side xx/xx
lokalhistorie

Saker og ting som
setter minnene i sving

Om bord i lugarene

Et skipsbytte

Den første skipslugaren jeg
er bevisst at jeg besøkte,
var med tante Maud som
skulle møte onkel Richard
på «Kosmos 3» i 1948. Den
var full av muntre matroser
som skulle i land og hjem
etter endt fangst.
Harald fevang

redaksjonen@sb.no

M

in første lugar akterut som
ny påmønstret førstereis i
Hamburg i januar 16 år seinere var ikke preget av
munterhet. Den var kald (ovnen virket
ikke) og etter to netter i stampesjø ble
den fylt med 20 cm vann som skvalpet
rundt. Etter dette fikk jeg en tomannslugar midtskips sammen med en annen
førstereis på min alder som var jungmann.
Han gikk sjøvakter og derfor passet
det med overkøye for meg som var
dagmann. Det var både benk og bord og
ellers trivelige naboer og kort vei til
maskin.
Allerede på en av de første kveldene
ble jeg invitert på en prat til maskinsjefen som var fra Fredrikstad, Han ville
snakke fotball med meg som var fra
Sandefjord!

Landstasjon: Hvalfangere på landstasjoner hadde også lugarer. Her lytter Oddvar Gusland
og Henry Rasmussen på Leith Harbour til nyhetene i 1960. Foto: Norvald Fuglestrand

I 1968 var Gunnar
Johannesen motormann ombord i
Oslobåten Cresco. Han
forteller: Kapteinen vår
den gang het Gunnar
Lea. Han var egentlig
skipper på det nyere
søsterskipet Rego, men
hadde av forskjellige
grunner havnet hos
oss. Da vi ble kjent med
at Rego og Cresco ville
møte hverandre
underveis mellom
Panama og Japan
avtalte de to kapteiner
å møtes. I Stillehavet la
de to skipene til side
om side, satte ut hver
sin lettbåt og kapteinene Thisland og Lea byttet kommando. «Jeg har jo uniformen
min ombord i Rego» var kapteinens begrunnelse overfor
rederiet E.B. Aaby i Oslo. Bildet viser Rego med en styrmann fra
Sandefjord som vi gjerne vil ha hjelp til å finne navnet på.

Familielugaren
Etterhvert ble jeg kjent med mange
lugarer. Tredjestyrmann delte lugar
sammen med sin kone som stelte i offisersmessa. De holdt også orden på
skipsbiblioteket.
Og det ble liksom familielugaren.
Dessuten gikk det an å snakke med dem
om mange ting for de hadde varierte interesser. Trean var dessuten kaptein på
skipets fotballag.
Min formann i maskinen var smører,
så det ble naturlig med noen besøk på
hans lugar.
Hans navn hadde han fra sitt hjemland og det var Finland. Siden den gang
har jeg hatt respekt for finner. Det han
kunne det kunne han!

Møllesteinene
orkester: På selskapslugaren til Rikard Trollsås på kokeriet «Thorshavet» i 1964 kunne det være et helt orkester i sving.
Foto: Rikard Trollså


Bildetekst: Julekveld på sykelugaren på kokeriet «Southern Harvester» i 1961.
Foto: Norvald Fuglestrand


Selskapslugaren

Chief Steward lugaren

Andy og Araberen delte lugar rett bortenfor Finland. Det kom ofte høy musikk derfra. Under land og ofte ellers
også var det høyt stemmenivå og mange lyder, latter og støy fra lugaren
deres.
Kvinneglam kunne også høres hvis
det var slike gjester ombord i en havn.

førognå

Både Andy og Araberen (han var jo fra
Haugesund!) var stolte av at hele skipet
visste at de bodde på Selskapslugaren!
Etter noen tid rykket jeg opp fra maskinen til byssa med kokken som sjef.
Også han var fra Fredrikstad. Han var
en rolig kar. Sammen med Tømmeren
og Båsen ble jeg av og til invitert inn i
kokkelugaren.

Han likte rolige gjester på sin vesle lugar med benk og bord og de vanlige
slingrekanter på køya.
Ble det sene besøk kunne Tømmeren
godt finne på å overnatte på benken
med bare et pledd over seg. Han hadde
vokst opp i en gamme I Finnmark under krigen og hadde ikke de største
krav.

Stuertens lugar hadde noe mer representativt over seg. Det var en liten salong, et lite
kontor og et lite soveværelse. Stuerten hadde ofte gjester i embetes medfør under
land.
Ellers likte han å holde lange enetaler og
foredrag for de om orket å høre på. Jeg var
nok en av dem og det var som oftest hygge-

lig på stuertlugaren.
Han inviterte meg også med til lune
salonger i land. Han ble fort kjent med de
innfødte i de land vi kom til, stuerten!
Mange år senere i livet traff vi hverandre
igjen i et selskap for nordmenn i Houston,
Texas. Da arbeidet vi begge i land i sydstatene.

Bjørnerødbakken på
Sørlandske Hovedvei
Den 18. november 1946 var det glatt på
Raveien, og bildet fra denne dagen viser at det
heller ikke var strødd. Akkurat på dette stedet
rett nord for Fokserød hvor de to personbilene
så intimt har kommet sammen, var nok et av de
sikreste kollisjonsstedene på strekningen
Oslo-Stavanger i hele etterkrigstida. Årsaken
kunne være mange, men som oftest var det
farten som hadde skylda. Bildet viser en A-bil
som har sneiet bort i en lokal trafikant. Biler
som kom opp denne bakken nordfra hadde
gjerne en sjeldent god fart over den lange
Haugtuftsletta. At bakken også endte i en sving
gjorde ikke ulykkespunktet mindre utsatt. Et

par år etter at dette bildet ble tatt, kom en pen
Oslodrosje i en sen nattetime på samme sted i
god fart ut i grusen på høyre side og traff en
portstolpe ved innkjørselen på det som i dag er
Raveien 452. Etter denne bråstoppen lyste
frontlyset ikke lenger sydover, men lyste opp
sydveggen på nabohuset Raveien 454!
Den avbildede kollisjonen i 1946 var som vi ser
atskillig mer kjærlig! Bildet i dag viser at
Bjørnerudbakken fortsatt har tett skog som er
egnet som passeringssted for den lokale
Tekst: Harald Fevang
elgstammen.

Foto før: Politiarkivet
Foto nå: Svein Olav Løberg

Bygdemøller var det mange av i tidligere tider. De lå gjerne ved
et fossefall. Dette var jo før elektriske motorer kunne drive
møllene. Ved Bjørnum rett nord for Fokserød lå Bjørnum Mølle i
det som i dag er tett skog rett ved siden av den nybygde E-18.
Fortsatt er mølleruinene synlige i skogbunnen ved siden av
bekken, og ikke minst restene av de store møllesteinene ligger
halvt skjult av barnåler og kongler under grantrærne. Området
eies i dag av Jan Bjørnum. Dagens bilde er tatt for noen år siden
før trærne var vokst til.

Tekst: Harald Fevang
Foto: Brit Winnems album
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