
En kollEga av meg, Arne 
Bjørn Kinn, fant dette fiske-
garnsøkke i stein i fyllmas-
sen ved bygging av adven-
tistkirken på Mo i Sande-
fjord. Det er et mysterium 
hvordan det endte opp der 
for mange år siden. Kanskje 
det opprinnelig ble flyttet i 
gamle masser lenge før  
kirken ble bygget.

 Tekst: Øystein Rismyhr 
 Foto: arne Bjørn kinn

Fiskegarnsøkke

andERs skjEggERud fra Kodal elsket livet på Goksjø.  
Der inntok han ofte også sin frokost tidlig på morgenen.  Han 
bodde i umiddelbar nærhet av Skjeggerødkrysset og satte 
virkelig farge på denne delen av Kodal og gamle Sandar  
under og etter krigen. Anders var lærer for småskolen på  
Vaggestad skole. Anders var voldsomt gløgg kar, belest og  
interessert i alt mulig. Noen mente at han var det mest beles-
te mennesket de hadde truffet. Problemet hans var at han 
var svært svaksynt.  
 Tekst: Ø. Rismyhr 
 Foto: Privat samling

Livet på Goksjø

saker og ting som  
setter  minnene i sving

ERnsT osmundsEn kom til verden i 1928 
og vokste opp på Nedre Prestbyen foran i 
før-bildet. «Vi blei født hime den gang», for-
teller 89-åringen. Pappa bygde gårdssagen 
til venstre i bildet i 1934. Broren min Arne og 
jeg sto for driften når vi «vekste til litt» på 
slutten av 1940-tallet. Tidvis hadde vi med 
oss fullt mannskap på 7–8 mannfolk, så det 
ble en ganske viktig arbeidsplass i den vesle 
bygda. På Øvre Prestbøen midt på bildet 
bodde Anton Prestbøen, som var en allsidig 
kar. Han var gårdbruker, telefonsentralhol-
der og Kodals første poståpner fra 1900. På 
sine gamle dager bodde Anton hos sin dat-

ter Gudrun som drev Eikholt pleiehjem som 
vi ser ved vannet til venstre. Til høyre i bil-
det bodde Randi og Trygve Wike med sagen 
til Trygve ned mot vannet. «Ærmen» butik-
ken og sentralen til Helga skimter vi også 
ned mot vannet til høyre. På nå-bildet ruver 
Andebus største private bedrift; Hasås saga. 
Eikholt har blitt et flott boligområde.

 Tekst: Øystein Rismyhr 
 Før-bilde: utlånt av Ernst osmundsen 
 nå-bilde: gunnar Hvitstein

Prestbyen og GallisvannetFØR og nå

jul: Andebu herredshus dekorert for juleselskap i gamle dager. alle foto: privat samling

Aslaug, og et annet var mitt soverom. 
Det var også bibliotek i et av rommene, 
men det var det nesten ingen som bruk-
te. De andre rommene var gjesterom. I 
et av rommene på kvisten satt noen og 
regnet ut ligningen til folk. 

Jeg husker veldig godt jeg sa til dem: 
«Nå får dere være snille mot folk som 
har lyst til å ærbe da, … de som nå under 
krigen går hjemme og nekter å ærbe, be-
taler jo ikke skatt». 

Det hang også en taukveil i taket i  
3. etasje der kvistrommene var. Det 
skulle brukes i tilfelle brann og vi måtte 
evakuere. 

Det var mange kontorer og alle var i 

bruk under krigen. Jeg var så lei av å 
bære all den veden at jeg ble helt syk. 
Jeg ble også nesten syk av all tobakks-
røyken som hang som en tåke i møte-
rommene. Nesten alle røkte eller snuste, 
og de mange spyttebakkene var flittig i 
bruk. 

Forsyningsnemda
Innenfor kjøkkenet til Aslaug i 1. etasje 
var forsyningsnemnda, den ble instal-
lert der det tidligere hadde vært spise-
sal. Der satt det 6–7 personer, jenter og 
mange unge gutter. 

