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Saker og ting som
setter minnene i sving

Nabobygda Kodal
Våre lokalhistoriske
lørdagssider er oftest
sterkt konsentrert omkring
etterkrigstidas Sandar og
Sandefjord.

«Tarzans» kjøkken

Harald Fevang

På begynnelsen av sekstitallet visste alle drosjesjåfører i
Sandefjord hvor mannen med tilnavnet Tarzan bodde. Det var
rett ved den gamle Kamfjordverven der mange av Thor Dahls
hvalbåter ble overhalt. Tarzan var nok etterhvert en av byens
løse fugler. Han var godt kjent fordi han var sterk og atletisk og
svømte fra Tangen til Asnes og tilbake hele året. Han gikk også
svært synlig med en badebukse lik den Johnny Weismüller alltid
hadde på seg når han spilte i Tarzanfilmene. Rundt 1962 ble
kjøkkenet til Tarzan på Kamfjord revet, og som alltid var
fotografen Søren «Klype» til stede når noe stort skjedde.
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oen savner nok historier fra
nabobygda Kodal. Selv om det
går en kommunegrense rett
nord for Vaggestad, har denne
grensa ikke vært særlig synlig og markert annet enn på lokale kart. Folkene i
grenseområdene var mye det samme
slaget! Men likevel.
Bønder ville gjerne til byen med varene sine, og byfolka til skogs for å gå på
ski eller plukke bær. Seinere kjørte gutter fra Kodal raskt i Vaggestadsvingene
på motorsykkel til Haukerød og byen
for å finne de rette eksosrypene, og jenter fra Kodal med f. eks Myhre og Holand og Gåsholdt til etternavn syntes
nok guttene fra Helgerød og Framnes
og Fevang var vel så spennende som de
fra Ærmen og Hvitstein.
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«Fest på Lokale»
Og fra byen kom ungdom til Kodal når
det var fest på lokalet. «Bondefest» på
Vonheim visste alle om. Og det gikk
gjetord om den festen hver romjul. Da
var det gule merker i alle de snøfonner
som fantes langs veiene fra Haukerød
til vestre Kodal. Det var bare sånn det
var! Som regel var det Excelsior som
spilte til dans. Ennå er det mange som
husker eller har hørt om festen med
lapskaus-servering på lokalet. Da var
det ikke bare snakk om gule flekker
rundt om. De flekkene var mangefarget!
Og på avtredene var det inte ledige seter noe plass fortelles det, for alle måtte
på likt!
Både i Gogsjø og Gallisvannet ble det
fisket hisling og tryte og gjedde. På
Vassvollen ved Gogsjø fant ungdom
sletter der det var plass til både telt og
leik. Med Arne Sti som stø veiviser fant
alle både veien fram og hjem igjen gjennom skogen til Frøydis Berges alltid
smittende latter.

skolebilde: Elever fra Prestbyen skole i 1954.

Hopprenn i Trollåsbakken
Skulle det arrangeres noe av et eller annet slag i Kodal ville alle være med på
det. Når Idrettslaget hadde hopprenn i
Trollsåsbakken eller langrenn bortover
jordene, stilte Mathias Hasås opp med
sin regnemaskin fra saga, og damegruppa serverte suppe og alt annet som
kunne smake. Ungdomslaget satte opp
skuespill og inviterte til dansefest og aftenunderholdning. Øyvind Liverød var
med i alle komiteer selv om han brukte
mesteparten av sin tid på butikken i
Storgata. Forbi Hvitstein og helt opp til
Geirastadir var det at bussene gikk
overfylte om vinteren når byfolk skulle
gå på ski. Bodde ikke rutebileieren selv
midt i Hvitstein sentrum? Det var jo forbi her at folk skulle plukke alle de bæra
som fantes øst for Lågen. For der lå jo
både Snappen og Brente Åser. Vi hadde

