En 100-årings barndomsminner
lokalhistorie

Saker og ting som
setter minnene i sving

Kokosnøtten
Kåre Kleive har levd et
meget spennende liv som
spenner helt fra gårdsgutt i
Kodal til møte med kongelige personligheter. Mens
Kåre var sjef for Jotun i
Thailand møtte han Kronprins Harald som her holder en nyplukket kokosnøtt
i hånden. Den er plukket
ned fra kokospalmen på
fabrikken av en arbeider
som klatrer opp i palmen lik en ape. Kronprinsen mangler
sugerøret som han trenger for å drikke saften. Det fikk han,
og han smakte på og likte kokossaften.

På slutten av
1800-tallet og langt
inn på 1900-tallet
utviklet Trevland i
Kodal seg til å bli det
viktigste senteret i
bygda, både kulturelt
og økonomisk –
med ysteri, land–
handel, gårdsdrift og
sagbruk.

1920: Utkjøring av ost fra ysteriet på 1920- tallet.
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E

dvard Trevland ble født 2. oktober 1917 og vokste opp på ysteriet på Trevland i 1920–30 årene.
Han reiste ut på hvalfangst høsten 1939, og kom ikke hjem før i 1945 på
grunn av krigen. Som krigsseiler i seks
år opplevde han fryktelig mange tragedier.
I år fylte Edvard 100 år! Kodalgutten
har blitt hedret for sin innsats både av
konge, statsminister og forsvarsminister. Det er vel fortjent! Utallige er de timer jeg har tilbragt i hans selskap, og jeg
blir aldri lei av hans svært entusiastiske
og fasinerende historiefortellinger. Det
er bare en liten del av de jeg får plass til
her.

Gaudaosten kom fra Trevland
Jeg ble født på Sem-ysteriet og døpt i
Sem kirke forteller Edvard. Da jeg var 3
år gammel, så ble meieriet på Sem for
lite for faren min, Peder Trevland. Hans
spesialitet, arvet fra sin far, var gaudaosten. Til det trengte han en mye større
melkebase. Han kjøpte derfor Bø meieri
i Telemark med en melketilførsel opp
mot 3000 liter. Vi flyttet dit i 1920.
Så kom depresjonen i Norge. Folk
hadde ikke penger til å kjøpe melk eller
andre forbruksvarer. Da jeg var liten
guttunge på 8 år i 1925, flyttet vi derfor

Gullik Kamfjord
1910: Ysteriet på Trevland ca. 1910. I murbygningen til høyre var det også brevhus som ble opprettet i 1900 med Kolbjørn Trevland som
brevhusstyrer. 

tilbake til Trevland der det hele hadde
begynt – med bestefar Edvard Trevland i
1883. Der gjenopptok han driften av ysteriet og hadde også en liten butikk. Vi
hadde også bensinstasjon, dvs. håndpumpe til en 500 liters tank, og solgte
bensin spesielt på søndagene.

Einar Klavenes overtar
Det var fortsatt tungt for far å drive ysteriet. I 1926 overtok derfor Einar Klavenes fra Sandefjord som eier. Klavenes
som var min svoger og gift med min søster. Vi fortsatte å bo på ysteriet som far
fortsatte å drive sammen med den nye
eieren.

før og nå

alle foto: privat

Den store barneflokken til mangeårige
Andebu ordfører og nabo Hans R. Trevland ble mine gode venner. Moren deres, Sara, var en dame man lett kunne
beundre når en tenker på hvordan hun
hadde sliti og strevd. En gang kom jordmorbilen ved halv ett-tiden på formiddagen. Klokken tre ble datteren født.
Klokken syv neste morgen var Sara i fjøset og melket tolv kuer. Sånn var det den
gangen! Tenk på det, sier Edvard med en
alvorlig mine.

Kjørte plankelass for Trevland
Jeg husker også godt Asbjørn Trevland,
far til Abraham. Han hadde ei sag ned-

enfor Trevland-butikken ved siden av
ysteriet. Han solgte plank til Framnes
Mekaniske Verksted.
Flere ganger i uken når jeg hadde fri
fra Prestbyen-skolen, ba han meg å kjøre
plankelass dit med hest og vogn. Det var
storveis, og jeg følte meg som en voksen
mann.
Lønnen var 1 krone pr. tur med hest og
vogn. I tillegg fikk jeg penger til Heimenkafeen i Sandefjord til en tallerken ertesuppe og en kløvning. Kløvning er en
kvart loff som ble skåret opp i fire biter.
Kameratene mine oppe i Kodal syntes
jeg var heldig, og jeg vokste nok i deres
øyne

hyllet: :Edvard ble hyllet av statsministeren i 2016. Han er en av åtte gjenlevende krigsseilere i
Norge, og den eneste i Vestfold.
Ofte kom det folk fra Framnes som var
med i skauen for å peke ut trærne de ville
ha, de måtte jo være lange og rette. Det er
artig å tenke på at Asbjørn leverte trær som
blei mast til restaureringen av den kjente
Fram-skuta.

Flere hundre griser
Einar Klavenes fikk satt opp en stor
bygning i to etasjer for å drive med slaktegrisoppdrett. Han hadde flere hundre griser
der.
I ysteriet ble det separert melk og skummetmelken gikk i rør over til grisehuset i
store kummer hvor den ble blandet med
mel. Dette var god mat for grisene.

Ostevoks gav bakkerekord
Det ble også kjernet smør, og tidligere visstnok også andre typer ost. Vi guttungene
fikk ostevoks til skismøring, og da ble det
fin gli på skiene. Kanskje det er grunnen til
at jeg en tid hadde bakkerekorden i den lokale Lefsrød-hoppbakken.
På ysteriet var det også fyrhus og askehus. Det var nødvendig med steam og damp
til oppvarming av melk og ysting. En dampmaskin drev selve verket. I fyrhuset fyrte
man med hornved som genererte store
mengder aske. Den ble fraktet ut i trillebår
og oppbevart i askehuset.

Min nabo og Åsengutten Gullik Kamfjord hadde mye å
fortelle om. Han var på hvalfangst fra 1956 til 1961. Før det
tjenestegjorde han som korporal i den Norske Tysklands
brigaden 492. I sitt yrkesaktive liv var han en av pionerene i
etableringen av Jotuns IT avdeling på 1970-tallet. Han etterlot seg et vell av bilder og memoarer og jeg gleder meg til å
fortelle hans livshistorie.
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Andebu mekanikk
På gården Bakkeskau i Andebu drev Ingar Ellefsrød som snekker. Etterhvert fikk
han behov for et verksted til små arbeider
som ikke kunne produseres på kjøkkenet.
Flyfotoet fra 1953 viser verkstedet ferdig,
dvs. den lille hytta i utkanten av tunet. Etterhvert som årene gikk ble det bygd på,
først et større verksted, så kom ei gårdssag
på vestsiden og et sagmugghus i nord. Neste trinn var påbygging østover, med litt mekanisk verksted i kjelleren og større snekkerverksted oppe. Nå var Ingar fornøyd
med tingenes tilstand, men det gikk ikke
lenge før eldstesønnen Steinar som hadde

bygd nytt hus på gården ville begynne litt
for seg selv og satte i gang med enda en utvidelse, videre østover. Slik har det gått slag i
slag med ytterligere to store utbygginger til
den store bedriften, Andebu Mekanikk A/S,
som vi ser i dag, den leverer hovedsakelig
luftdrevne løfteplattformer til hele verden.
Selv om det etterhvert ble en stor bedrift
fortsatte Ingar i verkstedet helt til han døde
i 2015, 94 år gammel.
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