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Fra de siste
mai-dagene i 1960
sakser vi følgende
Russe-reportasje:
TEKST: BENDTE W. KVARENES

OG UKJENT SB-REPORTER.

R ussens mai-måned veksler
mellom eksamen og løyer og vi
har her et glimt fra årets

russe—’olympiade der Hans Gunnar
Laahne kommer trillende med Berit
Roesen som for anledningen er
trillebår. Et ledd i konkurransen var
også å iføre seg en skål med syltetøy
og frøken Roesens ansikt forteller om
flittig deltagelse også i denne del av
konkurransen.

4-500 russ fra de fleste byer i
Syd-Norge var samlet under olympia
den på «Gamle Idretten iTønsberg.

Sandefjords Trygve Storm-La rsen
vant for øvrig «Red Car» løpet med sin
Chevrolet.

Det har også vært Havnafest og her
kom russen i tottene på hotellverten
som ikke likte at russen ville fortsette
festen på brygga (for å se solen stå
opp). Russen hevder at de ble vist bort
fra eiendommen på en lite høflig måte,
det var tilløp tilhåndgripelige elskver
digheter og en russepike som hadde
bestilt rom på hotellet og betalt for
det, fikk ikke komme inn»

Huff,ja, den russen, den russen!
Vi noterer oss imidlertid her at frøken
Roesen nok er iført tekkelig hvit bluse
og antakelig et rødt skjørt, hvilket
sikkert har vært til glede i alle fall for
unge hr. Laahne.

11960 var man ikke iført kjeledress,
men nytt, pent tøy i hvitt og rødt, eller
blått for blårussen, påsydd skolens
emblemer.

Vi forstår imidlertid godt russens
ønske om å feste på brygga til solen
sto opp, ettersom det på den tiden var
nesten den eneste måten man kunne
få seg en knute i snora på. Festet man
to døgn i trekk, fikk man dobbeltknute.
Det var en del av dem. Ryktene gikk at
det til og med var noen som hadde
tredobbelt! Den andre måten man fikk
knute på, var å kysse Russepresiden
ten. Lykkelige President!

Russetiden varte fra 17. mai ved

soloppgang, da man startet med å
vekke lærerne og så spise russefrok
ost, før man stilte i barnetog og
russetog. Og så varte russetiden fram
til St Hans, da man forhåpentlig
kunne stille på skolen med sort
duskelue, og motta vitnemålet.

Mellom dette var det skriftlige
eksamener: Norsk og nynorsk, samt

hovedfaget: engelsk, matte eller andre
fag. Senere var det gjerne to muntlige
eksamener å lese til, så det var ikke
alle som prioriterte opp knute-jakten.
På denne tiden krevdes det nemlig
uhorvelige mange poeng for å komme
inn på videre studier, faktisk langt flere
på lærerskolen enn på de fleste
Universitets-studier.
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CONNI-kjolene

Dette er! dongeriens barndom, og
man finner det nødvendig å
forklare hva denim egentlig er, og
at det er for de unge som vil kle
seg smart! Vi merker oss
selvfølgelig også prisene hos C
Oscar Schelbred a/s.

- £31(Ø1L’JVV

Også hermerker vi oss prisene,
og minnes mangen hyggelig
middag hos Sades.

Reatauat weea cz4%
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Stor aUraksion sendaE
VI prestflerer r okat
ELIs 4BELT (;Rk%EM 4N

(deti s)’ngende husmor med sjarm og humOr),
Sammen med vOrt sljerneorlceater Odd B3pr1,uncl

synger Eflbmet Orsnnem.enn her Sften hele ,k’n.
Velkommen III en eaIte:dpViflaen. -

Husker noen Elisabett Grannemann,
den syngende husmor med sjarm og
humør? At «Trykk-leifen» her velger å
presentere oss for Elibasett
Grannemann, er vel en kuriositet
som bars bidrar til annonsens
sjarme, særlig når vi husker at dette
er satt len tid da man fremdeles
hadde korrekturlesere!

Bidrag til denne siden?
Levér det I avisresepsjonen mrk.
Lokalhistorisk senter. Bilder merkes
med hvem, hva, hvor, når og helst
med en liten beskrivelse. Husk
navn og adr. på utiåner. Har du
elektmnisk stoff, send det til
kaIMstod

Russeablegøyer avbildet
i Sandefjords Blad
for 50 år siden
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Hans Gunnar Laahne og Berit Roesen i en russeolympisk øvelse, på en av de siste
maldagene 11960

Sandefjord Lokalhistoriske senters lnfo-uppe består av redigerer
Harald Fevang (bildet) og medarbeiderne RoarTollnes, Kiisten Wang

h.k Henriksen, Otto Ågesen, Lisbeth Akerholt, Roger Davidsen, Bendte
Kvarenes,Tore Sandberg, Bjøm Hoeiseth, øisteiri BJørvik. Sven Erik
Lund og RoIf Vidar Markmanrud. Kontaklperson: Sven Erik Lund,
tlf. 92827 154— sv-er-lu@online.no
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