førognå

ikke noe Nordmarka I Sandefjord. Vi
hadde Kodal! Denne bygda har alltid
vært en landlig bydel av Sandefjord.
Burde ikke Kodal i framtida naturlig
innlemmes i bykommunen?
Skolebildet med navn første rekke fra
venstre: Jan Erik Riis, Einar Klavenes,
Thor Arne Vestby, Ragnar Åshildrød,
Hans Kr. Hønsvall. Andre rekke fra venstre: Odd Tveitan, Ragnar Sunde, Bjørn
Vestly, Odd Arnfinn Brudal, Hans Olav
Mathisen, Kåre Åshildrød, Ragnar Ektvedt. Tredje rekke fra venstre: Reidun
Sti, Kari Brekke, Astrid Helene Gåshot,
Anne Holand, Randi Smedsrud, Åse
Halvorsen, Ruth Myhre, Signe Borge,
Solfrid Hønsvall, Laila Borge. Fjerde
rekke fra venstre: Lærer Hans Kleive,
Kirsten Bjørndal, Ingrid Andreasen,
Gerd Edvardsen, Berit Sørensen, Aud

alle foto: Rikard Trollsås album

Laila Ruud, Grete Sunde, lærer Ingerid
Auby. Femte rekke fra venstre: Harald
Slettingdal, Ragnar Sti, Sverre Åshildrød, Rikard Trollsås, Odd Willy Evensen, Marit Rismyhr. Sjette rekke fra
venstre: Ruth Aas, Ernst Solberg, Grete
Klavenes, Grete Sti, Lauritz Andreassen, Esther Aas, Ragnar Grønner Osmundsen, Harry Trollsås.

1974: Oppmann Frank Eriksen på Kodals fotballag som holder et trøstende tak i skadede
spillere; Øyvind Langås, Rikard Trollsås og Harald A. Skalleberg.

Fotballagets spillere foran fra venstre:
Odd Erling Røsholdt, Frank Eriksen,
Kåre Hotvedt, Øyvind Langås og Roar
Trevland. Bakerst fra venstre: Trener
Tom Marcussen, Harald Heia, Dag
Thorsen, Arnfinn Hotvedt, Rune Samuelsen, Kåre Hvitstein, Rikard Trollsås
og Thorbjørn Larsen.

Harald Nilsen

Min oldefar Harald Nilsen dro til sjøs 16 år gammel. Han mønstret på første gangen 19. april 1895 med skonnerten «Pylades»
på 130 tonn og senere med «Tjolf», en skonnert på 200 tonn.
Hvalfangst ble det i 1897 med bottlenosefangst på «Penta». Han
var med dette tidlig ute som hvalfanger i Sandefjord, historisk
sett. Harald Nilsen valgte kokkeyrke som sin sjømanns-karriere.
Han mønstret av som stuert 17. desember 1943 i New York fra
fl.k «Thorshammer» etter mer enn 50 år på norske båter. Han
fikk sjømannspensjon den 20. februar 1946, men jobbet etter
det som vaktmann på Hvalfangstmuseet i Sandefjord i noen tid.
Dorothea og Harald Nilsen til venstre, de to til høyre er ukjente.


Foto: Privat
Tekst: Merethe Furustad

fotball: Lagene i Kodal hentet ofte forsterkninger fra byen.

På glatta igjen!

Det var ingen biler som i femtiårene var større
og mykere, mer behagelige, varmere og
vakrere enn drosjene. De var nesten uten
unntak solide amerikanere. Motorstyrken ga
en følelse av overlegenhet og setene fikk deg til
å føle deg vel.
Jeg husker godt hvordan det var fordi to av
mine venner fikk bruke to slike biler fra rundt
1960. Det var Sverre Sulesund og Thorbjørn
Hansen. Sverre med sin Chevrolet maken til
den på bildet og Thorbjørn med sin Ford 1946.
Dagens bilde viser at tilsvarende drosje Z-12012
har vært noe uheldig denne glatte dagen den
8. Januar 1947.
Styrbords skjerm har fått en stygg bulk og det
er overveiende sannsynlig at det har gått ut
over den eldre førkrigs Pontiac`en lenger ned I

gaten. Vi tror bildet er tatt helt nederst i
Dronningens gate, men dette overlater vi til
fotograf og lesere å gjette på! Som vi ser er
både ski og sparkstøtting i flittig bruk i gatebildet denne vinterdagen. Og vi mottar gjerne
kommentarer til åstedet. Vi kan selvfølgelig
ta feil!
Tekst: Harald Fevang
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