
30 LØRDAG 15. MAI 2010 • SANDEFJORDS BLAD

skolebarna som ikke var med på dette
gikk glipp av mye. Dessuten hadde de
mye dårligere råd på 17. mai. De fleste
av oss hadde lange arbeidsdager i
disse mai-ukene. Men 16. mai måtte
vi slutte litt tidligere på jordet til den
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En av de
flinkeste
pløyerne
i gamle
Sandar
var Steinar
Hunskaar.
Her med
sin Massey
Ferguson i en
pløyetevling
rundt 1960.

største potetbonden, og da måtte
Sigurd Moe også grave dypt i pungen
for kr. 1,25 pr. time skulle alle ha.

De unge arbeidstageres talskvinne
på det store jordet var Solveig Eriksen.
Hun var født i 1943, hadde skarp og
myndig stemme, og den 16. mai 1954
sa hun veldig klart fra til bonden som
var kjent for å ha lange «økter»:

— I kveld må vi tidligere hjem for vi
skal vaske oss og sånn, og gjøre oss
klare til 17. mai! Hun talte for sin
eldre søsterTorunn, sin yngre bror
Trygve og alle oss andre som var mer
beskjedne og ikke ville legge oss ut
med sjefens akkordskjema!

På teigene rundt om var det stor
aktivitet. Alle hestene var i full sving,
og det var bare storbøndene Odd
Klaveness og Knut Engelstad som
hadde traktor på disse Ra-jordene den
gang. Kristian østenby var kommune
arbeider og hadde bare tid til å pløye
og harve om kvelden. Det samme
gjaldt for murerne Gustav Eriksen og
Bjarne Fokserød. Per Iversen hadde
mange kuer og kom gjerne litt seinere i
gang. På Nordre Fevang hadde Osvald
Vataker egen gårdsgutt til å ta de
harde takene. Eliott bodde i brygger
huset og var kjent over hele bygda for
sine krefter. Karsten Johansen hadde
akkurat kommet hjem fra hvalfangst
og hadde ladet godt opp før våronna.
Han var ikke redd for noe og kunne
drive sin bøling med kuer langs og
over Raveien midt i «Dødsvingen» ved
Fevang-banen. Og var det noen
trafikkanter som kom med kritikk fikk
de rette svaret!

Jo, våronna på Fevang kunne du
lukte!

Sjøfarts
boka til
Kjell Myhre
på Fevang
viser at
han som
18-åring i
mars 196
mønstreT
av tønsbergbåten »Belman.
i Singapore. Som 15-åring
mønstret han på båten i Rotter
dam i 1959.1 hans private
loggbok står oppført 104
havneanløp over hele verden i
denne tiden. Han forteller at det
var bare hans morsom kjente
han igjen da han kom hjem igjen.
Seinere ble Kjell ansatt på
fruktbåten «Thorsøy» med Jan
Danielsen som kaptein. — Han var
kanskje den beste kapteinen jeg
har hatt; forteller Kjell, som seilte
som båtsmann, vesentlig på Thor
DahI-båter, helt fram til 1985.

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 uttåner. Har du
elektronisk stoff, send det til
1okaHulstoiie@sbno
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Da guttane
kom hjem.

Våren på landet
På hjemveien fra fangstfeltet
måtte som oftest hår og skjegg
ofres. Om pord I hvalbåten
«Thorgry» 11957 viser Karl
Larsen hvordan «Tønsberg» skal
behandles med hans manuelle
klippemaskin.

Det sikreste vårtegnet i femtiåra i gamle Sandar
var en skikkelig eim av møkkalukt. For den gang
var det kuer på hver gård og det var lovlig å spre
møkk på jordene lenge før snøen var borte.

TEKST: HARALD FEVANG.

BILDER: PRIVAT.

p å Fevangvardettradisjon at
potetene skulle settes i jorda
de to første ukene i mai, og de

På Vaggestad er Jørgen Hartveit ute med Dagros som skal en tur til oksen på Tørrestad.
Etter denne turen langs Kodalveien ble det både ny kalv og melk ijuret!
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11964 står EIse Marie Ottemo,
Per Ofte Jensen og Harda
Jensen på kala på Thorøya og
Wnker velkommen til hvalbåten
«Thorgry» etter endt fangstse
song, der Per Ottos lär, Emst
Jensen, har vært elektriker om
bord.

Drivhusene til Harald Mathisen ved Raveien på Fevang var alltid fulle av tomatplanter i
1960. Mathisen solgte grønnsakene sine på torget. Alle visste den gang både i byen og på
landet at «Harald Tomat» hadde ferske og fine varer.
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