klær var at vi av og til syntes de var stygge eller veldig gammeldagse. 

Modern var selvsagt heilt uenig når vi sa det. -Vikje du ha dinna jakka? Ho e jo spreng 

moderne! Der sto hun med nettet fullt og trodde at hun hadde gjort et varp, og så nekta de to 

storforlangende podane å ta i mot! -Tror dåkke vi vi drite penga? Dåkke skulle ha opplevd 

krigen! Noen mødre klarte å tvinge på barna arva klær som de ikke ville ha. Dem syntes vi 

synd på. Det var åpenbart at de ikke var fornøyd med klærne de hadde fått, og ærlig talt så 

forsto vi dem godt. Det var da grenser for hva en kunne gå med.  

 

Aller verst var det for de guttene som måtte arve jenteklær. Det var en viss trussel om det for 

dem som hadde en eldre søster. Alle jenteklær kunne selvsagt ikke arves, det fikk da være 

måte på, men noen jakker og gensere var såpass nøytrale at mødrene mente at en gutt også 

kunne gå med dem. Problemet var at alle huska at søstera hadde brukt dem i flere år, så det 

var ingen tvil om at det egentlig var jenteklær. 

 

Noen klesplagg varte i mange år selv om vi vokste. Det gjaldt for eksempel kortbukser og 

badebukser og til dels strekkbukser som vi brukte når vi gikk på ski. Kortbuksene på 60-tallet 

var såpass romslige at de kunne brukes over flere år. Hver gang sommeren kom, kom guttane 

vi spilte fotball med i den samme kortbuksa de hadde hatt året før, og ingen reagerte på det. 

Stilen var jo den samme hvert år, ei kortebukse fulgte ikke moter. Det samme gjaldt 

badebuksa. Den var elastisk og vokste med oss, og de fleste var heilt like. Den så ut som en 

vanlig kortundik og var ensfarga uten bokstaver eller andre tegn på. Det eneste som varierte 

var fargen, stor sett mellom svart og blå, men det hendte vel at noen hadde rød badebukse 

også. Kvite badebukser eller badebukser med bein fantes ikke. Strekkbuksa vi brukte om 

vinteren hadde strikk under foten for at den skulle være stram, og det gjorde den såpass 



fleksibel at den kunne var både tre og fire sesonger selv om vi vokste. Slikt likte foreldra 

våre! 

 

Pussig nok opplevde jeg mange år seinere at mine egne barn syntes det var stas å arve klær fra 

eldre søskenbarn. Kan det rett og slett være at det var kjekt fordi det ikke var av 

nødvendighet, men et reint ekstratilskudd til alle klærna de ellers fikk?  

 

 

             

 
                                        Klær i god 60-tallsstil, men er de arva eller kjøpt? 

  

 



     UNDERVEKT   

 
Når en gikk på skole på 60-tallet, måtte en en gang i året til helsekontroll hos skolelegen. Slik 

var det også med barna fra Skarbøvika, men vi hadde ikke legekontor på skolen, så vi måtte 

inn på Aspøyskolen. Kontoret var oppe i fjerde etasje, så vidt jeg husker, og det besto av et 

avkledningsrom og et undersøkelsesrom. Der var ei helsesøster og en lege, og gutter og jenter 

var selvsagt adskilt. 

 

Hvis guttene kom inn først, måtte jentene vente på gangen og omvendt. Det var i seg selv en 

skummel opplevelse for gutter fra Skarbøvika. Aspøyguttene var alltid nifse. De virket mer 

selvsikre og verdensvante og så sikkert på oss fra utom Steinvågsbroa som bønder fra landet. 

Mens jentene ble undersøkt, sto vi utenfor legekontoret og prøvde å være så usynlige som 

mulig, men det gikk ikke alltid bra. Vi måtte tåle både dritslenging og litt truende atferd, men 

om en holdt seg til den sikre parolen om å se ned og ikke svare, gikk det som regel bra. 

 

Så var det vår tur. Inn og av med klærne til vi sto der i kvite underbukser. Uten unntak. 

Gutteunderbukser med farger var ikke oppfunnet på 60-tallet, det eneste skillet var om en var 

lang eller kort. Var det vinter, hadde alle langundik og om våren og tidlig på høsten hadde alle 

kort. Dersom legebesøket var tidlig på våren, ble det tydelig hvem som hadde ei streng mor. 

Det var nemlig de som ennå gikk med langundik, mens de litt tøffere alt hadde skifta til kort.  

 

Var det noe modern var opptatt av, så var det at underbuksa var rein når vi var på 

helsekontroll. Det var ingenting som var så pinlig for ei god husmor som at poden stilte med 

skittent undertøy. Det var viktig nok til vanlig ("-hvis du blir skada og kommer på 

sykehuset."), men her var det enda viktigere. Alle skulle jo kle av seg samtidig, og 

helsesøstera ville lett kunne se hvem som kom fra et skikkelig hjem ut fra hvor rein undiken 

var.  Jeg husker faktisk at noen hadde skittent undertøy, men det var som oftest de som også 

lukta tåfis og hadde tung luft hjemme i leiligheta.  

 

Første post på programmet var måling og veiing. Vi sto rett i ryggen under ei jernstang som 

helsesøstera skjøv opp og ned til den lå flatt på hodet vårt. Så fikk vi vite hvor mye vi hadde 

vokst siden året før. Vekta var neste stopp. Det var ei høy vekt der dama skrudde på et lodd til 

et tverrstag lå stille og balanserte. Mål og vekt ble notert inn i protokoller (Finnes de ennå?), 

og vi fikk en lapp med talla våre på. Og så det avgjørende, selve dommen: Idealvekt, overvekt 

eller undervekt. De fleste åra var jeg undervektig. Idealvekt var selvsagt målet. En eller to var 

overvektige, og det sto ubønnhørlig skrevet på lappen de fikk med hjem. Den gang var det 

ingen redsel for anorexia eller komplekser. Du er for tjukk - du må slanke deg! 

 

Så var det inn til legen. Han var alvorlig og sa lite. Han lytta på brystet, trolig for å sjekke om 

noen hadde tub, snudde oss rundt og slo litt på ryggen mens vi sto stiv som en stokk og lot det 

skje i håp om at alt var normalt. Jeg kan ikke huske at han noen gang gjorde noen videre 

undersøkelser eller at noen egentlig feilte noe.  

 

Noen ganger måtte vi ta sprøyte. Dette var i poliomyelittens tidsalder, og vi ble vaksinert mot 

den flere ganger i oppveksten. Når jeg tenker tilbake på det, er det med et lite grøss og mye 

undring. Med dagens krav til reine sprøyter virker det vi opplevde kort og godt som utrolig. 

Vi stø på en rekke. Legen hadde ei stor sprøyte av metall og glass som han fylte fra ei flaske. 

Han stakk spissen gjennom gummiproppa og saug sprøyta full. Så stakk han oss i arma etter 

tur - med den samme nåla! Jeg husker at han holdt nåla inn i en flamme noen sekunder før han 



stakk nestemann. Jeg tenkte aldri den gang at det var noe galt med det at vi ble vaksinert med 

samme nål, men jeg var livredd for at den skulle være varm etter at han holdt den inn i 

flammen.  

 

Da jeg kom hjem med lappen med "Undervektig", grein modern i fortvilelse og sinne. Ikke 

over sin tynne sønn som aldri satt stille og sprang av seg alt som het fett, men over legen, 

helsesøstera, lærere og alle andre som nå sikkert trodde vi var fattige og ikke hadde råd til 

mat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                              Helseundersøkelse.  (Bildet er ikke tatt på Aspøy skole.)  

 

 

 

 

 

 



    HJEMMEKLIPP 
 

Alt måtte spares på, det var et mantra for hele oppveksten i Skarbøvika på 60-tallet. Vi hadde 

knapt med penger, slik var det bare, og det var ingenting som tyda på at det noen gang ville 

bli annerledes. Følgelig måtte det spares på alle bauger og kanter. Klær ble omsydd, innsydd 

og arvet. Sko ble halvsålt og heilsålt, gummistøvler med hull ble vulket inne hos han Krüger i 

Parkgata og all mat ble laget fra grunnen. Riktignok kom det etter hvert suppeposer og ferdig 

kompott i butikkene, men det var ennå lenge, lenge til frossenpizza og Fjordland. 

 

Noe det absolutt kunne spares på var utgifter til frisør, i alle fall for gutter. Det kostet fire 

kroner å klippe seg med han Grande som hadde salong over John-butikken midt i Skarbøvika. 

Den prisen sto fast i mange år, men da han Istad tok over, steig den etter hvert til seks. Men 

fire kroner kunne en heller bruke på fem liter melk eller 16 barnebilletter på bussen, så her var 

det mye å hente med litt egeninnsats. Mang en Skarbøvikgutt har grått sine modige tårer over 

en far som hadde fått nettopp den idéen. 

 

Fadern var intet unntak. Han gikk til innkjøp av ei manuell hårklippemaskin som så ut som en 

mellomting av ei knipetang og en ugrasklipper og ei smal saks. Til sammen kosta det heile 20 

kroner, men han hadde regna ut at det ble spart inn på tre omganger hos frisøren for to gutter, 

altså var det fornuftig. Og dermed måtte vi til pers. 

 

Hårklipp foregikk helst utendørs, i alle fall i sommerhalvåret. Vi tok av oss på overkroppen og 

ble satt på en kjøkkenkrakk. Fadern begynte bak. Han førte klippemaskina fra nakken opp 

langs skallen mens han klipte jevnt med håndtaka. Øverst oppe skulle han prøva å kvitte seg 

med det avklipte håret med et kast med tanga, og dermed kom de første tårene. Det lugga 

voldsomt, for det var alltid noen hår som ennå hang fast i hodebunnen og som han da rykte 

opp med rot. Slik fortsatte det, og etter hvert blanda tårer seg med små avklipte hår både i 

øyne, nese og munn. Øreflippen var heller ikke trygg, så rett som det var blanda litt blod seg 

med tårene og håret. Vi spytta og grein og maste på at han måtte bli ferdig. Men det var han jo 

ikke! Det verste gjensto, nemlig luggen. Bakhaudet og på sidene klarte fadern ganske bra, i 

alle fall så lenge han fikk lov å fjerne nesten alt. Det gjorde jo ikke så mye der bak. Men med 

luggen var det noe annet. Vi ville da ha en form for sveis igjen når han var ferdig, og fadern 

var definitivt ikke utdanna frisør. Samme hvor mye han prøvde med den smale saksa, blei 

resultatet katastrofe. Heldigvis var det sommerferie og lenge til skolen skulle begynne på 

igjen. Det enkleste hadde vært å be om Yul Brynner-frisyre, altså totalt raka rabba, men det 

satt langt inne på den tida. Så vi gikk da der i noen uker med den skamferte luggen og venta 

på at det skulle gro litt slik at det ble mindre påfallende. Enkelte valgte å gå med hue selv 

midt på sommeren til det meste hadde grodd ut igjen. 

 

Brodern stakkar hadde såtte og sett på og venta på tur. Han begynte ofte å grine allerede før 

han var kommet opp på krakken, for han hadde jo fått tydelig demonstrert hva han hadde i 

vente. Nabokona i andre etasje hadde stått i vinduet og sett ned på fadern som klipte sønnene, 

og da brodern var nesten ferdig, gikk vinduet opp: -Larsen, kan du klippe han Lille-Harald 

også? På den måten sparte hun også fire kroner, og de voksne var i alle fall såre fornøyd. 

 

På 60-tallet kunne en enda se noen gutter med potteklipp. Det ble sagt at faren der i huset satte 

ei skål eller ei krukke ned på hodet slik at den hvilte på ørene og så klipte han alt håret 

nedenfor kanten med saks. Det så definitivt ikke bra ut, faktisk foretrakk vi fadern sin variant 

når vi så noe slikt. 

 



Om jentene ble hjemmeklipt vet jeg egentlig ikke, men jeg kan huske at påfallende mange 

hadde rett avkutta pannelugg og at de som hadde glatt hår ofte var klipt beint av nederst, så 

jeg tror nok at noen av dem også måtte hjelpe foreldrene med å spare på 

husholdningsbudsjettet. Trolig ble det litt mindre grining av selve klippeprosessen for dem, og 

jentene var jo fine, nesten samme hvordan de ble klipt. 

 

 

    
 

                 Brodern og jeg med klassisk hjemmeklipp, ca 1963. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    FERIEKOLONI  
 

Å reise på feriekoloni om sommeren var ikke et ukjent fenomen på 60-tallet, i alle fall ikke 

for barn av "ubemidlede familier". Som i klartekst betydde familier med dårlig råd. Og dem 

var det nok av i Skarbøvika. De aller fleste som bodde der var vel mer og mindre i den 

kategorien. Tilbudet om å få reise på feriekoloni ble annonsert i avisa og så vidt jeg husker ble 

det også delt ut i klassene på Aspøyskolen. Det var kommunen som betalte gildet, og det var 

ment som et tilbud til barn av familier som ellers ikke hadde råd til å reise på ferie. Et 

feriekoloniopphold varte i fire uker. 

 

Jeg var alltid litt nervøs når sommeren nærma seg for om modern og fadern ville sende oss på 

feriekoloni, vi hadde jo selvsagt ikke lyst til det. Av de som hadde vært der før, ble det 

beskrevet nærmest som å være på en fangeleir, og bare tanken på å være fire uker vekke fra 

mamma, var fryktelig. I flere år slapp jeg unna, men da jeg gikk i sjette klasse, hadde foreldra 

våre bestemt at de skulle søke. Vi grein og nekta, men noen få dager etter at skolen var slutt 

for sommeren, satt brodren og jeg, slukøra og ganske fortvilte, i en buss full av gutter med 

kurs for Skodje. Heldigvis var det flere fra Skarbøvika der. 

 

Feriekolonien var et stort bygg med to store sovesaler og en matsal som også fungerte som et 

slags oppholdsrom. Ute var det fotballbane, store plener, en spennende skog full av frosk og 

blåbær og et lite stykke unna var det badestrand. Kolonien ble styrt av den myndige fru Rye, 

og under seg hadde hun et batteri av unge damer, muligens var de bare 18-19 år, som skulle 

passe på oss og aktivisere oss. Den første dagen var skummel, og da natta kom, var det 

vanskelig å få sove i et rom med 15 andre, men merkelig fort tilpassa vi oss reglene og 

hverandre. Det var gutter fra det meste av byen, men selvsagt bare fra de såkalte 

arbeiderbydelene. Skarbøvika, Steinvågen, Kirkegata, bak fjellet, Borgundvegen og 

Nørvegata var representert, og sikkert noen sted til. Ålesund var ennå ikke slått sammen med 

Borgund, så Hessa og områda innafor Nørvasundet var utelukka. Der bodde det forresten bare 

bønder, og de måtte vel være hjemme og hesje uansett. 

 

Alle hata feriekolonien, det sa vi i alle fall til hverandre, og alle drømte om å få besøk av 

mamma og helst at hun skulle skjønne alvoret i situasjonen og ta oss med hjem. Mange 

snakka om å rømme, og brodern og en fyr til gjorde det også, men blei tatt ute med 

Skodjebroa og kjørt tilbake til fangekolonien. Vi snakka stygt om den strenge fru Rye og følte 

oss veldig innestengt og forvist, og vi telte dagene til vi skulle hjem for godt.  

 

Men så var det det da, at det var nå ganske greit å kunne spille fotball på egen bane heile 

dagen, leike i skogen så mye vi ville, bade i timevis hver dag det var fint vær og ikke ha en 

eneste forpliktelse å forholde oss til. Og om fru Rye var frykta, så var de unge damene som 

hadde sommerjobb der utrolig greie. Særlig ei som snakka nordlandsdialekt. Hun var blid 

bestandig, var fantastisk god til å tegne og hadde visst uendelig tid til å bare leike med oss når 

vi ville det. Enten det var ute i fineværet eller inne når det regna, så var de der og fant på 

stadig nye og morsomme ting å holde på med.  

 

Så for å være heilt ærlig, det var fire fantastiske uker! 30-40 gutter samla i ett hus med et hav 

av plass til å leike fra morgen til kveld og attpåtil voksne som stilte opp for oss heile tida, det 

kan ikke ha vært noen som hadde i nærheten av et lignende tilbud hjemme. Maten var 

forresten god også, selv om vi selvsagt klaga på den, vi heiv i alle fall innpå som ulver tre 

ganger for dag og enda fikk vi lage brød på pinne når vi leika indianerleir som også var en av 

aktivitetene de kjekke damene fant på.  



 

Så får vi heller glemme at det var litt rart å legge seg uten klemmen fra mamma, at lakena til 

de som hadde pissa seg ut om natta blei bært gjennom matsalen under frokosten og 

kommentert så noen rødma opp til hårrota eller at vi så gjennom kjøkkenvinduet at damane 

leste breva våre før de sendte dem til modern og fadern. At ikke alle var greie med alle og at 

noen nok ble i overkant plaga, er vel heller ikke å fornekte. Heller ikke at det danna seg et 

hierarki i løpet av de fire ukene der de sterkeste, som alltid, bestemte det meste. Akkurat det 

var vi jo tross alt vant til.  I ettertidens lys må jeg medgi at feriekolonisommeren min var en 

flott sommer - selv om vi alle klaga fryktelig da vi endelig kom hjem i slutten av juli. 

 

 
    Bildet er ikke tatt på Skodje, men sovesalen var omtrent slik. (Trøndelag Folkemuseum)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Et sus av den store  

verden  

 

 

 

                 
 

 

          
 

 

 

 



     FILMSTJERNER 

 
I dag heter det artist, og de synger og opptrer først og fremst på tv. På 60-tallet het det 

filmstjerne eller til nød sanger, i alle fall når det var bilder av dem i blad. 

Det var først og fremst der vi så dem, for TV var ikke vanlig i Skarbøvika på den tida. Og så 

hørte vi dem på singelplater, og noen ganger i Ønskekonserten.  

Filmstjernebilda fant vi altså i blad. Skjønt ”vi” er litt galt her, for dette var for først og fremst 

noe jentene dreiv med. Det var jo de som leste Det Nye og andre jenteblad der det var 

heilsidebilder av disse heltene, som oftest i svart-hvitt. Sidene ble forsiktig klipt ut etter at 

bladet var ferdiglest, og bilda ble hengt opp på tapetveggene på jenteromma. Enten brukte de 

knappenåler som ble stukket skrått nedover under tapeten, eller så hang de opp bilda ved hjelp 

av tyggegummi, en liten bit veltygd tyggis i hvert hjørne. Foreldrene likte ikke det, det var 

grisete og det kunne sette merker på tapeten, men akkurat der var visst jentene litt rampete for 

en gangs skyld.  

 

Stjernene som var aktuelle på begynnelsen av 60-tallet, var på en måte siste krampetrekning 

av en generasjon som snart skulle avløses av noe nytt og skremmende, nemlig Beatles, og 

enda verre, Rolling Stones. Men før disse tok over trona var det ennå Conny Francis, Tommy 

Steele, Chubby Checker, Bobby Darin, Neil Sedaka, Brenda Lee og tyske Elke Sommer som 

gjaldt. Og så selvsagt de to største: Cliff og Elvis. Cliff Richard var ennå alle pikers og 

svigermødres drøm både i England og i Norge, pen, veloppdragen, sjarmerende og veldig 

flink til å synge, og dette var lenge, lenge før noen visste at han var homo. Elvis Presley, den 

ubestemmelige amerikanske blandinga av fløtepus, rocker, småkristen gospelsanger og 

sexobjekt, ennå slank og vakker, han var også et kjempeidol for mange jenter. Faktisk 

bokstavelig talt. Jeg husker nemlig at ei av storesøstrene til en kompis hadde Elvis i heilfigur 

på veggen på rommet sitt. Mange misunte henne for det. Lillebroren tok oss med inn på 

rommet når hun ikke var der så vi fikk se at det virkelig var sant. Det var imponerende stort! 

Bildet var sammensatt av masse midtsider av et jenteblad slik at en fikk en del pr uke over 

flere måneder, en lur måte å selge blad på. 

 

Jentene hadde forresten et stort problem når det gjaldt disse bilda. Ukeblada trykte dem 

nemlig på begge sider slik at de måtte velge hvilken de skulle henge opp. Men på den måten 

gikk de glipp av bildet på baksida, og det var et stort problem hvis de likte begge to. Jeg kan 

huske at jentene ofte diskuterte dette med stor innlevelse og masse indignasjon. Noen hadde 

visstnok til og med skrevet til Det Nye og klaget. Andre påsto at de hadde hørt at dette ble 

gjort slik for at de skulle kjøpe to nummer av hvert blad, så konspirasjonsteorier fantes det 

også i Skarbøvika på 60-tallet. 

 

Etter hvert oppsto et nytt fenomen når det gjaldt filmstjernebilder. En smart 

tyggegummiprodusent fant ut av det gikk an å selge tyggispakker med bilder i. De var flate og 

inneholdt ei tynn skive rosa tyggis og to bilder. Disse var nummererte slik at det gikk an å 

systematisere dem og en lett fant ut hvilke en manglet. De gikk så vidt jeg husker fra 1 til 200. 

En måtte altså kjøpe 100 tyggispakker for å få alle, reint teoretisk i alle fall. Men ganske snart 

fikk en dobbelt opp av noen, for det gikk ikke an å se utenpå hvilke bilder pakkene innholdt. 

Overskuddsbildene kunne imidlertid byttes bort, og snart gikk både gutter og jenter med store 

kortstokker i lommene som de ivrig viste fram, sammenligna og bytta. Noen som hadde 

veldig mange, hengte dem etter hvert opp i nummerrekkefølge på rommet sitt slik at det var 

åpne rom der de mangla noen. Så kjøpte de masse tyggis for å få tak i akkurat disse sjeldne 



bilda. Jeg kan ikke huske at noen hadde ei komplett samling, og jeg har en sterk mistanke om 

at produsenten med vilje trykte noen av bilda i svært små opplag for å holde oppe salget.  

 

Tyggisbilda ble altså populære både blant gutter og jenter, men hang guttene opp stjernebilder 

på romma sine? Jeg må nok beskjemmet innrømme at jeg hadde et stort bilde av Jim Reeves, 

ja faktisk to, om jeg skal være helt ærlig.  

Men på det tidlige 60-tallet syntes jeg ennå at Beatles gikk for langt med jentehåret sitt og 

sanger med hyl og brøl. Da var det tryggere med en pen smørsanger fra USA.  I alle fall ei 

stund.  

 

 

 

                 
 

 

 

 

 



    RUSSEBÅTANE 
 

Da sildetida var slutt tidlig på 60-tallet, stilna det litt langs kaiene i Skarbøvika, men så kom 

russebåtane! Da var det som ei ny tid begynte. De kom med et pust av den store verden, men 

også fra noe fremmed og nifst langt bak jernteppet. Russebåtane var trålere som i perioder lå 

ved kai i Skarbøvika. Om de leverte eller tok i mot fisk, vet jeg faktisk ikke. Det var heller 

ikke interessant for oss barna. Det som var spennende var at vi fikk komme om bord og være 

sammen med russerne. De var annerledes enn andre voksne vi kjente. De så fremmede ut og 

de snakka et språk vi ikke forsto. Og så spilte de volleyball på tråldekket med en ball festa i 

en tynn tråd slik at de kunne berge den om de slo den over rekka. Vi hadde aldri sett voksne 

menn spille volleyball før.  

 

Vi merket fort at det lå russebåter ved kai, faktisk lenge før vi fikk øye på dem. Vi kjente det 

bokstavelig talt på lukta. Og det var ikke båtene som lukta, men folka. De brukte nemlig et 

spesielt hårvann med veldig sterk lukt og så røyka de russiske sigaretter, på folkemunne kalt 

for russisk steppegras. Vi møtte dem som regel på gata på veg til byen. Det tok tydeligvis ei 

stund før de fant ut av busstidene og derfor spaserte de de tre-fire kilometerne til og fra byen 

de første dagene. Alle hadde greid håret i sirlig sveis og hatt i rikelig med hårvann. De gikk 

alltid flere sammen, røyka ustanselig og prata høyt på russisk. På ettermiddagen så vi dem på 

veg tilbake til båten, og da hadde alle som en kjøpt nylonkapper som de hadde på seg! Vi fikk 

etter hvert forklart at nylon ikke fantes i Sovjet-Unionen, så det hadde høy status. Det samme 

hadde nylonstrømper som de visstnok også kjøpte inn i store mengder. At nordmenn ikke 

syntes nylonkapper var all verden, tror jeg aldri de skjønte.  

 

Men ungene fikk altså komme om bord. Foreldrene våre var selvsagt veldig skeptiske, og 

flere av ungene i gata fikk forbud. De lurte vel på hva disse sjøfolka, faktisk både menn og 

kvinner, ville med å be alle barna om bord, og mest tror jeg de var redd for politikk. De var da 

vel kommunister hele gjengen, og dette var i sluttfasen av McCarty-tida. Og noen ganger fikk 

foreldrene rett! Ungene i gata sprada plutselig rundt med Lenin-merker på jakkene, og de 

hadde de selvsagt fått om bord i russebåten. De ble raskt plukket av oss og gjemt eller kastet. 

Men stort sett var besøka om bord uskyldige. Vi fikk te å drikke, vi fikk skiver med merkelige 

pølser på og vi fikk se filmer i messa. Stort sett tegnefilmer eller dramatiserte eventyr med 

menn i strømpebukser og damer med store kjoler – og alt med russisk tale. En gang skulle en 

russer være veldig grei, og da fikk jeg en svær sylteagurk. Jeg smilte tappert og spiste den 

høflig helt opp selv om jeg syntes den smakte fryktelig.  

 

De fleste russerne kunne svært lite engelsk, og det gjaldt jo oss selv også, men utrolig nok 

klarte vi å kommunisere litt. De ville gjerne vite om hvordan vi bodde og hvordan skolen var. 

Ei russedame tok en gang kontakt med mor mi og bad om å få se huset vårt. Vi bodde i en 

firemannsbolig, og alt i alt var det 18 beboere i huset, to hybelboere medregnet. Dama var 

utrolig imponert over at dette, i hennes hjemland ville et slikt hus hatt minst 50 leietakere. 

Hun var visst også overrasket over at de stakkars folka i Vesten ikke hadde det mer 

kummerlig, slik hun trolig hadde blitt fortalt på skolen.  

 

Da vi ble litt eldre, endra forholdet til russebåtene seg. Nå ble det handel! Russerne hadde 

nemlig vodka, og det i rikelige mengder. De ville gjerne selge, men helst ville de bytte. Og de 

ulike båtene hadde ulike ønsker. En gang ville de svært gjerne ha gode fotballer, og en annen 

gang var det luftgevær de var ute etter. Men den sikreste bytteartikkelen var pornoblad, som 

regel 60-tallets berømte norske klassiker, Cocktail. Et blad mot ei heil flaske vodka var et 

utrolig bra bytte, syntes vi. Kiosken i Skarbøvika var utsolgt i en periode, og ungdomsfylla 



tok seg kraftig opp mens russebåtene lå ved kai. Pussig nok tror jeg foreldra våre var mindre 

redd for spriten enn da vi gikk med Lenin-merkene. Men dette var altså mens den kalde 

krigen pågikk, så det var vel kanskje forståelig?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      SOMMERFERIE  

Sommerferie var to ting. Det var fri fra skolen, og det var å reise vekk på ferie. Å ha skolefri 

var deilig, og da vi var ung, var en skoleferie så lang at den virka uendelig. Vi mista tellinga 

med ukene, opplevde hver dag som veldig innholdsrik og skolen begynte på igjen først langt 

ute på høsten en gang.  

Men sommeren inneholdt også en eller annen form for ferietur. Forventningene til hvor vi 

som vokste opp i Skarbøvika på 60-tallet skulle dra, var ikke høye sammenligna med dagens 

ferier, men vi gledde oss vanvittig likevel. Tenk vi skulle reise vekk! Være borte i mange 

uker. Treffe andre barn og besøke onkler, tanter og søskenbarn.  

For det var stort sett det ferien handla om, å besøke og bo hos slektninger. Å ta inn på hotell 

var ikke til å tenke på. Skulle en bort, måtte en ha noen å besøke eller et annet veldig billig 

alternativ. De fleste hadde en eller flere tanter og onkler rundt om på bygdene. Vi møtte dem 

sjelden, men i ferien så vi dem. Og det til gangs, vi var jo ofte borte i både to og tre uker. 

Mine ferier gikk stort sett alltid til Vartdal, til Øye eller til Molde.  

Reisa til Vartdal gikk med båt, nærmere bestemt med ”Hjørungavåg”, eller sjøbussen som den 

også ble kalt. Vi tok bussen inn til byen og gikk ombord fra ei kai der. Jeg ble ofte sjøsyk på 

turen i den klamme salongen der mange gamle (syntes jeg i alle fall) damer satt og strikka og 

prata heile vegen. På Vartdal fikk vi være med i fjøsen og drikke kuvarm melk. Det likte jeg 

godt. Tantern hadde på seg skaut og stram bukse når hun gikk i fjøsen. Det var litt tøft med 

den lille dama som både spadde møkk og ikke var redd for kjempestore kyr.  

Turen til Øye gikk via Sæbø med ei lita treferge over til Leknes. Den tok bare to biler, og de 

måtte rygge på land da vi var kommet over. Bussene lukta diesel og jeg ble kvalm av det 

også, men da vi kom fram, var det glemt. Brodern og jeg fra bya var nok litt spennende, så vi 

fikk masse venner med en gang. Øye var et såpass lite sted at både gutter og jenter var 

sammen på kveldene, det var vi ikke vant til fra Skarbøvika. Noe som fascinerte meg, var at 

barna på Øye måtte jobbe i ferien. Midt i leiken kunne de plutselig si at de måtte gå og brynne 

minken, det betydde å gi dem vann. Jeg husker at jeg syntes synd på dem for dette, det var da 

tross alt ferie, men det så ikke ut til at de syntes det var en urimelig plikt. Penger fikk de 

forresten heller ikke for jobben.  

Og da vi kom hjem, hadde vi mye å fortelle, og det hadde de andre også. De aller fleste hadde 

vært på landet et sted, og så ikke noe galt i det. Det var nok slik at alle likte den forandringa 

det var å komme vekk fra hverdagen i Skarbøvika noen uker. Ikke det at vi ikke trivdes der, 

men vi var der tross alt alle de andre femti ukene i året. Utenom ferien var det ingen som 

reiste noe sted, og skole hadde vi på lørdagene også, så helgene var mye kortere på 60-tallet. 

Nesten ingen hadde bil, og hytte var det bare de rikere barna i Speidern fra indre bydeler som 

hadde. Det å dra på helgetur til for eksempel Molde og besøke slektninger var heilt uaktuelt, 

slikt kunne bare skje om sommeren. Hver eneste helg året gjennom var det i Skarbøvika vi 

var, og der måtte vi selv finne på det vi ville gjøre. Foreldrene våre følte tydeligvis ikke noe 

ansvar for å beskjeftige oss. Merkelig nok husker jeg ikke at ordet kjedelig ble nevnt så ofte, 

utenom når vi snakka om skolen da. Jeg tror vi mente at hverdagene stort sett var greie og at 

det var nok å ta seg til.  

En sommer står likevel i en egen stråleglans. Det var det året foreldra våre bestemte at vi 

skulle på Østlandet og besøke slektninger der. De kunne like gjerne sagt at vi skulle til Afrika. 



Og som om ikke det var nok, vi skulle både fly og ta tog! Det var et eventyr fra første til siste 

dag. Fly til Oslo, tog til Asker og videre både til Stavern og Gjøvik og til sist heilt til 

Åndalsnes. Vi var vekke i minst tre uker, det var sol hver dag, tror jeg, og vi bada dagen lang i 

ferskvann som var varmt, ikke isende kaldt og salt som det vi var vant til på Tueneset.  

Selv i dag skjønner jeg ikke hva som gikk av foreldra våre den sommeren. Og da vi kom 

hjem, var vi selvsagt konger, jeg mener vi levde på den ferien både ett og to år. Heilt til han 

Steinen hadde vært i Amerika og besøkt broren. Da var selv Østlandet med fly lite å snakke 

om.  

 
 

Bygutter på ferie på Øye ca 1967. Forfatteren, Roar Indergaard og Roger Larsen. Øyetausene 

heter Solveig, Aslaug og Ragnhild. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PLATESPILLER 
 
Noe av det flotteste en kunne ha hjemme på 60-tallet var en platespiller. Da kunne du høre 

den musikken du ville når du ville, og det var ingen selvfølge. I den ene kanalen til Norsk 

Rikskringkastning ble det nemlig ikke spilt så mye musikk, i alle fall ikke for barn og 

ungdom. Vi så faktisk fram til Ønskekonserten hver mandag kveld, for den begynte med to 

barneplater og ei popplate eller en slager som det helst ble kalt.  

 

I dag er de fleste radiokanaler dominert av unge programledere som snakker veldig fort og 

spiller masse populær musikk, særlig kanaler som P3 og P4. På 60-tallet var det heilt 

omvendt, programlederne var gjerne litt oppe i åra, snakka rolig og tydelig, og musikk for 

ungdom var det svært lite av. Det eneste unntaket var Ti i skuddet som gikk ukentlig fra 1965, 

et heilt program med musikk kun for ungdom som mange voksne var kritiske til.  

-De e no ikkje musikk, det e no bare bråk! Mange som hadde båndopptaker satte mikrofonen 

foran radioen og tok opp alle sangene, men da måtte ingen si noe eller lage andre lyder, for 

det kom også med på båndet.  

