
NoeN utvalgte blant 
oss klarte å skaffe seg «or-
dentlige» skøyter på 50- 
og 60-tallet. Det vil si ikke 
skruskøyter, som av og til 
var vriene å feste på bek-
sømstøvelen, men skøy-
ter som sammen med stø-
velen utgjorde en enhet. 
Trio Ving Ballangrud leng-
deløpsskøyter var den 
store drømmen hos mang 
en gutt eller jente ved jule-
tider. Fabrikanten kalte 
dem av og til for skøyter til «hurtigløp». Navnet skriver seg 
selvsagt fra legendariske Ivar Ballangrud (1904-1969) som 
fikk sitt nasjonale og internasjonale gjennombrudd i 1924. 
Skøytene på bildet er fra Frank Eriksens rikholdige privat-
museum. tekst og foto: Bjørn Hoelseth

Lengdeløpsskøyter

Ifølge MarINeNs register tjenestegjorde maskinsjef Olav 
Fremstad på Shetland fra 15.09 1942 til dimittering 07.09 
1945 på MTB 627, MTB 704 og MTB 712. Ved en tilfeldighet 
møtte jeg sønnen Jørn Fremstad, og det er han som har delt 
informasjonen og bildet. Ifølge personellrapportene tjenes-
tegjorde minst 45 personer fra Sandefjord i den norske mari-
ne på Shetland under krigen. De norske MTB’er av D-typen 
begynte å operere fra Shetland mot vestkysten av Norge 22. 
november 1942 som 30. MTB flotilje med 8 båter, med 26 
mann per båt. Fremdriften var med 4 mariniserte, bensin-
drevne V12 motorer på 1250 HK hver (Som på motorene til 
Spitfire jagerfly). Motorproduksjonen ble tidvis overført til 
Packard i USA, mens forgasserne fra Rolls Royce ble produ-
sert i England. Pga stort forbruk laget de norske maskinbe-
setningene nye forgassere. Disse ble fjernet av personell fra 
Rolls Royce da dette ble kjent.   tekst: arthur Iversen 
 foto: Jørn fremstads album

Krigshistorie

saker og ting som  
setter  minnene i sving

FRAKSJONERINGSTÅRN: Dette bildet viser den nye produksjonsenheten på daværende Sandar Fabrikker.   FOTO: JAKEFA AS

ret måtte importeres, og den gangen 
måtte man ha «fremmed valuta» tilgjen-
gelig for å kunne innføre varer fra andre 
land. Valutaene var ikke «konvertible», 
som man sa.

Hvem var Marshall?
Marshallhjelpen, eller Marshallplanen, 
fikk navnet sitt etter den amerikanske 
utenriksministeren George C. Marshall, 
som under verdenskrigen hadde vært 
sjef for generalstaben i den amerikanske 
hæren. Han og den amerikanske regje-
ringen fulgte godt med i utviklingen i 
Europa de første etterkrigsårene. Etter 
den første fredsoptimismen i 1945 og 
1946 forverret tilstandene seg drama-
tisk. 

Krigsødeleggelsene var enorme, hele 
verdensdelen var mer eller mindre ut-
brent og utbombet. Matvareproduksjo-
nen i Øst-Europa, som før krigen hadde 
gitt mat til befolkningen i vest, lå godt 
under førkrigsnivået. Landbruksvarene 
gikk nå til Sovjet i stedet for til Vest- 
Europa.

Kull og olje til oppvarming og til  
industrien hadde ikke nådd førkrigs—
volumet. Det var mangel på alt hva folk 
trengte for å kunne overleve fra dag til 
dag. Enda verre ble tilstandene vinteren 
1946-47, for den vinteren ble usedvanlig 
kald og lang, og vannveiene frøs til. El-
ver og kanaler var viktige som transpor-
tårer. 

Hvetearealene som var tilsådd høsten 
1946, ga liten eller ingen avling fordi 
hveten hadde frosset på marken. Som-
meren 1947 ble ekstraordinær varm og 
tørr, og det  gjorde tilstandene enda dår-
ligere. Avlingene sviktet.

Resultatet ble sosial uro, streiker og 
manglende politisk stabilitet. I Øst-Eu-
ropa senket jernteppet seg ved at Sovjet 
la under seg land etter land.

talen på Harvard
5. juni 1947 holdt George C. Marshall en 
tale på Harvard-universitetet der han 
tok til orde for et hjelpeprogram for  
Europas gjenreisning. Planen het egent-
lig European Recovery Program (ERP) 

men fikk snart navnet «Marshallhjel-
pen» etter opphavsmannen. Marshall 
hadde forøvrig vært på en seks uker  
lang tur i Europa før talen, og hadde  
innsett at det krigsherjede kontinentet 
ikke kunne overleve uten hjelp fra  
USA.

Etter intense diskusjoner i Kongres-
sen fikk utenriksministeren ryggdek-
ning for planen som ble satt i verk umid-
delbart. 

Men først måtte de europeiske lande-
ne si seg enig i målet og midlene: USA ba 
dem om å opprette et felles samarbeids-
organ, Organisasjonen for europeisk 
økonomisk samarbeid OEEC, og deret-
ter sette opp lister over hvilke varer og 
pengebeløp de trengte. 

