
24 LØRDAG 22. SEPTEMBER 2012 • SAN DEFJORDS BLAD

Iokalh istore

Tekst Harald Fevang

Skolekameratene Ivar HenningAnholt og
Fred Fredrilcsen, som nettopp var ferdig
med sitt første år på realskolen, kunne
fortelle følgende: Ved siden av den nye
flystripa på Torp lå det en brakke som var
tydelig skiltet A/S LO-WI-CO DRAMMEN.
Der kunne vi henvende oss hvis vi ville ha
arbeide! De hadde begge to vært der og
det var plass til flere.. Dagen etter at syv års folkeskole var
endt, hadde vi sikret oss arbeid med løn
ningspose hver uke! Detvike bli noe annet
enn møkkakjønng, høyonn og potetpel. ling på jordet til Sigurd Moe heretter!

På avtalt dag kl. 07.00 møtte vi opp. utenfor brakka i arbeidsklær og mat for
dagen. Arbeidslaget besto av Fred og
Ivar som nevnt, Odd Erland Johansen,
Arne Gunnar Revfem, Harly Bakke, Lei
fen med sin far Harbo Halvorsen og
undertegnede. Med Kåre Sanna som
traktorfører skulle vi gå etter hans trak
tor og henger, med spett og spade og
greip; plukke stem og stubb de tre 1db-
meterne langs begge stripene. Dette var
vår første ordentlige jobb med fast ti
mebetaling og lønnslipp etter førte ar
beidsilster. Nå var vi arbeidere med
tariffiønn fra stort firma i Drammen!

Lange dager
Det ble lange dager i et stort anleggs
firma. Det var flere arbeidsiag med
mange varierte arbeidskolleger. Men
etter et par uker skjedde det noe. På for
middagen den 2. juli landet det to jet
jagere på stripa rett bortenfor oss. Før
det hadde et passasjerfly fra «Det Kon
gelige Norske Flyvåpen» landet med

gjester til den offisielle åpningen av
Torp Militære Flyplass.

Ivar Henning var en god humørspre
der. Han hadde i flere dager lært oss for
skjellige hviletak på både spade og
greip. Den 2. juli 1956 praktiserte vi
disse hviletakene ved stripa samtidig
som den offisielle åpningen av flyplas
sen forgilck!

1958
Semere ble det skolegang og arbeid i
andre firmaer. I 1958 ble flere av oss mo
pedkjørere på fritiden. Det var alltid
spennende med flyene på Torp og besøk
påJarlsberg Flyplass. 11960 var det også
et stort flystevne på Rygge. Det var der vi
fikk bekreftet av mannskapet på et bom-

befly fra US Air Force at de militære fly-
skoler i USA bare tok inn flyelever med
amerikanske pass. Det hadde ikke vi.

Derimot oppdaget vi på en av moped
turene til Jarlsberg noen kasser med fly-
deler fra USA utenfor en hangar.
Innenfor ble disse flydelene satt sammen
til et fly. Mekanikeren kunne fortelle at
flyet var kjøpt av jagerflygeren Øyvind
Skaunfelt i Sandeord og skulle være
starten på et nytt flyselskap på Torp!

I 1961 kjente vi ikke denne flyveren,
men to av de eldre guttene på Fevang og
nære naboer til Torp, Agnar Eriksen og
Ragnar Bergan, hadde tatt flysertifikat
og fikk arbeide som flyvere i Skaunfelts
flyselskap «Vestfoldfly». Agnar fløy nå
fast hver dag osloavisene til Jarlsberg,

Torp, Larvik og Skien samt andre aktu
elle oppdrag. Hvis det var plass kunne
jeg på mine fridager henge meg på. Det
gjorde jeg så meget at da jeg i 1962 fikk
innkalling til 18 måneder i Flyvåpenet
ganske straks forsto at å bli militærfly
ver vilIe passe bedre for andre enn meg!

Istedet ble det helt fram ifi 1986 sam
men med blant andre Arne Thorsen og
Ragnar Degnes og andre heldige fotsol
dater en rekke interessante år som for
svarer av Torp Flyplass i Heimevernet.
Dette ble avsluttet med angrepet av US
Marines i Råstadskogen og etterføl
gende inspeksjon av HM Kong Olav om
trent der hvor vi plukket stein med
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Torp Flyplass
Den 15. juni 1956 fikk
flere unge gutter i dis
triktet en viktig opplys
ning. De kunne hen
vende seg i en brakke
på Torp hvis de ville ha
jobb.
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AIS LO-Wl-CO var den første arbeidsgiveren til 7. klassinger på Fevang i 1956. FOTO FRA AUDUN TJOMSLANDS BOK «HØYT SPILL OM TORPn 2005

greip 1956.
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senere

øyvind
Skaunfeits
første fly blir
satt sammen
på jarlsberg i
1961.
FOTO: HARALD
FEVANG