 

Hvis de hadde platespiller, var du ikke avhengig av å vente på Ti i skuddet eller 

Ønskekonserten. Da kunne du sette på ei plate og spille den så mange ganger du ville. Det 

eneste problemet var et platespilleren tilhørte foreldra og som regel sto inne på stua, nesten 

ingen unge hadde egen platespiller i Skarbøvika på 60-tallet. Forresten hadde omtrent ingen 

eget rom å ha den på heller, men det er en annen sak. Så du måtte passe på når foreldra dine 

var ute hvis du ville spille mye, ellers forstyrra du dem når de skulle sove middag eller høre 

radio.  

 

Det var stort sett to sorter platespillere å få. Den ene var den lille Bambino-platespilleren som 

hadde høyttaleren i lokket og gikk på batteri. Den kunne du ifølge reklamen ta med på 

stranda, men det så jeg aldri noe til. Men den kunne i alle fall bæres inn på et barnerom eller 

tas med utenfor huset. Problemet med den var at sangene ble falske om batteriet begynte å bli 

svakt.  

 

Den andre typen var litt større og var kobla på radioen slik at den fungerte som høyttaler. Den 

siste var liksom en familiemodell som sto på en fast plass. Den kunne ha en del finneser, for 

eksempel at den skifta plater selv. Og platene som var aktuelle på 60-tallet var singelplater, 

plater med kun en sang på hver side. De var ca 20 cm i diameter og lå i egne poser som ligna 

på konvolutter. I dag ville de kalt det et cover, men engelske ord hadde ikke fått samme 

innpass på den tida som i dag. Du måtte altså legge på plata og sette i gang spilleren for å høre 

en sang. Etterpå kunne du løfta arma ut igjen og høre den en gang til, eller du kunne skifte 

plate. De mest avanserte familieplatespillerne hadde ei høy stang i midten av platetallerkenen 

med en mekanisme på. Der kunne du legge på en bunke plater, og så skifta spilleren 

automatisk med å sleppe ned ei og ei plate og starte dem selv. Det var utrolig imponerende. 

Det var ellers viktig å stille inn spilleren på riktig hastighet. Singelplatene skulle spilles 45, og 

det ville si 45 omdreininger pr minutt. De gamle 78-platene, som altså skulle spilles mye 

fortere, var i ferd med å gå av moten. Longplayingplatene som blei spilt så sakte som på 33, 

var det få som hadde råd til i starten, men de kom for fullt utover i 60-åra. Musikken var 

selvsagt i mono, stereomusikk var en luksus som først ble vanlig innpå 70-tallet  

 

De fleste platene var svarte, men noe var laga i andre farger, både gult, rødt, grønt og til og 

med oransje. Det var litt rart, men samtidig ganske tøft. Utenpå plateposen var det som regel 

bilde av sangeren. I begynnelsen av 60-tallet var det nemlig enda solosangerne som 



dominerte, både blant kvinner og menn. Storeguttane og storejentene spilte plater av helter 

som Bobby Darin, Neil Sedaka, Petula Clark, Connie Francis, Cliff, Elvis og Millie. De fleste 

beherska engelsk dårlig på den tida, så verken storegutane eller vi skjønte mye av tekstene, og 

en tittel som Baby face ble morsom, for det hørtes det jo ut som noe helt annet enn det som 

var ment. Foreldra hadde også egne plater, som regel norske slagere av folk som Jens Book-

Jenssen, Alf Prøysen eller Nora Brockstedt. Blant de mest populære sangene for voksne på 

det tidlige sekstitallet var E du glad i meg ennå Karl-Johan, og den tyske slageren Seemann. 

Den første norske ungdomsstjerna var Wenche Myhre med sanger som Gi meg en comboy til 

mann og La meg være ung, og i Ålesund hadde vi jammen vår egen stjerne i Roger Engvik 

med den udødelige Kem har tatt min fena?! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



SPILLE I POPGRUPPE 
 
The Beatles forandra en heil verden tidlig på 60-tallet, og det ga seg utslag også i Skarbøvika. 

Å spille i gruppe var regna som noe av tøffeste en gutt kunne gjøre. Og her presiserer jeg gutt, 

for grupper med jenter i kom først mye seinere.  

Alt med The Beatles var tøft! Sveisen, klærne, skoene og selvsagt, musikken. Vi syntes nok 

de gikk litt langt i starten med å brøle midt i sangene, men vi kunne jo ikke være enig med 

foreldra våre, så vi godtok det også, og snart hadde vi vendt oss til det.  

 

Alle ville ligne The Beatles, og midt på 60-tallet begynte det også i Skarbøvika å gro fram 

etterligninger under trapper og i kjellerrom. Blikkbokser ble stilt opp på et bord og fjøler blei 

spikra sammen og malt for å forestille gitarer. Lyd kom det kun fra han som tromma på 

blikkboksene, resten var sang på stotrende engelsk, stort sett bare første vers og refrenget av 

hver sang, men i et trangt rom hørtes det ikke så verst ut. Det var aldri noen diskusjon om 

hvor mange som skulle med i gruppa. Fire var et magisk tall, tre gitarer og en trommeslager. 

Rolling Stones hadde riktig nok fem medlemmer, men de var såpass utrerte at vi ikke likte 

dem noe særlig. Dessuten hadde de ikke like klær. 

 

Etter den første famlende starten var det noen som tok et steg videre. Leikebutikker inne i 

byen solgte små plastikkgitarer med fire strenger til 12 kroner, og en gjeng fra Kleivane hadde 

gått til anskaffelse av tre slike. Fjerdemann hadde et slagverk av bokser, cymbaler av lokk, 

hjemmespikka trommestikker og en krakk til trommestol. De holdt til nede i ei uinnreda 

kjellerstue med murvegger, så klangen var god. Det var ikke mulig å stemme plastgitarene, og 

ingen kunne et grep, men det ble da toner når de slo over strengene med plekter klipt ut av 

plastbokser. To av dem sang ganske bra, så All my loving og Twist and shout lød flott og ga 

gjenlyd fra murveggene. Gruppa måtte ha et navn, og det var ingen som tvilte på at det skulle 

være på engelsk. Valget falt på The Silver Boys, og akkurat da tror jeg ikke noen av dem 

tenkte på at det nærmest var plagiat av navnet til Sølvguttene som sang hver julaften i radioen. 

Dette var jo et mye tøffere navn!  

 

Neste problem var å skaffe like klær. Å kjøpe ekstra klær bare for noe foreldra så på som en 

leik, var selvsagt uaktuelt. Men mora til den ene jobba på Polyform, og hun klarte å skaffe 

noen meter med et oransje plaststoff som ei anna mor sydde om til vester. Selv fikk jeg 

oppdraget med å skrive gruppenavnet på vestene, og det gikk fint med kulepenn. Det ble 

veldig tøft! Fire gutter med nesten like klær og "ekte" gitarer var jo så nær en kunne komme 

til The Beatles. De øvde inn noen sanger, og jammen blei noen av jentene også invitert inn for 

å høre på. De var mektig imponert - tror jeg. 

 

Men hvor gikk nå veien videre? Tross alt kunne ingen spille, og innerst inne visste alle det. 

Men til jul fikk den ene gitaristen en ekte gitar, og like etter hadde en av de andre bursdag, og 

han fikk også gitar i presang. The Silver Boys ble snart glemt, men nå skjedde ting raskt. 

Flere gitarer dukka opp på gutteromma, noen hadde lært å stemme, og plutselig var det en 

som kunne spille en sang på rett. Hang down your head, Tom Dooley! var en av de enkleste, 

den hadde bare to grep, og da tre grep var innlært, kunne nesten alt spilles på gitar. Vi laga 

våre eget gitarkurs og lærte av hverandre, og slik ble sang og musikk en viktig del av 

ungdomskulturen. Og der satt vi, en gjeng med gutter og jenter og røyka og sang engelske 

sanger i en selvsnekra kåk i mørke høstkvelder og følte oss ett med noe stort som foregikk ute 

i verden og som foreldra våre ikke skjønte noe som helst av. Where have all the flowers gone? 

There is a house in New Orleans. Ob-la-di, ob-la-da, life goes on-brah!  

 



Tanken om å danne popgruppe dukka ofte opp igjen, og nå hadde forsyne meg noen kjøpt seg 

el-gitarer med forsterker. En annen hadde krangla seg til å få et billig Tacton slagverk, og i 

løpet av bemerkelsesverdig kort tid dukka det opp grupper både her og der som faktisk kunne 

spille! Noen døde fort ut, mens andre tok raske steg oppover og spilte snart til dans på 

Samfern og Sifen. Da hadde Ålesund nesten blitt til Liverpool, og den ultimate drømmen for 

de fleste gutter var å være en av de som sto framme på gulvet og trakterte instrument og sang 

så utrolig tøft gjennom sanganlegget. I ettertid vet vi at noen av dem blei veldig gode og 

gjorde det til et levebrød mens andre la vekk gitaren, klipte håret og bare fikk en kort 

renessanse mange år etter på arrangement som Back to the Sixties og Seventies once more. På 

hver vår måte har vi som vokste opp på den tida blitt prega av sektitallsmusikken, og alt 

begynte altså med The Beatles som slo an tonen til og med i lille Skarbøvika. 

 

 

 

 
 
     «Blame» ca 1967: Helge Wolstad, Arne Harsem, Rolf «Goffy» Hessen, Leif Strandabø. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Skolen er et slaveri! 
 

 

 

 

 

 

 

                                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    BARNESKOLEN 



 

Barneskolen i Skarbøvika er revet. Den var bygd i overgangen fra 50- til 60-tall og lå så midt i 

bydelen som det gikk an. Den hadde fire klasserom, ett lærerrom, to toalett og et leskur. 

Skoleplana var asfaltert, så den var jevn og fin, men den hellet mot øst i hele lengden, noe 

som krevde en spesiell teknikk når en skulle spille fotball. Mer om det lengre nede.  

 

Det hadde tidligere vært skole i ei stor murbygning som lå like ved nyskolen. Denne var nå 

igjen blitt boliger som det sårt trengtes flere av i en voksende bydel. Skarbøvik skole var en 

såkalt paviljong-skole. Ordet paviljong ble her brukt om en ”frittstående el. selvstendig del av 

et større bygningskompleks, særlig ved institusjoner, skoler, sykehus.” Helt konkret så var 

Skarbøvik skole et underbruk av Aspøy skole, og rektor Flisnes var også rektor for de ca 120 

elevene som gikk i Skarbøvika. Han kunne med lange mellomrom plutselig komme inn i 

klasserommet og vise seg for elevene. Han virket utgammel og streng, og jeg minnes at alle 

satt urørlige de minutta besøket varte.     

 

Skolen hadde fire klasser og fire lærere. Alle var damer, og de gikk uten unntak i skoleforkle 

av nylon som var moderne på den tida. Vi antok at de også var gamle, men mange år etter, da 

jeg selv var blitt lærer, traff jeg min barndoms lærerinne på et kurs og fikk vite at hun var 24 

år da hun begynte med vår klasse. Flere av lærerinnene fikk også barn de åra vi gikk på 

skolen, noe vi lot som at vi ikke forsto før de fortalte det. Lenger enn det turde vi ikke tenke 

på den saken! 

 

Dagene i småskolen var fulle av Egners lesebok, Ola-Ola fra gården Heia, Mor kjøper-

oppgaver i matematikk, border (hvorfor i all verden lærte vi å tegne border?), lignelser om 

Den rike mann og Lasarus og Jesus metter 5000 i ødemarken, pugging av salmevers, Mange 

trær i skogen står, la den store øksa gå, pappsløyd, kanonball og til slutt: Ha takk O Gud for 

dagen som skinner lys og klar. Alle hadde ransel av plast og pennalhus av tre, og blekk og 

penn var et lite helvete for uvørne og utålmodige gutter. Finnes forresten trekkpapir lenger? 

 

Skarbøvik skole var svært moderne på ett område, nemlig at elevene gikk i fellesklasse. For 

oss var det helt naturlig, men da vi kom i femte og ble overført til Aspøy, oppdaget vi til vår 

undring at de andre på samme klassetrinn gikk i rene jente- og gutteklasser. Men det var ikke 

mye likestilling som kom ut av den progressive organiseringa. Guttene i 3. og 4. klasse 

disponerte 90 % av skoleplana til å spille forball. Jentene og de mindre elevene måtte ta til 

takke med utkantene der de kunne hoppe strikk eller tau, spille knivspill eller bare springe 

etter hverandre. Skolen hadde ingen gjerder, men vi visste hvor de usynlige grensene gikk for 

hva som var innenfor og hva som var utenfor skolens område.  

Å gå utenfor var forbudt og ble straffet om det ble oppdaget. Og om vakthavende lærerinne 

ikke så det (hun sto som regel under tak, i alle fall når det regnet), var det alltid noen som 

klaget. Skadefryd var som kjent en god fryd, og noe særlig solidaritet var det ikke snakk om, 

selv om de fleste var barn av arbeiderklassen. 

 

Som nevnt skrånet forballbana nedover mot øst. Det førte til veldig mange innkast fra nedre 

langside. De som førte en ball opp langs den sida, måtte både beregne retning mot 

motstanderens mål og passe på at ballen ikke trillet utfor kanten. Dette krevde en viss teknikk 

som bare var brukbar på denne bana og ellers var uten verdi. Målet mot nord var den ene 

åpninga i uværsskuret. Fordi skuret også sto på hellende grunn, fikk målet form av et litt 

ujevnt parallellogram der det venstre krysset var høyere enn det høyre. Ingen klarte å redde 

baller som gikk inn der oppe. Målet på den andre sida av bana var langt mer diskutabelt. Det 

bestod vanligvis av to greiner eller fjøler som satt ned i bakken rett utenfor asfalten, men det 



kunne også være bare to steiner. Resultatet var at det nesten daglig var høylytte diskusjoner 

om en ball hadde vært inne, utenfor eller over. Det kunne være stort engasjement, men som 

alltid i barndommen vant de eldste og sterkeste slike diskusjoner, og spillet gikk videre til 

klokka ringte. Det siste var for øvrig en kilde til evig konflikt. Skulle fotballspillet avbrytes av 

klokka, eller skulle et angrep spilles ferdig? Lærerne mente selvsagt at klokka skulle avslutte 

spillet, og guttene var selvsagt uenige. Så vidt jeg husker ble denne konflikten aldri løst.  

 

Vi hadde lært av de eldre barna å hate skolen. Skolen er et slaveri – det er alle enig i. At de 

fire åra på Skarbøvik skole skulle vise seg å være nærmest paradisiske mot det som møtte oss 

på den overfylte og skremmende Aspøyskolen, skjønte vi først i ettertid. Men da var det ingen 

veg tilbake. 

           
                      4. klasse på Skarbøvik skole, 1964 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    ASPØYSKOLEN 
 

De fire første skoleåra gikk vi fra ytre bydel på Skarbøvik skole, en paviljong bygd litt før 

1960 med fire klasserom. Vi gikk i fellesklasse og var størst i plana allerede da vi var i fjerde 

klasse. Men inne i oss var lå det en klump som ble større og større fram mot sommeren før 

femte. Vi skulle overføres til Aspøy.  

 

Selvsagt gledet vi oss litt, det handla tross alt om å bli stor, noe som til enhver tid er viktig i 

en barndom. Men det var nok mer å gru seg til enn å glede seg til.  

Først og fremst fordi skolen var så enormt stor. Den hadde opp mot tusen elever, ble det sagt, 

og det var framhaldskole der, så de eldste var 16 år. Dessuten hadde vi hørt at vi skulle få 

mannlig lærer, og han var kjent for å være veldig streng. 

 

Og vår nye lærer Nils Kvalen begynte også tøft. Han hadde tydeligvis fått informasjon om 

hvem han burde passe på, for jeg og fire andre som hadde problem med å sitte i ro, ble kalt 

fram til kateteret i første time. Kvalen gjorde det fullstendig klart at vi ville bli holdt skarpt 

øye med og at han ikke på noen måte kom til å tolerere noe tull. Hadde vi forstått? Selvsagt, 

vi så ned og ingen sa et ord. Men innerst inne husker jeg at jeg syntes det var urettferdig å få 

kjeft før vi hadde gjort noe.  

 

Kvalens reprimande ble imidlertid glemt allerede i første friminutt. For oss som kom fra 

Skarbøvik skoles idyll der vi var størst og dominerte, ble overgangen fryktelig. Plana på 

Aspøy var overfylt, og de aller fleste var større enn oss. Det ble med en gang klart at 

fotballspill i friminutta, slik vi var vant til, var uaktuelt. Her handla det først og fremst om å 

finne et trygt sted å oppholde seg og å unngå å bli tatt av de store. I dag vil jeg si at det var en 

luftegård - ikke ei skoleplan. Det gikk også opp for oss at de yngste elevene mangla, og vi 

fikk snart vite at de var i Lilleplana på østsida av bygget, den mest forblåste og utrivelige 

skolegård i Norge noen sinne, det er jeg sikker på, men muligens litt mindre skremmende enn 

Storeplana der vi var? 

 

Selvsagt var Aspøyskolen imponerende. Den hadde fire etasjer og tårn og så nærmest ut som 

et slott. Etter hvert fant vi ut at skolen hadde to gymsaler, geografirom, naturfagrom, 

fysikksal, musikkrom, bibliotek, tresløyd, metallsløyd og håndarbeidssal, legekontor, kinosal 

og heimkunnskap. Og så hadde den hjelpeklasse. Der gikk de dumme, det var det ingen tvil 

om, for det sto HJELPEKLASSE med tydelige bokstaver over døra! Men hva hjelper et 

imponerende bygg, det er det som skjer der som teller?  

 

Aspøyskolen hadde et enormt toalett for gutter og sikkert et like stort for jenter, men det har 

jeg aldri sett. Men å gå på do i friminutta var livsfarlig. Det var nemlig fast tilholdssted for 

noen av de tøffeste guttene. De røyka åpenlyst og snakka truende til alle som kom inn. Du 

kunne ikke bare å stille seg ved pisserenna og tro at du fikk stå i fred. Hvert øyeblikk kunne 

du få ei klo i nakken eller et spark i ræva. Eneste løsning var å gå på do i timene, eller å holde 

seg til skolen var slutt, mange valgte den siste løsninga. 

 

Det var vanskelig å finne på en leik i friminutta, rett og slett for at det ikke var plass. Nå var 

jentene heldige som var vant til å hoppe strikk og tau, det tok jo ikke så stor plass, men for oss 

guttane ble det mye stilleståing, og da ble det lett knuffing. Hvis to gutter (aldri jenter!) kom i 

slåsskamp i plana, samla det seg straks en stor sirkel rundt som taktfast ropte: Heia! Heia! 

Heia! Heia! Men det varte sjelden lenge, for vakthavende lærer hørte også ropa og brøyta seg 

veg inn i flokken, tok de to kamphanene i håret og dro dem med seg inn i bygget. De gangene 



det gjaldt meg, husker jeg at det meste var over straks vi var innendørs. Noen form for 

mekling eller konflikthåndtering var det ikke snakk om. Kun en rask skjennepreiken før vi 

blei kasta ut igjen. Merkelig nok var det alt som skulle til, det ble aldri omkamp i det 

friminuttet i alle fall.  

 

Jeg gikk tre år på Aspøy. Jeg kan ikke si at jeg grudde meg til hver dag, men altfor ofte. Det 

var alltid noen en måtte passe seg for. De såkalte bøllene gikk rundt og så etter noen å bølle 

med, og alle som var minst ett år yngre, var utsatt. Det ble en del slag å få, men etter hvert ble 

vi prega av miljøet og begynte å tøffe oss selv mot de som var yngre og svakere, og slik ble 

systemet videreført. Men hva annet kunne en vente når en stappa hundrevis av barn inn i en 

firkanta betongskolegård uten et eneste leikeapparat? Jeg har nesten ingen nostalgiske minner 

om Aspøyskolen, og jeg var letta den dagen jeg gikk ut av porten for siste gang i juni 1967. 

 

 

 

 
              Samme klasse som på forrige bilde, 3 år etter (1967). 

 

 

 

 

 

 

 

 



   SVØMMESERTIFIKAT 
 

Det var ikke lett å lære å svømme på 60-tallet. Sjøen var kald, og et fantes få svømmehaller. 

Modern skulle prøve å lære oss i fjøra på Tueneset noen ganger midt på sommeren, men det 

ble bare med noen spede forsøk der hun vasset ved siden av og holdt oss under haka. Faktisk 

vet jeg ikke om hun kunne svømme selv. Hun sa at hun kunne, men jeg så aldri at hun 

svømte. Fadern var sjømann, så han var ikke svømmedyktig, de to tinga hang på et uforklarlig 

vis sammen. 

 

-Kan du å svømme? -Litt, men tøkje å legge me av med haudet over vann! E svømme mest 

under vann. Det var svært få skarbøvikunger som kunne å svømme før de nærma seg tenåra. 

Vi bada mye om sommeren, men det ble mest plasking og hyling. Vi tørte knapt nok å ha 

hodet under vann. Dessuten var det få dager at sjøen var så varm at vi kunne være uti lenge av 

gangen. Skarbøvikskolen hadde selvsagt ikke svømmehall. Vårt første møte med noe slikt var 

i femte klasse på Aspøyskolen. Vi hadde gledd oss til det og trodde at vi da fikk lære å 

svømme, men der blei vi skuffa. Svømmehallen var et lite basseng i kjelleren, visstnok et av 

de første i landet da det ble bygd på 1920-tallet, men nå var det gammeldags og trangt, selv 

om klassen var delt i svømmetimene mellom gutter og jenter. Læreren slapp oss inn og 

beordra avkledning og dusjing. Selv sto han i dress og slips og slo på og av dusjanlegget. 

Badebukse var forbudt, vi skulle værsågod å bade nakne. Jeg vet ennå ikke om det var et 

vedtatt prinsipp, eller om det var vår svømmelærer som fant på den regelen selv. Vi bada i alle 

fall nakne gjennom det meste av puberteten, så der var det ikke snakk om å være sjenerte. 

Kanskje var akkurat det litt sunt? 

 

Da vi endelig var kommet ut i vannet, gikk læreren! Ja, du leste riktig. Han ba oss oppføre oss 

skikkelig og ikke stupe fra kanten, og så gikk han opp på lærerrommet og drakk kaffi og retta 

engelsk gjenfortelling. Vi var overlatt til oss selv i et basseng der nesten ingen kunne 

svømme. I dag er det nesten så jeg ikke tror det selv. I en svømmetime var det en gutt i 

klassen som knakk ei tann da han stupte, og da sto læreren der et par ganger og passa på oss, 

men snart ble han lei, og alt glei tilbake til det normale. Da timen nærma seg slutten, kom han 

ned igjen, plystra høyt og vi måtte opp i dusjen igjen, Og det som her er beskrevet var alt vi 

fikk av svømmeundervisning, en dag pr uke i tre år på Aspøy skole. 

 

Vi får prise oss lykkelig over at Ålesund kommune hadde en plan B. I sjette klasse fikk vi 

nemlig tilbud om å gå på gratis svømmekurs på Volsdalen skole på kveldstid. De aller fleste 

meldte seg på, og gjennom vinteren tok vi bussen inn til Volsdalen der en Svømmelærer med 

stor S møtte oss med et skikkelig opplegg som uke etter uke førte oss gjennom de ulike trinna 

fram mot det som den norske staten definerte som svømmedyktighet, nemlig evnen til å 

svømme 25 meter. Det som var litt spesielt på kurset, var at noen av elevene i den såkalte 

hjelpeklassen på Aspøy også gikk der. Vi gikk jo på samme skole til daglig, men vi hadde 

ingen kontakt med dem. Nå var vi i vannet sammen gjennom mange kvelder, og faktisk fant 

vi ut at de var ganske greie og ikke så veldig annerledes enn oss som gikk i "vanlige" klasser. 

Etter svømmekurset begynte vi å si hei til dem når vi møttes i skoleplana.  

 

Slutten på svømmekurset var den høytidelige prøven der vi skulle ta Svømmesertifikat. Vi 

måtte da vise at vi kunne svømme 25 meter brystsvømming i rolig tempo og med full kontroll. 

I bassenget i Volsdalen ville det si at vi møtte svømme langs den ene langsida, svinge og 

svømme kortsida før vi til slutt forserte ei ny langside og var i mål. Jeg var vanligvis flink på 

skolen, men her fikk jeg et av mine første nederlag. Jeg strøk på den første prøven og måtte 

fortsette noen uker til. Det svei! Og selvsagt fikk en høre at en ikke var god nok av de som 



besto, det meste var nådeløst slik i Skarbøvika på 60-tallet. Men litt lenger utpå våren fikk jeg 

også det etterlengta svømmesertifikatet. Det var høytidelig undertegna av selveste 

skoleinspektør Martin Korsbrekke og den flinke og kjekke svømmelæreren Oddbjørn 

Sandvik. Han lærte meg faktisk noe viktig i livet. Siden har jeg selv undervist elever både i 

svømming, stuping og dykking, men da hadde svømmesertifikatet gått av moten. Jeg tok vare 

på mitt i mange år, men nå tror jeg ikke jeg har det lenger. 

 

 

                  
 

           Klassisk svømmesertifikat fra 60-tallets Ålesund.  

 

 

 



      PAPPSLØYD 
 

På 60-tallet fantes et merkelig fag i skolen som i dag er forsvunnet, nemlig pappsløyd. Navnet 

oppsto sannsynligvis som en avledning av ordet tresløyd og metallsløyd. De skulle kanskje 

illustrere en slags utvikling fra det lette til det vanskelige der vi måtte gå gradene oppover. 

Slik var det også i praksis. Da vi seinere kom på Aspøy skole, fikk vi faktisk tresløyd, guttene 

altså. Skarbøvik skole på 60-tallet ble som alle skoler i Norge drevet etter Normalplanen av 

1939, og der fantes ikke noe om likestilling i skolen. Jentene hadde håndarbeid, de måtte lære 

å sy og strikke, de skulle jo bli husmødre, men det var ikke aktuelt for guttene. Altså måtte vi 

ha et alternativ, og det ble pappsløyd. Så vidt jeg husker hadde vi det bare i fjerde klasse, og 

til og med etter skoletid. Det var nemlig sånn at vi hadde bare en lærer, og hun måtte både 

undervise jentene i håndarbeid og guttene i pappsløyd. For å få det til måtte hun sende guttene 

hjem når jentene hadde håndarbeid om omvendt når vi skulle ha pappsløyd. 

 

Å ha pappsløyd ville si å forme med papp, lim og limbånd. Vi brukte ganske stiv papp og 

klipte eller skar ut biter som ble satt sammen til for eksempel hus, båter eller fly. Det med å 

skjære var et ømt punkt. Vi fikk jo ikke bruke tollekniven som alle klasserom var utstyrt med, 

så frøken måtte skjære alt som skulle skjæres. Det ble mye venting, for hun måtte jo gjøre det 

veldig nøyaktig om det skulle bli fint. Limbåndet vi brukte var av den gamle brune typen som 

måtte fuktes på den ene siden for at det skulle lime. Som regel sleika vi på det, det smakte 

ganske ekkelt, men det virka greit nok.  

 

En fin ting vi laga var en modell av Skarbøvika! Vi forma bydelen av våt sand i den store 

sandkassa med bein som vi hadde i klasserommet (hvor ble det av sandkassene i skolen?), og 

det så ganske flott ut! Sukkertoppen, Pila, Olsfjellet og Drevikfjellet var med, likeså 

Osholmen og Notholmen. Så laga vi våre egne hus i papp og malte dem med vannfarger. Det 

var ikke så nøye med målestokken, så noen bodde i miniatyrhus, mens andre hadde rene 

palassa.  

 

En annen oppgave var å lage en ringperm, og da stifta vi bekjentskap med en annen ting som 

er forsvunnet fra skolen, nemlig sjirting. Sjirting er en slags mellomting mellom seilduk og 

voksduk. Det er laget av et eller annet sterkt stoff og har farge på den ene siden. Det ble brukt 

til å binde inn bøker, og det var akkurat det vi gjorde også. Ringpermen besto av tre deler av 

papp, forside, bakside og rygg. For å hefte disse tre sammen limte vi sjirting over ryggen og 

litt ned på sidene. Dermed hang de i hop og hadde to "ledd" der de kunne bøyes, akkurat som 

en moderne ringperm i plast. Permen vår var ca tre cm tjukk, og skulle ha plass til minst 

hundre ark. Det fikk vi imidlertid ikke. Frøken delte ut ti ark med hull til hver som vi tredde 

inn på metallarmene vi hadde montert inni permen. Det så litt knapt ut når det var så god 

plass, jeg husker at jeg var litt skuffa, men slik var det, flere hadde de sikkert ikke råd til. 

Permen brukte jeg senere til tegneblokk, så den kom faktisk til nytte. Dessverre har den 

forsvunnet på vegen. Det er egentlig synd, jeg skulle gjerne hatt den i dag og sett hva vi laget i 

det merkelige faget pappsløyd. 

Skolen hadde flere merkelige fag på 60-tallet. Heimstadlære var det noe som het, trolig var 

det en slags forløper til det som seinere ble O-fag og deretter samfunnsfag. Vi lærte om 

fjordene i fylket og alle de store bygdene. Faktisk har jeg kunnet dem siden det, så unyttig kan 

en ikke si det var. Det var heller ikke det faget som den gangen het sang og i dag heter 

musikk. Vi sang masse og lærte utrolig mange vers av hver sang. "Mormor sover", "I dag er 

det søndag og far har fri", "Jeg snører min sekk", "Eg veit ei lita jente", "Jeg vil aldri mere 



hunden slå", "Jeg er havren" og "Vi går över daggstänkta berg, fallera" - jeg kan dem alle 

sammen på rams. Det er da noe. 

Et fag jeg derimot hata var skriving. Det var et eget fag på timeplanen. Skjønnskrift het det 

visst før vi begynte på skolen, men det gjaldt i alle fall ikke for min del. Jeg skrev forferdelig 

stygt, og måtte attpåtil skrive med penn og blekk, altså penneskaft med pennesplitt og 

blekkhus. Og trekkpapir. Og som om ikke det var nok, skulle vi tegne border, det dummeste 

påfunn som noen gang er gjort! Greit at læreren mente at noen border var en god øvelse i 

sammenhengende skrift, men for min del ble det bare rot. Jeg fikk det ikke til, og det gikk 

nesten ut over sjøltilliten. Jeg trodde virkelig at en måtte kunne skrive pent for å bli et gagns 

menneske. Hadde bare en eller annen med en tidsmaskin kunne fortalt meg at jeg nå femti år 

senere skulle skrive denne teksten med en PC der alle skriver like fint, da hadde de spart både 

meg og modern for mange bitre tårer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   PUGGE SALMEVERS 
 
Var det noe de fleste som gikk på skole på 60-tallet hadde lite sans for, så var det kravet om å 

kunne salmer utenat. Det begynte allerede da jeg gikk på småskolen i Skarbøvika og fortsatte 

alle åra på Aspøy. Vi fikk salmevers i lekser, og de skulle pugges slik at vi kunne stå ved 

siden av pulten og si dem frem på rams. Som regel skulle vi også lære flere vers av hver 

salme, det ene etter det andre.  

 

Redningsmannen er oppstanden, 

er oppstanden i morgengry! 

Helvede greder, himmelen seg gleder, 

himmelen seg gleder med lovsang ny. 

 

For de som ikke vet det, er dette altså andre vers av Påskemorgen slukker sorgen, og det sitter 

spikra oppi hodet et sted. Og jeg kan mange flere. Kirken den er et gammelt hus, Lover 

herren, Med Jesus vil eg fara, Gjør døren høy, gjør porten vid og Jesus det eneste, helligste 

reneste navn som på menneskeleber er lagt osv. Pluss alle julesangene - fra ende til annen de 

også.    

 

Det var forresten ikke bare salmevers som skulle pugges. Fortellingene i bibelhistoria måtte 

også læres utenat. Den barmhjertige samaritan, Den rike mann og Lasarus og Jesus 

helbreder ti spedalske. Og så var det Martin Luthers lille katekisme. De ti buda, trosartiklene 

og mye anna, og alltid DET ER: etterpå der Luther forklarer de enkelte bibelorda. Alt dette 

var viktig å kunne om det skulle gå oss godt og vi skulle få leve lenge i landet.  

 

Ofte forsto vi ikke tekstene vi pugga. De var jo skrevet på et gammelt stivt språk, og det ble 

sjelden forklart. Mange formuleringer har jeg først forstått i voksen alder. Ta for eksempel 

fjerde linja i Glade jul: Hvor de ser hva for Gud er skjønt! Dette var rett og slett gresk for meg 

som åtte år gammel skolegutt.  

Og hva var egentlig et julekvad? Harpe forsto jeg, men hva var en salter?  

 

Noen ganger trodde jeg at jeg skjønte teksten, men forsto lenge etter at jeg hadde tatt feil. 

Paradis grønt i Glade jul trodde jeg var et paradis slik jentene hoppa i, tegna med et grønt 

kritt på fortauet. Lover Herren, gamle, unge tolka jeg som en gammel unge, altså en som var 

eldre enn meg, og Kimer I klokker trodde jeg betydde at en eller annen ringte i klokkene, men 

det er jo feil. Det er en oppfordring til klokkene om å ringe selv! (Ring, dere klokker!) Lett 

skulle det ikke være, nei. 

