Da Bjørndal ble drevet med hest

Saker og ting som
setter minnene i sving

lokalhistorie
På nesten alle gårdene i
Kodal var det én eller flere
hester. Gårdbruker og
mangeårig ordfører i Andebu, Ivar Bjørndal sa om
en av hestene sine; «Hadde jeg ikke hatt Borka og
ståltråd i den økonomiske
vanskelige tiden rundt
1930 årene så hadde jeg
ikke beholdt Bjørndal
gården».

Strykejern
En kollega av meg, Arne Bjørn Kinn fant dette messingstøpte strykejernet fra 1870 årene med metalldetektor på 40
cm dyp på en bondegård her i distriktet. Inskripsjonene forteller at det var produsert på gjørtlerverkstedet på Fåberg i
Gudbrandsdalen. Gjørtler er betegnelsen på en håndverker
som støper i metall, særlig i messing og bronse. I gammel tid
var Gjørtlerfaget et høyt aktet yrke.
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«Du må stelle pent med hesten så den
stoler på deg, og kjøre den med stramme tømmer», var Ivars motto. Jeg
var nok litt stolt når jeg hadde vært med
far og lært å håndtere hestene, minnes
sønnen Arne som her deler sine minner
fra sin barndom på Bjørndalgården
i Kodal.
På stallen sto vanligvis tre arbeidshester. Arbeidshestene måtte ha mye og
god mat, og hakkels var en av favorittene. Hakkels var oppkappa halm, helst
havrehalm med litt vannblanding av
kraftfôr og litt hel havre. «Hestæne kan
spise nesten bestandig!» sa Ivar ofte.
Når våren var i vente, kom gjødselbriggene fram. Disse ble montert oppe
på en eller annen slededoning.
Hesten ble spent foran, og så begynte
kjøringen av husdyrgjødsel fra utedynge eller gjødselkjeller til store hauger på
kanskje 8 til 10 lass ute på et av de fjerneste jordene. Utkjøring av gjødsel på
denne måten kunne bare foregå så lenge
det var litt snø der transporten skulle
foregå.
Gårdsredskapen ble trukket av parhester eller av tre hester. Ved bruk utstyr
og redskap måtte kjørekaren gå ved siden av og kjøre hesten.
Det ble mange, mange kilometer dag
ut og dag inn i en våronn som sikkert
kunne ta minst fire uker. Det var vanligvis en mann som kjørte hesten, helt
unntaksvis en kvinne.

BJØRNDAL i 1929: En kan aldri bli så glad i en bil som i en hest sa Ivar Bjørndal.alle foto: privat

Skogsarbeid
Når frosten meldte sin ankomst, ble
tømmer og ved-doningene tatt fram. I
tiden fram til til krigen tok slutt, var det
mest ved som ble kjørt fram fra skogen.
Det var ved til oppvarming og kullbrenning og ofte leveringer til husstander i
Sandefjord.
Hestene måtte også slite tungt mange
ganger. Når de var slitne og varme, og
kanskje også våte, måtte de under i hvilepausen i skogen ha et godt dekken
over ryggen og noe av det beste høyet.

Høyonna
Av hensyn til hestene, som kunne være
plaget både av insekter og varme, og slåmaskinen som var tung å trekke, ble det
meste av slåttarbeidet utført sent om
kvelden og om natta.
Innkjøring av høy foregikk som regel
med to hester og to vogner («høysleder») og en kjørekar til hver vogn. Vognene hadde spesielt god sving og høye
grinder på sidene, og enda litt høyere
endegrinder. Helst skulle det være litt
ekstra mannskap til å «rive høy av hesja».

Høsting av årets avling
To hester ble spent for. En kjørekar skul-

før og nå

le bare styre hestene og betjene løfting
av kniven på det faste setet på slåmaskinen. En annen person var utstyrt med
en ekstra bred og kraftig rive på det ekstra setet. Med foten kunne han bevege
den påmonterte rista bak kniven. Samtidig betjente han riva slik at den avkappede åkeren ble lagt i fine hauger bak
maskinen.

