Saker og ting som
setter minnene i sving

Kodal: Trygve Holand ble født og vokste opp
på Nedre Holand i kirkebygda i Kodal.

Andebu-kaffe
Kaffe var ikke noe man spøkte med på Bråvoll i Andebu i
gamle dager. Min oldefar Åsmund Tolsrød, innehaver av
landhandleriet, var spesielt nøye med kaffen. Han tok imot
sekker med råkaffe fra Brødrene Luhr i Tønsberg og reiste
deretter inn til kaffebrenneriet nedenunder Slottsfjellet.
Det duftet nybrent kaffe i hele gata. Tilbake i butikken ble
bønnene malt der og da for kundene med egen kaffekvern.
Denne står nå på Andebu Sport & Farge, der Frode R. Tolsrød
er eier og innehaver. Kremmersjelen fortsetter i familien. 

Tekst og Foto: Anja H. Tolsrød

1960: Holandtomta på Haukerød fotografert i 1960.

Foto: Arkiv

50-60-tallet: Mange boligbygg står på
grunnmurer med Holands betongblokker.

Holands vedforretning og blokkstøperi
lokalhistorie
Trygve Holand kjøpte
«Holandtomta»
i 1946, ca. 10 mål,
sammen med to
av sine brødre.
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I 1949 byttet AS-et navn til Brødrene
Holand AS. Trygve kjøpte etter hvert ut
sine brødre og ble eneeier. Vedlageret
ble satt opp på branntomten etter den
gamle saga som ble påtent ei vinternatt i
1961. Vedlagerbygget ble for øvrig påtent 1991. Hele bygningen og deler av taket i taksteinstøperiet ble ødelagt denne
gangen.

Bilde fra 23.juni 1960
Eiendommen på Haukerød ble disponert både av Holands Vedforretning og
blokkestøperiet tilhørende Trygve Holand.

før og nå

Det store bygget nederst til høyre er
det som ble kalte for «koksbua». Dette
bygget ble tegnet og dimensjonert av
Trygves bror Ivar, som var professor i
statikk på Høyskolen i Trondheim. På
den tid ankom koks i løsvekt med båt på
brygga i Sandefjord. Deretter ble koksen
lastet opp på lastebiler med tipp og med
høye lemmer og transportert til lageret
på Haukerød. Lasten ble først tippet rett
innenfor porten på byggets kortside,
man laget så en bro av koks, man la jernplater oppe på koksen slik at bilene rygget stadig høyere for å utnytte plassen
helt opp til taket. Ivar Holand laget takkonstruksjonen slik at taksperren fikk
en bueform opp mot himlingen slik at
lastebilene fikk tippen opp i lufta.

Lossingen av koks var spennende fordi lastebilene den gang bare hadde en
motor på ca 70 hk. Når så lastebilene
skulle rygge opp den etter hvert bratte
bakken inne i koksbua, så måtte sjåføren
ta en 30-40 meter fart for å kunne rygge
så fort som mulig for å komme så høyt
som mulig før koksen ble tippet.
Hvis man så ser oppover mot høyre så
ser man et forholdsvis stort bygg. Dette
bygget tilhørte Haukerød Bakeri og lå på
en annen eiendom.
Når man så ser mot venstre så ser man
en lengre bygning med en gavl ut mot en
plass. Man ser åpne «garasjedører». Dette bygget inneholdt «blokkestøperiet».
Før Leca-blokkene kom på markedet så
ble det brukt betong hulsteinblokker.

Betongblokker
Trygve fant fram til dette produktet til rett
tid, landet skulle gjenoppbygges på 50-60
tallet. Han ble den dominerende produsent
av betongblokker i Sandefjord-Stokke distriktet. Flesteparten av alle boligbygg bygget på -50 / -60-tallet står på grunnmurer
satt opp med betongblokker fra Holand på
Haukerød. Bildet er tatt av Tonje Burås
Fevang.
Trygve var en usedvanlig kreativ og teknisk mann. Hans bror Ivar (professoren) var
imponert over alle de tekniske løsningene
Trygve konstruerte for bruk i blokk-produksjonen, uten å ha gått på noen skole etter
folkeskolen på Hvitstein i Kodal.
Trygve brukte det som var tilgjengelig,
for eksempel ei badevekt koplet til en

beholder for å veie den mengde sand som
skulle til i hver ladning som skulle ned i
betongblanderen. Når luft-automatikk kom
på markedet (pneumatikk) så fant han
fram til hva som skulle til av luftledninger
og koplinger for å kunne delvis automatisere blokkproduksjonen. For øvrig ser man på
bildet betongblokk-lageret i front av
«blokkestøperiet». Mot venstre igjen, i
midten av bildet så ser man rekker av ved
som står til tørk.
Til venstre for vedlagrene ble det bygget
et stort fryseri hvor folk kunne leie frysebokser. Dette var i tiden før folk kunne kjøpe egne frysere til å ha i huset. Fryseriet lå
på Holands eiendom.

Færinger
Da Gokstadskipet ble gravd opp i 1880, fant man tre robåter i eik, hogget opp i småbiter. Alle disse småbåtene er rekonstruert/kopiert og bygget (se bildet). Disse blir kalt færinger; en femkjeiping på 10m lengde (5 par årer), en firkjeiping
på 8m (fire par årer) og en på 6,5m med to par årer. Det er
bygget flere kopier av færingene 10m og 6,5m. Firekjeipingen
som heter «Høg», var den første på 8 m. Prosjektbåten ble
bygget i 2004 av Svein Erik Øya og Terje Planke i båtbyggeriet
på Gokstad kystlag med Arne Emil Christensen fra UiO som
konsulent. Båten ble døpt av fylkesordfører Anne Rygh Pedersen på Kystens Landsstevne, som dette året fant sted på
Gokstad kystlag. Alle tre båtene befinner seg i Gaiahallen og
blir vedlikeholdt og brukt av Båtlaget Gaia. Bildet er fra prøveroingen under landsstevnet i 2004 og «Høg» er den midtre,
som bl.a. blir rodd av båtbyggerne. De to øvrige båtene er
bygget av Svein Erik Øya, 10 m «Frøy» i 1996 og 6,5m «Fri» i
1993.
Tekst og foto: Svein Olav Løberg

Vannøya
Vannøya ligger som en halvøy i Sandefjord, og var en Tjølling-enklave i Sandefjord siden 1837. Vannøya ble overført til vår
kommune i 1988, etter ønske fra innbyggerne, da Tjølling ble slått sammen med
Hedrum og Larvik. Navnet kommer fra en
plante, trolig kvann, som trolig har vokst på
øya. Øya het Gvannøya for ca 100 år siden.
Før-bildet er fra Widerøes flybilder, tatt på
50-tallet, og viser at det trolig var enkelte
hytter der allerede da. Øst for Vannøya
ligger Vannøyskjær, som stikker ca 3 m
over havflata, finnes det fortøyningsbolter,
som trolig er fra seilskutetiden, da man

ofte brukte slike bolter ved kjølhaling av
skip dvs. rengjøring, reparasjon og bunnsmøring ved å legge båten over på siden.
Nå-bildet er fra Google Earth og viser
dagens bebyggelse.

Tekst: Svein Olav Løberg
Foto: Widerøe/ Google Earth
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