 

Noen salmer radbrakk vi slik unger ofte gjør med kjente tekster: Av Saba kom de konger tre, 

med Chevrolet, de krasja med et palmetre, Halleluja! Halleluja! (Det var forresten veldig 

vanskelig å holde seg alvorlig når vi sang Saba, men det er ei anna historie.) Eller: Deilig er 

den himmel blå, Knoll og Tott skal ut å gå! Dette var ikke noe vi tørte å synge i timene, det 

ville jo vært nærmest som å spotte, og det var visst en dødssynd.  

 

En salme jeg husker godt er denne:  

 

Med Jesus vil eg fara  

på livsens ferd i lag. 

Gud, lat den samferd vara 

alt til min døyand  dag! 



Det er mi høgste æra, 

det er mi største ros 

hans fylgjesvein å vera 

og vandra i hans ljos. 

 

Her hørtes det ut som vi sang ANSJOS heilt på slutten, og det var like morsomt hver gang. Og 

der klarte heller ikke læreren å høre at vi sang feil.  

 

Har jeg så "hatt vondt av" å lære alle disse salmeversa? Sikkert ikke, det var vel god 

hjernetrim å måtte pugge slikt gjennom mange år. Men har jeg hatt nytte av dem? Svaret er: I 

veldig liten grad. Det er greit å kunne julesangene når en går rundt et juletre, men ellers har 

jeg ikke hatt bruk for dem. I begravelser får en teksten utlevert, og i kirka går jeg aldri. Så alt i 

alt var det vel ufattelig mye bortkasta arbeid og mange timer med irritasjon og utålmodighet, 

pluss kjeft fra læreren når jeg ikke kunne leksa. Av det vi måtte pugge har jeg nok hatt mye 

mer nytte av sterke verb på engelsk og gangetabellene. Heldigvis var det plass til dem også 

oppi hodet - blant alle salmeversa.  

 

PS: Er det noen i dag som kan alle de store øyene i Danmark på rams?  

Her kommer de: Sjælland - Fyn - Langeland - Lolland - Falster - Møen - Bornholm. Limt fast 

i hjernebarken siden 1966.  

 

                  
     



     SKOLEBANKEN 
 

Et 60-tallsfenomen som ingen barn skjønner noe av i dag, er skolebanken. Alle som gikk på 

skole i Ålesund på den tida, husker den derimot godt. Det var et ukentlig ritual i sju år, 

spennende, men også med en liten bismak. Mer om det lenger nede. 

 

Men først litt om sparebørser. (Egentlig heter det vel sparebøsse, men i Skarbøvika sa vi 

børse.) Alle barn hadde en slik som de putta penger på. Vi blei tidlig prenta inn hvor viktig 

det var å spare, og det gjorde vi gjennom hele barndommen. Hva vi egentlig sparte til, visste 

vi vel ikke helt. Det var noe en ikke diskuterte, sparing var en nødvendighet - ferdig med det. 

Foreldrene våre kom i blant trekkende med historier om harde tider og hvor viktig det da 

hadde vært å ha penger på bok, men jeg tror ikke vi egentlig forsto dybden i det de fortalte. 

Heller ikke skjønte jeg vitsen da fadern prøvde å forklare renter for meg. Fire-fem kroner i 

belønning pr år for å spare en hundrelapp hørtes ikke særlig fristende ut. 

 

Sparebørsa fikk vi i banken, og den var gratis. Først het det sparegris, og det var også en gris 

av hard plastikk med et smalt hull på ryggen til å putte penger ned i. Som regel var det en 

slags mekanisme i selve hullet som gjorde det vanskelig å få penger ut igjen. (Vanskelig, ja - 

men ikke umulig!) Noen griser hadde også et rundt hull til å putte sammenrulla pengesedler 

inn i, men det var det sjelden vi fikk anledning til å gjøre. Seinere ble grisen bytta ut med 

andre og finere sparebøsser. Den jeg likte best var et grønt hus med ei stor kvit pipe der en 

putta pengene ned i pipehullet. Så kunne jeg se dem gjennom vinduene, der de lå og frista 

meg.  

 

Problemet med å spare var nemlig at du måtte utsette det å bruke penger. For oss 

som vokste opp på 60-tallet betydde penger først og fremst en mulighet til å  

kjøpe snop, og helst med en gang. Denne følelsen måtte da balanseres mot det  

fornuftige i å spare, for å kunne bruke mye mer en gang i framtida, og da til noe  

viktig. Det skal ikke nektes for at det lille grønne huset i blant opplevde innbrudd. Det var 

ikke lett, men med en smal kniv gikk det an å lirke ut ei og ei krone. 

 

Skolebanken var en finurlig innretning. Det var en liten koffert med 30 smale hull, og hver 

klasse hadde sin koffert. Under hvert hull sto navnet til en elev. Jeg skjønte ikke den gang 

hvordan de klarte å skille pengene fra hverandre, men senere har jeg sett at det var 30 atskilte 

rom inne i kofferten. Hver uke på en fast dag kunne vi sette inn penger. Da kom vi fram en og 

en og putta det vi hadde fått med oss hjemmefra på koffertsparebørsa. Vi hadde ei lita gul og 

rød bankbok som frøken (eller læreren) førte inn summen i og signerte. Jeg fikk som regel ei 

krone med hjemmefra, aldri mer, men noen ganger hadde ikke modern ei krone å avse. Ei 

jente i klassen satte alltid inn fem kroner. Henne var jeg veldig misunnelig på, og jeg snakka 

om det hjemme, men det var tydeligvis heilt uaktuelt for modern å sende med to gutter fem 

kroner hver til skolebanken. Det hadde vi rett og slett ikke råd til. 

 

De fleste i klassen satte inn penger hver gang. Det var litt stas over dette skolebankritualet, jeg 

må innrømme det, men samtidig husker jeg at jeg syntes litt synd på dem som ikke satte inn 

noe, eller i alle fall veldig sjelden. Ofte hadde de "glemt" å ta med penger, men jeg skjønte 

nok at det ikke var hele sannheten. Skolebankkofferten blei oppbevart i et skap i kateteret. En 

gang hørte jeg om en skole på Østlandet der kofferten hadde blitt stjålet. Det gjorde inntrykk 

på meg, jeg synte synd på de som hadde mista pengene sine. 

 



Da vi gikk ut av skolen i sjuende klasse, fikk vi bankboka til odel og eie. Jeg var veldig spent 

på hvor mye det var blitt etter alle disse åra med sparing. Det måtte da være ei lita formue 

med rentene som vi hadde hørt så mye om. Men der blei jeg skuffa. På min konto sto det 178 

kroner. Det var jo en bra sum, men jeg hadde liksom trodd at den var større. Jenta med 

femmeren hadde over 500 kroner. Noen ville ikke si hva de hadde. 

 

Hva gjorde jeg så med sparepengene mine, de jeg hadde spart i sparegrisen hjemme og de fra 

skolebanken? De sto i banken noen få år, og fadern mente de burde brukes til utdanning, men 

da jeg var 14 år, fikk jeg ta ut en bra sum og kjøpe meg en gitar. Resten brukte jeg to år 

seinere sammen med det jeg hadde igjen av konformasjonspengene til å kjøpe en 

motorsykkel. Fadern syntes det var utrolig dumt, men der var nok ikke poden enig. Jeg hadde 

mye mer glede av motorsykkelen enn penger i banken. 

 

 

 

 

       

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HELSELÆRE  
 

På 60-tallet og også senere hadde den norske skolen et fag som het helselære. Vi hadde ikke 

undervisning i det så lenge vi gikk på Skarbøvik skole, men da vi kom på Aspøy i femte 

klasse, hadde vi allerede begynt å glede oss til sjuende da vi skulle ha helselære. Da skulle vi 

endelig få svar på noen svært viktige spørsmål i livet! Noe av det vi gledet oss aller mest til 

var FILMEN! Vi hadde nemlig hørt av de eldre elevene at i sjuende klasse fikk de se en film 

om hvordan man får barn, og det var visst sterke saker. Rett på sak og rene ord for pengene, 

ble det sagt, men detaljer fikk vi ikke vite. Vi måtte smøre oss med tålmodighet, vi som alle 

andre. 

 

Fram til sjuende klasse hadde vi vanlig naturfagundervisning i samla klasse. Men da vi skulle 

begynne i sjuende, ble vi delt mellom gutter og jenter to timer i uka. Den ene var sangtimen. 

Guttene skulle ifølge norsk lov og skolens læreplaner ha stemmeskifte i sjuende klasse, og da 

kunne vi ikke synge. Til gjengjeld skrev alle gutter stygt, så mens jentene fikk ha sang alene 

uten at rustne guttestemmer blanda seg inn, ble vi satt til å terpe skjønnskrift og border enda et 

år!  

 

Den andre timen der gutter og jenter ikke kunne ha felles undervisning, var altså i helselære. 

Endelig var dagen kommet! Ordet "Helselære" lyste mot oss på timeplanen, og vi gledde oss 

noe helt utrolig til det vi snart skulle få del i. Også FILMEN da! Den skulle vi nå altså få se. I 

den første helselæretimen tok jentene med seg ranslene sine og forsvant. De skulle ha timer 

med ei dame vi ikke kjente på et ledig rom høyere oppe i etasjene. Og egentlig var det en 

fordel at jentene holdt seg unna, for det kunne kanskje bli litt pinlig om de var der når vi 

skulle snakke om det?  

 

Aldri har vel guttane i 7. felles sittet stillere og mer motivert enn i den første helselæretimen. 

Men skuffelsen ble stor. Lærer Kvalen hadde slett ikke tenkt å begynne med pirrende detaljer 

i første time. Og heller ikke i den neste, eller timen deretter. Vi hadde om huda helt fram til 

jul. Etter det lærte vi om blodet, og skjelettet og om innvollene. Da viste han oss vi en 

gammel gipsfigur uten magehud der innvollene var synlige. De hang på kroker og kunne 

plukkes ut en etter en, men de var begynt å gå litt i stykker, så vi fikk ikke røre for mye. 

Figuren var en gutt med kvit underbukse som dekket de nedre delene. Vi lurte litt på om 

jenter så likedan ut innvendig som gutter, men det tørte vi ikke å spørre om. Så lærte vi om å 

være plattfot, og en etter en måtte vi fram og ta av oss strømpene og sette fotavtrykk på tavla 

slik at Kvalen kunne bedømme om vi hadde denne skavanken eller ei. Jeg var plattfot, og det 

bekymra modern en god del, men ærlig talt kan jeg ikke huske at det noen gang har vært et 

problem.  

 

Alt dette var for så vidt spennende, men når skulle vi gå videre? Det ble påske og våren kom. 

Så var det eksamen, og det nærma seg stygt sommerferien. Skulle vi gå ut i livet uten å få del 

i det viktigste av alle ting? Hvordan skulle vi da kunne takle det vi visste skulle komme om 

noen år?  

 

Så endelig en dag langt ute i juni kom Kvalen inn i helselæretimen med et anspent uttrykk i 

fjeset. Han begynte høytidelig: -Det er visse ting man MÅ igjennom som det ikke passer seg å 

snakke om i fellesklasser. Han var tydelig stressa og hissigere enn ellers, og det sier ikke så 

lite, for han var kjent for å være skummel. Han begynte å tegne noen uforståelige tegninger på 

tavla og snakke om egg, eggstokker, eggløsning, eggleder, eggets vandring og sædceller som 

møtte egget inne i livmora. Vi skjønte ærlig talt lite, men såpass forsto vi at han hadde hoppa 



over det viktigste, nemlig hvordan sædcellene kom seg inn i livmora. Og det holdt han også 

tett med! Ingen tørte å spørre direkte, men innerst inne visste vi jo svaret, det hadde vi vel 

visst i mange år allerede, selv om det var mye som vi gjerne skulle fått litt mer informasjon 

om.  

 

Hele vår undervisning i forplantningslære i sjuende klasse var unnagjort på 45 minutter. Det 

var tydelig at Kvalen var letta da det ringte ut og han slapp å holde på lenger. Men da var det 

en som ikke klarte å holde seg lenger og spurte:  

-Fåkje vi se FILMEN da?  Men i det Kvalen forsvant bortover korridoren mot lærerrommet 

svarte han fort over skuldra at den ble det dessverre ikke tid til, for vi hadde ikke flere timer i 

helselære før sommerferien.    

 

 

 

 

 

                           
 

 

 

 

 

 



      BANK 

 

Om du vokste opp i Skarbøvika på 60-tallet og var gutt, måtte du regne med å få bank. Det 

var en del av samspillet mellom gutter som en måtte forholde seg til. En kunne få bank og en 

kunne gi bank, det kom helt an på hvor en sto på aldersstigen. Storegutane, det vil si alle som 

var eldre enn en selv, var en konstant fare for oss som var yngre. Ble en av dem provosert på 

noen måte, kunne du få bank. Det visste du, og det var slik det skulle være. En gikk ikke hjem 

og klaga for at en storegut hadde banka deg. Nei, tvert om, du hadde lært ei lekse og passa på 

å ikke utfordre han en annen gang. Smågutane derimot, fikk bank av oss. Alle som var yngre 

ble definert som småguta, og de skulle pr. definisjon ha en viss respekt for oss som var eldre. 

Noen av dem hadde problem med å skjønne det, og da blei det bank. Stor sett forsto de sin 

egen plass i hierarkiet etter hvert.  

 

Bank var et vidt begrep. Skikkelig rundjuling fikk en sjelden. Det var når du ble tildelt mange 

slag og spark i rekkefølge, i blant med naseblod og opphovna lippe som resultat. Det fikk du 

bare når du hadde gjort noe virkelig ille, for eksempel å sjikanere noen i familien til en av 

storegutane. Til vanlig holdt det med en på kjeften eller på tygga, som vi sa, eller å bli klabba 

til eller smelt til som det også het. Andre ganger var det nok med et skikkelig spark i ræva. Ett 

slag var som regel nok for å markere hvem som var sjef og dermed bestemte reglene. Dersom 

du da begynte å grine og ikke sa et ord mer, var saken avgjort. Du hadde da signalisert at du 

ga deg og at den eldre gutten var sjef, og du slapp unna uten mer bank.  

 

Merkelig nok var det noen som ikke skjønte dette. De fortsatte å provosere selv etter det første 

slaget og måtte selvsagt ta følgene av det. Disse fikk ofte og mye bank. Jeg husker godt at 

dette alltid undra meg. Kunne de ikke bare gi seg da? Så hadde jo problemet vært løst, og de 

hadde sluppet med ett slag i trynet i steden for skikkelig rundjuling. De må ha hatt en slags 

misforstått stolthet som de kanskje mente ville gi dem respekt for at de tørte å utfordre 

storegutane. Resultatet ble dessverre det motsatte, de ble ansett som dumme og totalt uten 

forståelse for hvilke regler som gjaldt.  

 

Foreldra ga også barna bank på 60-tallet i Skarbøvika. Ikke alle, riktignok, men mange, og 

særlig foreldre til gutter. Det var visst fremdeles lov å slå barna sine den gangen. Både mødre 

og fedre kunne slå, men ofte var dette farens jobb.  

 -Bare vent til far din kommer hjem fra jobb, da skal du få bank! Når foreldre slo, skilte de 

mellom planlagt ris og spontane slag i affekt. Det første var nærmest rituelt. En måtte legge 

seg over fanget på den som skulle rise, stort sett etter at en selv hadde dratt ned buksa og 

undiken, og så smalt det noen ganger med flat hand. Egentlig var det ikke så utrolig vondt, det 

var vel fornedrelsen som var verst, men det ble alltid mye hyl. Trolig hørte også det med til 

ritualet. Jeg husker godt at broderen og jeg fikk ris for å ha padla på flåte uten å kunne 

svømme. Moderen satt på dassen og vi sto i kø og venta på tur. Neste dag var vi selvsagt nede 

i fjæra og padla på hjemmesnekra flåter igjen. Ris hjalp jo ikke, det var bare en formalitet.  

 

Når vi ble litt eldre og ble obstanasige, hendte det at gamlingen tente skikkelig og langa ut et 

slag. Å bli fika til het det gjerne, men det kunne i blant bli litt mer enn det. Noen fedre hadde 

ord på seg for å være vel hardhendte, men slikt ble det mest hviska om, og vi var aldri helt 

sikker på hvor gale det var. En kompis viste riktignok en gang fram blåmerker på arma etter at 

faren hadde knepe nedi han. Den eneste gangen jeg så far min springe, var for øvrig en gang 

han ble rasende og sprang etter meg. Da fikk jeg merkelig nok ikke bank, men slapp med å bli 

rista kraftig mens han kjefta lenge. Kanskje han var for utslitt av å springe etter meg? 

 



Lærerne mistet retten til å slå skoleelever i 1936, men hvordan var det egentlig i 

virkeligheten? I 1967, da jeg gikk i sjuende klasse på Aspøyskolen, fikk jeg et slag med 

flathanda midt i trynet foran heile klassen. Forsyndelsen var at jeg hadde plystra i timen. 

Hvem læreren som slo var, kan være det samme. Gikk jeg så ned til rektor Skaaden og klaga? 

Sa jeg noe hjemme? Bad læreren om unnskyldning etterpå? Svaret på alle spørsmåla er nei. 

Selv ikke da moderen spurte hvorfor jeg var så rød på kinnet, sa jeg noe om hva som hadde 

skjedd. Jeg var jo bare en arbeiderklassegutt fra Skarbøvika og fikk vel som fortjent, 

uoppdragen som jeg var.   

 

 

                     

 
 

 

 

 

 



KOMME INN PÅ REALSKOLEN 
 

Vi gikk sju års folkeskole på 60-tallet, og da kunne vi egentlig slutte. Det var det som var 

skoleplikta, resten var frivillig. Og noen slutta også og begynte å jobbe, men de aller fleste 

fortsatte noen år til.  

 

Når en skulle videre på skole, var det to alternativ å velge mellom. Og alle mest status hadde 

det å gå på realskolen. Det fikk vi banka inn tidlig av både lærere og foreldre. Alternativet til 

realskolen het framhaldsskolen. På framhaldsskolen kunne de velge mellom teoretisk og 

praktisk linje. Den praktiske linja var som en slags forberedelse til yrkesskolen. Teoretisk 

linje ligna litt på realskolen, men de hadde ikke undervisning i tysk. De som gikk der hadde 

en mulighet til å komme inn på realskolen, men da et år "for seint", og det var det en del som 

gjorde. Minuset var altså at de da kom i klasse med dem som hadde gått et år under dem, men 

jeg har en følelse av at det var verdt prisen.  

 

For det var realskolen som telte, det var det ingen tvil om! Lærerne våre snakket ikke om mye 

annet de tre siste åra på folkeskolen. Det gjaldt å jobbe hardt så en kom inn der. Da var en 

nærmest frelst. De klarte ikke å skjule den forakten de hadde for framhaldsskolen, og særlig 

den praktiske linja. Det var åpenbart at den akademiske vegen videre hadde høyest status. 

Rektor Skåden på Aspøyskolen kom i blant inn i klassen for å be noen gå med et brev til 

skolekontoret i Parkgata, og da holdt han alltid en liten tale til oss. -Dere må jobbe hardt så 

dere kommer inn på realskolen! Det var omtrent det hele, og det sa han hver gang. 

Framhaldsskolen nevnte han ikke med et ord. 

 

På 60-tallet var det slik at vi måtte opp til eksamen i samtlige tre skriftlige fag da vi gikk ut 

sjuende klasse. Så der satt vi i mai og skrev norsk stil en heil dag, regna matteoppgaver den 

neste og hadde engelsk gjenfortelling pluss oppgaver den tredje dagen. Alle visste at skulle du 

komme inn på realskolen, så måtte du ha minimum to Meget-er og en G i skriftlige fag og 

ellers Meget i alle muntlige. Det gikk rykter om at lærerne ga bare M-er i muntlige fag til alle 

som hadde gode nok karakterer fra eksamen til å komme inn på realskolen, uansett hva de 

hadde prestert.  

 

Det var nemlig en konkurranse mellom lærerne på sjuende trinn om hvem som fikk inn flest 

på realskolen. På Aspøy var det vanligvis tre sjuendeklasser, en gutteklasse, en jenteklasse og 

en fellesklasse. Gutteklassen hadde ikke sjanse, men læreren for fellesklassen håpa å slå 

jenteklassen som vanligvis vant denne konkurransen. Vår lærer var ikke noe unntak. Han 

drilla oss hardt gjennom heile sjuende klasse med dette målet for øyet. Da det nærma seg 

eksamen, hadde han åpenbart delt klassen i tre, selv om det ikke var gjort bokstavelig. Den 

ene tredelen var de som heilt sikkert kom inn på realskolen, disse fikk jevn faglig oppfølging 

og hardt press. Så var det de som ikke hadde sjanse uansett. De ga han mer og mindre blaffen 

i og lot dem seile sin egen sjø, og det sa han også i klartekst! Og til sist var det de som lå midt 

på treet, men hadde et snev av mulighet til å komme inn på realskolen. De beordra han på 

kveldsundervisning! Det nytta ikke å protestere, og foreldrene var selvsagt bare glad til, for 

læreren gjorde det helt gratis. Så der satt de stakkarane, kveld etter kveld, og terpa 

mattestykker og engelske gloser. Og sannelig klarte han å få en to-tre stykker over streken! 

De overraska alle og seg selv inkludert med å få nok Meget-er til eksamen til å komme 

gjennom nåløyet. 

 

Så da høsten kom og skolen skulle begynne igjen, var verden forandra. Elever som hadde gått 

i klasse sammen i sju år, skulle nå gå hver sin veg. De som var flinke og hadde fått nok gode 



karakterer sykla inn til Latinskolen i Kirkegata for å begynne på realskolen, mens de som ikke 

hadde nådd opp til den magiske streken, måtte sette kursen for framhaldsskolen i Osane, den 

som noen år senere ble til Skarbøvik ungdomsskole. Jeg var overlykkelig og stolt for at jeg 

hadde kommet inn på realskolen, det skal ikke nektes, men samtidig var det også slik at vi 

som hadde vært én flokk nå var blitt delt opp i to grupper der den ene hadde tydelig høyere 

status enn den andre. For oss som hadde vokst opp i arbeiderklassen i Skarbøvika, var dette 

noe nytt og ukjent. Det skapte et skille som vi ikke var forbredt på og som vi ikke hadde 

ønska oss. Men vi ble langsomt men sikkert pressa inn i et system som lærte oss at det er ikke 

sant at alle er like. Vi som gikk på realskolen ble nå fostra opp med at det var finere og mer 

verdifullt å bli lærer, sykepleier eller bibliotekar enn å bli sveiser, snekker eller 

tekstilarbeider. Noen av lærerne våre snakka direkte nedsettende om arbeidere som gravde i 

gata utenfor klasserommet. Da var det nok ikke lett å innrømme det hvis faren din var en av 

dem. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BO PÅ HYBEL 
 

Å bo på hybel var ikke uvanlig i Skarbøvika på 60-tallet. Svært mange hus ble bygd med en 

eller flere hybler. Dette var selvsagt gjort for å spe på inntektene. Selv om Husbanken ga 

billige lån, så var det kostbart å få satt opp et hus, og da var inntekter fra leieboere 

kjærkomne. Mange bygde horisontaldelt tomannsbolig slik at verten bodde i en leilighet, som 

regel den øverste, og en leieboerfamilie bodde i den andre. De to leilighetene var som oftest 

heilt like, men den øverste hadde bedre utsikt. I tillegg kunne huset altså ha hybler. 

 

En hybel var et enkelt rom som en enkeltperson bodde på, det var i alle fall det vanlige. Som 

regel kom en fra gangen og rett inn på rommet, men det kunne også være en veldig liten 

forgang med plass til ytterklær og sko. Hybelen hadde ikke eget kjøkken eller bad. Noen 

hybler hadde en kjøkkenkrok der de hadde en kokeplate og muligens også en perkulator, en 

slags forløper til kaffetrakteren som en kunne koke kaffe på. En stor komfyr eller et kjøleskap 

var det ikke plass til, så maten måtte de oppbevare i et vanlig skap. Hvis hybelboeren skulle 

lage middag, måtte han koke potetene først og så holde dem varme, som oftest under dyna, 

mens han laga resten av maten ferdig. Mange hybelboere sløyfa nok dette og spiste på kafe. 

Det er her viktig å huske at det var ikke ferdigmat å få i butikkene på 60-tallet, så det var ikke 

mulig å bare varme noe i en fei.  

 

Hybelen hadde som sagt ikke bad, og ikke innlagt vann heller for den saks skyld. Å gå på do 

måtte hybelboeren gjøre ute i gangen, og doet var felles for alle hyblene i huset. I en 

firemannsbolig som den jeg selv vokste opp i, var det åtte hybler, fire på loftet og fire i 

kjelleren, og alle delte et do som lå i kjelleren. Der var også den eneste tilgangen på vann, en 

felles utslagsvask med bare kaldt vann. Når en hybelboer skulle vaske seg, måtte han eller hun 

hente vann i gangen og bære det inn på rommet sitt. Ville de ha varmt vann, måtte de varme 

det på kokeplata si. Så måtte de bære det skitne vannet ut i vasken igjen for å slå det ut. De 

som bodde på loftet måtte altså gå tre etasjer ned og opp to ganger for å gjøre det samme. En 

hybelboer kunne til nød få bade hos verten, men det var sjeldent. Jeg tror nok heller de gikk 

på svømmehallen eller de dusja på skolen.  

 

Det var nemlig to typer hybelboere, skoleelever av begge kjønn og ugifte menn. Muligens 

også noen ugifte damer, men de var sjeldnere. Skoleelevene var slike som kom fra bygder 

rundt Ålesund for å få utdanning. De gikk både på gymnas, handelsskole, husmorskole, 

yrkesskole og teknikken. De kunne da bo på hybelen opp til tre år, men de reiste ofte hjem i 

helgene. De ugifte mennene var en mer sammensatt gruppe. Mange av dem var sjøfolk som 

var borte lange perioder var gangen. Andre var gått i land for godt, men hadde ikke egen 

leilighet, og noen hadde rett og slett ikke hatt lykken med seg på ekteskapmarkedet og hadde 

blitt gående aleine mer og mindre mot sin vilje. Nå hører det også med at svært få enslige 

bodde i egen leilighet på 50- og 60-tallet. Det var mangel på boliger, såkalt bolignød, og jeg 

husker at foreldrene mine ikke så med blide øyne på det om en enslig person hadde sin egen 

leilighet. Det betydde at en familie som trengte den mer måtte stå lenger i boligkø, og det var 

ikke riktig. Så disse enslige mennene kunne bli boende på den enkle hybelen i mange år, ja, 

faktisk hele livet, og om de flytta, var det gjerne til en ny hybel. Sett med dagens øyne må vi 

si at var et merkelig liv. 

 

Skoleelevene som bodde å hybel var ganske unge, så verten følte ofte et visst ansvar for å 

holde et øye med dem og det de foretok seg, særlig om det var jenter. 60-tallet var ei tid da 

ugifte offisielt ikke sov i samme seng, men det kan nok ikke nektes for at noen av disse unge 

hybelboerne brøt denne uskrevne regelen. Og det likte ikke frua i huset! De fikk klar advarsel, 



og gjentok det seg for ofte, kunne de bli sagt opp på en måneds varsel. Nå var det vel noen 

som så litt gjennom fingrene også med dette, men det måtte i alle fall ikke snakkes om!  

På den annen side var det vertinna som måtte trå til om hybelboeren ble syk. De fikk de 

service med mat på senga og varmt vann til å vaske seg med. Å ringe hjem til foreldrene 

skjedde visst bare dersom det sto om liv. Da vi var små, hadde vi lite med disse hybelboerne å 

gjøre, men når vi vokste til ble vi venner med dem, og da var hyblene et hyggelig fristed som 

foreldrene våre ikke hadde kontroll over. 

 

I den verste bolignøden, på slutten av 50- og begynnelsen av 60-tallet, hendte det faktisk at 

ektepar måtte bo på hybel mens de sto i kø for å få ÅBO-leilighet eller annet husvære. Jeg kan 

til og med huske en familie med en tenåringsdatter som bodde på ett rom og et tekjøkken i 

flere år. De hadde sovesofa, og måtte slå den ut til ei dobbeltseng hver kveld. Dattera lå på 

madrass på gulvet. Kanskje var det trangboddheten som gjorde at de ikke hadde flere barn?  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Jesus i Skarbøvika 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    SØNDAGSSKOLEN 
 

Det var ikke mye som ble arrangert for barn i Skarbøvika på 60-tallet. Stort sett måtte vi greie 

oss sjøl og fylle dagene med det vi selv fant på av leiker og aktiviteter. Men søndagsskolen 

var et unntak. Det var kanskje det eneste faste innslaget der voksne laga til noe bare for oss. 

Søndagsskolen i Skarbøvika ble holdt i ett av klasseromma i skolen. Det var møter de aller 

fleste søndagene i året til fast tid, men den var stengt om sommeren. Jeg har ikke peiling på 

hvilken organisasjon som sto bak, men tipper at det var Indremisjonen. Det var som oftest to 

menn som leda møta, og den ene var en grei mann som het Ekornås. Den andre kan jeg ikke 

huske navnet på, men at han var banksjef kommer jeg aldri til å glemme. Mer om det lenger 

nede. 

 

Alle som gikk på søndagsskolen, hadde søndagsskolekort. Det var av papp og var bretta en 

gang slik at det så ut som ei lita bok uten ark. Utenpå sto Jesus med et lyttende blikk og banka 

på ei dør, og under bildet sto det med litt gammeldagse bokstaver:  Se, jeg står ved døren og 

banker. Jeg tror jeg forsto at det var snakk om hjertets dør og ikke ei vanlig gangdør, men det 

er mulig at det var Ekornås eller noen andre som hadde sagt det. Da vi kom til møtet, måtte vi 

levere inn korta. De skulle nemlig stemples! Inne i kortet var det et rutemønstra skjema der vi 

fikk et rødt stjernestempel for hver gang vi hadde vært på søndagsskolen. Selvsagt ble det 

konkurranse i å ha fleste stjerner. Jeg husker en gang da jeg fikk jobben med å stemple korta 

sammen med en annen gutt. Jeg hadde brennende lyst til å stemple mitt eget med noen ekstra 

stjerner, men tørte ikke. Jeg tror ikke jeg var redd for at Jesus skulle se det, det var nok det å 

bli avslørt av lederne jeg frykta mest.  

 

Min karriere på søndagsskolen var i de åra jeg gikk fra første til fjerde klasse. Det var før jeg 

ga opp barnetroa og ble ateist og senere Humanetiker. Jeg gikk til møta med åpent sinn og 

lytta oppmerksomt på det som ble sagt. Mest av alt likte jeg flanellografen! Det var et 

stoffstykke som var hengt opp på ei plate, nesten som ei slags tavle. Men de skrev ikke på 

den. De satte opp bilder som hang fast av  seg selv. Bilda var fargelagte figurer som var klipt 

ut. Selvsagt var det flere varianter av Jesus, både stående, gående og sittende. Andre kjente 

personer fra bibelhistoria var det også, som Jomfru Maria og Maria Magdalena, apostlene, 

Josef og noen slemme som Pontius Pilatus og Goliat. Det var også figurer av palmer og dyr, 

mest sauer og kameler. I påska hadde de en figur som forestilte en stor stein med et påtegna 

hull som skulle forestille hula der Jesus blei begravd. Foran den var det en mindre stein som 

var den som de tetta åpninga med. Jeg kan huske at det irriterte meg at den alltid datt ned på 

golvet. Ekornås fortalte historier fra Bibelen og flytta figurene rundt på flanellografen. Det 

spørs om det hadde vært godt nok i dag, men på 60-tallet var det ikke mer som skulle til før vi 

satt med åpen munn og lytta med stor innlevelse. Etter hvert fikk vi også se lysbilder av de 

samme historiene, og det var jo mye flottere, men merkelig nok er det flanellografen som 

sitter sterkest i minnet. 

 

Selvsagt var det også mye sang på søndagsskolen, og sangene var litt friskere enn salmene vi 

måtte pugge på skolen. Jeg husker vi sang Gud vil jeg skal være et solskinnsbarn og Min båt 

er så liten. Og til alle sangene gjorde vi armbevegelser, der vi vekselvis gjorde symbolske 

figurer i lufta og pekte opp mot himmelen hver gang orda Jesus eller Gud kom i sangen.  

 

Hvordan vet jeg så at den ene lederen var banksjef? Det er en spesiell historie! Som sagt var 

det vanligvis to voksne menn som holdt møtene, men en gang kom bare Ekornås, og han så 

oppspilt ut. Han hadde tydeligvis noe stort å fortelle. Den andre lederen hadde blitt utnevnt til 

banksjef siden sist, og nå skulle vi overraske han! Vi øvde inn en replikk og satt og venta. 



Ekornås gikk fram og tilbake til vinduet til han så at den andre lederen kom. Da reiste vi oss 

opp, og i det han kom inn døra, ropte vi i kor: -Til lykke, herr banksjef! noe han selvsagt blei 

veldig glad for. Så den dagen var det ikke Jesus som fikk mest oppmerksomhet på 

søndagsskolen, men han fikk så mye ellers at han sikkert kunne dele litt med banksjefen. 