Dyrene på gården og dyrestell
Fôringen foregikk i sammenspikrede
«tretroer». Stallen måtte måkes rein, og
gjødsel og avfall ble kastet ut i en glugge
oppe på veggen.
Det var fast rutine å gi vann og fôre
hesten tre ganger om dagen.. På grunn
av liten plass i stallen ble mange hester
lagt på og tatt av seletøyet utenfor stallen. Det var vanlig at hesten fikk en hvilepause på en til en og en halv time i
kombinasjon med fôringen. Hester som
var snille og utholdende, ble som regel
på gården til de ble gamle og mette av
dage.

kjøring: Anders Skorge er klar for kjøring av ved til Sandefjord i 1923 med gjetergutten Hans
Martin Halvorsen foran.

del tid, og i denne perioden ble den
brukt på en fornuftig måte til forskjellige oppgaver.
Hester var som ofte flinke til å huske
veier og hvor de hadde opplevet farer.
På slike steder var de alltid på vakt. De
kunne også ane og forutse ting av en eller annen merkelig grunn.

Hagnes

Til herredshuset på hest
I en sidebygning til Andebu Herredshus
var det egen stall til hestene. Der kunne
ordføreren Ivar Bjørndal og andre politikere sette hestene sin. Før krigen var det
veldig få som hadde bil, så de kom på
herredstyremøtene på hest. Da måtte de
jo ha en stall de kunne ha hestene i.

Her er bildet fra Hagnes tatt på slutten av 1940 tallet.
Martin Tangen ror, mens nevøene (sønnene til svigerinnen
Ingeborg (Holand) Gregersen) Brynjar og Torgeir sitter pent
bak i den hjemmelagede båten. Martin drev snekkerverksted
og trevarefabrikk på Hagnes. Senkningen av Goksjø førte til
at dammen ble revet og denne idyllen forsvant.


Brøyting med hest
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Inntil brøytebilene overtok etter krigen,
hadde Ivar ansvaret for all brøyting av
veien fra Tollhaugen ved Kodal kirke og
opp til Brudal i «Dælæne». Sammen
med Osvald Myhre og Harald Holand
brøyta de med tre hester foran plogen.

Oppdrett av hester
På gården var det også oppdrett av hester. Disse måtte «temmes», d.v.s. lære
det en hest måtte kunne for å bli en fullverdig arbeidshest. Dette kunne ta en

skogsarbeid: Oddvar Akselsen i Sandefjords Blad tok dette bilde av Arne Bjørndal i skogen i
1957.

Kodal sentrum
Det vi i dag kaller for Kodal sentrum er totalt forandret fra hvordan det så ut i min
barndom. Her fantes ingen skole, ingen
idrettsplass og bensinstasjon. Boligfelt var
et fremmedord. Der Rismyhrfeltet ligger
var vår lekeplass og der utspant det seg dramatiske cowboy- og indianerslag nesten
hver ettermiddag. I fossen til Synnøve Riis
var det kjempespennende å se på ålekassen
som hadde levert ål til fiskeforhandlerne i
byen. I byen var vi aldri, knapt nok til Haukerødkrysset. Oliva Riis hadde bankfilial
her og folk kom og tok ut og satte inn penger
en gang i måneden. Hun hadde ingen skran-

ke. Bankmøtene var i stua. Da dro hun bare
ut det lange spisebordet og kokte kaffe til
bankkundene. Ellers så ordnet de seg selv.
Mange unger kom med sparebøssene sine
for å sette inn penger i banken hos Oliva.
Hvis du skulle låne penger var det veldig
høytidelig. Da måtte det opp i styret i Andebu. På motsatt side av bankfilialen kom det
en innflytter som startet Kodal bilverksted.
Han snakket litt rart og var fra Vestlandet.
Han og verkstedet ble kjempepopulært og
nyttig for Kodølingene. 
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