SUNNMØRSPOSTEN Torsdag 18. juni 2015

I DAG

Kontakt oss: 70 12 00 00 idag@smp.no

18. juni

Her på denne «I dag»-sida tar Bjørn Halvorsen en pust i
bakken og dveler litt ved det som har vært. Hovedbildet
har tittelen «For noen tiår siden», og er akkurat dét.
Vi er alltid på leit etter sånt som forteller sitt om
hvordan det var dengang da. Særlig
hverdagslige situasjoner og yrkesliv.
Men alt mottas med takk!
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VIL DU DELE NOE MED OSS?
SEND DET TIL:

E-post: idag@smp.no
eller i konvolutt til Sunnmørsposten,
postboks 123, 6001 Ålesund.
Ring til oss på 70 12 00 00,
eller stikk innom i Røysegata 10.
For mer informasjon, se smp.no/idag

FOR NOEN TIÅR SIDEN
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Fiskeskuret på
Brøggerplanen

1965
Billetter til

MILLIE SHOW
mandag 21. juni i Torghallen

FOTO: HÅKON HAUG, ETTERTRYKKELIG TILTØYSET AV RAGNAR ALBERTSEN, FYLKESFOTOARKIVET I MØRE OG ROMSDAL

Var Marit Asphaug rød-, grønn- eller blåruss i 1963?
FOTOARKIVERING
Denne vakre ungdommen heter
Marit Asphaug. Noe senere gift
Loe. Og enda litt seinere absolutt vital for fylkesfotoarkivet i
Møre og Romsdal.
Hun har i over ti år lagt ned et
stort arbeid i dugnadsgjengen
som tekster og strigler alle motivene til trygg bevaring for etter-

tida. Gjengen på rundt ti
entusiaster er i sving gjennom
hele året, men tar denne uka en
velfortjent sommerferie.
De hviler ikke lenge. Straks
skolene ringer inn, er det på an
igjen.
– Marit er ei ﬂott dugnadskvinne, som siste året har hatt
hovedansvar med innføring av
brukerkommentarene i fotoba-

sen, forteller fylkesfotograf
Ragnar Albertsen.
Fintrønderen har tulla litt
med denne skjønne portrettserien av frøken Asphaug, som vi
kan se av de friske farvene.
Vi VET at det ikke er damens
stil å være framfus i avisene. Det
måtte en hel del overtalelse til.
Marit var russ i Ålesund 1963.
Men hvilken farge var lua? Ikke

la deg forvirre av at «russ» stammer av franske «rouge» – rød.
Her har vi nemlig alternativer.
Marit Asphaug Loe var uansett elev i den første realskoleklassen på Kolvikbakken.
Bare i denne forekomsten hun
er en del av ﬁnnes det 3000 plater. Totalt rundt 20.000 mennesker i Haug-arkivet alene...

toppen reist på sletta der slaget
sto. Ifølge Store norske leksikon
ble om lag 45.000 soldater drept
eller såret under slaget.

1925

1935

Amundsen i live

Trotskij til Norge

Folk hadde syrgt av Nordpolekspedisjonen til Roald Amundsen, som
21. mai 1925 la ut frå Ny Ålesund
på Svalbard i dei to Dornier-Wal
ﬂybåtane N 24 og N 25.
Ekspedisjonen kom ikkje fram,
og ingen hadde sidan høyrt noko
til dei.
Men 18. juni skjer underet: N 25
kjem attende til Nordaustlandet på
Svalbard med alle seks ekspedisjonsdeltakarane om bord. Dei vert
tekne ombord i Balsfjord-kuttaren
«Sjøliv» frakta attende til sivilisasjonen.
Flya hadde naudlanda i ei råk på
87grader 44minutt nord og vore
der i tre veker. Då greidde Hjalmar
Rieser Larsen det meisterstykket å
få det eine av ﬂya på vengjene att
og med dei siste dropane med
bensin kom dei akkurat inn til
nordkysten av Svalbard.

Lev Trotskij kjem 18. juni 1935 til
Norge saman med kona Nathalie
for å slå seg ned i Hønefoss. Han
har opphaldsløyve i seks månader,
på vilkår av at han ikkje driv politisk verksemd eller agitasjon mot
andre statar.
Trotskij, som saman med Lenin
grunnla sovjetstaten, vart utvist
frå Sovjetsamveldet i 1929, og
hadde seinare levd i eksil i Tyrkia
og Frankrike før han kom til Norge.