  

 

 

        

 
 



    GÅ FOR PRESTEN 
 

Noe nesten alle måtte gjennom på 60-tallet, var å gå for presten. I dag heter det visst komfkurs 

blant fjortisene, men i vår ungdom var det litt mer høytidelig. Så var det også presten selv som 

underviste, Gerhard Skarlund, i blant hjulpet av den alvorlige kirketjeneren Hopland. Vi 

guttane fra Skarbøvika måtte heilt inn til kirka på Aspøya for å gå for presten, for det ble ikke 

holdt noe eget kurs i vår bydel. Der gikk vi sammen med gutter fra Steinvågen og Kirkegata 

og andre områder på Aspøya. Å gå for presten var noe vi gjorde året etter at vi gikk ut av 

folkeskolen, noen av oss gikk da på realskolen mens resten gikk på framhaldskolen. Å gå for 

presten utover vinteren og våren var den gang som nå en forutsetning for å få bli konfirmert i 

kirka, og andre alternativ fantes nesten ikke. De eneste jeg husker var en katolsk familie som 

hadde eget opplegg inne i Nørvasundet og noen adventister, men hva de gjorde vet jeg ikke. 

 

Nå var det i teorien ingen plikt å bli konfirmert, men i praksis var det nærmest obligatorisk. 

For egen del må jeg si at jeg allerede som fjortenåring var trygg i min vantro etter at jeg to år 

før hadde blitt enig med meg selv at jeg ikke trodde på noe av det vi lærte i 

kristendomstimene og på søndagsskolen. Sånn sett burde jeg jo ha hatt ryggrad nok til å 

droppe hele konfirmasjonen, men sett i lys av hva en da gikk glipp av, var det heilt uaktuelt. Å 

ikke konfirmere seg var rett og slett økonomisk ruin. Det var den ene gangen i oppveksten vi 

gutter og jenter fra arbeiderklassen virkelig fikk kjenne på gleden ved en slags rikdom, en 

tilsynelatende enorm sum penger som bare datt inn i løpet av en dag. Hvem i all verden kunne 

si nei til noe slikt? I andre enden av byen hadde jeg hørt rykter om sossegutter som fikk valget 

mellom å konfirmere seg på vanlig måte eller å få tusen kroner av foreldra om de droppa det, 

men en slik handel var fullstendig utenkelig i vår del av byen og med våre foreldres 

inntektsnivå. Følgelig møtte vi opp til vår første time for presten en kald kveld i januar. 

 

Konfirmasjonkurset ble holdt i kapellet i Ålesundskirka, et slags kirkerom i miniatyr på 

sørsida av bygget. Der samla presten 70 gutter hver torsdag kveld i fra januar til april. Når jeg 

tenker tilbake på de kveldene, er det bare én følelse som sitter igjen: drepende kjedsomhet! 

Det må ha vært et lavmål av pedagogisk tenkning som lå bak disse konfirmantkursa. Vi satt 

på benker som i ei kirke, og presten prata gjennom hele møtet uten stans. I uke etter uke! Ikke 

en gang en flanellograf med Jesus-bilder, palmer og lam hadde han, slik vi kjente fra 

søndagsskolen. Ikke sang vi heller. Og selvsagt var det kjønnsdelt, så jentene gikk en annen 

dag enn oss guttene. Jeg kan med hånda på hjertet ikke huske ett eneste ord av det som ble 

sagt på disse møta. Det eneste jeg har klart i minnet er den gangen en gutt nede i rekkene fyrte 

av ei stinkbombe midt i møtet. Lukta var forferdelig, og vi øyna et håp om et avkorta møte, 

men Skarlund valgte den harde linja og prata videre som om ingen ting hadde skjedd.  

 

Da vi nærma oss slutten av kurset, flytta vi inn i kirkerommet, for da skulle vi forberede oss 

til overhøringa. Formålet med den var å vise hva vi hadde lært, og i riktig gamle dager gikk 

det visst an å bli nekta konfirmasjon fordi du kunne for lite, men på 60-tallet var dette blitt et 

skuespill der innøvde spørsmål og svar skulle gi et godt inntrykk til foreldra våre og 

kirkelyden ellers. En av de siste gangene vi møtte skulle vi fylle ut et skjema uten at jeg vet 

hva hensikten med det egentlig var. Blant annet skulle vi skrive hvilken karakter vi fikk i 

orden og oppførsel da vi gikk ut sjuende klasse, noe som vel strengt tatt er ganske privat? Et 

spørsmål fra skjemaet husker jeg imidlertid godt. Det ble spurt hvorfor vi ville konfirmere 

oss, og det var ikke lett å svare på, for de færreste hadde vel tenkt gjennom det på annen måte 

enn at vi fulgte tradisjonen. Jeg spurte da kirketjener Hopland hva jeg skulle svare, og han ba 

meg skrive "For å gå inn i samfunn med Gud." Akkurat det ble for vanskelig, og etter en kort 

kamp med meg selv vant rebellen over oppdragelsen, og jeg svarte som sant var: "Kun for 



pengene!" Jeg følte meg tøff der og da, men jeg var faktisk litt nervøs foran neste møte. Tenk 

om de nekta å konfirmere meg! Jeg kunne imidlertid ha spart meg uroen, ingen verdens ting 

skjedde. Jeg fikk kvit kappe og prestehanda, jeg som de andre, og så pengene da senere på 

kvelden, hele 990 kroner. Jeg ble ikke mer kristen av konfirmasjonen, men rikere ble jeg i alle 

fall!  

 

På frimandag gikk vi i byen med dress og kappe og følte oss litt voksne. Vi spiste på 

restaurant og handla en del og hadde det ganske gøy. Og vi var veldig glad for at moten med å 

gå med hatt var over litt før vår generasjon, men så møtte vi jammen en sossegutt fra Fagerlia 

med frakk og hatt. Gjett om han fikk høre det! 

 

 

 

 

                      

        
 

Skarbøvikgutter på frimandag 1969. Kjell Hast. Roger Larsen, Eldar Kleiven og Per Roger 

Andersen. 

 

 

 



    MARAN ATA 
 

Noe av det mest eksotiske vi opplevde i Skarbøvika på 60-tallet var Maran Ata-møtene. De 

ble holdt i den ene salen i Samfern, det tidligere ungdoms- og sildelosserherberget i Osane. 

Maran Ata var en kristen menighet, eller sekt vil nok mange si, som brøt ut av 

pinsebevegelsen på slutten av 50-tallet. Stifteren var den kjente Aage Samuelsen, og han skal 

visstnok ha vært til stede på et møte i Skarbøvika, men det er ikke han som blir huska derfra. 

Det blir derimot evangelist Bolsø og evangelist Fylling pluss en del syngedamer som også 

spilte gitar, muligens konene til evangelistene. Maran Ata-møtene kom i bølger med lange 

mellomrom. Men når de først dukka opp, ble det arrangert en såkalt møteserie der det var 

flere samlinger i uka i ei periode. 

 

Maran Ata-møta var grensesprengende, først og fremst i forma. Vår erfaring med religiøse 

møter var kun fra søndagskolen og noen kirkebesøk i forbindelse med konfirmasjonen og 

juleavslutning på skolen. Disse gikk for seg i sømmelige former og var stort sett fryktelig 

kjedelige, særlig de gudstjenestene vi måtte overvære i Ålesundskirka. Da var det noe annet 

med Maran Ata! Møta starta med en lang sangsekvens som nok var ment å skulle varme opp 

forsamlinga. Det var feiende rytmer, nesten over mot køntry-musikk og refrenga var lette å 

lære, så vi sang med:  

 

 Du skal se ham i skyene. 

 Herlighet stor! 

 Når han kommer over land og byene, 

 farvel, farvel fra jord! 

 

Disse ble gjerne gjentatt utalllige ganger etter hverandre. Så var det den rolige og litt bondske 

evangelist Fylling som skulle tale. Han var inderlig, men litt kjedelig og holdt sjelden på 

særlig lenge. Men så, etter ei ny runde med sang var det evangelist Bolsø sin tur. Han entra 

podiet med stor myndighet, spidda oss med et intenst blikk og satte i gang. Og Bolsø gikk rett 

på sak. Det var frelsen det gjaldt! Nå! Før det var for seint! Og så begynte det vi egentlig kom 

for å oppleve, nemlig den stigende ekstasen blant de oppmøtte. Det starta gjerne med noen 

forsiktige Halleluja-rop og noen Pris-skje-Gud! Men snart steg volumet, og nå ble det ropt på 

Jesus fra flere kanter. Så kom tårene, noen falt på kne, andre sto opp og ropte, og atter andre 

slo over i tungetale. Slik holdt det på lenge med stigende intensitet før evangelist Bolsø 

endelig var ferdig. Musikken starta opp igjen med nye uendelige gjentatte refreng mens Bolsø 

og Fylling gikk rundt til en og en, tok et hardt grep rundt underarma på dem og stirra dem 

intenst inn i øynene mens de gjentok igjen og igjen at Gud har talt spesielt til deg i dag! Og 

han ville så inderlig gjerne at vi skulle bøye oss, gi oss over og bli frelst. Før det var for seint. 

Da fant vi det som oftest best å stikke av, men de tøffeste ble igjen og ble frelst både en og tre 

ganger. De som ble frelst, kunne i blant få gratis drosje hjem etterpå, for et sentralt medlem, 

han Lullen, var taxisjåfør. 

 

Vi mente nok at folka som holdt disse møta var tulne, men samtidig var det noe vi bare fikk 

oppleve på Maran Ata, og det var voksne damer og menn som mista kontrollen. Det var noe 

fundamentalt annerledes enn vi var vant til. Her sto naboer og andre vi hadde kjent i årevis 

som sindige arbeidere og vanlige hjemmeværende kjerringer og ropte i affekt, grein åpenlyst, 

krøp på knærne og talte i tunger. Det var rystende og litt nifst og samtidig ufattelig spennende. 

Var de virkelig sånn? Eller var de slik vi var vant til å se dem, trauste og hverdagslige slitere? 

Hvordan i all verden var det mulig å forandre seg så mye på noen timer? Og en enda 



vanskeligere tanke: Kunne vår egen far og mor bli sånn? Det siste slapp heldigvis de fleste å 

oppleve. 

 

En gang skjedde noe heilt spesielt på et av møta i Maran Ata. Lokalet lå i første etasje og 

hadde nødutgang bak scena der de som leda møte sto og spilte og talte. Midt under møtet kom 

noen fulle storeguta og ga seg til å druse på døra fra utsida mens de brølte og bannet. Da løftet 

evangelist Bolsø blikket og sa med salvelsesfull røst: -Hør hvor djevelen raser utenfor! Slik 

lærte han oss i alle fall at djevelen ikke var mye å være redd for. 

 

 

 

                              

 
 

(En av "djevlene" som laga leven, Arne Bjørn Sætre, mener at detaljene i framstillinga mi 

ikke stemmer helt, men han bekrefter ellers situasjonen og Bolsøs replikk. Jeg har gjengitt 

historia slik den ble fortalt til meg på 60-tallet.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LANGFREDAG 
 
"Du skal holde hviledagen hellig", det lærte vi allerede da vi gikk i småskolen. Og foreldra 

våre var nøye med at vi ikke skulle være for høyrøsta utendørs på søndagene. Vi måtte også 

pynte oss litt, så leiken begrensa seg av seg selv. Klinkis kunne vi saktens spille, men 

springing og roping skulle begrenses, i alle fall til etter kirketida. Nå hadde vi aldri vært i 

kirka annet enn på skoleavslutninger, men vi var likevel fullt klar over at kirketida, det var 

mellom elleve og tolv på søndag formiddag, og den skulle respekteres.  

 

En gang hadde vi sykla inn til byen en søndag for å gå på Ålesund museum. I dag går vel ikke 

unger på museum av egen fri vilje, men faktisk syntes vi det var både spennende og 

interessant med gamle ting, utstoppa seler og fugler og fisker og dyr på sprit. Men da vi kom 

inn til museet, var døra låst. Vi fant ei ringeklokke og ringte på. Vaktmesteren bodde den 

gangen i selve museumsbygget, og etter ei stund stakk han haudet ut av et vindu i andre 

etasje. Vi spurte hvorfor det ikke var åpent, vi hadde da tross alt sykla heilt fra Skarbøvika, 

men da sa han at han ikke åpna så lenge presten sto på stolen. Akkurat det uttrykket skjønte vi 

ikke med det samme, men det var unektelig morsomt når vi prøvde å se det for oss, en prest 

med prestekjole og pipekrage oppe på en stol! Selvsagt var vi ikke dummere enn at vi egentlig 

skjønte av det var preikestolen det var snakk om, så vi sykla rundt i gatene mens vi venta på at 

klokka skulle bli tolv og museet kunne åpne.  

 

Søndager var en ting, de var kjedelige nok. Langt verre var første juledag. Da var det meste 

forbudt. Men aller verst var langfredag! Det var den absolutt kjedeligste og treigeste dagen i 

året. Jeg trodde faktisk lenge at navnet langfredag kom nettopp av det, at den hadde mange 

flere timer enn andre dager. Slik virka det i alle fall. Modern snakka lavt allerede mens hun 

vekte oss, og bedre blei det ikke utover dagen. Vi fikk lov å leike med biler på golvet, men 

måtte for Guds skyld ikke snakke for høyt slik at naboene over hørte at vi holdt på med noe 

morsomt. Modern og fadern satt inne på stua som vanlig, men den dagen strikke ikke modern. 

Hun gjorde heller ikke anna husarbeid enn å lage mat. Og radioen sto lavere på enn ellers. 

 

Ute fikk vi knapt lov å være, og i alle fall ikke gå og ringe på hos noen. Vi kunne til nød få gå 

ut utpå ettermiddagen etter høytidelig å ha lovet å ikke rope eller springe. Som regel traff vi 

noen av kompisene som også var fine i tøyet og hadde avlagt samme løfte. Spesielt religiøse 

var vel ingen av oss, men frøken hadde jo fortalt om Getsemane, Golgata, Oljeberget, Jesus på 

korset, Maria Magdalena, Pontius Pilatus, røveren Barabas, tvileren Tomas og ikke minst den 

slemme Judas Isakriot, så vi var fullt informert om bakgrunnen for denne ufrivillige 

hviledagen da alt var forbudt. Men trengte vi å ta hensyn til alt det nå, i 1964? Det syntes vi 

nok var å dra det litt langt. Og likevel holdt vi merkelig nok løftet om å være rolige og ikke 

drive med voldsom leik, selv om det holdt hardt for elleveårige gutter fulle av energi. For 

modern var det nok viktigere hva naboene mente enn hva Jesus ville ha sagt. Hvis vi ikke 

oppførte oss på langfredag, var vi dårlig oppdratt. Det ville hun ikke ha på seg. 

 

Da vi blei litt eldre, fant vi gode løsninger på hvordan vi skulle komme oss gjennom 

langfredag uten å kjede livet av oss. Det var lov å gå på tur, så dersom påska var sein og 

snøen var smelta, kunne vi gå på Sukkertoppen. Da slapp vi også å pynte oss, for modern var 

redd for fintøyet. Ut på Tueneset fikk vi også lov å dra. Der var det ingen voksne, så da kunne 

vi slakke av på reglene og både springe, rope og brenne bål.  

 

En gang tok vi ferga til Valderøya og sykla rundt heile Vigra på en langfredag. Der ute var 

våren kommet lenger enn i Skarbøvika. I hagene var det krokus og påskeliljer, og overalt gikk 



det stivpynta bønder langs veiene. Himmelen var blå og uten ei sky, sola skinte, men det var 

iskald vind. Blimssanden så forlokkende ut på avstand og brakte løfter om sommeren som 

skulle komme, men vi visste at det enda var lenge til vi kunne dra opp buksa og vasse på 

badestranda på Tueneset. Vi kom hjem seint på kvelden med farge i kinna, trøtte i beina og 

sultne som ulver. Modern diska opp med masse skiver og det blei en koselig kveld. Og så 

hadde vi kommet oss gjennom langfredagen på en fin måte - og uten å kjede oss.  

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

Livet hjemme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     HJEMMEBRYGG 
 

60-åra var hjembryggets tid. For uvitende: hjemmebrygg er hjemmelaget øl, brygget av vann, 

sukker, maltekstrakt, humle og gjær. Det må ikke forveksles med hjemmebrent som aldri har 

vært et stort vestlandsfenomen. Det var tre store fordeler med hjemmebrygg: Det var billig, 

det var sterkt og det kunne lages i store kvantum. Minuset var at det ofte smakte ganske ille. 

Men hva gjorde vel det? Det virket til det det skulle, den som drakk nok ble full - og fyllesjuk, 

men det har alltid vært denne medaljens bakside.  

 

Svært mange fedre i 60-åras Skarbøvika brygga øl. Så også fadern. Han hadde en gammel 60-

liters glassballong som var polstra med treull og sto i et jernbur som også fungerte som hank 

til å løfte med. Når han brygga, eller satte øl, laga han alltid full ballong. Fiks ferdig ble det 

over hundre flasker. Når det begynte å dukke opp store parti med sukker hjemme, og det ikke 

var førjulstid, skjønte vi at han skulle sette øl. Det forsto modern også, og ho blei stram om 

munnen. Selve jobben gjorde han alltid en kveld modern var på forening. Trolig valgte han 

med vilje et slikt tidspunkt for ikke å bli forstyrra i arbeidet. Det jeg husker best er den 

spesielle og litt gode lukta som fulgte med ølbrygginga. 

 

Fadern varma vann i store kjeler og løste opp sukker, og alt gikk i ballongen. Maltekstrakt ble 

varma og løst i vann før det også kom ned i det store hullet. Så skulle de tørka 

humleblomstene kokes, og til sist løste han opp gjær og hadde den i når temperaturen var rett. 

Oppskrifta må han ha hatt i haudet. Ballongen sto alltid på badet, for det var det varmt. Etter 

noen timer begynte ølet å gå, det vil si at det begynte å bruse nedi ballongen av gassbobler 

som steig opp fra den brune væska.  

 

Og nå skulle dørene være lukket! Det luktet nemlig sterkt av øl som gikk. Å brygge var 

liksom litt lyssky aktivitet, og naboene skulle helst ikke vite noe. Fadern kjefta og smelte hver 

gang vi glemte å lukke badedøra, men enten døra var igjen eller åpen siva lukta ut. Vi kjente 

det helt ute i oppgangen når vi kom fra skolen. Og moderen var sur for at fadern hadde 

brygga. Det var rett og slett ikke ei koselig uke, men det roa seg litt ned når ølet var ferdig. Da 

brukte fadern en hel kveld på å tappe på flasker og korke, og så sto de der da, rad på rad med 

ølflasker i alle farger og fasonger. Det må ha vært en form for ettergjæring, for ofte smalt det 

høyt i det noen korker spratt opp og skummende øl rant utover i skapet. Det måtte fadern 

vaske opp selv. 

 

I dagene og ukene etter at ølet var ferdig skjedde noe rart. Fadern fikk stadig besøk av venner 

som aldri kom innom ellers i året, helst enslige menn. Nå satt de plutselig i stua med et glass 

hjemmebrygg foran seg og røyka og prata lavt med fadern. Ølet hadde han slått opp i en 

glassmugge som han var ute på kjøkkenet og fylte opp flere ganger. Modern satt for seg selv 

og strikka med sammenbitt munn og sa ingen ting. 

 

Da vi kom opp i tenåra, prøvde vi oss selv i ølbryggingens kunst, selvsagt uten foreldrenes 

viten og samtykke. Problemet var å finne et varmt nok sted. Gjæringa stopper jo opp om det 

blir kaldt. Vi prøvde oss i tomme fiskebuer og hytter vi selv hadde snekra, men det ble dårlig 

resultat. Det gikk riktignok an å drikke det og spille full, men det varte bare heilt til ei av 

mødrene eller fedrene kom forbi. Da var vi edru som kirkelys. 

 

En gang fant vi på å brygge i en kjellerhybel som fadern ikke leide ut. Vi satte på panelovnen 

og gikk i gang. Det virka som bare det, helt til vi skulle inn og hente ferdig vare. Da var 

nøkkelen borte vekk, og det var jo vanskelig å spørre faderen etter reservenøkkelen med 60 



liter øl på hybelen. Vi kom oss ikke inn før etter flere måneder, og da var ølet bederva, 

rommet alt for varmt og det lukte forferdelig. Merkelig nok hadde ingen tatt oss på lukta. 

Skikkelig hjemmebrygg fikk vi ikke til før vi nærma oss lovlig alder for å kjøpe i butikken, og 

da var det ikke så spennende lenger.   

 

   

  
  Anonym skarbøvikgutt smaker på nylaga hjemmebrygg  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 KINNTASKA OG ANDRE SYKDOMMER 
 

Det var ett mål alle mødre hadde for barna da vi vokste opp i Skarbøvika på 60-tallet: Vi 

skulle ha alle barnesykdommene - slik at vi var ferdig med dem! Det var liksom ingen veg 

utenom. Meslinger, vannkopper, skarlagensfeber, kikhoste, røde hunder - og kusma, eller 

kinntaska som den også ble kalt. Det var den viktigste, særlig for gutter. Vi fikk det ikke helt 

tydelig fortalt, det var nok litt pinlig, men det var klart at det hadde noe med de nedre regioner 

å gjøre, og særlig pungen (eller taska som det het den gangen, både i Skarbøvika og ellers i 

byen).  Så vidt jeg husker ble aldri noen jeg kjente syke av kinntaska der nede, de hovna bare 

opp i fjeset og på halsen. Men det var visst nettopp det som var poenget, fikk man kusma som 

barn, gikk det som regel greit. Ble man smitta som voksen derimot, da kunne visst utrolige 

ting skje, og med forferdelige konsekvenser. Skrekkhistorier om tasker på størrelse med små 

fotballer ble hviska mellom mødrene, og at det skremte oss, var det ingen tvil om. 

 

De var selvsagt kjedelig å ligge sjuk, men det var et viktig skille i forhold til å være sjuk i dag: 

Du hadde mora di hjemme. Ingen TV, ingen PC, ingen mobiltelefon, men ei egen mor som 

varta opp det stakkars syke barnet dagen lang, det var da ikke så verst det heller! Jeg husker at 

jeg lå hjemme ti dager med meslinger i fjerde klasse. Modern reide opp på kjøkkenbordet 

mens brodern var på skolen for at jeg ikke skulle ligge aleine på gutterommet og kjede meg. 

Slik kunne hun holde meg med selskap samtidig som hun fikk gjort husarbeid. Og der satt 

hun, time etter time, og spilte kort med meg, og innimellom fikk jeg ekstra god mat og klapp 

på panna. Lekser var det ikke snakk om. Var en syk så var en syk! Og det skulle en ikke 

spøke med. Barnet måtte passes og stelles til det ble bra, og ikke en dag for tidlig måtte vi gå 

ut, da kunne vi få ettersykdommer. Hva det egentlig var, ble jeg aldri klok på. 

 

 
 

Og når en unge endelig ble frisk, så var det gjerne en bror eller ei søster som var blitt smitta 

og måtte til sengs. Jeg tenkte selvsagt ikke over det den gangen, men nå skjønner jeg for et slit 

det må ha vært for mødrene våre. Nesten som et fengsel. Ikke kunne de gå ut lenge av gangen, 

i alle fall ikke på butikken, og besøk kunne de jo ikke få med en smittsom person i huset. 

Fedrene gikk på jobb og kom hjem og fikk mat og middagssøvn som vanlig, de var lite berørt 

av sykdommen til barna. 

 

Det var imidlertid en slags inkonsekvens i mødrenes bekymringer. Barnesykdommer skulle vi 

altså helst ha, vi kunne til og med bli oppfordra til å være inne med en sjuk nabogutt for å bli 



smitta, men ellers var de livredde for at vi skulle bli syke. Vi måtte ikke bli kalde, ikke få 

trekk på oss. -Du e så rød på et øyet, du har vel ikkje fått trekk på de? og for guds skyld ikke 

bli våt på beina. Det siste var det verste, det var ikke grenser for hva som kunne bli resultatet 

av å gå med våte bein. De hadde nok både spanskesjuka, tuberkulose og polio i bakhaudet, 

mødrene våre, og selvsagt var det deres skyld dersom så galt skulle være at vi fikk en av disse 

fryktede sykdommene. Da hadde de ikke passa skikkelig på barna sine.  

 

Så vi ble altså mint på alle farene som lurte, i tide og utide. Vi måtte ikke spise sne eller slikke 

på istapper, ikke vasse i sjøen før 17. mai, ikke sitte på graset før Santhans (da kunne du få 

gust!). Vi måtte passe oss for å ta på ekle ting i fjøra, og sælig i hundedagane, for da flaut 

visst drukna hunder opp og dreiv i land. Faktisk så vi etter disse hundane hvert år, men ingen 

dukka noen gang opp. Det gjorde derimot ei dau ku som dreiv i land på Tueneset. Vi valfarta 

ut i flere dager for å se på den, men det sa vi ingenting om hjemme, for da hadde vi heilt 

sikkert fått strengt forbud. En kunne jo bli syk av slikt! Det var forresten en som var modig 

nok til å skjære et hull i magen på kukadaveret, og da kom det høy ut. Det var litt ekkelt. Til 

slutt kom Sunnhetsvesenet og henta den.  

 

Mange farer lurte, men noe som merkelig nok ikke var farlig før, var å trakke på spiker. I dag 

må en rett på legevakta med en unge viss han får en spiker opp i foten, men det skjedde aldri 

da vi vokste opp. Vi holdt fjøla med spikeren nede med den løse foten og dro opp den som sto 

fast slik at spikeren kom ut. Så tok vi av skoen for å se hva som hadde skjedd. Vanligvis var 

det bare et lite hull som ikke blødde noe større. Til nød fikk vi litt jod på, og så var det ut og 

leike igjen. Stivkrampe var ikke kjent i Skarbøvika på 60-tallet - og ingen fikk det heller 

forresten.  

 

                   
             Spiker i foten var ikke farlig på 60-tallet. 



    PÅ FORENING   
 

Da vi vokste opp i Skarbøvika på 60-tallet, var foreldrene våre nesten alltid hjemme. Fedrene 

gikk på jobb om dagen, men resten av døgnet var de hjemme. De kom hjem og spiste middag, 

så sov de middag, og resten av kvelden satt de på stua og røyka og drakk kaffe og leste noe 

eller hørte radio, og etter hvert som vi fikk fjernsyn, var det det de brukte tida på. De gikk 

svært sjelden ut av huset, til nød så de en og annen fotballkamp på Siffen på søndager.  

 

Mødrene var enda mer knytta til hjemmet enn fedrene. De var hjemme hele dagen, for nesten 

ingen av dem hadde jobb. Husmoryrket var jobben deres, og for de fleste var det utenkelig å 

vurdere noe alternativ til det. De sendte barna på skolen og tok mot dem når de kom hjem. De 

laga middag til familien og vaska opp mens mannen i huset sov etter maten. Så passa de på at 

ungene gjorde leksene. Når de endelig kunne sette seg ned sammen med mannen på stua, ble 

det gjerne til at de gjorde noe nyttig, stoppe strømper, strikke eller sy klær om de var blant 

dem som kunne det. Av og til skrev de brev til familiemedlemmer som bodde langt vekke. 

 

Gjester var det lite av, men det kunne da hende i helgene at vi fikk besøk eller dro på visitt til 

noen. Besøk var sjelden avtalt, for de færreste hadde telefon. Vi gikk bare og ringte på døra 

og håpa at noen var hjemme. Noen nabokoner var nærmere venner enn andre, og de kunne 

komme sammen i løpet av dagen og drikke kaffe,  noen av dem røyka også. Jeg har en følelse 

av at mange damer så litt ned på dette, å kaste vekk arbeidsdagen med å bare sitte og prate.  

 

Men det var et viktig unntak til det som er nevnt til nå, nemlig når modern skulle på forening. 

Det var den ene kvelden annenhver uke da hun fikk være aleine borte fra huset. Da pynta hun 

seg litt og tok bussen av gårde for å møte dem hun var i forening med, stort sett damer i 

samme alder. Møta ble holdt hjemme hos dem på omgang. Foreninga var ikke bare ei 

venninnegruppe, den var som regel oppstått rundt yrket til mannen eller en eller annen god 

sak. Modern var med i Sjømannsforbundets kvinnegruppe, den besto av damer som var gift 

med en nåværende eller tidligere sjømann. I teorien var det en slags arbeidsmøter, for de 

skulle jo lage gevinster til den årlige tombolaen i Tombolahytta på Hellebroa, men i praksis 

var det nok en viktig og hyggelig anledning til å bryte opp en litt monoton hverdag som stort 

sett bestod av plikter. Dette var damenes aleinekveld, uten menn og barn. Det var lett å merke 

at modern gledde seg til møta. Foreninga var forresten såpass formell at de både valgte styre 

og skrev referat. Modern var sekretær i mange år og skrev lange referat der både hvem som 

var tilstede, menyen og aktiviteter ble protokollert. Referata ble ført i ei blå bok med skeiv og 

for meg nesten uleselig håndskrift. Så vidt jeg forsto ble de lest opp og godkjent på neste 

møte.  

 

Hva skulle forresten pengene de fikk inn på tombolaen gå til? Jeg mener de ble  satt i banken 

og utgjorde et fond. Det skulle visst stå i beredskap i tilfelle noen av medlemmene eller andre 

sjømannsfruer kom i knipe, for eksempel om mannen kom bort på sjøen. Det skjedde aldri, og 

til slutt ble det visst etablert en ny tradisjon med at familiene fikk tilskudd til begravelser. 

Merkelig nok døde nesten alltid mennene først. (Sjømannsforbundets kvinnegruppe 

rekrutterte aldri nye medlemmer og døde langsomt ut med medlemmene utpå 1980-tallet.) 

 

En sjelden gang var damene i foreninga og mennene deres samla en lørdagskveld. Da het det 

ikke forening, men selskap, og da kunne det bli ganske livlig etter hvert. De var jo tross alt 

gamle sjøfolk disse mennene, så de var glad i et glass eller fler. Damene drakk veldig lite på 

60-tallet, men jeg kan huske at også de ble både høyrøsta og lattermilde på slike kvelder. 



Modern kalte det alltid bare godt humør når jeg spurte henne dagen etter om hun hadde vært 

litt full.  

 

Fadern gikk forresten også ut i blant, men det het å gå på møte. Han var med i Ålesund 

Schakklag, men etter hvert ble det mindre av det, og i stedet begynte han å gå på møter i Jeger 

og beger. Egentlig het klubben Arbeidernes jeger- og fiskeforening, men den ble stort sett kalt 

for Jeger og beger fordi det ble servert øl på møta. Kanskje var det nettopp dette siste som 

fikk mannane opp av godstolen og ut av huset en sjelden gang? 

 

   

 
         Foreningsmøte i Sjømannsforbundets kvinnegruppe  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           LAGE MAT 

 
Av og til når vi var aleine hjemme, fant vi på at vi skulle lage mat selv. Vi hadde alltid lyst på 

noe godt, og en del matretter kom i den kategorien. Mødrene så egentlig med blide øyne på 

dette, for det var jo fornuftig og nyttig at vi lærte å lage mat, særlig vi som var gutter. 

Merkelig nok smakte alt bedre når vi laga det selv enn når det blei servert av mødrene våre.  

 

Det som var mest populært og som vi laga oftest, var pannekaker. Vi kunne oppskrifta utenat, 

og melk og mel var ikke noe problem å få lov å bruke. Men når det gjaldt egg, var mødrene 

alltid påholdne. Egg var regna som veldig dyre, og modern brukte alltid å gå ned på antallet 

egg i ei oppskrift. Sto det to egg, så tok hun som regel bare ett. Det var heller ikke alltid vi 

hadde egg i huset, og da gikk pannekakesteikinga i vasken den dagen. Men som regel fikk vi 

krangla oss til å få et egg, og da blei det fest. Vi steikte først opp pannekakene i en stor haug 

før vi begynte å spise. Det skulle visst helst være syltetøy på dem, men ingen ting kunne slå 

reint sukker. Vi hadde altfor mye på og tygde så det knaste mellom tennene. Da var det ingen 

som trengte å be oss om å spise opp maten! 

Hver smitt og smule gikk ned, og hadde vi hadde et lass til, hadde de også gått unna. Huset 

stinka sikket av brent margarin og pannekakeos, og ingen hadde kjøkkenvifte i Skarbøvika på 

60-tallet, men det ble aldri kommentert. 

Tvert om så det ut til at foreldrene våre syntes det var bare fint at vi hadde laga mat og spiste 

rikelig. 

 

En nabogutt og jeg fikk ved et tilfelle smaken på semulegrynsgrøt. Det var nytt for oss, og det 

var reine snopet! Vi ba modern lære oss hvordan vi skulle gjøre det, og så blei det mye grøt 

utover vinteren, og da slapp vi også å krangle om egg, for det er det ikke i grøt. Semulegryna 

var billige og varte i det uendelige, og melk hadde vi alltid i huset. Grøten var veldig rask å 

lage, og vi syntes den var utrolig god. En svær kladas med margarin midt på, kanel til den blei 

heilt brun, og igjen altfor mye sukker. Det var like godt hver gang, og vi blei aldri lei. Vi 

vaska forresten aldri opp etter oss, alt blei bare satt i vasken, og panna glemte vi alltid å sette i 

vann. Andre grøtsorter enn semulegrynsgrøt prøvde vi aldri å lage, de var litt for vanskelige, 

og på 60-tallet måtte alt lages fra grunnen. Det var ikke grøtposer eller ferdiggrøt fra 

Fjordland å få gangen.  

 

Noen ganger gikk vi litt utover det foreldrene våre egentlig likte. Det var særlig når vi laga 

karamelle. Den blei laga i ei steikepanne, hovedsakelig av margarin og sukker. Det var ganske 

vanskelig å få karamellene akkurat slik de skulle være, brune og glatte og uten klumper. 

