
Arbeidshestene gikk ut av tungtransporten i førtiårene. 
Da overtok lastebilene det meste. Det var Reo, de Soto, Stu-
debaker, Chevrolet, Ford, Austin, Scania, Volvo eller Bed-
ford. Bildet viser lastebilaktivitet på Moveien i 1961 der en 
Austin kjøpt hos Gjerløws bilforretning i Haukerødkrysset 
nettopp har tippet et lass jord i grøftekanten der den nye San-
defjordsveien skal ligge. Fikk smågutter lov til å sitte på noen 
turer den gang var det veldig stas! Og lastebilsjåføren Bjørn 
Akerholt sparte aldri på sangstemmen mens han kjørte grus 
fra Fokserød! tekst: harald Fevang/Foto: Arkiv

Lastebilene

selFAngeren thetA 571 brt. t. bygget 1953 registrert i Ha-
lifax tilhørende Christensen Canadian Enterprises, ble vinte-
ren 1961 forlenget og reparert på Framnes mek. Værksted. 
Lasteevnen ble øket med 60 tonn og således gjorde forlen-
gelsen det mulig å få plass til 5000 flere selskinn I rommet. 
Skipets fryserianlegg ble modernisert og innredningen  
forandret og fornyet.  15 år seinere er skipet chartret av det 
amerikanske miljøverndepartement for å utføre oceaniske 
målinger utenfor Mac Kenzie elven på Vestkysten. Grunnet 
isforholdene måtte skipet etter oppdraget gå østover gjen-
nom Nordvestpassasjen fram til sin hjemmehavn Halifax. 
Kaptein på denne turen var Kristoffer Marø. 
 tekst: harald Fevang 
 Foto: thor dahl arkivet

MS Theta

saker og ting som  
setter  minnene i sving

Vi Får mange interessante bilder tilsendt 
fra leserne. Denne gang er det Hjørdis Clau-
sen som forteller om dette bildet fra 1924: 
Hilma og Kristian Nilsen eide Skalleberg 
Gård som vi ser i høyre bildekant. Både de 
og gården er forlengst borte, huset i bak-
grunnen er trolig av nyere dato. Men bildet 
fra høyonna dette året er bevart. Fra venstre 
ser vi Hilda Hansen, Hilma Nilsen med høy-
gaffel, videre Hagbart Hansen og ukjent, 
deretter Hans Nilsen, Inga Hansen gift 
Holthe, og Hjørdis Nilsen. Slåttekaren bak-
erst er bonden sjøl, Kristian Nilsen. I bok-
verket Norske Gårdsbruk finner vi følgende: 

Gården var på 80 dekar med 20 dekar skog. 
Husene var bygget i 1878 inntil både vogn-
skjul og bryggerhus, og sammen med barna 
Hjørdis Margrethe og Hans Christian hadde 
familien ansvaret for 2 hester, 6 kyr, 3 ung-
dyr, 19 griser og 50 høns. Skulle du ringe til 
bonden var telefonnummeret Helgerød 
Sentral nr. 18. Bildet fra i dag viser fortsatt 
solid drift på Helgerødjordene, nå med mais 
og andre eiere. Husdyra er borte her som de 
fleste andre steder i distriktet.  
 tekst: harald Fevang 
 Foto: hjørdis Clausens album

Høyonn på HelgerødFør og nå

GOKSJØ: 2. juledagstur til «Røvær´n» 1964. FOtO: tOrGeir GreGerSenS album
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For 50 år siden var  
mopeden et sikkert og 
godt framkomstmiddel  
for unge mennesker. 
Harald Fevang
redaksjonen@sb.no

For frilufts- og naturinteresserte 
var det nesten ingen veier som 
var uframkommelige. Og nær-
områdene var Hedrum, Lardal 

og Andebu med store skoger, vann og 
spennende bomveier. 

Langevann nordvest for Geirastadir 
kunne nås til fots fra Holtebygda i Hvar-
nes før dette spennende og avsideslig-
gende vannet fikk skogsbilforbindelse 
med bom fra Heia i Kodal. 

Og vi med moped kom forbi alle sper-
ringer. Hvem hadde noen gang kommet 
til Støvland i villmarka i Hvarnes før 
mopedene kunne snike seg forbi alle 
Treschows sperrebommer? Områdene 
mellom sentrum i Kodal og Andebu mot 
Lågendalen var den gang et eldorado av 
en villmark og er det vel fortsatt for de 
som vil se mulighetene.   

Vårt første bilde er fra 2. juledag i 1964 
og viser barfrost og lite snø på «Røvær`n» 
ved Goksjø. Til høyre har Brynjar Greger-
sen fortalt en av sine mange fornøyelige 
historier fra sitt liv som tømmerhogger, 
mens russejenta Marit Hagtvedt gir seg 
helt over av latter, alt mens Maja Greger-
sen og Jørgen Berg til venstre konsentre-
rer seg om å få fyr på kaffebålet.

På toppen av Langevannskollen i 
Hvarnes er det vid utsikt både vestover 
mot Lågendalen og østover mot Heia i 
Kodal, som Torgeir Gregersen ser ned 
mot på dette bildet fra juli 1966.

I 1961 var Langevann i Hvarnes et av 
de mest bortgjemte småvann i hele 
Vestfold. Torgeir Gregersen som sitter 
midt på bildet husker godt hvordan van-
net hadde flere flytemyrer som beveget 
seg på overflaten alt etter vindretnin-
gen. Og ørreten var alltid fin og rød i 
kjøttet. 

I den nærliggende kodalske villmark 
hørte alltid fiskestang og primus med 
når det hvite pyramideteltet ble satt opp 
i 1966. Dagens tekstforfatter til venstre i 
bildet var den gang ivrig ørretfisker og 
molteplukker sammen med nevnte  
skolekamerat Torgeir. 

Friluftsliv på sekstitallet

HvarneS: Fra Langevannskollen i Hvarnes.

lanGevann: Nordvest for Heia i Kodal ligger Langevann. Snappen: Fiskestang og primus nord for Snappen i Kodal 1966.

har du bidrag til denne siden?
Lever det i avisresepsjonen, mrk. Lokalhistorisk senter.
Bilder merkes med hvem, hva, hvor, når, og helst med en
beskrivelse. Husk navn og adresse på utlåner.
Har du elektronisk stoff, send det til so@loeberg.net
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