Alt skulle ikke komme fra USA – de eu-
ropeiske statene måtte eksportere og 
importere til og fra hverandre så langt 
det lot seg gjøre.

Men pengene, valutabidragene, skul-
le komme fra USA slik at tilstrekkelig 
med dollar kunne stilles til disposisjon 
som betalingsmiddel.

Den eldre generasjonen 
husker nok eller har hørt 
om «Marshallhjelpen», 

men få er klar over at  
hjelpen, som skulle bidra til 

gjenreisningen av  
Europa etter annen  

verdenskrig, også dryppet 
over Sandefjords  

næringsliv. 

BJØRN HOELSETH
redaksjonen@sb.no

For Norges del kom det totale  
bidraget fra USA opp i 439  
millioner dollar, eller drøyt 3 
milliarder kroner i datidens  

verdi. I dagens pengeverdi tilsvarer  
dette ca 62 milliarder. 

I serien «Mitt kjære Sandefjord» bind  
5 opplyser Nils Oddvar Liverød at Corne-
liussen Mekaniske Verksted fikk sin  
del av denne hjelpen. Det ble kjøpt et 
stort borverk, en radialbor-maskin og en 
dreibenk som var seks-syv meter lang. 
«Disse maskinene var de største og  
beste vi hadde i verkstedet», skriver  
Liverød.

Det moderne utstyret må ha betydd 
mye for de 120 ansatte på den tiden, bare 
fem-seks år etter krigen og okkupasjo-
nen. CMV laget blant annet harpuner til 
hvalfangstflåten.

Ute på Sandar Fabrikker, som senere 
ble slått sammen med JaKeFa til Jahres 
Fabrikker, var det vanskeligheter med å 
bygge opp igjen produksjonsutstyret, i 
likhet med tusener på tusener av bedrif-
ter i Europa. 

Men også denne bedriften var heldig: 
Fabrikken ble tilgodesett med økono-
miske bidrag, først og fremst utenlandsk 
valuta, for å anskaffe et skreddersydd 
fraksjoneringstårn til å destillere fettsy-
rer fra hvalolje.

fikk en unik posisjon
Fraksjoneringstårnet ble satt i drift i  
februar 1952 og var det eneste i sitt slag i 
Europa. Sandar Fabrikker fikk en  
unik posisjon i fettsyremarkedet.  
Tradisjonelt ble fettsyre til stearinlys-
produksjonen laget av dyretalg, men  
nå kom det et godt egnet råstoff fra 
hvalolje. Og den hvaloljen sørget blant 
andre Kosmos-ekspedisjonene til Søris-
havet for!

Etter hvert ble det utviklet flere og  
nye fettsyretyper til mange ulike formål, 
for eksempel i bildekkproduksjon, i  
diverse vaskemidler, i papirindustrien, 
ved mineralflotasjon og innen kosme-
tikk.

Det fremgår ikke av arkivene under-
tegnede har gjennomgått så langt, hva 
prisen var for produksjonsutstyret til de 
to store bedriftene i Sandefjord (inklusi-
ve Sandar). 

Men  viktigere enn prisen var at utsty-

Marshallplanen - en håndsrekning til Europa

CORNElIuSSEN MEKANISKE VERKSTEd: Slik så CMV ut ca åtte år etter Marshallhjelpen 
(1960). Utstyret var svært moderne.  FOTO: SANdEFJORdS BlAdS ARKIV

RAdIO: 6. juni 1977 sendte NRK Radio et program om Marshallplanen. Sittende fra venstre: 
Sentralbanksjef Knut Getz Wold, Einar Gerhardsen og høyskolelektor ved NHH, Fritz Hodne. 

lokalhistorie

sovjet sa nei
Meningen var at tilbudet om Marshallhjelp 
skulle omfatte både Sovjet, Øst- og Vest-Eu-
ropa. Men Stalin og Sovjet sa nei og forbød 
de østeuropeiske landene øst for jernteppet 
å ta imot hjelp. 

Dermed sto disse igjen: Storbritannia, 
Frankrike, Vest-Tyskland, Italia, Nederland, 
Belgia, Luxembourg, Østerrike, Danmark, 
Norge, Hellas, Sverige, Sveits, Tyrkia,  
Irland, Portugal og Island.

Marshallplanen ble en suksess. Den over-
hengende krisen ble avverget, og ved utlø-
pet av 1952 var både industri- og matvare-
produksjonen kommet godt over førkrigs-
nivå. Samtidig hadde den en psykologisk ef-
fekt ved at folk følte de gikk lysere tider i 
møte. Optimismen steg.

Helt i starten var det mye ren nødhjelp 
som ble sendt til Europa. I Sandefjords Blad 
for 2. september 1948 står det at varer som 
korn, olje, brensel, tobakk og tekstiler var 
kommet til landet som Marshallhjelp. Bare i 
mai samme år kom det slike varer til landet 
for 41 millioner kr.

Har du bidrag til denne siden? Lever det i avisresepsjonen, 
mrk. Lokalhistorisk senter. Bilder merkes med hvem, hva, hvor, 
når, og helst med en beskrivelse. Husk navn og adresse på utlåner. 
Har du elektronisk stoff, send det til so@loeberg.net
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