Livet på landet

Saker og ting som
setter minnene i sving

lokalhistorie
«Gøy på landet, sånt no’
hakke vi i by’n» kunne vi
synge fra sangboka i 6.
Klasse. Våre fire bilder på
dagens sider viser i alle fall
motiver mange husker
tilbake på med glede.

DKW og Jawa CZ
I 1958 var det nesten ikke noe som fikk unggutter mer interessert enn ovennevnte motorsykkelmerker. Nesten alle unggutter som mønstret av fra handelsflåten eller fra hvalfangst
hadde som mål å kjøpe en slik for oppsparte penger. På vårt
bilde har vi så vidt fått med kubikksjarmøren Willy Benjaminsen. Og sammen med kameratenes oppstilte og blankpussede kjøretøy er de klare til neste runde med stopp på
Torvet og Bob Bar. Stolte eiere av syklene for øvrig var Knut
Hildenes, Lars Amlie, Øyvind Dahlen og Oddvar Langevei.

Tekst: Harald Fevang Foto: Oddvar Langevei’s album
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et første bildet er tatt midtsommers for ca 50 år siden på
jordet mellom sjøen og Melsom Landbruksskole i Stokke,
der Magnus Tvedten fra Tjølling har tatt
med seg noen yngre besøkende på en
frontmontert tilhenger på en tohjuls
traktor. Magnus var en kreativ bonde
som elsket å være med på alt som var
moro slik som her.
Det andre bildet er betydelig eldre og
viser kuer som slippes på beite på
Svartsrød i Kodal rundt 1910. I forgrunnen står budeia eller bondekona med
hvitt skaut, og bonden selv sitter på
vedlasset i bakgrunnen klar for levering
med hest og vogn. Vedbrenne var en
viktig salgsvare for de fleste bønder i en
tid da det var kyr på hver gård og nok
arbeid for store og små.
Det tredje bildet viser kanskje det
mest bortgjemte småbruket i hele den
nye storkommunen. Det ligger slik som
bildet viser i dag idyllisk bortgjemt i skogen mellom Gallisvannet i Kodal og
Gjennestadvannet i Stokke, og var i sin
tid tilhørende den kjente lege, klokkesamler og kulturpersonlighet, Johan
Knap i Sandefjord. Som et lite Shangri
La ligger det som alltid lite tilgjengelig,
men fortsatt eiet og nennsomt pleiet av
doktor Knaps etterkommere.
Det siste bildet er fra tredveårene og
viser geiter og kalver på Natvald midt
mellom Haukerød og Goksjø. Den gang
og i en årrekke senere bodde herredsagronom Røer her med sin familie. Han
var en meget aktiv herre som preget livet på landet i gamle Sandar Kommune.
Med sin godt synlige og velbrukte snadde og vesle bil var han en populær skikkelse når han dukket opp i forskjellige
sammenhenger om det så var fesjå på
Fevang eller fotografering av bondekvinner på møter.

melsom: Magnus Tvedten på traktortur på Melsom Landbruksskole i 1960.

alle foto: Privat samling

Kodal: Ku-slepp i Kodal i 1910.

Kokehullet på dekket
På alle hvalkokeriene var det åpne kokehull på dekket
der parterte deler av hvalskrottene ble sluppet nedi slik at oljen kunne kokes ut. Bildet viser hvordan dette skjedde. Når
koka var fylt opp av spekk, kjøtt og bein, måtte lokket skrues
raskt på slik at utkokingen av hvaloljen kunne skje. Til dette
arbeidet med å skru på lokket og tilsvarende skru det av når
utkoket var endt, var noen dekksarbeidere utplukket til å
være lokk-skruere. En kan vel i dag tenke seg at arbeidstilsynet ville vært påpasselig med strenge regler omkring slikt
arbeide!

Tekst: Harald Fevang/Foto: Norvald Fuglestrand

kodal/stokke: Familien Knaps idylliske småbruk i skogen midt i den nye storkommunen.

før og nå

haukerød: Dyr på beite mellom Haukerød og Goksjø i tredveårene.

Prestegårdsveien
Før, i riktig gamle dager, den gang da
Sosialmedisinsk Senter var bolig for prestefamilien. Den gang det var kjerrespor etter
vogner, og spor etter hestens hover og sko
over tunet opp etter Prestegårdsveien. Den
gang sporene endte der oppe barkmølla til
garverne, Zachrisen og senere Steen lå. Den
gang de gamle sliterne kom bærende på sine
barkesekker på vei opp til mølla på Fløya i
Preståsen, og sekker med barkespon på veien ned igjen til Steentorget og skinngarveriet. Ja, da var det fred og ro i området. Nå,
som det bygges store hus langs hele Prestegårdsveien, og den må asfalteres for at vei-

en skal kunne ta belastningen av anleggstrafikk, og alle biler, som passerer der daglig. Ja, da er det slutt på denne freden, og
den harmonien som stedet var kjent for,
roen rundt prestens bolig og hans rike. Men,
er forskjellen egentlig så stor? Før som nå, lå
det lange og strevsomme arbeidsdager bak
muligheten til å skaffe seg; husrom, et hjem
og familie. Larmen var nok ikke der, men
den daglige usikkerheten, uten de felles
sosiale nett vi i har dag, var kanskje den
gang en sterkere, om ikke høyere larm for
de fleste.
Tekst og Foto: Harry Rove
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