
En mEgEt sjelden gang kunne det være stille på Raveien. 
Vanligvis var denne riksveien en av landets mest farlige og 
mest trafikkerte, men en søndag formiddag i 1957 før kirke-
tid, kunne det være ganske rolig. Det var kanskje da dette bil-
det ble tatt på Fokserødtoppen, der noen av de lokale gutte-
ne var ute og besøkte hverandre. For disse fire bodde alle 
inntil Riksvei 40 i dette strøket. Denne solfylte vårdagen er 
fra venstre Åge Lund, Agnar Eriksen, Andor Horntvedt og 
Sverre Larsen fotografert riktig avslappet midt på asfalten. 
 tekst: Harald Fevang/Foto: Privat

Veien

På En stykkgodsbåt i løsfart kunne det bli mange opphold 
med lasting, lossing og forhaling. Da gjaldt det å ikke komme 
minus på boka! De grønne dollarsedlene var udrøye selv om 
vi fikk både amerikatillegg og kortmannshyre. Satte vi oss 
ned på en «Speak easy» bar var serveringsdamen raskt ute 
med isvann. Sommerstid var det svært varmt i Houston. Men 
ofte var det godt å komme om bord igjen.  Det var store for-
hold i oljebyen. Vi lå utenfor selve byen som bildet viser i 
«Turning Basin» og kunne gå fine kveldsturer i nabolaget. 
For større skip var det helt nødvendig å kunne ha slike snu-
plasser, da det kunne være vanskelige grunn- og strømfor-
hold i slike elver og vassdrag. 
 tekst: Harald Fevang
 Bilde: Privat kortsamling

Houston 1964

Saker og ting som  
setter  minnene i sving

tOtA vAr et kjent skip i Sandefjord i 1961. 
På vei til og fra Syd Georgia fraktet båten mi-
neralolje og mannskaper til landstasjonene 
på Øya, og hvalolje og besetning tilbake til 
Norge. Båten ble som tankbåten Thorshøv-
di minesprengt i Gibraltar i 1943. I 1945 lå 
vraket fremdeles med forskipet i Bona, Al-
gerie og akterskipet i Gibraltar. Etter krigen 
solgt av assurandøren. Vraket ble solgt til 
rederiet Skips A/S Oiltank (Georg Vefling), 
Tønsberg. Skipet ble slept til Newcastle for 
reparasjon. Satt i fart som MT GIERT TOR-
GERSEN av Tønsberg. Gikk inn på kontrakt 
med ESSO. I sommer var navnet igjen synlig 

i havnebildet. Denne gang som en helt ny 
polskbygget seilbåt med hjemstavn i Miami. 
Florida, hvor også reisemålet var etter å ha 
besøkt diverse havner i Europa. Mannska-
pet på tre skulle i oktober seile over Atlan-
terhavet fra Cap Verde øyene til Karibien, 
for deretter å finne sin faste båtplass for 
TOTA i Bahia Mar Marina i Fort Lauderdale. 
Meget erfaren seilskipper Marcin Sochaj fra 
Polen med amerikansk pass, registrerte 
med glede museumsskipet Southern Actors 
tidligere seilaser rundt Dakar-odden. 
 tekst: Harald Fevang
 Foto før: SLS arkiv/Foto nå: Kari Anne Låhne

To skipFør Og nå

tingvoll: Flyfoto fra 1957 av husene til Astrid Varpestuen og Peder Jacobsen. Jenny Tingvolls butikk bakenfor. alle foto: MuseuMsarkivet/Politiarkivet/ragnar Jacobsens arkiv

Harald Fevang
redaksjonen@sb.no

Omgivelsene var vennlige, 
vanlige og inkluderende. I 
nabohuset bodde Ragnar 
med foreldre Asta og Peder 

Jacobsen. Begge hadde familiene sine 
fra to småbruk i nærheten der hennes 
brødre Laureng, Abraham og Bjarne 
også slo seg ned. Foreldrene Anna og 
Ludvik Larsen hadde på denne tid en 
hest, fem kuer, tre ungdyr, tre griser og 
15 høns.