LN-IKS
var et av
de første
Cessna
flyene som
ble basert
på Torp av
øyvind
Skaunfelt
fra 1961.
FOTO: HARALD
FEVANG

For alle radioainatører
og radiotelegrafister
var morsenokkelen det
viktigte redskapet på
arbeidsbenken foran
radiosenderutstyret
Det er egentlig ikke
noen nøkkel, men en -‘

enkel strømbryter for
å sende telegrafi, så-
kalt morse. Bildet viser
en håndpumpe som trykkes ned. Hvert tegn består
av en sene med korte punkter eller lange streker, hvor
de lange signalene er tre ganger så lange som de korte.
Morsekoden ble oppfunnet allerede 11840 av Saninel
F. B. Morse i USA.Junkernøkkelen (bildet) ble brukt
under krigen og senere til radioamatørbruk; en meget
presis og god nøkkel.
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Tankeien (Ja]inga» var den siste som rn,Jls Tankrederi AS
ndersJahres reden)1ggetved Iüelerflowaldtswerke
A.G i Kiel Hun ble levert 30112-1964. Det var en turbmdre
vet tanker på 60.070 tdw, drevet frem avet turbinmaski
neri på 17 500 AHK som fikk sm kraft fra tovannrørslçjeler
som produserte tonn overhetet damp itimen til frem.
drift Noe somga henne en fart på 16,2 knop. «Jaling» var
det tredje sldpet i rederiet med dette navnet Ja]ingavar
et iekte turbmskip da det ikke hadde noen form av die
selmotorassistanse som kunne ta belastuingen om turbin
drevet strømleverandør sviktet I 1967 ble hun solgt og
fikk navnet .1Coberg, og i1972 fikk hun navnet Aspos.
Deretter Catamarca» 1974.11975 ble masidnrommet
oversvømt Etter to måneder på ve±sted var hun klar
igjen. Allerede i august samme år ble hun offer for nytt
uhell, nå problemer med roret 11982 ble hun operert
som lagerskip ielveu River og Silverunder argentmsk
flagg før hun ble sôlgt til hugging i 1983. En del sandeIjor
dinger har vært mnom i tiden. I farten kan nevnes Ragnar
Brekke som stuert og fruen som messepike. Arnold lars
gåni, Svein’Jhorsen og Ragnar Jversen som maskinister.

Tekst Ragnar Iversen
Foto: Kleler Howaldtswerke
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Dette reklamekortet fra Vøra Bade
strand tilhører Eric Sandtrøs post
kortsamling, og antas å være cirka
60 år gammelt. Det reklameres
med direkte bussrute som guttene
i båten sikkert har benyttet seg av.
Vi ser ellers kafebygget til venstre
og omkledningshuset til høyre.
I 1957 ble stedet overfylt av gjestende engelske
marinegaster, som opplevde norsk midtsom
meraften på sitt beste. De var nok mange av dem

«slightlyjolly som noen av dem uttiykte det, slik
som også mange av de innfødte gjestene var det.

Vår fotograf forteller at i hennes tenårings
dager fa år etter dette gilck sommerdager- og
kvelder fort på dette stedet. Det var der de kjelcke
guttene var. Og det var der Arne og Arne eller
Einar og Einar spilte de fine dansemelodiene.
Men jentene måtte den gang være hjemme hos
mor og far igjen innen kl. 22!

Dagens bilde er tatt på en av årets fa fine som
merdager, og viser at steinen i strandlcanten fort
satt kan sittes på!

Tekst Harald Fevang
Foto: Gro Midttun
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Morsenøkkel

Tekst ogfoto: Gjem Marum Olsen,
telegrafistog radloamater LA8GJ.

jalinga

Vøra Badestrand
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Har du bidrag til denne siden?
Levér det I avlsresepsjonen mrk Lokalhlstorlsk senter.
Bilder merkes med hvem, hva, hvor, når og helst med en liten
beskrivelse. Husk navn og adr. på utlåner. Har du elektronisk stoff,
send det til: Iokalhlstorle@sb.no

Sandefjord Lokalhistoriske senters Info-gmppe:
Sideansvarlig Harald Fevang bildeansvarilg Bjørn Marum Olsen.
Medarbeidere Sven Erik Lund Ragnar Iversen Bjøm Hoelseth
Dag I. Berresen, Gro Midttun, Svein Olav Løberg Roger Davidsen.
Kontaktperson: Sven Erik Lund, tif. 92827154, sv-er-iu@online.no