Dessuten kunne massen bli utrolig varm, så det gjaldt å holde fingrene unna for å unngå å 

brenne seg. Karamellemassen skulle tømmes ut over et vått matpapir når den var akkurat 

ferdig, og der skulle den stivne. Noen ganger fikk vi det til, og da ble at fest med suging og 

tygging til vi nesten blei kvalme. Andre ganger blei massen for brun eller sukkeret smelta 

ikke skikkelig. Det var ikke like godt, men jeg kan ikke huske en eneste gang at ikke alt gikk 

ned til slutt. Jeg tror vi hadde et umettelig begjær etter alt som var søtt og på en eller annen 

måte kunne kalles snop.  

 

Noe vi aldri fikk lov til, men gjorde likevel, var å lage eggedosis. Modern mente det var rein 

sløsing med egg, og det kan ikke nektes at det måtte en del egg til om det skulle monne. 

Eggedosis var rett og slett egg og sukker piska sammen til alt sukkeret var løst opp og det var 

blitt til en ganske tjuktflytende masse som kunne drikkes fra små glass eller eggeglass. Det 

var utrolig godt med det samme, men etter tre-fire glass blei det både kvalmende og for søtt. 



En gang var det en kompis som hadde hørt at det blei bedre om en blanda konjakk i, da ville 

det bli eggelikør. Og hjemme hos han hadde de faktisk konjakk stående, så vi prøvde med 

noen spiseskjeer. Det ble annerledes og vi sa i alle fall at det var veldig godt, men vi tørte ikke 

å gjøre det oftere, for da ville sikkert foreldrene merke at det minka i flaska.  

 

Noe jeg tror alle barn liker er kakedeig. Jeg husker at jeg brukte å plukke biter ut av deiga og 

spise når modern skulle lage julekaker og hadde satt den til kjøling. Den var nesten bedre enn 

de ferdige kakene, reine marsipanen. Vi fikk aldri lov til å spise deig, men forbuden frukt 

smaker som kjent godt. Så en gang modern var ute, bestemte brodern og jeg oss for å lage ei 

heil kakedeig og spise alt sammen. Vi kunne ikke følge oppskrifter, men hadde sett på mens 

modern bakte, så det var vel bare å gå i gang, tenkte vi. Vi hadde i egg, sukker, mel og melk 

og ellers det vi trodde måtte være med og rørte rundt alt vi klarte. Men deiga vår blei ikke 

som den modern laga, og smaken var ikke mye å snakke om. Til slutt ga vi opp, og denne 

gangen blei det heller ikke spist opp, men gikk rett i bosset. Selvsagt merka modern det, men 

det eneste vi fikk kjeft for var at vi hadde brukt for mange egg! 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 
 



    HØRE RADIO  
 

Selv om fjernsynet kom inn i flere og flere hjem i Skarbøvika utover på 60-tallet, var radioen 

fremdeles veldig viktig. Både barn og voksne hørte mye på radio. Og i alle fall i starten av 

tiåret het det Radioen med stor bokstav. De aller fleste familiene hadde nemlig bare en, den 

var stor og sto synlig plassert i stua. 

Hjemme hos oss hadde vi en diger radio i mahogni. I fronten var det hele to høyttalere dekt 

med et lyst stoff. Under dem var det en glasskjerm med mange rare navn på. Det var 

stasjonene rundt i Europa, og vi lærte mye geografi av å lese på radioen. Motala, Droitwich, 

Lvov, Hilversum, Bucuresti, Tirana - spennende og ukjente navn som vi ikke ante hvor var. 

Og midt blant disse: Vigra! Vi kunne se radiomasta på Vigra fra stuevinduet, og her sto den 

på stasjonslista på radioskjermen midt blant eksotiske storbyer. Det kan ikke nektes at det 

gjorde oss litt stolt. Den store stueradion vår var noe av det fineste vi eigde, og grunnen til at 

vi hadde hatt råd til den, var at fadern som var sjømann, hadde kjøpt den på utførsel, 60-tallets 

begrep for tax-free.  

 

Heldigvis var det til vanlig bare en kanal vi hørte på, Norsk Rikskringkasting.  

Da var det ikke noe å krangle om. Riktignok hørte fadern på fiskeribølga i blant, og vi ungene 

syntes det var morsomt å søke på mellombølga på alle de spennende navna på skjermen, men 

stort skjønte vi ingen ting, for alt var jo på fremmede språk. På slutten av 60-tallet begynte vi 

å høre på Radio Luxembourg, eller Luxen, men da hadde vi fått egen radio. 

 

Alle som vokste opp på 60-tallet, hadde samme referanser i forhold til det vi hørte på radio. 

For barna var det først og fremst lørdagsbarnetimen. Det var en institusjon, og hørespillet var 

det viktigste. Det var teater på radio for barn, og alle hørte på det. Frendeløs, Brødrene 

Løvehjerte, Veien til Agra - når jeg lukker øynene, kan jeg ennå høre dem inni hodet. Noen 

ganger var det så spennende at vi nesten ikke kunne vente til neste lørdag for å høre 

fortsettelsen. Senere var Dikie Dick Dickens den store slageren, den humoristiske krimserien 

fra Chicagos underverden. Opa Crackle, Effie Markoni og Jim Cooper - det var som vi kjente 

dem alle sammen. Hele familien satt andektig rundt radioen og fulgte med. Fadern satt 

nærmest med hånda på volumbryteren slik at han kunne skru høyere om vi lo eller snakka. Vi 

måtte ikke gå glipp av et sekund! 

 

På søndagene hørte vi på sport. Langrenn med Bjørge Lillelien og Håkon Brusveen. Vi kunne 

gjerne høre ei heil femmil på radio. For ikke å snakke om hopprenn. På 60-tallet hoppa alle 

hopperne tre omganger der de to beste talte, og vi satt klistra og hørte på alt sammen, gjerne 

fire stive timer. Vi kjente dem bare fra stillbilder i avisa, men likevel kunne vi levende se for 

oss Engan og Wirkola med 20 i stil, den gale Brandtzæg med hodet nesten nedenfor tuppene 

og tyskeren Helmut Recknagel med armene rett fram og skiene som limt sammen. 

Jeg husker også at jeg flere ganger braut av leken ute for å gå inn og høre landskamp i fotball. 

Skøyteløp var helt spesielt, for det gikk over hele helga. På lørdag var det 500 meter og 5000 

meter, og på søndag 1500 og 10 000 meter. Alle par ble sendt i sin helhet, Knut Bjørnsen og 

Per Jorset kommenterte, og vi hørte på alt. Mange noterte både sluttider og rundetider og 

samla på dem i årevis. 

 

Da vi var 12-13 år, fikk brodern og jeg egen radio på rommet. Det var rein luksus! Ei gammel 

tante hadde fått kjøpe en brukt radio billig, og den ga hun til oss. Den var av tre og hadde 

høyttaler på venstre side og stasjoner og knapper på høyre. Det tok vel et halvt minutt fra du 

slo den på til den begynte å virke, men det gjaldt for alle radioer på den tida. Radiorøra måtte 

varmes opp. Radioer hadde også ei slags antenne. Noen hadde ei ledning på utsida av huset, 



men som regel holdt med en kabel stifta fast på veggen bak radioen. Vi hadde da luftlinje til 

Vigra! Nå kunne vi høre radio etter at vi hadde lagt oss, men det var jo ikke noe å høre etter 

midnatt på NRK. Radio Luxembourg, derimot, sendte popmusikk og reklame utover natta, og 

nå hadde vi begynt å skjønne litt mer engelsk, så den gamle radioen ble et viktig møbel der 

den sto på ei egen hylle på veggen over den øverste køysenga. 

 

På slutten av 60-tallet skjedde en liten radiorevolusjon. Transistorradioen kom for fullt, og 

plutselig kunne en radio være så liten som ei tjuepakning og den begynte å spille med det 

samme du slo den på. Nå kunne du høre skøyteløp fra OL i Grenoble i 1968 midt i 

skoletimen, uten at læreren merka det, takka være den lille ørepluggen. Snart var de store 

mahogniradioene håpløst gammeldagse, og de endte opp på loftet der de støva ned til de ble 

kasta noen år senere.  

 

                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    KA FOLK VIL TRO 
 

En ting alle måtte forholde seg til om en vokste opp i Skarbøvika på 60-tallet var hva andre 

mente om det en gjorde. Og det gikk på alt, både utseende, klesdrakt, oppførsel, språk, rykte - 

kort sagt - alt det gikk an å bry seg om. Selv om folk som bodde i ytre bydeler på den tida, sett 

utenfra, i utgangspunktet var ganske like i sosial rang og inntekt, så passet de likevel på 

hverandre. Det var lett å trå feil, en skulle ikke avvike mye fra vanlig skikk og bruk før det ble 

lagt merke til, og alltid negativt. Om en hadde gjort noe dumt, fikk en velfortjent kritikk for 

det, det var greit nok, men motsatt, om en familie tok noen steg oppover på den sosiale 

rangstigen, for eksempel med å kjøpe seg litt for fin bil eller begynne å bygge seg enebolig, da 

var det også galt. -Kem dem tror dem e? Ekje det bra nok lenger  å bo leilighet heller no da? 

Og var det en ting som var verre enn å være relativt fattig, slik de fleste var i Skarbøvika på 

60-tallet, så var det å prøve å late som at en ikke var det. Alle ønska nok å klatre oppover i 

samfunnet, men nåde dem som virkelig gjorde det! De ble straks stempla som stormannsgale 

og fisfine. -Dem tror visst at dem e nokke! Men da må dem tro om igjen! Dinna familien har 

aldri vært kjent for å vær nokke.  

 

Da vi vokste opp, var det noe vi til stadighet fikk høre av foreldra våre: Ka folk vil tro?! Og 

folk, det var alle andre som bodde rundt oss, og sikkert mange flere. Alle som kunne tenkes å 

ville mene noe om nettopp oss. Da jeg for eksempel begynte å samle til langt hår midt på 60-

tallet, var det et stadig refreng jeg fikk tuta ørene fulle med. -Tenk' ikkje du på ka folk vil tro 

når du går slik? Dem må no tro at vi ikkje har styr på ungane våra! Det samme skjedde om vi 

gikk med hull i buksa, laus såle under skoen eller skittent undertøy. -Tenk hvis du kommer på 

sykehuset! Ka folk vil tro om du blir skada og må kle av de med skitten underbokse? 

 

For ikke å snakke om da vi begynte å røyke og blei sett av naboer med sneip i kjeften. Det var 

ikke det at røyking var farlig som bekymra fadern og modern, men hva folk ville si. -Sto du å 

røyka på busstoppet la med ho Fru Andresen og mannen? Tenk ka dem må tro no! Og ho som 

e så fæl til å sladre! Eller om vi litt seinere i ungdommen kom for seint hjem og kanskje ikke 

var heilt edru. Her kunne sikkert en lang utlegning om alkoholens skadevirkninger ha vært på 

sin plass, men det var ikke det som ble formidla først. -Va det nokken som så dåkke? Tenk ka 

folk vil tro om oss når dem får høre at dåkke kommer full hjem klokka tre på natta!  

 

Slik målte en seg mot andre og andres vurderinger. Det kan nesten virke som at det andre 

mente var viktigere enn hva foreldrene våre selv mente. Det var mye å være redd for og 

mange grøfter å falle i. Ofte var tanken på hva som kunne gå galt like gale som det virkelig 

hadde skjedd. Særlig fikk jentene høre det. -Du kan prøve de å komme hjem her og vær på 

tjukken! Tenk ka folk ville ha sagt da! Og vi selv og våre egne foreldre var ikke bedre enn de 

andre. Fadern hadde klare meninger om andres oppførsel og hva foreldrene burde gjøre.  -

Datt'ra til Pedersen e pinade på tjukken igjen! Det blir tredje lausungen. No burde dei bare ta 

å hive ho ut! Og slik fortsatte det. Alle passet på alle, og alle mente at de hadde rett til å mene 

det de ville om andre. Det var som en slags egen skarbøvikutgave av janteloven: Du må alltid 

regne med at folk vil tro det verste om deg! 

 

En litt morsom variant på temaet hørte jeg da det ble kjent at jeg hadde søkt på lærerskolen 

etter realskolen. Som ungdom hadde jeg vel ikke akkurat vært noe dydsmønster, men på godt 

og ondt tatt for meg av det ungdomsåra bød på, i blant til forargelse både for egne foreldre og 

naboer. Og det var selvsagt de som mente at unge Larsen ikke passet som framtidig oppdrager 

av den oppvoksende slekt. -Ærlig talt, hvis han kan vær lærer, da kan no alle vær det! Han 

kan no ikkje oppføre se sjøl en gang. Kkorsen skal han klare å oppdra andre sine unga? Men 



den gangen var faktisk ikke modern opptatt av hva folk måtte tro og mene. Hun var tvert i mot 

stolt av avkommet og gikk drabelig i forsvar. -Dem skal no bare passe se! Først må dem feie 

for ega dør for dem kan bynne å blande se borti ka andre gjør! Nei, ditta ekje nokke å bry se 

om! 

 

 

    

 

 
                                                    Tenk ka folk måtte tro!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

Å bli stor 
 

 

 

 

 

 

               

 

               
 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     RØYK OG RØYKING 
 

De fleste jeg vokste opp sammen med i Skarbøvika på 60-tallet begynte å røyke.  

I alle fall de som hadde ambisjon om å være tøffe, og det var jo viktig. Det var noen få som 

aldri røyka, men det var slike som spilte fiolin eller gikk på Frellarn, og de regna vi ikke med. 

Vi visste vel at det var farlig, det hadde vi da hørt mange ganger, og foreldrene våre prøvde 

pliktskyldigst å fortelle oss det samme, men eksemplets makt er som kjent stor, og de fleste 

fedre og mange mødre røyka selv, så orda fikk lite gjennomslag. Dessuten røyka storegutane, 

og det var i seg selv et viktig argument for å begynne.  

 

Jeg begynte å røyke da jeg gikk i sjuende klasse. Da var det allerede mange rundt meg som 

hadde røyka ei stund, også noen av dem som var yngre. Ei lita stund hadde jeg faktisk gått 

med et merke på jakka der det sto "Don't smoke!", og jeg fikk naturligvis mye positiv respons 

fra voksne på det, men hva skal man med skryt fra voksne når kameratene ler av deg? Så en 

dag ble det avgjort, jeg bestemte meg for å begynne.  

 

              
                  Forfatteren prøver å tøffe seg. 

 

 

Det var ikke vanskelig å få røyk i starten. Alle vil gjerne "hjelpe" en i gang. De første røykene 

var som venta ille, jeg ble kvalm og hosta og angra litt innerst inne. Men jeg ble oppmuntra av 

alle rundt meg: -Det e bare jævli ei uke, så klare du det! Og det stemte. Da uka var omme, 

kunne jeg trekke ned uten å hoste. Men da var det også slutt på gratis røyk. Jeg lirka 5 kroner 

og 45 øre ut av sparebørsa og kjøpte en pakke Bristol og ei enkel blokk papir. Det var litt 

vanskelig å rulle i starten, men teken kom etter noen forsøk. Bristol var liksom 

ungdomsrøyken akkurat da, men etter hvert spredte det seg på flere merker, både Gul mix, 

Eventyrblanding og Petterøe 2 eller 3. Og da hadde vi et nytt tema å krangle om, hva som var 

den beste tobakken. 



 

De aller fleste av guttane røyka rullings, det var jo billigst. Og så var det vel litt tøft, det var jo 

det mannane røyka, i alle fall de mannane vi så til daglig. Når du ble skikkelig god, klarte du å 

holde tobakkspungen mellom lillefingrene og ringfingrene mens du rulla. Da datt for øvrig 

tobakksrestene ned igjen i pakken, og du slapp å ødsle. Hvis en gutt var tom for tobakk, kunne 

han bomme: 

-Skal e få balle en me de, Paider? -Det kan du godt, men e har bare mask! Det siste betydde 

at pakken snart var tom og at det som var igjen var veldig tørt og finfordelt.  

 

Akkurat når det gjaldt røyking, var jentene også med. De kom riktignok litt seinere i gang, 

men da de var 15-16 år, hadde mange av dem også begynt å røyke. Men det var en viktig 

forskjell, jentene røyka ferdigrøyk. Og det mest populære merket var Benson & Hedges. Og 

det var noe spesielt med nettopp det merket. Under den ene pappklaffen på innsida av lokket 

sto det nemlig et tall, og tallet varierte fra pakke til pakke. Mange jenter samla på disse 

klaffene, for noen hadde hørt at du kunne få ei ny tjuepakning om du hadde alle talla fra 1 til 

100. Selvsagt var det aldri noen som fikk en slik premie. Noen jenter røyka også 

mentolsigaretten Mento, men den hadde lav status.  

 

Folk røyka på ulik måte. -Skal e få et trekk av de? -Ja, men du må'kje sjøsett' an! 

Å sjøsette en sigarett ville si å gjøre den våt. Det var regna som ekkelt. En annen variant var 

varmrøyking. Dette skjedde også når noen røyka på feil måte. Gloa gikk liksom inn i røyken, 

og den ble ødelagt og måtte stompes. -Steik, har du varmrøyka an? Faen, det va den siste e 

hadde!  Noen røyka hver røyk veldig lenge slik at sneipen ble så liten at de brant seg på 

fingrene. En av guttane hadde funne en måte å røyke røyken heilt inn. Når sneipen begynte å 

bli liten, la han den ytterst på ei fjøl og stakk ei nål gjennom den og ned i fjøla. Da kunne han 

teoretisk røyke heilt til det ikke var mer igjen. Det var for øvrig samme person som leita etter 

sneiper under lokket på karusellaskebegeret til fadern, men så blei han da også kalt 

Sneipsugern. 

 

På Aspøyskolen gikk den en legendarisk røyker. Han het Willy og hadde visst begynt å røyke 

allerede i andre klasse. Han blei selvsagt kalt for Rulle-Willy (som var et ordspill på reklamen 

til eventyrblanding: rullevillig). En dag var det en av storegutane som ga han en rullings med 

Karva Blad, den sterkeste tobakken som fantes. Han saug inn to dobbeltrekk, blei rød i trynet 

og hosta lenge og hest, men så kom det: -Steik kor mild an va! 

 



 
Leif Strandabø viser stolt fram tobakkspungen til til fotografen. Arne Harsem i bakgrunnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    SNUDD KLOKKE 
 

Hver tid har sine symbol og hver alder har sin sjarm og sine problem. Da vi vokste opp i 

Skarbøvika på 60-tallet, var snudd klokke et viktig symbol som alle skjønte betydninga av. I 

alle fall om du var i alderen mellom 12-14 år, i den tidlige puberteten, da du følte du var 

begynt å bli stor, men ennå ikke var skikkelig ungdom. Snudd klokke ville si at klokka var 

dreid rundt håndleddet slik at selve urverket var på undersida av arma og bare reima viste. For 

å se hva klokka var, måtte du da vri hånda i ei litt uvanlig stilling, men det var også en del av 

ritualet. Og snudd klokke, det betydde at du var opptatt. Altså at du hadde kjæreste! Du kunne 

godt snu den selv, men aller best var det om kjæresten hadde snudd den, da var du i alle fall 

heilt sikker. Selvsagt var det rom for å fjuske og snu klokka selv for å få andre til å tro at du 

hadde kjæreste, men det blei fort avslørt. Alle la merke til at du hadde snudd klokke, og alle 

spurte hvem du var sammen med. Så kunne en gjøre seg litt kostbar og late som at en ikke 

ville si det, men innerst inne var du stolt som en hane for at noen hadde lagt merke til den 

snudde klokka og skjønte at du var blant de heldige. 

 

Å få seg kjæreste var imidlertid et problem i seg selv. Å bli forelska var greit, det klarte de 

fleste allerede i småskolen, men derfra til å kunne si at en gikk la med noen, det var et 

sjumilssteg i den alderen. Ord som "sjekke opp" var ikke oppfunnet, det het til nød flørte, men 

hvordan gjorde en i grunnen det? Det nærmeste en kom var ofte bare å prøve å sitte nær den 

som var utkåra, og det oppnådde en bare de få gangene gutter og jenter var sammen. 

Riktignok økte dette samværet utover i 13-14-årsaldreren, men det ble ikke dermed enklere å 

bli kjæreste med noen. Noen få klarte det til slutt av seg selv, men de fleste måtte ha hjelp. Og 

da måtte du få noen til å spørre for deg. Eller du ble tatt til side av en budbringer og spurt fra 

ei jente som var interessert i deg. 

 

-Vil du vær la med ho Kirsti? 

-Vil ho det da?  

-Ho ja, ho e heilt tulen etter de! 

-Har ho sagt det?  

-Jada, det va ho som ba me om å spørre. 

-Ja, greit da. Det kan e godt! 

 

Så var det ordna, men dermed var ikke alle problem løst. Det vanskeligste sto ennå igjen, 

nemlig å gå bort og snakke med jenta du nå var sammen med. Selv om begge visste at de var 

blitt kjærester, så var det ikke dermed klart hva som var neste steg. Hva var riktig tilnærming? 

Hva var passelig, og hva var for mye av det gode? Det visste en ikke sånn uten videre. Noen 

måtte ha hjelp til dette også. -Ta å sett dåkke sammen no da! Og så holde du arma rundt ho! 

De fleste kom da til slutt i gang og var kjærester. Nå kunne de holde i hånda og klemme 

og til og med kysse hverandre. De kunne gå rundt og vise all verden sin nye status, de kunne 

skrive navnet til den andre med I love foran på skolebøkene og de kunne nyte å bli misunt av 

kompiser som ikke hadde nådd like langt i livet. De aller dristigste laga til og med kyssemerke 

på halsen til den andre. Ingenting hadde større status enn det i en viss alder. Kunne det skje, så 

kunne alt skje! To gutter jeg kjente laga til og med kyssemerke på hverandre for å prøve å lure 

andre til å tro at de hadde kjæreste, men de ble grundig avslørt og fikk høre det lenge etterpå.  

 

Men noen kom ikke skikkelig i gang etter at de hadde blitt spurt heller. De satt gjerne ved 

siden av jenta de pr definisjon var sammen med, men å ta skrittet fullt ut og legge handa rundt 

henne, de tørte de ikke. Tenk hvis hun ikke likte det! Og da gikk det som regel bare en veg. 

Etter noen dager kom den samme jenta som hadde spurt fra venninna og sa at det var slutt. En 



spurte aldri hvorfor, det måtte en bare godta, en hadde tross alt seg selv å takke som hadde 

vært så pysete. Det eneste en kunne skilte med var at en hadde da vært sammen med den og 

den. Og de som ikke visste mer om saken, kunne saktens bli imponert. Men det var unektelig 

litt rart å ha vært sammen med ei jente i flere dager og ikke en gang ha holdt henne i hånda. 

En følte seg litt snytt. Heldigvis bød det seg etter hvert flere muligheter. Og en hadde da i alle 

fall, så lenge det varte, fått gå med snudd klokke! 

 

          
                                 Jorun Drabløs og Leif Strandabø 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   KYSS, KLAPP OG KLEM   
 

Blant alle leiker som vi leika på 60-tallet, sto kyss, klass og klem i ei særstilling. 

Den var grenseoverskridende på mange måter og noe av det mest spennende i oppveksten. 

Men det var ikke noe vi dreiv med i småskolen. Kyss, klapp og klem krevde nemlig en viss 

modning, en måtte enkelt sagt ha oppdaga interessa for det motesatte kjønn, og det tok sin tid. 

Da vi var heilt små, kunne vi riktig nok leike mor og far og barn med jentene som bodde 

nærmest, men det ga seg fort når en fant ut at gutteleiken hadde mer spennende å by på. På 

skolen var gutter og jenter aldri sammen de første åra, og offisielt gjaldt dette også hjemme, 

men det kunne nok hende en i blant fant på noe sammen med nabojenta - hvis ingen andra 

gutter var i nærheten. Straks det dukka opp en gutt, ble leiken med jenta avvikla.  

 

Dette forandra seg gradvis, og fra tiårsalderen og utover ble jentene mere interessante. Det er 

vanskelig å si når en begynte å oppleve en form for forelskelse, men at noen jenter etter hvert 

stakk seg ut og var mer spennende enn andre, er det ingen tvil om. At vi hadde ulik smak og 

at vi så med ulike øyne på en og samme jente, ble også tidlig klart. Men at noen skulle bli 

sammen og bli "ekte" kjærester, var likevel noe som lå fram i tid. Forelskelsen skjedde ennå 

på lang avstand. 

 

 

                   
                   Klassisk automatbilde fra Ruta (men jentene her var fra Volsdalsberga). 

 

En ting som var viktig, var å få tak i et bilde av den utkårede. På 60-tallet sto det en 

fotoautomat på Rutebilstasjonen der en kunne ta passbilder. Det kosta tre kroner, og en fikk 

da ei remse med fire ulike bilder. Det var i dyreste laget, og en fikk bare de fire sjansene til å 

prøve å smile pent. De fleste sa at de ikke var fornøyd med bilda, men de ble da klipt fra 

hverandre og tatt vare på. I dag har barn flust opp med bilder av seg selv på grunn av 

skolefotograferinga. En får en haug med portrettbilder tatt av en proff og kan derfor dele ut i 

øst og vest til venner og venninner. Vi hadde bare råd til disse fire bilda en sjelden gang, og 



de var derfor dyrebare. Desto vanskeligere var det å få tak i et bilde av den spesielle jenta en 

ønska å ha i lommeboka. En kunne selvsagt spørre, men da var en jo avslørt! I stedet gikk vi 

omveger via venninner for på den måten å lure til oss et bilde uten at hun visste om det. Som 

regel ble det med bildet, kjærester ble vi aldri, men drømmen var jo grei å ha. 

Et sted på vegen fra avstandsforelskelse til skikkelig kjæresteri var det kyss, klapp og klem-

leiken kom inn. Den hadde en viktig oppdragerfunksjon. Vi kunne få trene på helt sentrale 

ting i livet uten å dumme oss for mye ut. Intim nærkontakt mellom gutter og jenter, som ellers 

var nærmest utenkelig, ble pakka inn i en leik med klare regler. Slik fikk en hjelp til å skjønne 

hva en skulle gjøre, og samtidig var grensene klart definert. 

 

Kyss, klapp og klem ble spilt på litt ulike måter, alt etter hvem som var med og hvor en var, 

men i korthet går den ut på at en gutt og ei jente etter å ha svart på noen spørsmål skal klappe 

hverandre på kinnet, klemme hverandre eller kysse hverandre på munnen. Det spennende 

poenget er at en ikke vet hvem en skal gjøre det med før det skal skje. Gutten (eller jenta) står 

for eksempel med ryggen til de andre eller med bind for øynene og sier ja eller nei mens den 

som leder leken peker på ulike jenter (eller gutter). Nå han så har svart ja til ei jente, skal han 

velge kyss, klapp eller klem. Jenta får ikke si noe, og hun kan heller ikke nekte når hun først 

har blitt med på leken. Så får han ta av bindet og får vite hvem han skal kysse, klappe eller 

klemme. De to må så gjøre det foran alle de andre. Dette siste var viktig. Det skulle sikre at 

det virkelig ble gjort, og trolig var det mye lettere slik enn om de måtte gå ut og gjøre det 

alene. Selve handlinga gikk som regel veldig fort, men var like spennende for det. En ekstra 

spiss ble det på leiken om en var forelska i ei av jentene som var med. Da var det om å gjøre 

at en valgte kyss når en trodde at det var henne en hadde sagt ja til. Her risikerte en, om en 

svarte galt, å bare få klappe den utvalgte, mens en måtte kysse den en likte minst. Leiken 

slutta av seg selv når alle hadde "gjort alt med alle", og vi skiltes både andpustne og litt røde i 

toppen. Hjemme sa vi aldri hva vi hadde gjort den kvelden, det var flaut, men vi skrøt desto 

mer av det på skolen neste dag.  

 

Kyss, klapp og klem ble ikke funnet opp i Skarbøvika, den fantes over hele byen og sikkert 

også det meste av landet. Men at den var viktig for oss som for alle andre, var det ingen tvil 

om. Når en endelig fikk seg sin første kjæreste, var det greit å ha med den smule erfaring en 

hadde fått gjennom den uskyldige, men viktige leiken kyss, klapp og klem.  

 

                               
       Her blei det visst bare klem. 



  DANS PÅ SAMFERN OG SIFFEN 
 

Skarbøvika hadde to danselokaler for ungdom på 60-tallet, nemlig Samfern og Siffen. 

Samfern er en forkortelse eller slanguttrykk for samfunnshuset, og det er vel egentlig en gal 

betegnelse. Huset det gjelder er nemlig det store hvite huset på nedsiden av vegen i Osane 

som i dag er rusinstitusjon. Opprinnelig ble det brukt som sildelosserherberge i den verste 

sildetida på 50- og 60-tallet, til daglig omtalt som Sildelossern. Da sildeeventyret dabba av, 

ble det omgjort til ungdomsherberge med NUH i store blå bokstaver på vestveggen, men 

samfunnshus i tradisjonell betydning av ordet har det vel aldri vært. I en overgangsfase midt 

på 60-tallet var det nærmest et slags hybelhus der det for det meste bodde enslige menn og ei 

og anna dame. Det var i denne perioden det ble arrangert dans i den ene spisesalen i første 

etasje. Det var for øvrig samme lokalet som ble brukt til Onsdagsskole (Metodistkirkas forsøk 

på å utkonkurrere søndagsskolen), Maran Ata-møter, tombola og ellers generell utleie til ulike 

foreninger. 

 

Dette var før diskotekenes tid, så det var levende musikk som gjaldt, og det skulle være band! 

The Shadows hadde vært først ute og så kom The Beatles og tok en hel generasjon med storm, 

og i kjølvannet av disse vokste det fram mange lokale band, eller grupper som de helst ble 

kalt. Noen av dem spiller enda og opptrer i dag på arrangement av typen Gammelpopens 

venner og Back to the sixties. Tidlig på 60-tallet var dette unge gutter som hadde lært seg selv 

å spille og begynt å la håret gro. De var utrolig tøffe og hadde selvsagt plenty flaks med 

jentene og ble beundra av andre gutter. Jeg tror The Quinters nærmest var som et husband på 

danstilstellingene på Samfern, i alle fall er det de jeg husker best. 

 

Selv var jeg i yngste laget til å delta, og penger til billett hadde vi heller ikke, men vi hang 

utenfor og prøvde å komme oss inn gjennom et vindu. Det lyktes i blant, og da fikk vi oppleve 

en verden som vi skjønte skulle bli viktig også for oss om noen få år. Det var kjempehøy 

musikk og jenter med skjørt eller dongerybukser med frynser nederst og opptupert hår. Og det 

var gutter med pepitaruta bukser, kvitskjorte og smalt skinnslips. Også selvsagt, beatlessko! 

Lange og smale med litt heler og voldsom spiss tå. Det tøffeste som fantes på den tida, som 

jeg dessverre aldri fikk selv. De dansa shake eller vals, og noen prøvde også med swing, men 

det var som oftest for liten plass til å gjøre for mye ut av det. Jeg kan ikke huske at jeg noen 

gang dansa, men til gjengjeld greide vi mye hår! Noen gutter hadde funnet ut at det var vask 

og speil i baderomma i etasjene oppover, og der sto vi med kammen vår og prøvde alt vi 

kunne å greie håret framover for å få det lengst mulig ned i øynene. Alle hadde klar plan om å 

få langt hår, men forløpig visste vi at det viktigste hinderet på vegen dit het fadern, og enda 

var vi ikke i stand til å utfordre han. Til slutt ble vi som regel oppdaga av vaktene og kasta ut. 

 

På slutten av 60-tallet skifta dansescena fra Samfern til Siffen, klubbhuset til Skarbøvik 

idrettsforening. Det er det samme huset som ligger der i dag. Men nå var de som dansa på 

Samfern noen år før blitt voksne, og jeg og mine jevnaldringer, nå med slengbukser og 

beatlessveis, var de som skulle i ilden. Ikke det at noen år ekstra gjorde det lettere. Fremdeles 

var vegen bort til jentene lang, og dessuten var det et lite problem til: Jeg kunne ikke danse! 

Riktignok prøvde jeg noen ganger, men et svingslag av en kommentar satte meg ut ei god 

stund. Jeg hadde tatt mot til meg og bydd opp ei jente i klassen. Jeg var dritnervøs, men syntes 

selv det gikk ganske greit. Heilt til hun ropte inn i øret mitt: -Hold takta, din sau! Resten av 

dansen husker jeg ikke, men det ble i alle fall ikke flere den kvelden eller de nærmeste ukene.  

 

Heldigvis var det at alternativ til å danse, nemlig å høre på musikken. En kunne kamuflere 

mye danseredsel i en tilsynelatende sterk interesse for musikk. Popmusikken hadde fått større 



og større plass i livet for meg og mange andre, og gruppene som spilte på Siffen var virkelig 

verdt å høre på. De hadde godt utstyr, og de spilte kjente poplåter nesten like godt som 

originalene. Det var grupper som Pacific, Purple og særlig Toad. Den siste var regna for mer 

avansert enn de andre på samme tida, og vokalisten ble da også operasanger seinere. Det 

hadde om mulig fått enda høyere status å spille i band seint på 60-tallet, gruppemedlemmene 

ble gjenstand for en blanding av misunnelse og beundring fra guttene, og draget på jentene 

hadde ikke blitt noe mindre. Det var kort og godt de fleste gutters store drøm som noen få 

hadde lyktes å få oppleve. Så der sto vi da, så nær høyttalerne det gikk an å komme, og lytta 

intenst mens andre gutter bydde opp jenter og dansa hele kvelden med den største 

selvfølgelighet. Akk-ja... 

