
På sekstitallet måtte denne traktorgraveren i aksjon for 
allehånde spennende oppgaver. På Kamfjord, tvers over vei-
en for Verven, populært kalt Tarzans Plass, oppkalt etter her-
ren med samme oppnavn som bodde i brakka som på bildet 
blir jevnet med jorden av, traktorgraveren. Huset bakenfor 
med tilnavnet «Skyggen» tilhørende Framnes Mek. ble revet 
senere av  en større og kraftigere maskin. Harald Bostrøm 
som bodde i nærheten, fulgte godt med og har sendt oss det-
te interessante bildet. tekst og foto: Harald Bostrøm

Traktorgraveren

NoeN gaNger måtte påmønstringer i fjerne havner skje et-
ter lang flytur København - Alaska og til Tokyo. Og alle fikk 
vitnemål ved passering av Nordpolen. Vi spiste frokost om-
bord i SAS-flyet etter en kort natt, rett før vi mellomlandet i 
Anchorage og da gikk sola ned! Tid er jo et relativt begrep på 
lange flyreiser. Haneda het flyplassen mellom Tokyo og Ka-
wasaki, og en motorvei i to etasjer førte oss fram til Harumi 
Pier rett ved hovedgaten Ginza i Tokyo. Der kunne kjølebå-
ten «Thorsøy» vente på nye mannskaper fra Sandefjord. Last 
som ble losset kunne gjerne være bananer fra Equador. Lo-
kale mannskaper på denne tid var navigatørene Jan Daniel-
sen, Leif Cederstolpe, Fridtjof Mikkelsen og Reidar Numme. 
Maskinister var Kåre Kristiansen, Svein Johansen og Erik 
Gjelstad. Stuert var Oddvar Lindstrøm. Båten gikk world-wi-
de og var svært populær blant mannskapene. 
 tekst: Harald Fevang/Foto: thor Dahl arkivet

MS Thorsøy 

saker og ting som  
setter  minnene i sving

avHolDslaget «vårBruDD» med sitt 
forsamlingslokale var lenge et varemerke i 
Haukerødkrysset. Dette bildet er nok det 
siste som ble tatt før rivingen i sin tid kom 
ordentlig i gang. Innenfor kledningen sees 
en heltømret kasse som nok bare ble revet i 
filler. I årene før dette bildet ble tatt kunne 
Gunnar Gregersen og Marit Klavenes 
sammen med et utall av Haukerøds håpe-
fulle dramatisere eventyret «Tyrihans og 
kongsdatteren» på lokalets intimscene til 
glede for hele skolekretsen. Det var stor 
stemning når Haukerød Barneteater fram-
førte sine forestillinger. Og noe senere spilte 

Herbjørn Boutenko`s orkester så det klirret 
i rutene ut mot Raveien. Nåbildet viser helt 
andre takter på samme stedet idet Hauke-
rødpubben har tatt over melodien, og serve-
rer produkter som tidligere ble bannlyst i 
«Krøsset». 
 tekst: Harald Fevang 
  Foto: svein olav løberg

HaukerødkryssetFør og Nå

bakeri: Bakerbilene til Halvorsen hadde gode varer! alle foto: privat

lokalhistorie
De mange butikkene i 
nærheten var viktige. 
Sperre-butikken hadde 
matvarer. Og de hadde 
stor bakgård og uthus med 
lagerplass. Der ble det 
handlet over disk med 
veiing av kolonialvarene. 

Torill VesTly
redaksjonen@sb.no

Varene ble pakket i papir og pa-
pirposer. Når jeg gikk ærend 
for fru Olsen i gården, vanket 
det gjerne en 50-øring eller 

kanskje en krone. Hos bokhandler Nico-
laysen kunne vi handle bøker og papir 
og skolesaker. Hver onsdag kom det 
nytt Donald-blad som kostet 50 øre. Det 
var et av ukens høydepunkter. Et annet 
høydepunkt var lørdagen med barneti-
men for de store på radioen kl. 18.00 
med hørespill. Mann og kone-butikken 
til Rønning lå i første etasje i gården. 
Frukt og tobakk og sukkertøy og kara-
meller hadde de der. For 50 øre fikk jeg 
et fullt papirkremmerhus med sukker-
tøy til barnetimen. Rønning hadde suk-
kertøy i store glasskrukker og store suk-
kertøyspann. 

lite varer i butikkene
Doktor Goller bodde i Goller-villaen 
ovenfor Sperre-gården. Han hadde hus 
og hage med en stor og vakker blodbøk 
som bredte seg utover nesten hele ha-
gen. Goller hadde kontoret sitt i huset 
og han var huslegen til mange familier.  
Det var lite varer i butikkene i årene et-
ter krigen. Folk hadde penger til å hand-
le for, men så fort det kom varer som for 
eksempel tekstiler, klær og sko og spesi-
elt undertøy, ble det kjøpt opp på kort 
tid og så var det like tomt. På Hvidts 
plass bodde Anton Gogstad og frue i 
3.etasje. De hadde en butikk i første eta-
sje med trikotasje-varer.  Småting som 
lommetørklær og kammer og hår-spen-
ner og sløyfer kunne være fint å kjøpe 
som julepresanger for barna. Gogstad 
hadde garn også. Mødre og bestemødre 
var flinke til å strikke til familiene. I 1951 
solgte Gogstad butikken til Olivia og 

Familieliv på Chr. Hvidts plass i femtiårene

søndagsskole: Metodistkirkens søndagsskole hadde i sin tid mange elever.

gustavsen & Henriksen: Fargehandelen var tidligere hjørnebutikk i 1. Etasje.

