
Arbeidslaget i torvmyra anno 2022 

70 år etter at arbeidslaget på Storemyr stakk den siste torva for Tjølling Brenntorv AS, 

var et nytt arbeidslag i gang.  

Denne gangen var oppgaven å gjenreise torvverket – maskineriet som kvernet 

torvkakene og presset torv til briketter for fyring på Karljohansvern i Horten. 

Kjell Skallist hadde en levende beskrivelse av «livet i torvmyra» på slutten av 1940-tallet 

i et foredrag i oktober i år. 

Når importforbudet for kull og koks ble opphevet sist på 1940-tallet, ble det bråstopp i 

brenntorvproduksjonen på Storemyr. Maskineriet ble forlatt. Den lange skinnegangen 

og bensinmotoren med 8 sylindre ble nok solgt, fordi det hadde en verdi. Den 8 meter 

lange ramma på hjul og selve kverna sto igjen, etter hvert spredt omkring. Det 9 meter 

lange transportbandet som førte torv opp til kverna ble liggende igjen. Det finnes 

moring for trekkwire og kabeltrommel og mere til. I et av dikene ligger deler av et 

sikringsskap. 

Alt dette ligger spredt utover myra, mer eller mindre nedgrodd i lyng, kratt og skog. En 

rødmerka sti passerer tett ved torvverket, og flere har nok sparket på seg ei vond tå der 

tuten til brikettmaskinen stikker opp - med ei tjukk fururot tvers igjennom åpningen.  

Dette vil Historielaget rydde litt opp i, og samtidig gjenskape et lokalhistorisk objekt som 

i etterkrigstida betydde mye for sysselsettingen i Tjølling. 

Tidligere i høst var en gjeng på myra for å grave fram maskindeler, og rydde skog som 

hadde vokst opp i og rundt torvverket. 13. desember beltet Leif Løwe en gravemaskin 

inn på myra, lastet med sviller og skinner.  

 

Torvlaget anno 2022  Fra venstre - Kjell Eriksen, Jon Østgård, Tormod Sundt, Jan Olaf Wiik, Kjell 
Skallist, Reidar Løvås, Leif Løwe og Stein Sommer-Larsen  



Vi fikk løsnet ramma som var 

helt nedvokst i lyng og kratt. 

Fra Jernbaneverket hadde vi 

fått donert jernbaneskinner, 

som vi la på sviller.  

Deretter plasserte vi vogna 

oppå skinnene. Til slutt 

løftet gravemaskinen alle de 

løse delene til kverna på 

plass. 

Nå kan vi se konturene av 

det store maskineriet som 

produserte brenntorv. 

Neste etappe er å få transportbandet på plass, og forhåpentligvis samle inn en del 

metallgjenstander som ligger utover myra. 

Det får vente til våren. 

Selv om vi hadde et stort bål og varm kaffe, ble det etter hvert kjølig i nordasnoen og 8 

blå ute på myra. 

Kjell Eriksen har fulgt arbeidsgjengen med videokameraet sitt, så etter hvert blir det nok 

en helaftens spillefilm… 

 

Torvlaget anno 1939. Bak f.v. Willy Jacobsen, Hans Berg, Petter Nilsen, Hans Jacobsen, Jacob Hansen. 
Midten f.v. Rudolf Wachelin, ukjent, Anders Gjertsen, Henry Johannessen. Foran f.v. Harry Larsen, Marthin 
Østby, Kristian Karlsen, Marthin Larsen. Foto utlånt av Per Nilsen 

 

14.12.2022 

Jon Østgård 