 

 

                         
 

Arne Gunnar Harsem, en sentral person i mange Ålesundsgrupper på 60-og 70-tallet. 

(Arne døde i 2017.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    JOBB OG PENGER 
 

En konstant mangelvare for barn som vokste opp i Skarbøvika på 60-tallet, var penger. Vi 

ønsket oss mye og fikk lite, og alltid var det pengene det sto på. Et stadig omkved når vi 

spurte foreldrene våre om noe, var at vi ikke hadde råd. Og det var nok reelt. Inntektene var 

knappe med bare fadern i jobb, barnetrygda var helt nødvendig for å få det til å gå rundt og 

sløsing var utenkelig. Vi maste om lommepenger, men de færreste fikk det, trolig mest fordi 

foreldrene våre ikke kunne avse noe særlig. Dessuten syntes de nok vi kunne jobbe hjemme 

uten å få betalt for det. -Skal du ha penga også? Du får jo mat og klær! Det var ei regle vi 

hørte ofte. En kort periode fikk jeg ei krone i uka som lommepenger mot en viss 

arbeidsinnsats, blant annet plenklipping, men det blei dog for smått, og jeg "sa opp" etter kort 

tid. 

 

Jentene hadde en inntektskilde vi guttane ikke hadde, nemlig barnepass. De var såkalte 

trillepiker som gikk rundt med barnevogn i timevis med en baby oppi. Hvis ungen skreik, tok 

de den opp og bar den på hofta. Mange var i minste laget til dette og så heilt skeive ut der se 

sto og holdt på en skrikende unge. Dette fikk jentene betalt for pr time. For gutter var det både 

uaktuelt og utenkelig å trille unger. Vi kunne til nød være med jentene og sitte barnevakt når 

vi ble litt eldre, men det var bare for å få være sammen med jentene, og det var de som fikk 

betalinga.  

 

Skulle vi ha penger, måtte vi skaffe dem selv. Og det gjorde vi med ulike jobber. Det var to 

typer av dem, sommerjobber og jobber som vi hadde etter skoletid, lørdag inkludert. Min 

første jobb etter skolen var som visergutt hos Nils Foldal AS, et firma i Kongens gate som 

produserte håndstrikkede kofter, gensere og luer. Jeg var da 13 år og gikk rett fra 

Aspøyskolen og bort i Skansen der jeg henta fram varesykkelen med lite forhjul og stor kasse 

og var klar til dagens innsats, henting og bringing. Jeg jobba en til to timer og fikk 20 kr pr 

uke, altså ca 3 kr timen. Det var jeg faktisk ganske fornøyd med, og plutselig hadde jeg 

penger i lommeboka som jeg disponerte selv. Fadern prøvde seg med at jeg kanskje burde 

betale litt hjemme, men der gikk grensa! Nå kunne jeg spare til ting jeg ønska meg men ikke 

fikk fordi det var for dyrt, men også kjøpe snop når det passa meg selv, og det gjorde det som 

oftest hver dag. 20 kroner rakk faktisk til ganske mye i 1967.  

 

Den neste ettermiddagsjobben jeg hadde var hos Brus-Tinus, eller Johansen 

Mineralvandfabrik som firmaet egentlig het. Han produserte ca 1000 brusflasker hver dag i en 

kjeller i Kirkegata. Min jobb var først og fremst å etikettere, det vil si å lime etikettene på 

flaskene for hånd, en og en! Tinus Roald, som også var kunstner, hadde designa dem selv. De 

viste en parasoll og så sto navnet til brusa under. Pærebrus, Rødbrus, Appelsinbrus og Skås, 

det siste en variant på Høybergs berømte Squash. Mest spesiell var likevel Tinus sin Jolly 

Cola. Den tror jeg ikke han likte selv en gang. Jeg jobba bare en dag pr uke, men fikk fem 

kroner timen og var der i nesten fire timer, så det kasta bra av seg på en kveld. Dessverre gikk 

en del av pengene etter hvert til røyk. Jeg hadde også en periode ettermiddagsjobb på 

Strandgaten Speilfabrikk der jeg pussa kanter og fjerna flekker på nye speil. Det var ganske 

kjedelig, og jeg fikk kjeft om jeg skada et speil, men lønna var god, hele 6 kr timen. Alt i alt 

så klarte jeg meg bra økonomisk gjennom hele ungdomstida med disse jobbene og hadde også 

råd til tre langpils på lørdagen da det ble aktuelt. 

 

Sommerjobbene var på mange måter kjekkere enn jobbene etter skoletid. Først og fremst fordi 

du der jobba sammen med andre ungdommer og ikke bare voksne, men også fordi inntektene 

ble betydelig høyere. Med fem kroner timen og full uke og frikort kom en opp i den 



svimlende summen av 225 kr! Slik ble det etter hvert til og med råd til motorsykkel, alle 

gutters store drøm, kjøpt av en kompis for 800 kr. Sommerjobben strakte seg gjerne over det 

meste av ferien, i alle fall opp mot seks uker. Jeg jobba på Drønnen-slippen flere år, og en 

sommer var jeg på tørrfisken på Aarsæther. I tillegg til pengene det ga lærte jeg mye om 

arbeidslivet og at det faktisk krevde en innsats for å få ut noe. Åtte timers dag i fem dager og 

lørdagsjobb til klokka tre var ingen spøk. Jeg tror det var en viktig medvirkende årsak til at 

jeg ble motivert for å ta utdanning slik at jeg slapp å stå på ei fiskebu resten av livet. Kanskje 

var dette det første famlende steget mitt ut av Skarbøvika, den bydelen jeg ellers var så glad i? 

 

 

 
                 Selv en fremtidig hagefrik likte ikke å bli satt til å klippe plena! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SPIKRE KASSER 
 
60-tallet var før isoporkassenes tid. Alle fiskekasser den gangen var av tre, og de blei laga på 

stedet. Dette var både attåtnæring for folk som trengte det, og kjærkomment tilskudd for unge 

menn med lite lommepenger. Jenter så jeg aldri spikre kasser eller noe som ligna på det.  

 

Å spikre kasser ville si å sette sammen ferdigkappa fjøler til ei standard fiskekasse med faste 

mål. Kassa bestod av to ferdige gavler og bunn og sider av nøyaktig like lengder. Den blei 

laga på et spesielt tilpassa arbeidsbord, og prosessen var helt lik hver gang. Resultatet var ei 

trekasse som var vel 80 cm lang, rundt en halv meter brei og ca 25 cm høy. Lokket blei laga 

separat. 

Kassa blei fylt med is og fersk fisk, og når isen smelta, rant vannet ut mellom fjølene slik at 

fisken heile tida lå i rein is så den holdt seg lengst mulig under transport. Den som snekra 

kasser, fikk betalt pr stykk, så det var selvsagt om å gjøre å jobbe fort. 

  

Gavlene i kassa var laga av to labank-klosser og et par halvmeter lange fjøler. Disse blei 

spikra sammen i ei slags form som var laga slik at fjølene lå i riktig posisjon. Spikrene traff ei 

jernplate når de gikk gjennom treet og ble dermed bøyd så de ikke stakk ut. Mannen som 

spikra kasser, laga gjerne en stabel med gavler før han begynte på kassene for å være litt 

rasjonell. Gavlspikring var veldig enkelt, og i blant fikk vi guttane gjøre det for han. Da følte 

vi oss tøffe! Tenk å stå sammen med en ekte kassespikrer og jobbe når vi bare var 12-13 år. 

Vi fikk ikke betaling for å spikre gavler, bare det å få lov var betaling nok. 

 

Kassespikring foregikk utenom ordinær arbeidstid. Det var ofte eldre menn som jobba med 

slikt, muligens var de allerede pensjonister, men ville tjene litt ekstra. Andre visste vi var 

ungkarer som bodde på hybel. Trolig kjeda de seg om kveldene og ville ha noe å gjøre for å få 

tida til å gå. Og når de attpå til kunne tjene penger på det, var det jo flotte greier. De sto da 

aleine nede i ei sjøbu og jobba i dårlig lys til langt på kveld. Først tok de to gavler og satte 

dem opp på bordet med riktig avstand mellom hverandre. Så leita de opp fjølene. Som nevnt 

var de alle like lange, men de måtte sortere litt etter bredde for å få det til å gå opp med målet 

på bunnen og sidene. Dette hadde de gjort mange ganger før, så det satt tydeligvis i fingrene. 

Når kassa var nesten ferdig, monterte de to smale fjøler på toppen slik at åpninga blei litt 

smalere. I mellom dem skulle lokket ligge. Den ferdige kassa satte de i en egen stabel slik at 

de holdt tellinga og fikk betalt for rett antall dagen etter.  

 

Kassespikrerne hadde en egen måte å holde spikrene på. De fylte venstrehånda med mange 

spikrer som alle hadde spissen samme vegen. Mens de spikra førte de en ny spiker ut av 

bunken med tommel og pekefinger uten å miste de andre! På den måten kunne de spikre 

veldig fort. De slo også spikeren inn med en egen teknikk. Et lite kakk for å feste den og 

deretter et kraftig slag som førte den helt inn. Vi var veldig imponert der vi sto og så på, jeg 

tror vi skjønte intuitivt at godt håndverk skulle anerkjennes. 

 

Da vi blei 14-15 år, fikk vi lov til å spikre lokk eller kassebrett som mannane sa. De var laga 

av 4-5 fjøler som var like lange som kassa og to smale fjøler til spikerslag på tvers. Brettet 

blei satt sammen i ei egen ramme slik at det ikke gikk an å gjøre feil, og her var også 

jernunderlag som bøyde spikrene automatisk. En dag i påskeferien fikk jeg og en kompis 

jobbe med å spikre brett. Vi kunne holde på så lenge vi ville, gjerne heile natta for den saks 

skyld, sa formannen som en spøk. Men vi tok han på ramme alvor. Her skulle det tjenes 

penger! Vi fikk 10 øre pr brett, og ville altså tjene 10 blanke kroner om vi klarte 100 brett. 



Foreldrene våre var litt usikre på at vi skulle stå aleine nede på ei fiskebu om natta, men de ga 

seg til slutt og sendte med oss skiver og saft.  

 

Vi gikk på med dødsforakt, og i starten gikk det bra unna. Men da vi talte opp etter ei god 

stund, hadde vi bare 12 brett hver. Det var veldig langt fram til tieren, så det var ikke anna råd 

enn å fortsette, men nå gikk det litt tyngre. Vi blei trøtte i beina av å stå og sliten i arma vi 

hamra med. En blå finger og noen fliser hadde det også blitt. Rundt midnatt kom modern ned 

på bua og spurte om vi ikke vil gi oss. Det blei kontant avvist! Vi lå nå på vel seks kroner, så 

her var det bare å stå på videre.  

 

Vi tok matpause i ett-tida, og da kraup vi litt innover på lageret for å finne en god sitteplass. 

Der gjorde vi en stor oppdagelse, en svær stabel med ferdige brett fra året før! Vi tenkte det 

samme begge to, og siden vi syntes litt synd på oss selv og mente at lønna egentlig var altfor 

lav, bar vi fram en 25-30 brett og la i våre egne stabler. Resten av jobben gikk som en røyk, 

og da vi runda 100 brett, sjangla vi dautrøtte hjem og stupte i seng. Vi var litt nervøse da vi 

skulle hente pengene, men der var det bare smil og skryt å få. Vi likte selvsagt å få ros, men 

en aldri så liten bismak hadde den nok. Og tiern, den var gått til snop før uka var omme. 

 

 

 

 

 

 
 
 



SKRAPHANDEL 
 

Det var ulike måter barn og ungdom som vokste opp i Skarbøvika på 60-tallet kunne skaffe 

seg penger på. Det gikk an å få småjobber i forskjellige bedrifter, og noen ganger fikk vi 

penger for å hjelpe en nabo med hagearbeid eller anna utendørsarbeid. Jenter trilla unger i 

barnevogn og satt barnevakt, men den inntektskilda var stengt for gutter. Det gutter derimot 

kunne gjøre som ingen jenter fant på, var å selge metall til skraphandlerne. Faktisk kunne det 

ligge en god del penger i det. 

 

Det var én skraphandler som holdt til i Skarbøvika, det var Willy Simonsen, og han hadde 

mottaket sitt på Notholmen. Som navnet sier var det et sted fullt av skrap og skrot, nærmere 

bestemt metallbrom i alle former og størrelser. Det så utrolig rotete ut, men vi skjønte at de 

tjente penger på alt skrammelet, ellers hadde de vel ikke kunne holdt det gående. 60-åra var 

lenge før et ord som resirkulering var oppfunnet. Gjenbruk og ressursutnyttelse var også ord 

som ikke sto i noen av tidas ordlister. Vi var vant til å se at ting som hadde gjort sin nytte, 

ganske enkelt blei kasta, oftest bokstavelig talt, og da gjerne på sjøen. Og her var det altså et 

firma som ville ha mye av dette skrotet, ja endog betale for det! Da vi skjønte det, var det litt 

som om vi hadde oppdaga ei gullgruve. 

 

Det andre skraphandleren i vårt nærområde var Holck på Skjerva. Han holdt til i ei gammal 

fiskebu ytterst i Strandgata. Vi var veldig opptatt av om de to hadde ulike priser, men stort sett 

fikk vi det samme begge steder. Holck ga oss 10 øre mer for bly enn Simonsen, og det var 

verdt den ekstra sykkelturen inn dit. 

 

Det skraphandlerne kjøpte var i hovedsak tre ting: bly, messing og kobber. Jern ville de ikke 

betale noe for. Prisen vi fikk hos Simonsen i Skarbøvika var ei krone for kiloet for bly, 1,50 

for messing og 3,50 for kobber. Særlig det siste var forlokkende, det var tross alt en ganske 

bra sum for metallskrap. Det hørtes ut som veldig lettjente penger, så vi dro trøstig i veg for å 

samle inn metall. Selvsagt viste det seg fort at gullgruva var heller mager. Kobber finner man 

jo ikke over alt. I den grad vi fant noe, hang det som oftest fast i noe annet, for eksempel biter 

av rør i et bilvrak eller en avlagt skipstank, og det krevde mye arbeid å få det løs. Et annet 

problem var rett og slett at noen eide det vi var ute etter. Selv et vrak av en motorbåt som stå 

og råtna på land hadde plutselig en eier som dukka opp når vi begynte å slå på propellen for å 

få den løs. I ettertid mener jeg at vi lærte noe viktig i den tida, nemlig at ingen ting er gratis, 

og at alt en vil oppnå krever hardt arbeid. Fortjenesten står som regel i forhold til innsatsen.  

 

Vår første utbetaling for metallbrom var på 4.50 kroner. Da hadde vi kava i flere dager før vi 

kunne sykle ned til Simonsen med kobberbitene i et nett på styret. Deretter gikk det selvsagt 

rake vegen til nærmeste kiosk, og alt gikk til en stor pose snop som forsvant før vi visste ordet 

av det.  

 

En dag lærte vi et skraphandlertriks av to voksne manna. Vi visste at det var kobber i kabler 

og ledninger, men egen erfaring hadde lært oss at det var et utrolig slit å få av gummien, så vi 

hadde vel omtrent gitt opp den kilda. Men så var det de to mannane dukke opp ute på 

Tueneset med en lastebil full av gamle strømkabler på lasteplanet. De tippa alt ned i fjøra, 

dynka det med bensin og tente på! Det brant utrolig godt og kolsvart røyk dekte heile 

området. Mannane satt bare og røyka og så på, sikkert en grei arbeidsdag. Da bålet var brent 

ned, løfta de kablene opp igjen på bilen med jernriver, og selv om de var svarte, var de nå 

reint kobber som de kunne selge til skraphandleren. Restene av brent gummi ga de tydelig 

blaffen i, selv om det var midt på badestranda. Vi ville selvsagt prøve det samme, men vi 



oppdaga fort at gamle strømkabler ikke var noe vi fant over alt, og at også de hadde eiere som 

gjerne ville ha dem i fred. Etter flere dager klarte vi likevel å få til et lite kabelbål, men 

fangsten blei sørgelig beskjeden i forhold til innsatsen. 

 

Ei påske var brodern og jeg på ferie i Engesetdalen Der var det ei skytebane, og en dag fant vi 

et enormt lager med tomme patroner av fineste messing. Jeg vet vel strengt tatt ikke om det 

var bare å forsyne seg, men brodern og jeg fylte en ryggsekk med patronhylser som vi dro 

med hjem fra påskeferien. Det blei heile 10,50 kroner hos Skarphandleren, litt av en rekord!  

 

Skraphandlere finnes ennå, blant annet har Jan Henriksen et stort anlegg inne på Bingsa 

industriområde. Sist sommer skifta jeg tak på huset mitt. Deler av taket og takrennene var av 

kobber som jeg fylte i en henger og kjørte ned i Bingsa.  

Utbyttet var på over 8000 kroner. Omtrent havparten av det fadern hadde i årslønn i 1965…  

   

 

 

 

                 
 

       

 

 

 

 



ØL 
 

Det var vel aldri noe spørsmål om en skulle begynne å drikke når en vokste opp i Skarbøvika 

på 60-tallet, det var mer et spørsmål om når.  Mange vokste opp med fedre som drakk en del, 

og storegutane som vi så opp til, kunne snakke mye og ofte om hvor fulle de hadde vært. Det 

falt oss ikke inn at de kanskje smørte på litt ekstra, vi var jo aldri til stede der storegutane 

drakk og festa, så det regna vi som den rene sannheten, og vi slukte hvert ord. At vi skulle gå 

samme veg om noen år, var det heller ingen tvil om.  

 

Det første forsøket var allerede i tolvårsaldren. Det var første året vi fikk være ute på Tueneset 

til klokka tolv på Sankthansaften uten at modern og fadern var der. Vi kjøpte oss ei flaske 

lagerøl dagen før og sprang heilt ut på Tueneset for å gjemme den. På selve kvelden gjemte vi 

oss, tre gutter, i en bunker og drakk lagerølflaska. Det var slett ikke godt, det smakte tross alt 

vanlig øl selv om alkoholprosenten var lav, men ned gikk det. Og så var vi fulle! Vi rava 

rundt og snøvla og datt og hadde det utrolig morsomt. Heilt til mora til han Laffa plutselig sto 

der og ville ha han med hjem. Da var vi klinkende edru på sekundet.  

 

Men et par år etter var det alvor. Vi hadde sett på fadern når han brygga, og nå hadde vi prøvd 

selv, nede i ei forlatt sjøbu midt på sommeren. Det må ha vært en mild sommer, for ølet gikk, 

og det ble faktisk alkohol i hjemmbrygget vårt. Godt var det så visst ikke, men det gjorde godt 

som en så voksent uttrykte det. Og brisen blei vi, det kan ikke nektes. Så denne gangen var det 

ikke bare skuespill når vi sprang rundt og var høyrøsta og gikk aldri så lite ustøtt. Vi ble 

veldig frimodige mot jentene som visstnok syntes vi var teite. Og kanskje litt spennende? 

Selvsagt merka modern ingen ting, og dermed var debuten unnagjort, og vi vart klar for en 

heilt ny fase i livet.  

 

Fra 15-16 års alder var øl en del av livet til mange gutter i Skarbøvika. Den gang var det ennå 

øl å få i butikkene, det var før monopolet ble innført, og vi fant fort ut hvor vi fikk kjøpe. 

Noen butikkeiere var strenge og nekta, men flere av skipshandlerne på Brunholmen syntes vi 

så ut som vi var 18 år og leverte ut øl uten flere spørsmål. En kompis hadde et spesielt triks. 

Han parkerte mopeden rett utenfor butikken og fikk da kjøpe øl enda han bare var 14 og ikke 

en gang hadde lov å kjøre ped. Men han var stor for alderen, og sykkelen imponerte, så de beit 

på.  

 

Til en vanlig fest kjøpte vi tre langpils. Ei langpils var 0,7 liter og kosta 3.50. Da måtte en 

altså skaffe 10.50, og det var ikke alltid lett. De aller fleste kjøpte pils, men noen, meg selv 

inkludert, gikk etter hver over til bayer. Det var mye mørkere på farge og hadde en sterkere 

smak. Det var ikke mange som likte bayer, og fordelen med det var at det var få som ville 

bomme en slurk av deg.  

Ølet ble i starten drukket utendørs eller i selvsnekra hytter, sjøbuer eller bunkerser. Etter hvert 

som vi ble eldre, ble imidlertid foreldra mer tolerante, eller kanskje det er rettere å si 

resignerte? I alle fall ble det godtatt at vi drakk inne på rommet hos noen.  

 

Jentene drakk også øl, men kom som vanlig i gang noen år etter guttane. Det skal innrømmes 

at det var ikke alle gutter som likte øl, men for jentene var det visst enda verre. Det var 

imidlertid få alternativ. Vin hadde vi nesten aldri smakt, rusbrus og sider var ikke oppfunnet 

og brennevin var nærmest utilgjengelig. Noen klarte å stjele litt hjemme ved å fylle på vann 

for at faren ikke skulle merke at det minka, men det kunne jo ikke fortsette i evighet. Så det 

var ølet som gjaldt ei god stund, men da Polet kom til byen, fikk ølet konkurranse av 

brennevin blanda ut i brus. 



 

Det kan ikke nektes, alkoholen førte gutter og jenter sammen. Da vi var kommet dit, var 

barndommen liksom over. Fra nå av skulle vi være sammen i de fleste sammenhenger, og 

særlig når det var fest med drikking. At noen av oss ikke  

burde ha begynt i det hele tatt, det vet vi nå, mange år etter. Noen jeg vokste opp med lever 

dessverre ikke lenger, og alkoholen var nok den viktigste grunnen til det. Andre er ennå blant 

oss, men bruker både for mange timer og for mange kroner hver dag på alkohol og det som 

verre er. Det tenkte nok ingen av oss på da vi satt der med ølflaska på 60-tallet, men hadde det 

hjulpet om noen hadde prøvd å si det? 
 

 

                     Harald Sulebakk med langpils utenfor "Blådøra". På sidene Roar Indergaard og Åse Jensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    WRANGLERBUKSE 
 

Noe av det tøffeste en kunne få seg på 60-tallet var ei Wranglerbukse. Der var det ingen 

forskjell om du bodde i Skarbøvika eller andre sted, bortsett fra at det satt litt lenger inne for 

våre foreldre å gå såpass opp i pris i forhold til ei vanlig olabukse, de fleste hadde jo stram 

økonomi.  

 

For det var olabukse den het, den blå buksa av bomullsstoff. Ingen sa jeans på 60-tallet. Noen 

sa riktig nok dongeribukse, men de aller fleste sa bare olabukse. Og den tøffeste av dem var 

altså Wranglerbuksa. Vi kan vel med en viss rett si at dette var det første merkeklesplagget vi 

blei opptatt av. Det fantes mange ulike olabukser å få kjøpt, alle var av bomull og hadde blå 

farge, men det var ingen tvil om at det var Wrangler som var tingen. Den var kort og godt 

mye tøffere på alle måter. Et annet merke som også var tøft, var Lee. Den var ganske lik 

Wranglerbuksa og like dyr, men jeg mener at den aldri nådde helt opp til samme status som 

Wrangleren. Buksemerket var for øvrig tydelig prenta inn i en firkanta skinnbit som var sydd 

fast i bukselinningen bak. Den var festa slik at en kunne tre beltet under og dermed unngå å 

skjule navnet på buksa. Vi gikk altså med reklame på oss uten at vi tenkte over det. Det eneste 

vi var opptatt av var at andre ungdommer så at vi hadde det riktige merket.  

 

Olabuksa var et gutteplagg. Jenter brukte ikke olabukser på 60-tallet, i alle fall ikke før heilt 

på slutten. Nå brukte jenter heller ikke bukser med glidelås framme i store deler av dette 

tiåret, så slik sett var olabuksene uaktuelle uansett. Men på slutten av 60-tallet blei det 

populært å lage frynser på beina på olabuksa, og det var det jenter som fant på. Da måtte de 

enten klippe av sømmen nederst eller sprette den opp. Så var det å trekke ut en og en av de 

vannrette trådene i stoffet slik at de andre hang ned fra buksebeinet, ca 4-5 cm lange. Det så 

egentlig ganske tøft ut og var vel en forløper for det som kom med hippietida. Jeg prøvde det 

selv en gang med ei gammel olabukse. Det tok lengre tid enn jeg trodde, og modern kjefta for 

at jeg ødela buksa, men det gjorde det jo bare desto viktigere å få det til. Det var fint med det 

samme, men etter et par omganger i vask så det ganske slitt og pjuskete ut. 

 

Det var forresten noen som mente at Wrangler var amerikansk og skulle uttales uten dobbelt-

v, altså omtrent slik: rængler. Jeg kan ikke utelukke at det egentlig var rett, men det slo ikke 

gjennom, for å si det forsiktig. Buksa het Wrangler, uttalt rett fram og ferdig med det!  

 

Alt med wranglerboksa var tøft. Stoffet var tydelig annerledes enn de billigere variantene, 

stivere og med finere blåfarge. De gule sømmene var stilige, for ikke å snakke om 

kobbernaglene. Den lille lomma inni den høyre framlomma var også veldig tøff, men egentlig 

visste vi ikke heilt hva den var der for. Noen foreslo klokkelomme, andre mente det var ei 

sikker pengelomme og de tøffeste mente den var til å da donger i, men svaret fikk vi vel aldri. 

Baklommene var også gode å ha. Alle gutter hadde to ting i baklomma, lommeboka og 

kammen. Buksa var så trang at kammen blei bua fordi den forma seg etter ræva, men det 

gjorde jo bare at den passa bedre til forma på haudet. (Er det forresten noen som klarer å se 

for seg en ekte sekstitallskam, full av fett, flass og støv mellom tindene?) 

 

Det var imidlertid et stort problem med Wranglerbuksa. Den var, som tidligere nevnt, dyr. 

Mye dyrere enn de vanlige olabuksene. Jeg mener å huske at en av få gangene jeg virkelig 

fikk ei Wranglerbukse, kosta den 36 kroner. Og da gikk det an å få ei olabukse til 14 kroner 

hos Skulstad like over Hellebroa. Det var nemlig der modern og fadern helst ville handle klær 

til oss, på byens billigste butikk. Krangelen begynte hjemme og fortsatte på bussen og heilt 

inn i butikken. Et ekstra irritasjonsmoment var at modern aldri klarte å uttale Wrangler rett. 



Jeg sto på mitt, Wrangler eller ingen ting, og modern prata om økonomi og dårlig råd og at de 

buksene Skulstad solgte var da både moderne og like tøffe (da kunne hun bruke ord som 

"tøff" som hun ellers aldri sa!) som denne ""vrangenbuksa". Som om hun visste hva som var 

moderne! Enden på visa blei dessverre som oftest at jeg måtte gi meg. Jeg hadde ikke penger 

selv, og pengene styrte det meste, den gang som nå. Så da vi kom ut av butikken hadde jeg 

altså fått meg ny bukse - og var pottesur i tillegg! I etterpåklokskapens lys kan jeg forstå at 

modern syntes jeg var både utakknemlig og ufordragelig, men det så jeg nok ikke klart der vi 

gikk over Hellebroa den gangen på 60-tallet med ny bukse i veska og kurs for busstoppet. Jeg 

grudde meg heile vegen hjem til Kleivane. Jeg visste jo hva alle kompisene ville spørre om 

med det samme vi gikk av bussen: Fikk du Wranglerbukse?    

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Fest og fanteri! 
 

 

 

 

 

 

 

 

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



BURSDAGSSELSKAP 
 

Å feire bursdag var stort for alle da vi var små, og slik var det også i Skarbøvika på 60-tallet. 

Å bli ett år eldre gir alltid status i barndommen, og alle år har en egen klang. Det er ikke tvil 

om at det var mye tøffere å være ni enn åtte, men å fylle ti sto nok i en egen klasse. Da var det 

plutselig to siffer i tallet, og noen hadde lært oss at det het jubileum, og det hørtes jo unektelig 

flott ut.  

 

Det var også forskjell om du var født tidlig eller seint på året. Det var selvsagt best å være 

født i tidlig, for da fikk du alltid fylle det nye året før de fleste andre. Det ga unektelig litt 

status det også, og stakkars dem som var født på høsten.  De fylte jo ikke år før vi var flytta 

opp i en høyere klasse! Men aller mest synd syntes jeg på de som hadde bursdag i 

sommerferien. De fikk aldri bursdagssangen sunget i klassen med den oppmerksomheten som 

fulgte med det.  

 

Når en hadde bursdag, ble det selvsagt bursdagsselskap. Gutter hadde gutteselskap, og jenter 

hadde jenteselskap. Jeg kan ikke huske at det noen gang ble brudd på den tradisjonen, og jeg 

har selvsagt aldri vært i et jenteselskap, så jeg aner ikke hva de gjorde på. Resten handler 

derfor om guttebursdager (men i likestillingens navn er bildet fra et jenteselskap). 

 

Til et bursdagsselskap kunne du be guttane i nabolaget, eller de i klassen. Jeg skjønte etter 

hvert at modern hadde et lite øye til antallet når det ble avgjort, hun foretrakk nok den 

varianten som ga minst utgifter. Et bursdagselskap ble alltid holdt på selve dagen, og det 

begynte ganske tidlig på ettermiddagen. Vi måtte pynte oss med pressbukse, svarte sko og en 

fin genser mens modern fortvilt prøvde å få håret vårt til å bli sveis ved hjelp av kam og vann. 

Og så måtte vi ha med presang. Det kunne være en ting, men vanligvis var det penger. Fem 

kroner var liksom taksten i mange år, en blå seddel som ble lagt i en konvolutt med 

gratulasjon utenpå. En gang kom en nabogutt med en gul tier i konvolutten, men da nekta 

modern meg å ta i mot, og gutten måtte gå hjem og bytte den i en femmer. Jeg var selvsagt 

skuffa, men modern var klar på at en så dyr presang ville forplikte oss til å gi det samme, og 

det hadde vi ikke anledning til. Dessuten hadde de tre barn mot våre to. Ei gave kunne også 

være for eksempel en kniv, ei lommelykt, en pung eller ei bok. Da jeg fylte åtte år, fikk jeg ei 

bok som heter "Humpe og Stumpe blir helter". Inne i permen har andreklassingen skrevet med 

sin beste skrift: fåt boken med gunar 1962, og den står i bokhylla enda. 

 

Bursdagselskapet besto stort sett av leiker som vi organiserte selv. Det var sjelden de voksne 

blanda seg inn i det. Faren i huset satt på stua og røyka og drakk kaffi som alltid. Vi leika bare 

inne og fikk lov til å bråke mer enn vanlig. Vi fikk til og med lov å leike gjømme-og-leite i 

flere rom. Mora serverte mat, og det var alltid bløtkake og minst en ting til, vanligvis gele. 

Det ble aldri servert pølser eller annen varm mat.  

 

I bursdagene fikk vi brus, og det var ikke hverdagskost for oss på 60-tallet. Vi gledde oss i 

mange dager til det. Det store spørsmålet, det som skilte en bursdag fra en annen, var om vi 

fikk stor eller lita brus. Vi drømte alltid om stor, selvsagt, men ble ofte skuffa. Ei lita brus var 

1,75 dl og ei stor var 3,3 dl, like stor som ei glassflaske med øl i dag. Halvlitersflasker fantes 

ikke, og halvannenlitersflasker som er det vanligste i vår tid, hadde ingen fantasi til å forestille 

seg. 

 

Så var det den neste store avgjørelsen som måtte tas, skulle brusa åpnes eller skulle du ha hull 

i korka? Det siste betydde at en spiker ble banka gjennom korka slik at hullet du drakk 



gjennom ble veldig lite. Målet var at brusa skulle vare lenger, men minuset var at den ble 

veldig dau på slutten etter alle gangene den var snudd opp-ned når vi drakk. Likevel foretrakk 

de fleste det siste. 

 

Det var om å gjøre å spise mye kake. En skulle stappe i seg alt en klarte, og grunnen var 

naturligvis at det var sjelden vi fikk noe godt, så det var lurt å benytte seg når en hadde 

sjansen. Til slutt sa mora til bursdagsbarnet at selskapet var slutt og at vi måtte gå hjem. Da 

var stort sett kaka og geleen spist opp, så det var ingen vits å være der lenger heller. Dessuten 

var vi svett i luggen og finebuksa klødde, så det var på høy tid å få den av seg. 

 

             
Bursdagsselskap i Skarbøvika. Fra venstre Sissel Klemetsen, Tove Henriksen, Karin Sjåstad, 

Eli Kvamme og helt til Høyre Marte Abelseth (NB! De drikker LITA brus, 1,75 dl). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FØRJULSTID  
 

Alle barn ser fram til jula. Men vi som vokste opp i enkle kår i Skarbøvika på 60-tallet, hadde 

kanskje ekstra grunn til å glede oss. Det gikk mot ei slags unntakstid, dager og uker da det ble 

kjøpt inn mye mer enn ellers av gode saker, og vi visste at vi ville få del i det alt sammen. Det 

skulle for en stakket stund være overflod av mat og drikke, vi skulle få gaver og vi skulle ikke 

stå opp tidlig for å gå til skolen på nesten to uker. Alt dette gikk vi og gledde oss til i flere 

uker før jul, ja, på mange måter var ukene før jul vel så viktige som selve jula. 