Thorbjørn Jensen, men butikken be-
holdt navnet med «eftf.» i tillegg, «Gog-
stads eftf».

2 kroner time
Baker Halvorsen hadde gode varer. Wie-
nerbrød, skolebrød, sammensatt og ka-
nelstenger var populært, og små og sto-
re bløtkaker. Josef Lang som styrte bu-
tikken var en blid mann og bakerne var 
også blide og kjørte bakerbilene ut og 
inn av bakgården. Dette var morsomt å 
følge med på. Min mor jobbet litt hos 
Halvorsen. Hun sto (de satt ikke) i kas-
sen når det var behov for ekstra hjelp. 
Min søster var 15 år da hun begynte å 
jobbe i butikken der. Det var i 1958. Da 
tjente hun kr. 310,- pr. mnd. og kr. 2,- pr. 
time i overtid. 

Første lønningen hun fikk for 3 uker 
var kr. 230,- minus skatt. Det hendte at 
hun fikk med seg noen restekaker hjem. 
En gang fikk hun 3 små 55-øres bløtka-
ker og litt annet. I 1961 da jeg var ferdig 
med folkeskolen, fikk jeg sommerjobb 
hos baker Halvorsen. Jeg ekspederte i 
butikken med brød og kaker. Og jeg solg-
te soft-is for kr. 1,- pr. stk. De som kjøpte 
is av meg fikk ganske mye for pengene. 
Jeg fylte nok kjeksen med så mye is som 
mulig! Jeg tjente kr. 1,50 i timen og kr. 2,- 

i overtid. Denne sommeren tjente jeg kr. 
148,- ,dvs.:  90 timer a kr. 1,50 og 6 1/2 
time a kr. 2,-.

griseslakting midt i byen!
Fosser hadde slakterbutikk i første eta-
sje, med kjøtt og flesk og pølser og på-
legg. Det var pølsefabrikk, engros, de-
talj, import, eksport og skipshandel. 
Slakterbutikken lå bortenfor Metodist-
kirken. I bakgården var det slakteri der 
grisene ble slaktet. Det var dramatisk for 
barn og kanskje også for voksne å «opp-
leve» slakting midt i byen. Grisenes hyl 
var hjerteskjærende og hørtes lang vei. 
Det var like ille å høre hver gang. I 3.eta-
sje i gården bodde Ulrichsen og kone. 
Hjørnestuen i leiligheten var innredet 
som kontor til gratulasjonsbyrå. Folk 
kunne komme og bli ekspedert over 
disk og bestille telegrammer. Telegram-
mene ble skrevet for hånd med penn og 
blekk, grønt blekk! Min mor var en av 
damene som skrev telegrammene. De 
hadde forskjellige motiv etter som hvil-
ken anledning de skulle brukes til. De 
var forseggjort og vakre og opplevdes 
svært personlig, selv om det ofte ikke 
var mange ord som ble skrevet. Det var 
mange vielser og konfirmasjoner. Tele-
grammene ble levert på døren til folk 

der de bodde eller der de hadde selska-
pet. Som skolejente hadde jeg også job-
ben noen ganger med å sykle rundt med 
telegrammer. Min mor kunne få betalt 
med «opp til» kr. 2,- pr. time. Det ble an-
tagelig betalt for hvert telegram, når 
min mor kunne fortelle at hun tjente 
«opp til» kr. 2,- pr. time. Dette var på 
slutten av 40-tallet og begynnelsen av 
50-tallet.

Hele familien på et soverom
Om vinteren ble det fyrt med ved og 
koks i gården. Min mor var tidlig oppe 
og tente i kakkelovnen på soverommet 
for at det skulle bli varmt til vi andre 
skulle stå opp. Familien på fem sov alle 
på samme rom. Når det var riktig kaldt 
ble det fyrt «rundt» med koks i kakkel-
ovnen som holdt på varmen hele natten 
og med påfyll på dagen. 

Ved og koks måtte vi hente i ved-bin-
gen og koks-bingen i kjelleren. Vindue-
ne var av tynt glass og når det var kulde-
grader tegnet vi på de frostlagte vindue-
ne. Rullegardinene var fortsatt sorte 
blendingsgardiner fra krigen. I 1956 fikk 
vi håndvask med kaldt og varmt vann og 
dusj. Tidligere hadde vi hatt vask på 
kjøkkenet med kaldt vann og måtte var-
me vann på komfyren med «magasin».
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