I huset hvor vi leide 1. etasje bodde  
eieren, enken Astrid Varpestuen med 
sin sønn Reidar. Både han og Ragnar og 
jeg lekte mye i bokeskauen tvers over 

Raveien. Det var en eventyrskog for 
barn. Eieren var også en eventyrlig per-
son. Det var konsul Haldor Virik, skips-
reder og tidligere ordfører. 

Hans gårdsbruk «Granum» var et 
mønsterbruk, og når han kom kjørende 
med sin staselige BMW, visste vi at han 
snart ville ta sin ridetur med en av sine 
flotte hester.

Karameller og bruspulver
Rett ved innkjørselen til «Granum» lå 
småbruket til Jenny og Anton Tingvoll. 
Anton kjørte lastebil for Sandar Kom-
mune og Jenny drev stedets nærbutikk. 
Tingvoll Landhandel. Døtrene Kristine 
og Marit hjalp til. 

De solgte bl.a karameller og bruspul-

ver. Et av Jennys barnebarn het Per  
Weiby fra Lasken og han ble min leke–
kamerat.

Huset der jeg bodde grenset til små-
bruket til Fritz Hem. Han og kona var 
flotte mennesker. De hadde fem voksne 
barn hvorav Hans og Finn var kjente 
idrettsmenn. De ble mine forbilder. 

Fritz hadde hest og vogn og var leiekar 
og godt synlig i sitt arbeide på gårdene 
langs Raveien. Datteren Mary ble gift 
med Trygve og bygde hus i hagen. Mine 
daglige favoritter foruten min mor var 
Mary og fru Hem!

I huset nedenfor familien Hem bodde 
Kjell og Jan. De ble mine gode venner. 
Jan Johansen passet på sin bror som var 
litt eldre, men som måtte ha litt ekstra 

Fra 1942 til 1949  
bodde jeg i huset  
som i dag heter  

Raveien 325. Fra dette 
strøket i Haukerød 
skolekrets har jeg 

mange gode minner. 

Barndommens naboskap 1949
lokalhistorie

stakitt:  Raveien med nevnte hull i Jennys 
stakitt.

Melk: Mathilde Larsen Klinestad med melka 
fra sine fem kuer.

oppmerksomhet. Deres bestefar var gam-
mel og ble kalt for Soplelars. 

I min tid var han ofte på arbeid i skogen. 
Han tok alltid av seg lua og foldet hendene i 
en bønn før han spiste på en stubbe i sko-
gen. Arbeidet var å samle bjerkekvist og 
lage sopelimer som han solgte i husene fra 
sin drakjerre. 

Alle på strekningen Skolmerød til Tasse-
bekk kjøpte sopelimer av Lars.

militærtransporter
Den siste naboen jeg vil nevne er selve Ra-
veien. Riksvei 40 fra Oslo til Stavanger var 
en spennende men farlig nabo. Militær-
transporter etter krigen samlet alle barna 
vinkende og ropende. Ennå husker vi 
«Hjemmefront, hjemmefront hei hei hei! 

Det er gutter som har vaska seg!» Ropte vi 
alle nå de passerte. I 1946 kjørte en av mili-
tærbilene gjennom stakitten til Jenny Ting-
voll. 

På veien inn i hagen tok den også med seg 
Per Weiby som ennå i dag har et stygt merke 
i panna etter denne hagefarten. 

Vi visste tidlig at A bilene på veien var fra 
Oslo. De kjørte fort, og B bilene fra Østfold 
hadde kommet med Bastøyferja. Og i 1948 
vinket vi til Kongen som skulle på kirkebe-
søk i Tjølling.

Jo, det var spennende naboer på Hauke-
rød, og i løpet av noen dager inviteres det til 
mimrekveld over denne geografien på Puk-
kestad!
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