(RIKTIG SVAR: GRØNNRUSS)

I disse dager legges siste
hånd på ﬁskeskuret på Brøggerplana. Det bygges opp til
austveggen av glassmester
Ellingsens hus og har en
lengde av 15 meter. Skuret
inneholder 4 opplagsrom
som hver er 3.60 meter
langt og 3 meter bredt.
Framfor disse rom er den
åpne salgsplassen med tak
over.
Det faste skurtaket skal
være torgplass når torghallen og plassen vestenfor er
overfylt i sesongtida.
Det har vært et lenge følt
savn, for å bruke et slikt
uttrykk, for ﬁskehandlerne
på Brøggerplana og for ﬁskekjøperne også som no er
avhjulpet. Når sør- sørvestkulingen pisket sjøspruten
langt oppover land, var det
en hard tørn å være ﬁskehandler på Brøggerplana.
Vi vekslet i dag noen ord
med ﬁskehandler Merok og
gratulerte han med det nye
skuret.
– Det blir noe annet dette
enn å stå og bli sjøsalta
samen med ﬁsken stormdagene.
– Og et stort opplagsrom?
– Ja, men vi trenger å ha det
så pass stort. Vi skal ha
plass til saltsildtønner, luteﬁsken, saltﬁsken og mye
mer. Og no får vi høve til å
selge kvalkjøtt, det kommer
nemlig under loven om ikke
selge kjøtt i friluft.

Forhåndssalg:
Møre Musikk, Røysegata,
Aarﬂots Bokhandel, Martin
Bjørseth, Løvenvoldgata,
Peder Puck, Kongens gate.

1990

Arkitektpris til
Oskar Norderval
Schistadprisen for forbilledlig arbeid innenfor arkitektfaget er gått til sivilarkitekt
Oskar Norderval i Ålesund.
Det er den lokale arkitektforeningen som med ujamne
mellomrom tildeler denne
prisen.
Overrekkelsen fant sted
under årsmøtet som ble
holdt i Ytterlandstova i Borgundgavlen.
Oskar Norderval ﬁkk prisen for sitt arbeid med bårehus og klokkestøpul som
stod ferdig ved Giske kapell i
1973, og for den nye kirka i
Sykkylven som ble tatt i
bruk tidligere i år.

DET HENDTE
1815

Over og ut
med Napoleon
Napoleon Bonaparte led sitt endelige nederlag ved Waterloo. Slaget
markerte slutten på Napoleons
keiserdømme, og begynnelsen til
den belgiske landsbyen Waterloos
historie som turistattraksjon.
En britisk kaptein noterte seg at
turisttraﬁkken til stedet begynte
allerede dagen etter slaget, da den
første vognen med skuelystne
kom kjørende fra Brussel.
I tiden som fulgte ble det rapportert om at bønder i distriktet
drev utstrakt svartebørshandel
med suvenirer som var røvet fra
slagmarken. Turistene skal ha blitt
tilbudt alt fra de falne soldatenes
tenner, luemerker og distinksjoner
til sabler, pistoler og kanonkuler.
I 1820-årene ble et 40 meter
høyt minnesmerke med en løve på

1921

Forbodspolitikken
vert truga
Først 18. juni 1921 vert handelsavtalen som Norge og Frankrike vart
samde om to månader tidlegare,
kjend i Norge.
Av avtalen går det fram at det
skal verte lovleg å føre inn vin med
inntil 14 % alkohol og dessutan
400.000 liter årleg med vin med
over 14 % alkohol og konjakk.
Samstundes står det for døra
tingingar med Spania og Portugal,
som begge trugar med å legge
straffetoll på norsk klippﬁsk mellom anna på grunn av det norske
forbodet mot å kjøpe av vinane
deira.

1938

Råﬁsklaget
Råﬁsklova vert vedteken av Stortinget 18. juni 1938. Det inneber
også at Norges Råﬁsklag vert oppretta for å ta seg av ﬁskeomsetninga på førstehand nord for
Hustadvika.

