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Saker og ting som
setter minnene i sving

Pren

Pren / fidd / spleishorn. Redskap for seilmakere. Som regel laget
av hardt tre, pokkenholt, mahogni, eik eller som her i hvaltann.
Lages også i stål, men kalles da gjerne merlspiker. Denne brukes
til spleising av tauverk av ulike dimensjoner etter størrelsen og
til forming av hull og lagte kranser.
Tekst og foto: Svein Olav Løberg


På fevangsletta: De raskeste til å løpe av guttene og jentene på Fevangsletta i 1961. Foran fra venstre: Elin Fimland, Turid Fevang, Anne
foto: privat
Kristoffersen og Margaret Råstad. Bak fra venstre Ole Hilmar Anholt, Ivar Fevang, Olle Johnny Andersen og Tore Fevang.

Kamp: I 1961 var det en stor fotballkamp på Fevangsletta mellom de gifte og de ugifte mennene
i bygda. Og ringside satt alle de ugifte jentene og heiet på sine favoritter!
foto: privat

Langs Sørlandske Hovedvei 1961
Raveien som skolevei
har alltid vært livsfarlig.
Hovedveien gjennom
Vestfold fra Oslo til
Stavanger var landets mest
trafikkerte og passerte bare
noen meter fra klasserommene på både Haukerød og Fevang, og den var
også skoleveien for nesten
alle elevene.

Harald Fevang

Flisete hushjørne

F

Og bryggerhuset til Karsten Johansen
tvers over veien hadde nesten alltid et
flisete hjørne der i veikanten.
En gang ble hele hjørnet revet vekk
av en innpåsliten bil og slik ble det stående i flere år fordi eieren ble lei av stadig å reparere etter alle kollisjonene.
Og barna på Haukerød hadde krysset
som samlingsplass fordi betongklumpen midt i krysset der veiskiltet sto
påmontert, var en attraksjon fordi det
nesten daglig ble sneiet borti eller påkjørt.
Fotballsletta I svingen på Fevang var
også et populært samlingssted for byg-
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lere beboere og trafikanter ble
drept i trafikken gjennom
årene, og Bjørnerødbakken og
Haukerødkrysset var beryktede
ulykkessteder. Også en hest ble kjørt
i hjel en gang da elevene gikk forbi.
Det store boketreet i Fevangsvingen
ved den gamle fotballbanen var svært
utsatt. Det ble felt I august 2012,
men det hadde alltid relativt ferske
merker etter bilpåkjørsler i hele etterkrigstida.

førognå

das oppvoksende slekt. Lenge var
sletta privat lunneplass for tømmer og
annet, men den ble etter hvert overtatt
av Sandar Kommune.
En tid var det også snakk om å bygge
bensinstasjon for den stadig økende
trafikken her. ESSO var i mange år
grunneier ved sletta.

Vi tålte noen ku-ruker
Selv om sletta den gang var hellende
på skrå mot nordøst var det en fin
fotballplass, og det var dessuten et vel
egnet sted for bygdas bønder å arrangere fesjå.
På landet tålte vi den gang en ku-ruke

både her og der. Og kuene matte gå pent i
siden gjennom svingen når de skulle på
beite.
Skolen brukte sletta til idrettsleker og trening til å gå 17. maitog, og ungdomslaget
som parkerings- og samlingsplass for aktiviteter.
Seinere ble det også anlagt en campingplass der. Da med et noe primitivt toalettanlegg i den nærliggende skog.

MS Thorshope
vinteren og lekeplasser om sommeren.
På Fokserød var det også blitt dannet
store dammer som kunne brukes til mye
rart.
Rundkjøringer var ikke oppfunnet den
gang og OBS! varehus var det bare noe i
Amerika som kunne ligne.
I byen var det nesten ingen som visste
om at både Fokserød og Torp var bondegårder på Fevang.

MS Thorshope ble bygget på Framnæs mek. Verksted i 1959.
Matros, senere kaptein Jon Waggestad, var på MS «Thorshope»
1963-66. Han forteller: Vi hadde en levende dekkslast fra
Mombasa i Kenya til Durban i Sør Afrika, som tok 4 døgn i 1965,
og den besto av to elefanter. Elefantene hadde medvirket i en
film som Robert Mitchum og Caroll Baker spilte inn samme året
med tittelen «Mister Moses». Etter lastingen, når elefantene sto
på dekk, var Robert Mitchum ombord for å se til elefantene og at
de hadde det bra før avgang. Vi hadde med egen dyrepasser
som hadde ettersyn samt foret og rengjorde under reisen. Det
skal opplyses at elefantene var temmet.
Tekst: Jon Waggestad

Foto: Thor Dahl arkivet

Rundkjøringer fantes ikke
Grusforekomstene langs Raet var store
og de mange grustak etter utbyggingen
av Torp Flyplass ga barna mange spennende utfordringer både som skibakker om

Fevangsletta, svingen
Gjennom årene da Den Sørlandske Hovedvei, i
Sandefjord gjerne kalt Raveien, senere E-18,
slynget seg gjennom vår kommune og bilene
ble flere og flere, var dette en utfordrende
veistrekning. Vårt bilde viser et av de aller
farligste punktene langs denne veien i 1961,
Fevangsvingen, forbi den gamle grusbanen på
Fevang. Det store boketreet til høyre sto støtt
og godt i lang tid før bilene begynte å komme
rundt 1910, og like støtt sto det de neste 100 år
selv om et uvisst antall biler etterhvert satte
sine støtskjermers ofte betydelige merker i
barken. Dette treet ble først felt av Veivesenet
denne høsten i forbindelse med en ny gang- og
sykkelsti som ble anlagt her. Det burde
antageligvis skjedd 50 år tidligere. Det ville
spart mange uvørne bilisters lommebøker.

I dag er fartsgrensen satt ned betydelig
gjennom svingen. Det er etablert fartsdumper
her, slik at raske biler og rastløse sjåfører ikke
lenger finner noe godt miljø for spennende
opplevelser akkurat her lenger.
Det finner sted lenger vest i Fevangdalen der
det nå etableres fire felter med slake svinger for
å kunne kjøre sikkert i 100 km/t.


Tekst og foto før: Harald Fevang

Har du bidrag til denne siden?
Levér 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 sv-er-lu@online.no
Sandefjord Lokalhistoriske senters redaksjonsgruppe:
Sideansvarlig: Harald Fevang,
Bildeansvarlig: Ragnar Iversen.
Medarbeidere: Sven Erik Lund, Svein Olav Løberg,
Bjørn Hoelseth, Dag I. Børresen, Odd Galteland,
Tor Skagun, og Tor Børresen .
Kontaktperson:
Sven Erik Lund, tlf. 928 27 154