 

Egentlig begynte det ganske tidlig på høsten, sånn midt i oktober. Fadern kom hjem med 

slakt, tungt og stort å få med på bussen og pakka inn i gråpapir. Det ble lagt utover på 

kjøkkenbordet, og så måtte han i gang mens brodern og jeg sto og så på. Slaktet skulle 

parteres, og fadern som var stuert hadde ikke problem med det, det var bare en stor jobb. Han 

leita fram kniver, kjøttøks og beinsag og gikk i gang. Slaktet ble partert alt etter hva slags dyr 

det var. Som oftest kjøpte han en halv gris. Den var da først delt på langs og så på tvers i to 

deler. Resten måtte han gjøre sjøl. Og det var ingen liten jobb. Det skulle bli søndagssteiker 

og koteletter, saltkjøtt og pålegg, og noen år laga han også spekeskinke selv. Slaktet var stort 

og uhåndterlig, og et vaklevorent kjøkkenbord var sikkert ikke den beste arbeidsbenken, så 

han holdt på i mange timer, men til slutt var han endelig ferdig. Noe blei pakka ned for å 

fryses, anna blei lagt i saltlake for å bli saltkjøtt til potetball og ertesuppe og ei nyre blei alltid 

delt på langs og lagt i vann natta over. Den lukta piss, så den nekta brodern og jeg å smake på. 

Jeg tror fadern steikte den og spiste den sjøl.  

 

Modern hadde også som alle andre damer på den tida et fast førjulsrtitual. Det skulle bakes, 

og de samme sortene skulle fylles i boksene hvert år. Og nå slapp vi bare å stå og se på. 

Brodern og jeg fikk forklær på, bretta opp armane og fikk være med å bake. Vi rørte i deiga, 

piska egg og sukker og smelta smør og delfiafett. Det kjekkeste var nok julemannane. Dem 

fikk vi både stikke ut og male etterpå. Vi spiste selvsagt masse deig mens vi holdt på, og litt 

kjeft fikk vi nok for det, men modern var i godlune før jul, så hun lot til viss grad nåde gå for 

rett. Aller best var deiger som skulle stå over natta, for eksempel bernlinerkranser og 

sandkaker. De var nesten like gode som marsipan, så vi lurte oss til å gå inn i kjøkkenskapet 

flere ganger og knipe av en bit den kvelden. Det eneste vi ikke fikk være med på var å steike 

fattigmann og smultringer, for varm smult var veldig farlig, så modern lukte kjøkkendøra og 

holdt på med det heilt aleine. Smulten gjemte hun forresten i smultgryta fra år til år og brukte 

den om og om igjen. Jeg har ofte lurt på hvor gammel den egentlig var.  

 

En jobb jeg måtte gjøre og som var irriterende vanskelig, var å male mandler. Den lille 

mandelkverna skulle skrues fast til brødfjøla for at det skulle bli lettere å jobbe, men den løsna 

heile tida, så det tok lang tid før jeg var ferdig med det. Ei lukt jeg ellers likte utrolig godt var 

mandeldråpene som hun hadde i sandkakene. Modern sa at de smakte vondt og var veldig 

sterke, men jeg kunne ikke dy meg og måtte smake på dem. Det ble med den ene gangen.  

 

Fadern hadde fiska en liten laks eller en pjakk i løpet av sommeren, og den skulle røykes til 

jul. Han fileterte den forsiktig og fikk alle de små beina ut. Den ble salta et par dager, og så 

tok han den med på jobb for å få den røyka med en slakter inne i byen. Det som i dag har blitt 

et hverdagspålegg, var det mest luksuriøse jeg kunne tenke meg. Av alle gode pålegg vi hadde 

i jula, var røykalaks det jeg likte best. Og så var det jo stas at fadern hadde fiska den sjøl. Han 

laga også sursild og syltaflesk, og merkelig nok fikk jeg lov å hjelpe han å lage sursilda. Det 

er kanskje derfor jeg alltid har likt det så godt? 

 



Like før jul laga modern snop. Det var såkalt falsk marsipan og noen topper av melis og 

eggehvite med romdråper i. Falsk marsipan var en billigere variant av ekte marsipan der 

mandlene var bytta ut med mel. Alt var himmelsk godt, og jeg stjal jevnt og trutt fra fata som 

sto øverst i kjøkkenskapet i dagene fram mot jul. Modern mente selvsagt at jeg burde vente, 

men det var rett og slett umulig å gå rundt der og vite at vi hadde så mye godt i huset og bare 

la det få stå i fred. Og dessuten varte jo den gode tida så mye lenger når en starta noen dager 

for tidlig! 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   JUL I SKARBØVIKA 
 

Barna på 60-tallet gleda seg til jul akkurat som de gjør i dag, men en del ting var forskjellig 

og først og fremst var det mengden av og verdien på julegavene. Vi som vokste opp i 

Skarbøvika og andre bydeler dominert av arbeidsfolk, var ikke vant til å få mye gjennom året. 

Stort sett fikk vi bare gaver på julaften og i bursdager, ellers var det kun nødvendige ting som 

ble kjøpt til oss. Jeg kan huske hvor jeg gleda meg til ransel og pennalhus da jeg skulle 

begynne på skolen. Det var nok det samme som virka da, den sjeldne gleden av å få noe, en 

ting som var bare til meg.  

 

Av samme grunn var jula viktig. Den var så uforståelig overdådig. All den gode maten, snop i 

mengder vi ellers bare kunne drømme om og så alle gavene. Vi som ellers alltid fikk høre at 

vi ikke hadde råd til hverken ditt eller datt, i jula var alt omsnudd. Vi gledet oss hele høsten. 

Hver gang jeg tenkte på jula, gikk det ilinger gjennom kroppen.  

 

Og så plutselig var jula der. Siste skoledag var vi i kirka. Prekenen gjorde ikke noe inntrykk, 

men jeg husker at vi hver gang diskuterte om læreren ville sovne denne gangen også. Det 

gjorde han, men vi tørte aldri å kommentere det til han etterpå. Det var ikke mye vi måtte 

hjelpe til med hjemme de siste dagene. Vi hadde da hjemmeværende mamma! Hun tok seg av 

det meste, men fadern satte foten på juletreet og hengte på lysa. Vanligvis hadde han brygga 

øl også, men akkurat det var ikke modern så glad for.  

 

Julaften var en eneste lang venteøvelse. Jeg tror det eneste vi hadde i tankene var pakkene. De 

lå der så fristende under treet, og vi hadde klemt og ristet i dagevis. Likevel hadde vi ikke 

greid å finne ut hva som var inni alle. Bløte pakker var definitivt ikke populære. Det var ting 

vi ville ha, leiker eller til nød sportslige saker som vi kunne bruke i Speideren. Mine egne 

barn var mange år seinere langt mer glade for bløte pakker, men de var da også mye mer 

opptatt av merkeklær og kule hansker og luer. For oss var klær stort sett klær, noe vi måtte ha 

og som ikke burde fortrenge skikkelige gaver med vekt og substans.  

 

Men først skulle vi altså komme gjennom dagen, og det var en prøvelse. Noen ganger fikk vi 

åpne en liten pakke midt på dagen for å stille noe av nysgjerrigheten, men det var et tveegga 

sverd. Da ble det jo mindre på kvelden! 

Endelig var middagen klar. Det lukta utrolig godt, og det smakte som alltid nydelig. Samme 

mat hvert år, svineribbe, fåreribbe, pølser, surkål og kålrabistappe. Vi hadde hørt rystende 

fortellinger om at noen spiste fisk på julaften, men vi nekta nærmest å tro det.  

 

 

 

Tror du så at vi fikk pakker rett etter middagen? Å nei, slik var det ikke for to gutter med 

gamle foreldre. Fadern og den gamle ugifte tanta som alltid feira jul hos oss, skulle først sove 

middag! Minst en time, mens modern vaska opp. Det var den verste stunda - så nær, og 

likevel måtte vi vente enda lenger. Stille måtte vi også være. Vi leste julehefta for femte gang 

og var ganske sure. 

 

Men så, endelig, kom kaffi og kaker på bordet, og modern begynte å dele ut pakker. Julenisse 

hadde vi ikke, vi var visst blitt redde en gang vi var små, men maska lå der ennå blant 

julepynten. Og nå var kveldens høydepunkt kommet! Jeg tok de bløte pakkene først, vanter, 

sokker og skjerf. Så var det de skikkelige gavene. Airfix-byggesettet av det store Sunderland-

flyet. Revell-byggesettet av slagskipet Scharnhorst, kniven med mange blad og annet verktøy 



som kunne foldes ut, Dinky toys-bilen, kinasjakkspillet (litt kjedelig) og Tekno-settet. Tredje 

påbyggingssett som brodern og jeg hadde gledd oss til heilt siden sist jul. Resten av kvelden lå 

vi på golvet og leika mens de voksne spiste kaker, drakk kaffi og hørte på "Vi går ombord" 

med Erik Bye på radioen. Vi var mette og glade, jeg tror jeg vil si at vi var lykkelige, selv om 

vi aldri brukte slike ord selv. Det var ei jul som alle andre, men også like viktig som alltid. 

Det var vanskelig å tenke seg at livet ikke kunne være slik bestandig. 

 

Første juledag var alltid et antiklimaks. Den store frokosten var grei nok, og leikene var 

fremdeles nye og spennende. Men vi fikk ikke snakket med noen! Vi ville jo vise kompisene 

hva vi hadde fått og høre om deres gaver, men alt måtte vente til andre juledag. Første juledag 

var fremdeles en veldig hellig dag, da gikk vi ikke ut, og vi gikk definitivt ikke på besøk. Kun 

langfredag var helligere, men det var heldigvis lenge til. Ikke hadde vi telefon heller, og 

hadde vi hatt det, hadde vi uansett ikke fått lov å ringe. Dagen ble lang, men endelig var den 

også over, og vi kunne nyte alle fridagene. Og snart var det nyttårsaften! 

 

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JULEUTSTILLING   
 

Det meste av det vi som vokste opp i Skarbøvika på 60-tallet opplevde, foregikk i vår egen 

bydel, eller til nød på Tueneset. Lenger strakte ikke vår horisont seg i det daglige. Riktig nok 

gikk vi på skole på Aspøy fra og med femte klasse, men vi tok nesten alltid første buss hjem 

til Skarbøvika eller Kleivane med det samme skoleklokka ringte ut etter siste time.  

 

Men når jula nærma seg, var det annerledes. Da hadde ikke Skarbøvika det vi trengte, nå 

måtte vi inn i byen. Det var ingen sted utafor Steinvågsbroa der vi kunne kjøpe julegaver. Alt 

slikt fantes i de store butikkene i sentrum, enten det var leiker, klær, sportsutstyr eller sko. Og 

butikkene på 60-tallet var annerledes enn i dag. De hadde store butikkvinduer ut mot gata, og 

der var det juleutstilling i heile desember. Og her er nettopp desember viktig å poengtere, for 

den gangen begynte ikke jula tidlig på høsten slik den gjør i dag. Julegata i Skansen blei åpna 

første søndag i julemåneden med tenning av julegrana på Sankten. Og det var til den dagen 

butikkene i sentrum pynta vinduene med årets juleutstilling. Dersom noen den gangen hadde 

satt fram en nisse i midten av november, hadde folk flest rista på hodet og lurt på om de hadde 

blingsa på kalenderen.  

 

Det var en slags uuttalt konkurranse mellom butikkene om å lage den flotteste juleutstillinga, 

og alle måtte inn for å se. Familier fra Skarbøvika og andre bydeler pynta seg med vinterklær 

og tok bussen til byen på søndager for å gå rundt og bare se i vinduene. Butikkene var 

selvsagt stengt, søndagsåpne butikker var det ingen som hadde fantasi til å tenke seg for 40-50 

år siden. Det skulle ha tatt seg ut!  

 

Først av alt måtte vi se leikebutikkene, det visste foreldra våre og føyde oss i det. Hellebro, 

Aarflot, Hatlehol - vi måtte innom dem alle og trenge oss fram mellom andre gutter og noen 

jenter for å få se hva de hadde stilt ut. Og etterpå måtte vi gjennom halve byen og heilt inn på 

Rygghjørnet, like innafor Utstillingsplassen, for å få med oss den utstillinga også. Vindua var 

fulle av leiker, og vi skulle gjerne kunne ønske oss dem alle sammen, men vi visste at vi måtte 

være realistiske og begrense oss til de vi hadde aller mest lyst på.  

 

På vegen ut igjen mot sentrum var vi innom Johansen sport og Ringdal bokhandel. Den siste 

hadde en stor nisse med grått skjegg som hvert eneste år sto der med sekk på ryggen og nikka 

ustanselig på hodet. Høydepunktet for foreldra våre var utstillinga til slakter Slagnes i 

Rådstugata ved siden av fengselet. Den var vel egentlig rosinen i pølsa av alle utstillingene i 

byen. De hadde et enormt vindu med et hav av kjøttvarer, og det mest spesielle var alltid de 

store grisehauda som nesten så levende ut og den heile grisungen som lå på et fat midt i 

vinduet med et eple i munnen. -Like fint som dei beste butikkane i London! Det sa fadern, og 

han hadde seilt ute i mange år. Hansen i Skansen hadde også nisser som bevegde seg, og Sko-

Nilsen og K. P. Aarskog slåss hvert år om å ha den største og flotteste togbana. Der susa 

Märklintoga rundt blant små hus med hage og trær og stoppa på ekte stasjoner, alt i miniatyr. 

Et slikt tog var jo alle gutters drøm, men så dyrt at vi ikke en gang gadd å ønske oss det.  

 

På ettermiddagen falt mørket på, men over hoda våre hang julepynten fra hus til hus og lyste 

opp gatene og snøen. Vi tok bussen hjem fra Sankten utpå kvelden, trøtte i beina men fulle av 

inntrykk etter et av årets høydepunkt, og enda hadde vi mye å gle oss til, for det var fremdeles 

lenge, lenge til jul. 

 

Lørdagene før jul hadde også sin egen stemning. I motsetning til søndagene var det 

handledager. Det var da julegavene ble kjøpt inn, og vi var ofte med mødrene våre og handla. 



Bare det å vite at nå gikk det an å ønske seg noe som faktisk var innen rekkevidde, at vi 

virkelig skulle vi FÅ noe og det bare om noen dager, fylte oss med en sitrende spenning. Jeg 

skal være forsiktig med å si at dagens unge er bortskjemt, men jeg tror virkelig at vi gleda oss 

mer til de få og moderate julegavene vi fikk enn mange gjør i dag når de får pakke på pakke 

som hver er verdt flere tusen kroner.  

 

Helt oppunder jul forandra byen seg på nytt. Nå gjorde juletreselgerne sitt inntog, og gatene 

dufta av granbar. Det var ikke danskimporterte juletrær som ble bydd fram, det var nyfelte 

gran- og furutrær fra bygdene rundt byen som lokale bønder kom kjørende med og solgte på 

torget og på noen av kaiene. Hvis trærna ikke var fine nok, bora de hull i stammen med en 

naver og satte inn nye greiner der det var i tynneste laget. Og siden nesten ingen fra 

Skarbøvika hadde bil, måtte fadern og de andre mannane ta det nyinnkjøpte juletreet med på 

bussen når de skulle ha det med hjem. Skal tro om de hadde fått lov til det i dag?  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    NYTTÅRSAFTEN 
 

Jeg tror nyttårsaften hadde en sterkere stilling hos barna på 60-tallet enn i dag. Dette var en av 

disse få dagene da det skjedde noe ekstra og vi hadde tilgang på noe spesielt, i dette tilfellet 

fyrverkeri. For barn som vokste opp i Skarbøvika, og sikkert andre sted også på den tida, var 

hverdagene ofte like. Vi var på samme stedet det meste av året, og måtte selv fylle dagene 

med innhold, ingen voksne arrangerte ting for oss.  

 

Nyttåraften derimot var annerledes og en dag vi alltid så fram til. Den var liksom slutten på 

juleferien, den store finalen. Og det som fascinerte oss gutter mest var selvsagt fyrverkeriet. 

Vi anstrengte oss veldig for å få tak i penger så vi kunne skaffe oss noe til å feire det nye året 

med. Og når det gjaldt fyrverkeri, var det også statusforskjell. Stjerneskudd sto nederst, det 

var egentlig ganske kjedelig. De store typene på nesten en meter var riktignok litt tøffe, men 

dem var de sjelden vi hadde. Stjerneskudd var mest for småunger og jenter.  

 

Kinaputter derimot, var noe annet! Tidlig på 60-tallet var det bare en sort å få kjøpt, og de var 

helt røde og hadde svart lunte. De ble solgt i tipakninger og var pakka i en pose som så ut som 

matpapir. De smalt kraftig og kunne knuse ei brusflaske om du sprengte en inni flaska. Det 

var forresten litt diskusjon om det het kinaputt eller kineserputt, men det første navnet ble 

etter hvert enerådende. Litt seinere kom det flere typer kinaputter på markedet. Noen små som 

ble kalt fiseputter, middels store som da var vanlige kinaputter og noen svære som vi kalte 

pappkanoner. En variant var gresshopper som hadde flere smell etter hverandre og som hoppa 

for hvert smell, men de var sjeldne. Kasteknall var litt morsomme fordi de smalt av seg selv 

uten å bli tent på. Fiseputtene hang sammen etter luntene slik at en kunne tenne alle på en 

gang. De smalt da som et maskingevær, det var tøft! Det morsomme med kinaputter var å 

putte dem inn i alt mulig for å se hva som skjedde når det smalt. Å ødelegge gamle leiker var 

kanskje det vanligste, men ellers var fantasien stor. Å sprenge ei pappkanon inne i en oppgang 

i et murhus hadde en utrolig effekt, men det var ikke ofte vi tørte det. Da skulle vi være 

ganske sure på noen som bodde der. 

 

Tøffest av alt var likevel rakettene, selvsagt gradert etter størrelse. Aller tøffest var de røde 

nødrakettene som hang i fallskjerm og lyste utrolig lenge, men jeg kan ikke huske at jeg noen 

gang så en slik bli sendt opp. Det ble sagt at de bare kom fra fiskebåtene som lå til kai. Vi fikk 

sjelden sende opp raketter selv. Da kom fedrene for en gangs skyld ut å gjøre noe for oss 

barna. Vi sto rundt dem og så på at rakettene steig opp og jubla når de lyste opp himmelen. De 

fleste var ganske like, de hadde noen få grønne, gule og røde lys som brant noen sekunder. 

Dagens utrolige raketter med store lyseffekter som varer lenge, fantes ikke på 60-tallet, i alle 

fall ikke i Ålesund.  

 

En sjelden gang fikk noen tak i raketter som vi kunne sende opp selv uten voksen kontroll. 

Det var gjerne dagene før nyttårsaften da salget foregikk. De sendte vi på skrå for at de skulle 

treffe noe, nærmest som et slags våpen, men effekten var sjelden så tøff som vi hadde tenkt 

oss. En del barn fikk skader av fyrverkeri, og da særlig på hørselen. Skikkelige rampegutter 

kunne kaste påtente kinaputter rett mot folk slik at de skulle sprenge nærmeste mulig offeret. 

Jeg husker en gang jeg hadde øresus i dagevis etter en slik opplevelse.  

 

Det var ingen aldersgrense for kjøp av fyrverkeri på 60-tallet. Alle kunne gå til en forhandler 

og få kinaputter og raketter. En gang da jeg var ca 16 år, kjøpte jeg et kanonslag hos en 

skipshandler i byen. Det er slike som brukes til salutten på 17. mai om morgenen, og de har et 

skremmende høyt smell. Utrolig nok fikk jeg kjøpe det uten spørsmål. Jeg tør ikke fortelle 



hvor jeg sprengte det, men jeg håper ingen var i nærheten. Selv sprang jeg nærmest for livet - 

og med god grunn.  

 

Dagen etter nyttårsaften brukte vi til å leite etter nedfalte raketter. De lange pinnene var gode 

å ha, og så hadde vi en merkelig ide om at det kunne være krutt igjen i dem. Vi skar dem opp 

og grov ut alt vi fant, men det tok selvsagt aldri fyr. Likevel gjorde vi det året etter også. Aller 

helst ville vi finne fallskjermene til nødrakettene. Vi var ofte sikker på at vi så hvor de falt 

ned, men merkelig nok fant vi dem aldri.   

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    JULETREFEST 
 

Blant de store årlige hendelsene på 60-tallet var juletrefestene. De ble arrangert i ukene etter 

jul og fungerte som en slags forlengelse av jula. Det var ulike foreninger som arrangerte 

juletrefester, sikkert både ut fra et ønske om å lage en hyggelig kveld og for å tjene noen 

kroner i kassa. De fleste juletrefestene ble holdt inne i byen, så vi skarbøvikungene måtte ta 

bussen når vi skulle av gårde. Så der satt vi da, i matrosdress da vi var små og i vanlige 

pynteklær da vi ble eldre, på landeruta med kurs for Avholdshjemmet, Frimureren eller 

Maskinistforeninga. Mødrene hadde rulla opp håret og hatt på seg lebestift og hadde tatt på 

seg kjole. Jeg kan ikke huske at det var fedre med på juletrefestene, det må ha vært en rein 

dame- og barneaktivitet, med unntak av programlederen som merkelig nok oftest var en 

mann. Også Borchen, da, mer om han lenger nede. 

 

Vi var gjerne på en to-tre juletrefester utover i januar. Den viktigste for vår familie var den 

som ble arrangert av Sjømannsforbundets kvinnegruppe, stort sett sammensatt av koner av 

sjømenn. Der var modern med i styre og stell og måtte være med å koke kaffi og skjære opp 

julebrød og tekaker. Juletrefesten deres var som oftest på Frimureren oppe med Aspøyskolen. 

Der hadde de alltid et enormt juletre som sto i en korsforma tresokkel. Ute i januar begynte 

det å bli farlig tynt med nåler på greinene, for treet hadde jo ikke fått vann siden lenge før jul, 

og vi syntes det var morsomt å dra fingeren langs greina og se at nålene dryste ned for den 

minste berøring.  

 

 

               
 



 

Julefestene hadde et fast program som stort sett var det samme hvert år. Først sprang vi rundt 

som gale i det store rommet og opp og ned trappene og blei svett i luggen og på ryggen. 

Mødrene satt ved bord langs veggene og drakk kaffi og prata. Ganske mange røyka, det var 

ingen motforestillinger mot det på 60-tallet.  

Kakene kom på bordet og rød brus. Vi likte best kaker med glasur på. Julebrød var det få som 

spiste, for nesten ingen likte sukat.  

 

Så var det gang rundt juletreet. Det var spennende, for det blei så mange ringer utenpå 

hverandre. Ringene gikk hver sin veg slik at det virka som det gikk fortere enn i virkeligheten. 

Det var litt ekkelt hvis en blei veldig svett i handa, og så kunne det være litt pinlig å holde 

hand med ei jente. Det morsomste var å synge Jeg gikk meg over sjø og land, for da kunne vi 

trampe skikkelig og se hvem som hoppa høyest. Du grønne glitrende tre var kjedelig, for den 

hadde så mange vers, og Jeg synger julekvad var litt rar, for jeg visste ikke hva julekvad var 

for noe. Dessuten var den så treig å synge. Det verste var visst du blei pissatrengt når du gikk 

rundt juletreet, for det var liksom umulig å slippe hendene og springe på do. Noen ganger tror 

jeg det gikk litt galt for noen av de minste, men mødrene ordna opp uten å lage noe styr.  

 

Og så, akkurat når det var slutt med å gå rundt juletreet, kom han Borchen! Egentlig het han 

Reidar Borch Walderhaug, men alle kalte han bare for Borchen, og han var steike tulen! 

Plutselig sto han der, midt blant ungene. En svær fyr med dress og ei diger nese. Han begynte 

gjerne med å løfte ei lita jente med kvit kjole og englehår høyt opp til juletreet, for der hadde 

han sett at det vokste et eple! Og så tok han hua til en gutt med matrosdress og satte den på 

sitt eget hode mens han ropte Skib-o -hoi! Og slik fortsatte det med hojing og roping og vitser 

mens vi holdt på å le oss i hjel fordi han var akkurat så sprø som våre egne foreldre aldri tørte 

å være. Til slutt la han seg gjerne ned på ryggen, og en haug med unger dro han langs golvet 

mens han sang og ropte. Dressen blei skitten og håret sto på ende, men ingen kunne måle seg 

med han Borchen. En juletrefest uten han var ingen skikkelig juletrefest. En gang da jeg var 

blitt eldre, hviska modern til meg at han hadde vært nazist under krigen og skulle gjøre det 

godt igjen med å underholde barna. Jeg aner ikke om det er sant, men om så var, må han i alle 

fall være tilgitt for lenge siden. Borchen var et lyspunkt i barndommen som jeg alltid vil 

huske med glede. 



 
                 Borchen himself i full utfolding!  

 

Noen ganger ble det vist stumfilm med Helan og Halvan på juletrefestene. Det var selvsagt 

moro og eksotisk, i alle fall før TV-en kom og vi var for små til å gå på kino. Og dessuten 

kunne vi lage skyggebilder på lerretet før filmen begynte. Ekstra morsomt var det om den ble 

spolt baklengs til slutt og alt blei omsnudd. Men nå var vi begynt å bli utålmodige, for 

høydepunktet nærma seg. Like før vi skulle gå hjem, kom nemlig en mann med julenissedrakt 

og maske og delte ut poser! Det var ei slags julegave, og alt i posen var spiselig. Det 

kjedeligste var appelsin og fiken. Julemannen var grei, men det vi aller mest lurte på var hva 

slags snop som lå nederst i posen. Som regel var det en Riegel sjokolade til 25 øre og to 

karameller. Ikke mye, vil en si i dag, men nok til at vi gleda oss til neste år og ny juletrefest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Skarbøvika vokste med oss 

 

 

 

         
 

 

 

 

 
 

 



    RAKE KRABBE 
 

En av de kjekkeste aktivitetene for ungdom som vokste opp i Skarbøvika på 60-tallet, var å 

rake krabbe. Det var en seinsommeraktivitet som varte et stykke ut i september, og det var i 

all hovedsak en gutteaktivitet. Igjen må jeg undre meg, hvorfor kunne ikke jentene rake 

krabbe? Var de redd for å få fingrene i klørne?  

Fikk de ikke lov? Eller var det rett og slett for guttete? Jeg kan i alle fall ikke huske at jeg 

noen gang møtte ei jente når vi var ute og raka krabbe. 

 

Det var i grunnen bare ett sted som gjaldt - Stavneset. Trolig var det krabbe å få langs de 

fleste berga på Tueneset, men jeg kan ikke huske at noen raka krabbe på andre sted enn 

Stavneset. En viktig grunn til det var nok forma på selve neset. det var langt og smalt med 

masse krabbeplasser, og det stakk rett ut i sjøen slik at det ble le på sørsida. Dessuten er det ei 

naturlig hylle i berget som var god å stå på når en skulle rake.  

 

Det var mange ting som kunne spolere krabbeturen. Det måtte være nesten vindstille så en 

kunne se ned i vannet, og det måtte ikke være bølger. Slik sett var det ikke mange kvelder 

som var aktuelle, og det førte til et annet problem, nemlig fordeling av plass langs berget. Det 

gjaldt å komme raskt ut og få ut heklene sine, eller agna som de sikkert sier i dag. Den som 

hadde lagt ut hekler, hadde liksom hevd på berget den kvelden. Om det kom andre, måtte de 

ta til takke med deler av berget som egna seg mindre til raking. Merkelig nok var dette noe 

også storegutane respekterte. Heklene besto av store fiskehaud festa i et tau. Haudet ble lagt ut 

i sjøen slik at det lå på vel en meters dyp, og tauet ble festa til en stein i land. Dette skulle da 

lokke krabbene til seg. Heklene skulle ligge i ro, så det måtte altså være smul sjø.  

 

Utstyret ellers var ei jernrive og ei kraftig stavlommelykt. Enkelte hadde skaffa seg river med 

spesielt lange skaft for å nå langt ned i sjøen, men jeg er ikke sikker på om de var så veldig 

håndterlige dersom krabben satt langt nede i sjøen. Når vi så hadde lagt ut heklene tidlig på 

kvelden, var det å vente. Krabben kom nemlig ikke opp før det ble mørkt, og den beste tida 

var rundt midnatt. I mellomtida tente vi gjerne bål av drivved og spiste niste, og da vi ble 

eldre, ble det litt øldrikking, men aldri mye, for vi skulle jo jobbe! Med jevne mellomrom 

gikk vi langs berget og lyste på heklene, en gutt holdt lykta og en annen riva. Dersom vi så 

krabbe, stakk vi jernriva ut i vannet, førte den under krabben og raka den opp langs berget. 

Det var vanligvis ganske lett, men noen ganger klarte krabben å stikke av, særlig dersom den 

satt djupt. De er mye raskere under vann enn på land. Vi måtte heller ikke lyse på den uten å 

ha riva klar, for da ante den uråd og stakk. På det mørkeste kunne det bli ganske hektisk, for 

mange krabber kunne komme krypende opp langs berget på en gang. Dette var høydepunktet, 

skikkelig storfangst med mye roping og banning om hverandre. Etter ei stund avtok fangsten, 

trolig fordi vi hadde tatt de fleste opp, og da ga vi oss. 

 

Krabbene ble samla i bøtter eller nett. Nå var det to alternativ, vi kunne ta dem med hjem eller 

koke dem på stedet. I det siste tilfellet måtte vi ha med ei stor panne. Vi kokte krabbene i 

sjøvann og spiste dem utover natta uten noe annet tilbehør. Dette var helst når vi var blitt 15-

16 år og kombinerte krabberaking med øldrikking.  

 

Da vi var yngre, tok vi krabbene med hjem. Modern ble vekt godt over midnatt og måtte sette 

på den største gryta for å koke krabbene. De kunne jo ikke vente til neste dag. Vi syntes det 

var litt ekkelt å putte krabbene i kokende vann, men trøsta oss med at slik hadde det alltid 

vært gjort, så det var vel det rette. Og der satt vi, overtrøtte og spiste krabbe til langt på natt. 

Neste dag kom alle tilbake og måltidet fortsatte til det var tomt. Vi brukte ikke majones og 



brød til, krabbene var gode nok i seg selv. Klørne knekte vi med nøtteknekkerne eller tennene. 

Det var alltid en diskusjon om det var vits i å spise småklørna, men de gikk stort sett unna til 

slutt, de også.  

 

Vi var forresten alltid redd for å bli bitt av krabbene, men det skjedde veldig sjelden og da 

helst fordi noen hadde leika med å holde fingrene inn i storeklørna. En gang stakk jeg 

håndtaket på en av modern sine fruktkniver inn i kloa på en stor krabbe. Kniven ble 

deformert, og den ble vist fram til kompiser i mange år etterpå. Brodern har den visst enda.  

 

En gang skjedde det noe heilt spesielt ute på Stavneset. En kamerat ropte plutselig opp og 

deiste raka ned i vannet. Så drog han opp en enorm breiflabb! Den la vi i fjøresteinane og 

studerte den fra alle kanter. Da vi dro hjem, ble kjempefisken liggende igjen. Vi ante ikke den 

gang at monsteret var en delikatesse fullt på høyde med krabbene.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    TUENESET 
 (Tueneset ble uttalt uten e, altså Tuneset) 

 

Alle som har vokst opp i Skarbøvika, har et forhold til Tueneset. På 60-tallet var ennå restene 

etter krigen svært til stede der ute. Tyskerne hadde hatt et stort festningsanlegg med 

kanonstillinger og bunkere, og disse var langt på veg like heile 15 år etter krigen, selv om alt 

av inventar og våpen var fjerna. Til og med den eneste trebrakka var mer eller mindre heil 

tidlig på 60-tallet. Dessuten var store deler av området sperra med piggtråd. Fra midten av 

1960 og utover blei Tueneset gradvis forandra. Piggtrådsperringene forsvant litt etter litt etter 

iherdig innsats av ulike organisasjoner, og flere bunkere ble revet eller murt igjen. Det kom ei 

radiomast lengst ute, og SIF stadion blei utvida vestover. Trass i dette var Tueneset et fristed 

gjennom heile 60-tallet. Riktignok bodde det en familie i et av tyskerhusa første del av tiåret, 

men i hovedsak var dette et stort og spennende område som barn og ungdom hadde mest for 

seg selv. 

 

Da vi var små, var Tueneset først og fremst en badeplass. Da var de hjemmeværende mødrene 

der med ungene sine heile dagen om været var fint, og vi bada på sandstranda. Da vi ble eldre, 

fikk vi gå ut og bade uten voksent følge, og da flytta vi oss gradvis bortover mot berga på 

høyre side av vågen der ungdommene holdt til. 

 

                
             Tueneset, sett fra Sukkertoppen 

 

Tueneset var også en leikeplass utenom badesesongen. Bunkersane var alltid spennende og 

satte fantasien i gang, selv om de etter en sommer var fulle av saudeskit. Vi leika krig og 

sprang rundt med tregevær og skaut på hverandre ved å rope bang! Inn i mellom ropte vi Heil 

Hitler! (med tydelig e-lyd i Heil), Achtung! og Banzai! slik som det sto i Kampserien og 

Commandos.  

Vi leita fugleegg, brente bål og fant mye spennende i fjørene. Den gangen heiv båtene alt boss 

på sjøen, og det dreiv i land blant anna på Tueneset, til stor glede for oss. En gang fant vi ei 

liters colaflaske! Den var av glass og hadde korka på, det var vel det som hadde holdt den 



flytende. Jeg undrer meg ennå på hvor den kom fra, så store brusflasker var jo ikke funnet opp 

i Norge på 60-tallet.  