Nemnda hadde en viktig funksjon i  
lokalsamfunnet gjennom de lange og 

vanskelige okkupasjonsårene, og også 
under omstillingen til normale forhold 
etter frigjøringen. 

Bensin var det første det ble knapphet 
på, og deretter, i tur og orden, alle  
slags varer. Mangel på tobakk var nok 
noe av det verste for mange, savnet var 
stort. 

Jeg hadde det mye moro med mann-
folkene som jobbet der. Jeg bar og bar 
den tunge veden og ble mer og mer irri-
tert på alle de unge, spreke guttene som 
ikke løftet en finger for å hjelpe meg. 

Begravelser og juletrefester
Minnestund etter begravelser ble ofte 

Herredshuset  
i Andebu så dagens 

lys i 1926 takket 
være tilskudd fra 

Andebu Sparebank 
og en betydelig  

pengegave i 1918  
fra Ole Wegger i 
kjærlighet til sin 

hjembygd. 

Øystein RismyhR
redaksjonen@sb.no

Det ble også oppført en uthus-
bygning med stallrom til 14 
hester og garasje til 2 biler. 
Herredshuset ble det første 

huset i Andebu med innlagt WC.
Under et besøk til herredshuset i juni 

2017 sammen Gunlaug Trevland hadde 
hun mye å fortelle. Vi ble tatt imot av 
Bjarne Sommerstad og Gunlaug boblet 
over av minner. 

Eldste nålevende
Jeg hadde soverommet mitt i 3. etasje, 
der alle soverommene var, minnes hun. 
Hun hadde sin arbeidsplass på herreds-
huset under krigen. Hun ble født i 1920, 
og er trolig den eldste nålevende i Ande-
bu som kan fortelle om livet på herreds-
huset i gamle dager.

Om morgenen ringte min søster As-
laug og ba meg komme ned å fyre opp 
noen ovner i kontorene før vi spiste 
frokost. Aslaug var gift med vaktmester 
Tidemand. 

Det var også et ringeapparat i 3. etasje 
som de i underetasjene kunne ringe på. 
Da var et apparat med en slags skive som 
«spratt ut» og viste fra hvilke rom det ble 
tilkalt hjelp fra.

skatten beregnet på kvisten
I tredje etasje var det 5 kvistrom. Ett av 
dem var soverommet til Tidemand og 

Andebu Herredshus var mitt hjem under krigen

lokalhistorie

samtale: Gunlaug Trevland forteller gamleordføreren Bjarne Sommerstad fra hennes arbeid 
under krigen.

1926: Herredshusets opprinnelige utseende i 1926 med kvistrom for overnatting.

holdt i festsalen i 2. etasje ved siden av her-
redsstyresalen. Salen ble også leid ut til byg-
defolk som hadde behov for større lokalite-
ter. Hver ettermiddag måtte jeg vaske alle 
kontorene og rommene. 

Jeg jobbet også med matlaging og serve-
ring. Jeg smurte mange, mange snitter  
den gangen. Hver gang noen bestilte mat, 
ringte som regel Aslaug til en kjøttforret-
ning i Tønsberg og fikk pålegg sendt med 
bussen.

Til jul var det alltid 2–3 juletrefester oppe i 
festsalen. Jeg har gått utallige ganger rundt 
det juletreet. Under krigen var det nesten 
ingenting annet å gå på. Derfor var slike fes-
ter svært populære. 

Ikke et snøfnugg ble tolerert
Om vinteren, hvis det hadde snødd om nat-
ta, måtte trappa måkes rein tidlig om mor-
genen. Det var min jobb, og jeg har lært å 
måke snø av Tidemand Hillestad. Han var 
uhyre nøye, og ikke et snøfnugg ble tole-
rert. Han var en nidkjær vaktmester som 
også var svært opptatt med sitt byggmester-
arbeid. Derfor falt det mest på oss kvinnfol-
ka, minnes Gunlaug. 
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