 

Da vi ble eldre, begynte vi å rake krabbe. Da måtte vi få lov å være ute seint, for krabben skal 

rakes når det er mørkt. Og da er vi over på mørkets gjerninger, noe Tueneset også ble brukt til 

etter som vi vokste til. Vi begynte å smake å på alkoholen da vi var 14-15 år gamle, først og 

fremst øl som det ikke var umulig å få tak i. Og Tueneset var nettopp det vi trengte! Her var vi 

aleine, det var fint der med kveldssola inn fra vest, og vi hadde skjul i bunkersane om det 

begynte å regne. Og så var det såpass langt hjem at vi rakk å bli ganske edru før vi var 

hjemme. Tross alt var det ikke mye vi drakk i starten. -E drakk to pils og spilte resten! 

Enkelte sommerkvelder kunne det være over hundre ungdommer på Tueneset i en slags 

kollektiv fest uten at noen hadde organisert det. Det var kort og godt der det skjedde, og det er 

viktig å huske at dette var i ei tid da ingen av oss hadde et usjenert sted hjemme der en kunne 

drikke uten av foreldra skjønte tegninga. 

 

                

 
 

Noen av bunkersane hadde store indre rom. Disse var uten vindu, og det var en krokete gang 

inn til rommet fra utsida, sikkert for å stanse granatsplinter og skudd. Det var totalt mørkt der 

inne, men veggene var hvitmalte, så et par stearinlys gjorde underverk, for ikke å snakke om 

ei parafinlampe. Et par av disse romma ble møblert med bord, stoler og senger eller gamle 

sofaer. Hvor de kom fra har jeg ingen peiling på, men det må ha vært tungt å bære dem heile 

vegen ut til Tueneset. Dette ble selvsagt en fantastisk festarena. Hvis det var en del folk inne 

og flere stearinlys sto på, ble det til og med ganske varmt, selv om vinteren. Det var jo nesten 

som ei ekte stue! Og igjen - heilt for oss selv! 

 

Jeg husker noen fester fra et av disse romma som foreldra våre skal være glad de ikke var til 

stede på. Det ble både fuktig og intimt for å si det slik, og vi følte oss nok veldig voksne med 



våre 16-17 år, i egen stue med øl på bordet og allting! Det eneste problemet var når vi skulle 

hjem. Du ble så utrolig varm inne det koselige bunkersrommet, men veien hjem i mørke, snø, 

vind og kulde ble veldig lang og kald. Likevel var vi ikke i tvil om at vi skulle ut igjen neste 

helg. Nå var vi liksom i gang for alvor! 

 

Og slik vokste Tueneset med oss gjennom heile 60-tallet, og da vi endelig tok steget opp i en 

voksen verden og virkelig kunne gjøre det vi ville, der vi ville, så lenge vi ville, da hadde 

Tueneset ikke lenger noen interesse.  

 

 
                          

Lørdagskveld på Tueneset - uten innsyn fra foreldre! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    SUKKERTOPPEN 
 

Alle som har vokst opp i Skarbøvika, har en eller flere ganger vært på Sukkertoppen. Det er 

den som er det egenlige fjellet i ytre bydel. Riktig nok er der tre fjell til, Pila (det står Pilen på 

kartet, men ingen med skikkelig Skarbøvikdialekt sier annet enn Pila), Olsfjellet og 

Drevikfjellet, men de er så små at de er mer for hauger å regne. Sukkertoppen er på over 300 

meter, og det er faktisk en bra tur å ta seg opp dit fra Skarbøviksida. Fjellturer var ikke så 

vanlig for Skarbøvikunger på den tida. De færreste familiene hadde bil så de kunne komme 

seg innover til Ørskogfjellet, og vanlige foreldre dro ikke på fjelltopper når de hadde fri. 

Sukkertoppen ble både det oppnåelige og det eneste fjellet for oss i oppveksten.  

 

Det var ikke hvert år vi var på Sukkertoppen da vi vokste opp på 60-tallet. Vi måtte spørre om 

lov. Niste fikk vi med, mødrene var jo alltid redd for at vi ikke fikk i oss nok mat, så de 

smørte villig vekk skiver og fylte saft på flaske. Den vanligste vegen opp fra Skarbøvika var i 

Osane, rett ved der ungdomsskolen ligger nå. Der gikk en bratt sti gjennom småskogen. Den 

var litt vanskelig å finne, men når en først kom over trærna, gikk det greit. Det gikk også an å 

gå opp fra Kleivane. Den vegen var lettere, for der var det kortere opp til ryggen, men til 

gjengjeld måtte en følge fjellet utover i vel en kilometer. 

 

Første stopp var Brushytta, eller restene av den. Jeg kan så vidt huske en gang jeg var på 

Sukkertoppen og det ble solgt brus fra Brushytta. Det må ha vært rundt 1960. Det var SIF som 

eide og drev den, og brusflaskene ble heist opp i løpestreng fra Sævollen. Brushytta gikk ut av 

bruk utover på 60-tallet og forfalt fort. Etter hvert var dører og vinduer borte og det var hull i 

veggene, men jeg mener at taket sto ganske lenge. I dag kan en knapt se spor etter 

fundamentet.  

 

Så var det framstøtet mot selve toppen. Det var et lite stykke fra Brushytta og opp, og følelsen 

av å være veldig høyt kom på oss. Selve toppen er en liten knaus der en nesten må klatre litt, 

og så er en oppe! Utsikten er formidabel, en ser langt til havs, masse øyer og alle 

Sunnmørsfjella.  En topptur på Sukkertoppen ga oss en følelse av å være langt hjemmefra og 

veldig aleine. Vi møtte aldri folk der oppe på vanlige dager. I dag er Sukkertoppen et daglig 

trimmål for mange, og de fleste går opp fra Hessasida, men på 60-tallet var Sukkertoppen som 

oftest et ensomt sted.  

 

Noe en kunne gjøre når en var helt oppe på toppen, var å fortsette utover mot vest. Det var 

alltid litt nifst, for det ble fort bratt, og så var det steinen med korset. Et sted der ytterst står en 

stein på høykant med et tydelig kors hugd inn. Det ga jo straks assosiasjoner til gravsted, og 

fantasien var frodig i barndommen. Noen trodde det, som så mye annet, hadde med krigen å 

gjøre. Andre mente å vite at det var satt opp etter en person som hadde falt utfor fjellet og slått 

seg i hjel. Steinen står der ennå, men svaret vet jeg ikke.  

 

En gang tok vi mot til oss og fortsatte videre nedover mot Stavneset. Vi kom ned på stadig 

nye hyller, og snart var vi ved Ørneredet, ei lite utkikshytte som tyskerne hadde satt opp for å 

få oversikt over skipsleia. Den var delvis ødelagt, men sto ennå midt på 60-tallet Nå er det 

vanskelig å finne rester av den. Fra hytta gikk det kraftige trinn av tre helt ned til fjellfoten. 

De var også laget av tyskerne, men i dag er de borte, og turen ned eller opp mot Sukkertoppen 

fra vest er blitt en skikkelig utfordring. Vi kom oss helskinna ned, ikke så lite skjelvne, og 

hadde en lang vei hjem heilt fra Stavneset. 

 



    

 
                      Det gåtefulle korset på Sukkertoppen. 

 

Jeg kan huske veldig godt en av mine første turer opp på Sukkertoppen. Jeg hadde nettopp 

fullført tredje klasse og var da knappe ti år. Jeg gikk opp sammen med en god venn. Det var 

en nydelig sommerkveld, og det ble faktisk litt seint før vi kom oss ned igjen. Det var ingen 

andre der, stillheten var påtakelig, utsikten uendelig og vi satt høyt oppe og så ned på verden 

under oss. Jeg mener vi der og da følte oss ufattelig frie, nærmest løsrevet fra virkeligheten. 

Er det ettertankens lys som blender meg? Eller var det et av barndommens lykkeligste 

øyeblikk? Når jeg lukker øynene, kan jeg ennå kjenne litt av den spesielle stemninga, selv 

snart femti år etter.  

 



                

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SPEIDERN 
 

Det var ikke så mange fritidstilbud å velge mellom på 60-tallet som i dag. I Skarbøvika var 

vel fotball det eneste organiserte en kunne gå på, og det gjaldt selvsagt bare for gutter. Jenter 

og fotball var ennå noe vi ikke hadde fantasi til å forestille oss. Skulle en gå på noe, måtte en 

helst ta bussen, for det aller meste som var organisert for barn og ungdom, var lokalisert i 

sentrum.  

 

Flere gikk på spilling, og som oftest gikk de da på Aspøy skolekorps, men noen få spilte fiolin 

eller piano. Det siste var veldig eksklusivt, hvem i all verden hadde vel piano i Skarbøvika på 

60-tallet? Ellers kunne en gå på Losjen (en avholdsorganisasjon for barn),  på Frellarn, på 

Ynglingen, på bryting eller på Speidern. Det siste var det vanligste, og det var flere alternativ 

å velge mellom. De viktigste var grønnspeider (NSF) og blåspeider (KFUM) etter fargen på 

skjerfet, men også Frellarn, Frikirka og Metodisten hadde speidergrupper.  

 

            
    En synder får buksevann (4. Ålesund speidertropp) 

 

 

I Speidern ble en først ulvunge før en ble tatt opp som ordentlig speider. Jentene ble kalt 

meiser i starten, det var nok litt mer passende enn ulver. Ellers var felles speider for gutter og 

jenter på den tida like utenkelig som jentefotball. Jeg kan ennå huske speiderløftet jeg avla: 

På æresord lover jeg etter beste evne å gjøre min plikt mot Gud og fedrelandet, hjelpe andre 

og lyde Speiderloven. Og Speiderloven var ti bud som en skulle følge for å leve et skikkelig 



liv. Blant annet skulle en være "ren i tanke, ord og gjerning". Når jeg tenker på alt som ble 

viska guttene imellom i telta når vi var på leir og de voksne var utenfor hørevidde, tror jeg 

nok ikke vi alltid fulgte det punktet så nøye.  

 

Speidern var en merkelig blanding av friluftsliv, praktisk kunnskap, litt kristendom og 

militarisme. Vi gikk i uniform, vi hadde oppstilling med flaggheising, og vi hilste til lua som 

soldater, både til ledere og til flagget! Det var et tydelig hierarki med ledere med ulike titler, 

og det var grader og merker en skulle strebe mot som ga uttelling i form av distinksjoner på 

uniformen. Speidern hadde også et visst kostskolepreg. Det ble i noen grad sett gjennom 

fingrene med at de eldre guttene plaga de mindre, og en kunne bli straffa med buksevann om 

en gjorde forseelser. For eksempel å stikke av for å fiske når en egentlig hadde 

kjøkkentjeneste. Den skyldige ble da hengt opp etter beina og det ble helt lunkent sukkervann 

ned i buksene. Som regel tok vedkommende straffa som en mann, det var vel til syvende og 

sist det Speidern handla om - å bli en skikkelig mann? De eldste lederne var vanligvis ikke til 

stede når noen fikk buksevann. Kanskje de på den måten ville ha ryggen fri om det ble 

oppstyr i ettertid? 

 

Speidermøta var på ulike sted inne i byen, for min del ble de arrangert på Speidernes hus i 

Kipervikgata. Jeg tilhørte Mår-patrulja, og vi hadde egen sang og eget kamprop. De andre 

patruljene hadde også dyrenavn. Jeg var med i NSF-troppen 4. Ålesund. Hovedfienden vår i 

alle St. Georgsløp var patruljene i 12. Ålesund KFUM. Som regel vant de løpet, men det ble 

alltid skumla om at de hadde fjuska. Trolig var vi bare dårlige tapere.  

 

           
Speiderleir i Danmark 1969. Kun han til venstre er Skarbøvikgutt. Resten er sossegutter fra indre 
bydeler.   

 

På ett område var Speidern fantastisk for en arbeiderklassegutt fra Skarbøvika: Vi konkurrerte 

på like fot! Jeg gikk i Speidern sammen med mange gutter med kjente navn fra byens høyere 

klasser, men når vi fikk på oss uniformen, ble forskjellene på en merkelig måte utviska. Riktig 

nok så vi at sosseguttene fra byen hadde finere og dyrere sovepose og anna utstyr, og når vi 

var på leir, hadde de alltid mer lommepenger, men det som ga mest status i Speidern, var å 



være god i speiderferdighetene, knuter og alt annet som hadde med tauverk å gjøre, 

førstehjelp, kart og kompass, morsing og selvsagt å kunne Baden Powells liv og historie, den 

på mange måter tvilsomme grunnleggeren av Speiderbevegelsen, på rams. Og her kunne altså 

vi som kom fra Skarbøvika og Hessa konkurrere med dem som ellers tilhørte et annet og 

høyere sjikt i samfunnet - og vinne! Det spilte ingen rolle om du het Rønneberg eller Farstad 

og hadde foreldre som eide byens største bedrifter, enten kunne du pålestikk, lusehette og 

morsealfabetet, eller så kunne du det ikke. Jeg var nok ikke veldig politisk bevisst på 60-tallet, 

det tok jeg igjen med renter i neste tiår, men jeg kan ikke nekte for at det smakte godt å være 

bedre enn mange av dem som ellers hadde fått det meste med seg fra fødselen. Dessverre 

varte det bare så lenge vi hadde Speideruniformen på oss. 

 

 

     

 

 

 

 

 

 



    TORGHALLEN 
 

Torghallen lå definitivt ikke i Skarbøvika, men den kom til å spille en rolle i livet til oss som 

vokste opp der ute på 60-tallet. Torghallen var den gangen fremdeles en hall der det visse 

tider på året var innendørs torg, men den funksjonen forsvant raskt utover i tiåret, og da ble 

den fylt med nye aktiviteter. 

En av dem var messer både i hallen og på området rundt. Disse var mest for voksne, men vi 

ungene gikk da rundt fra stand til stand og samla brosjyrer. Til slutt hadde vi en svær haug, og 

det begynte å bli vanskelig å bære dem. Sykle hjem til Skarbøvika med brosjyrene var uråd, vi 

hadde ikke veske med oss, og plastnetta var ikke oppfunnet, så brosjyrene ble dumpa i 

Brosundet. Ingen reagerte den gangen på at ting en ville kvitte seg med blei kasta på sjøen. 

 

Det som først og fremst trakk oss guttane fra ytre bydeler til Torghallen, var når det var tivoli 

der. Det skjedde vel omtrent en gang i året, et omreisende tivoli leide hallen og litt av området 

utenfor og stilte opp skytebaner og loddboder for å lokke folk til å komme og bruke penger. 

Og her kunne en virkelig vinne lykken med et stjernekast! Jeg husker at jeg prøvde å kaste en 

ring rundt halsen på ei sjampanjeflaske. Flaskene sto tett sammen innenfor et gjerde, og vi 

betalte en viss sum og fikk tre messingringer. For hver ring du fikk ned på en flaskehals fikk 

du ei flaske. Det så latterlig enkelt ut, men når det kom til stykket, var det faktisk veldig 

vanskelig, og jeg måtte gå fra stedet uten sjampanje.  

 

Større lykke hadde jeg på lotteriet. Jeg kjøpte et lodd som skulle rives av i begge ender og 

brettes ut. Da kom et tall til syne, og så var det bare å sammenligne med talla som sto på 

hyllene der gevinstene var utstilt. Jo høyere oppe de sto, jo dyrere og finere var de. Aller 

gjevest var det å vinne fritt valg, og det gjorde jeg forsyne meg! Da kunne jeg altså velge 

blant alle gevinstene - eller jeg kunne få ti kroner. Det var et utrolig vanskelig valg. Men ti 

kroner var mye penger, så jeg klarte ikke å la være å velge det. Det fikk jeg da også, men han 

som solgte lodda blei fryktelig sur. Han telte opp ti blanke kroner fra pengeveska si og ga meg 

dem med en sur kommentar om at han ikke kom til å tjene noe den dagen. Trolig var de 

tilsynelatende fine gevinstene langt mindre verdt enn ti kroner. 

 

Det meste av tivoliet var stilt opp på det store betonggolvet i Torghallen, men noe foregikk 

også oppe på galleriet som gikk langs veggene en etasje høyere enn resten av hallen. Et 

område der var avstengt med en gardin slik at det ikke gikk an å se hva som foregikk, og det 

kosta ekstra for å komme inn. Et par ganger tok vi oss råd til det, og det var sannelig verdt 

pengene! Den ene gangen var det en sverdsluker som stakk lenge sverd og kniver rett ned i 

halsen. De måtte da gå heilt ned i magesekken!? Var det farlig? Var de skarslipte? Det fikk vi 

aldri vite, men det var både ekkelt og fascinerende. 

 

En annen gang så vi en fakir, og det var i alle fall nifst! Han stakk nåler gjennom kinna og 

brystmuskelen, han la seg ned på glasskår mens fire mann sto på brystkassa hans, og han ble 

skutt med luftgevær så pilene sto fast i brystet. At noen frivillig gjorde slikt, det skjønte vi 

ikke, men det var mye å snakke om i dagene etter.  

 

Snakket ble det også om det vi IKKE fikk se, nemlig stripperen Lise Lotte. Der var det 

aldersgrense, og den var i alle fall ikke vi i nærheten av. Storegutane hadde selvsagt sett 

henne både en og flere ganger og kunne berette hva vi gikk glipp av. Hun skulle til og med ha 

dratt ned trusa! Det var så utrolig at det var på grensa til at vi kunne tro på det. Dette var tross 

alt ei tid da pinup-damene i Vi Menn hadde badedrakt på og likevel var spennende.  

 



Noe helt spesielt som skjedde på Torghallen i 1969 var møteserien med den amerikanske 

predikanten Billy Graham. Folk gikk mann av huse og ble frelst, og alle snakka om hvor 

fantastisk det var. Til slutt måtte jo vi også oppleve dette, men av en eller annen grunn gjorde 

ikke Billy Graham inntrykk på guttane fra Skarbøvika. Han sto jo bare og prata om Guds 

klokke som gikk helt rett mens en mann oversatte på direkten, også når han ropte Halleluja! 

enda det forsto vi da alle sammen. Det ble ganske kjedelig etter hvert, ingen av oss blei frelst, 

og vi sykla skuffa hjem etter ei stund. Det var jo ikke en gang tungetale slik vi var vant med 

fra Maran Ata-møta ute på Samfern. 

 

 

                   

            
                          Billy Graham 

 



     SKYTEBANA   
 
Når vi fra Skarbøvika en gang i blant reiste til byen, tok vi ofte en tur innom skytebana. Det 

var ei lite trebygning som lå rett over Hellebroa på høyre side når en gikk innover. Det var 

Røde Kors som eide den, og egentlig het den vel Tombolahytta fordi det rommet som vendte 

ut mot gata blei brukt til å arrangere tombola for ulike organisasjoner. Tombola var en form 

for utlodding av gjenstander som stort sett var hjemmelaga, for eksempel ullstrømper, 

broderte duker og hekla grytekluter. Lodda var små papirark som var rulla rundt en 

strikkepinne og benda i 90 graders vinkel for at de ikke skulle rulle seg ut igjen. En stor 

mengde blanke lodd blei blanda med vinnerlodd, og alt lå nede i ei rund boks som var festa i 

et stativ og kunne rulles rundt med ei sveiv. Når noen tok lodd, blei et lokk i siden på boksa 

åpna og de kunne plukke det rette antallet og rulle dem ut. Det fine med tombola i forhold til 

for eksempel loddbøker, var at du fikk gevinsten med en gang. 

 

Innafor loddbua var skytebana. Den var åpen hver dag og blei også drevet av Røde Kors. Der 

kunne du spille på femøresspill eller skyte med luftgevær. Femøresspilla var store, flate kasser 

som hang på veggen. De hadde et vindu på framsida, og gjennom det kunne du se en masse 

femøringer som sto fast mellom noen smale, flate jernskinner i ulike posisjoner. I sida var det 

et hull der du putta inn en femøring. Den slo du inn bak glasset med ved hjelp av en slags 

avtrekker, og så gjorde tyngdekrafta og de flate jernskinnene resten. Som regel endte 

femøringen din i et hull og forsvant (og da var det selvsagt Røde Kors som fikk den), eller den 

traff noen klaffer slik at du vant inntil sju femøringer som kom ut i ei renne nederst. Det høres 

kanskje kjedelig ut, men det var egentlig veldig spennende. At det noen år seinere også skulle 

komme kronesautomater på markedet, var umulig for noen å forestille seg på 60-tallet, så 

lettsindig kunne da vel ingen bli at de frivillig puttet kronestykker på en automat med stor risk 

for å miste dem? 

 

Midt langs lokalet gikk en lang disk, og bak den var skytebana. Man sto utenfor disken og 

skjøt mot blinker som hang på den bakerste veggen. En mann jobba der med å ta betaling, 

levere ut gevær og skudd og henge opp blinker. Blinkene var av papir og hadde enten en stor 

rundt målskive eller fem små forma som femmersida på en terning. Det var visst aldersgrense 

for å skyte, jeg prøvde det i alle fall aldri. De som skjøt kunne velge mellom å skyte med piler 

eller blykuler. Pilene hadde farga hår bakerst og stå fast i blinken. Blykulene datt ned bak 

blinken, men laga hull i papiret som markerte hvor de hadde truffet. Vi sto ofte inne på 

skytebana og venta på bussen når vi skulle hjem fra speidermøte. Det var spennende å stå og 

se på dem som skjøt, og merkelig nok fikk man lov å være der uten verken å spille 

femøresspill eller skyte. Jenter eller damer så jeg aldri på skytebana, det var liksom et manna- 

og guttasted. Kanskje på grunn av geværa.  

 

En gang kom jeg inn på skytebana ganske seint sammen med fadern. Vi merka med det 

samme at noe var på gang, og så fikk vi øye på to manna som slåst! Ikke slik at de dengte til 

hverandre som i en boksekamp, nei, den ene sto og holdt den andre i skjortebrystet og trykte 

han opp etter et hjørne, og det var tydelig at han som holdt var overlegen. Han som blei holdt 

fast var åpenbart drita full og hadde blod på leppene. Det var et utrolig syn for en tolvåring. 

To manna med åpen kappe, dress og hatt som slåst som guttunger! Noe slikt hadde jeg aldri 

sett før, og ikke siden heller, for den saks skyld.  

 

Fadern kjente dem tydeligvis. Den ene, han med blodet på leppene, kalte han Bånski, og han 

som var den sterke, het visst Haines. Fadern var venn av han som het Bånski, og han prøvde å 



få han med seg. De var sikkert lurt, for han hadde tydeligvis ikke sjanse, men Bånski hadde 

ikke tenkt å gi seg. Når jeg lukker øynene, kan jeg ennå huske dialogen mellom dem: 

 

Haines: -Gir du deg? 

Bånski (snøvlete og med typisk uteseilerslang): -Gir meg aldri! Ikke jeg! 

Haines igjen: -Gir du deg? 

Bånski: -Gir meg aldri, ikke jeg, ikke faen! 

 

Slik holdt de på en god stund. Det var både fascinerende og skremmende, og rødekorsmannen 

bak disken prøvde å forgjeves få dem til å fortsette ute.  

Til slutt klarte fadern å lirke med seg Bånski ut av lokalet og vi la i veg utover Aspøya mot 

der han bodde. Resten blei et antiklimaks, fadern som prøvde å få Bånski til å legge seg, og 

han som bare forsatte å rope at han aldri ga seg, ikke faen om han gjorde! Men mannane med 

kappe og hatt som slåst på skytebana er noe av det jeg husker aller best fra barndommen. 

 

 

 

                                                
 

  

          

 



SKARBØVIKSANGER 
 

En hver bydel med respekt for seg selv har en egen sang. Spjelkaviksangen har jeg klart å bli 

glad i etter å ha bodd 27 år i bydelen, men jeg har aldri hørt at noe heter Skarbøviksangen. 

SIF, bydelens eget fotballag, har riktig nok noen kamprop som med en viss godvilje kan 

kalles sanger, men noen skikkelig klubbsang finnes ikke. Og det er rart. Har det aldri vært 

diktere i de ytre bydeler? Eller har det ikke vært noe å dikte om? Det ser i alle fall ikke ut til at 

den voksne generasjon har klart å få fram noe, men blant barna og ungdommen grodde det 

heldigvis litt. 

 

En av sangene jeg husker var bålsangen. Den ble sunget på St. Hans når bålet brente og også 

gjerne litt i forkant mens det ble samla inn kasser og tønner til bålet. Her er den slik jeg 

husker den, det er høyst sannsynlig at det finnes andre versjoner.  

 

Vikabålet leve! 

Steinvågsbålet dø! 

Vikabålet lenge leve, 

Steinvågsbålet dø! 

 

Steinvågen stjal og brente, 

så kom han Skarbøvik og skjente. 

Skjente så det va ei gru 

og sa at Steinvågen va en tjuv! 

 

Vikabålet leve! 

Steinvågsbålet dø! 

Vikabålet lenge leve, 

Steinvågsbålet dø! 

 

Steinvågen og Steinvågsbålet kunne byttes ut med Hessingane og Hessabålet, for alle 

nærliggende bål var jo fiender og stjal båltilfang fra hverandre. Jeg husker forresten at jeg 

som ganske liten var med en eldre slektning inn og så på Hessabålet på St. Hans et år. Da ble 

jeg både overraska og indignert. De hadde jo stjålet bålsangen til Vikabålet og til og med 

forandra teksten! Først flere år senere gikk det opp for meg at bålsangen var den samme over 

hele byen, kun med litt variasjoner i teksten. 

 

En annen høyst uoffisiell sang som ble sunget av ungdommer i Skarbøvika på 60-tallet, var 

Salig, salig er en Vikagutt. Hvor den kom fra og hvem som har diktet den først er det trolig 

ingen som vet. Den er trolig også stjålet fra et annet sted, men jeg har aldri hørt den i andre 

varianter. Den har sikket vokst fram over år, og i ulike versjoner. Her er den jeg kan: 

 

Vegen til himlen - tre trapper opp. 

Døra til venstre sparker vi opp! 

Ut kom St. Peter, banna og svor,  

mens englene sang i kor: 

 

Salig, salig er en Vikagutt! 

Hvor han kommer blir han kasta ut. 

Guttane fra Vikane de kommer ei til Gud,  

for de ser så fyllesjuke ut! 



 

 

Dette var de jeg husker som mer og mindre genuine Skarbøviksanger. Som en kan se er det et 

klart guttepreg over sangene, her som på så mange områder ellers når jeg tenker tilbake til 60-

tallet i Skarbøvika. Det var flere andre sanger som barn og ungdom sang som ikke var helt 

stuereine som for eksempel Kjerringa satt på tønna og dreit og Ut på Nordsjøen på en planke 

satt ho Jefta og pilka mort, men disse var mer allmenne for heile byen og faller derfor utenfor 

i denne sammenhengen. Det samme gjelder vel for småungesanger av typen Vi eie heile gata! 

og Vi gikk en tur, serru-serru, bakom et skur, serru-serru.  

 

Litt trist er det at det er såpass tynt, og om disse er viktig å ta vare på, kan vel diskuteres. Men 

som uttrykk for en generasjon og ei tid, har de sin verdi. Jeg skulle virkelig ønske at bydelen 

jeg vokste opp i hadde mer å vise til av lokale sanger. Det er vel ikke for seint å skrive en 

Skarbøviksang? 

 

      

 

 
                                         Sniglevær, sett fra Tueneset, juni 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FARVEL TIL SKARBØVIKA 
 

Gjensynet med Skarbøvika på 60-tallet slutter nå. Mer enn 140 tekster om ulike emner har det 

blitt, men nå har kilden tørka ut. Dagens utgave får være sluttstrek. Jeg overlater min faste 

plass i Nytt i Uka til andre.  

 

Og det føles egentlig heilt greit. Jeg begynte mimreturen for meg selv på ettervinteren i 2011. 

Fra oktober samme år har det stått en tekst på trykk i hver eneste utgave av avisa i mer enn to 

og et halvt år. Det er viktig å kjenne både sin besøkelsestid og sin begrensning, nå har jeg 

bestemt at det er nok.  

 

Da jeg starta å skrive, var det 40 år siden jeg flytta fra Skarbøvika og jeg nærma meg 60, en 

alder da en oftere ser mer bakover enn framover. Mimring om barndoms- og ungdomstid er 

en kilde til evig fornøyelse når gamle venner møtes. En time eller to går fort unna da, og 

samtalen går aldri i stå. Vi har en heil oppvekst å ta av. 

 

Noen nøyer seg ikke med å prate, men vil skrive tingene ned. Minnebok, selvbiografi, 

oppvekstskildring, livsminne - sjangeren har mange navn. Og når slike tekster blir publisert, 

er det fordi forfatteren tror at andre også vil ha glede av hans eller hennes minner - noe 

responsen jeg har fått fra lesere har vist til fulle. Mange som var unge på 60-tallet, har 

tydeligvis satt pris på å få gjenoppfriska minner fra ei tid som var viktig for dem. Barndom og 

ungdom setter preg på oss og følger oss hele livet. Og ikke nødvendigvis bare på godt, tidlige 

år har også sine nederlag og vonde opplevelser som ubønnhørlig er med oss videre, men 

heldigvis er det oftest slik at tida legger et slør over det negative, mens de gode minnene 

framstår i stadig sterkere forgylling. På samme måte som det alltid var snø om vinteren og sol 

om sommeren i barneåra, blir også det meste av det vi opplevde til vakre sider i minneboka - i 

alle fall når en ser det baklengs og med 40-50 år som filter.  

 

At minnene fra 60-åra og Skarbøvika har blitt såpass omfattende, hadde jeg ikke tenkt da jeg 

begynte å skrive. Jeg hadde notert ned en 20-30 tema og begynte med dem. Men så skjer dette 

merkelige at en finner rom en ikke visste var der. Minner som har ligget i hjernebarken i mer 

enn 50 år dukker plutselig opp, stimulert av selve skriveprosessen. Hvordan kan en lagre så 

mange detaljer? Jeg har lest at mennesker aldri glemmer noe, at vi kun har problem med å 

finne det fram igjen. Jeg tror det må være riktig. Til daglig er det ikke der, men når vi 

begynner å grave, avdekkes det ene laget etter det andre.  

 

Og så må jeg ikke glemme alle som har hjulpet meg. Tekstene som har stått på trykk har vakt 

minner hos andre som så har kommet med sine innspill, både muntlig i forbifarta og gjennom 

brev, sms-er og e-poster. Andre har ringt og prata både vel og lenge. Jeg har tydeligvis rørt 

ved noe viktig for mange, og ved siden av gleden ved god respons, har det gitt meg tips til nye 

tema å lage tekster rundt.  

 

Noen få av dem som har tatt kontakt, har vært negative. De har reagert på ting jeg har skrevet 

som enten har vært galt eller burde ha vært unevnt. At jenter ikke dingla bussen var åpenbart 

feil. At jenter hadde glidelås på framsida av dongeribuksa på 60-tallet er jeg fremdeles usikker 

på, selv om ei engasjert dame sterkt hevda det motsatte. At jeg som lærer burde ha holdt meg 

for god til å skrive om små ulovligheter jeg var med på i guttedagene, kan sikkert diskuteres, 

men at vi knabba fjøler til å bygge hytte og tønner til sankthansbål eller knaska tørrfisk som vi 

hadde stjelt fra Aarsætherbua har vel ikke gjort meg ukvalifisert til den jobben jeg har hatt de 

siste 40 åra?  



 

Når det gjelder kritikken om at jeg har framstilt Skarbøvika som et sted med en del 

alkoholisme, så er det vel slik at virkeligheten ser ulik ut, alt etter eget ståsted. I en bydel der 

mange hadde svak økonomi og flere hadde et liv som sjømenn bak seg, gjerne også med 

vonde krigsopplevelser i bagasjen, er det vel ikke unaturlig at noen fant trøst i alkoholen? 

Selv kjenner jeg godt til dette fra egne erfaringer, og det er jeg ikke alene om. Etter mitt syn 

ville det være mer galt å ikke nevne dette enn det å fortelle det slik det var.  

 

Skarbøvika for meg er slik det var på 60-tallet. Jeg flytta derfra i 1970 og har aldri bodd der 

siden. Som så mange andre jeg vokste opp med, har jeg bosatt meg i indre bydeler og trives 

med det. Det er heller ikke sannsynlig at jeg hadde følt meg hjemme der om jeg flytta ut igjen 

nå. Ingen ting er lenger det samme. Husa er blitt flere, nye mennesker bor i dem, og de som 

ennå holder stand av min generasjon, er snart gamle kvinner og menn. De fleste av foreldrene 

våre er borte. Det er 48 år siden 60-tallet tok slutt, og den tida kommer aldri igjen. Jeg har 

villet reise et personlig monument over en bydel, en generasjon og en tidsperiode som var min 

hjemmebane, trygghet og identitet i oppveksten - på godt og vondt. De fleste av oss var 

arbeiderklassens barn. Vi var ikke rike på gods og gull, og vi visste godt at det var forskjell på 

folk. Noen arr har vi nok fått fra oppveksten, både på knær og sinn, men jeg tror de fleste 

likevel er stolte av at vi vokste opp som ekte vikagutter og vikajenter.  

 

Takk til alle som har fulgt meg på mimreturen - og en varm tanke til Jon, Tor, Randi, Jan 

Åsmund, Frank, Kirsti og Anne som dessverre ikke fikk mulighet til å være med på den. 

 

                                   


