
NoeN fra den eldre garde 
vil kjenne igjen denne po-
pulære barnevognen på 
meier fra mellomkrigsti-
den. Her på Klinestad koser 
Thor Jacobsen seg i vognen 
sin og kan ikke drømme om 
at han en gang ville drive 
den kjente herre-ekvipe-
ringen i Storgata 16 i Sande-
fjord. Det er ikke få Kodø-
linger og andre som dresset 
seg opp i hans forretning som han drev videre etter sin far 
Thorleif Jacobsen. 
 Tekst og foto: Øystein rismyhr

Fortidens barnevogn

Kodals fØrsTe poståpner, Anton Prestbyen var den enes-
te som hadde robåt i Gallisvannet tidlig på 1930-tallet fortel-
ler Kåre Kleive. Her får hans søster Solveig (til v.) og en ven-
ninne låne den. Det var strengt forbudt å snakke høyt og der-
som han ikke fikk noe fisk på en stund, da tente han på pipa 
si. Da tok det ikke lang tid før noe hang på kroken. Båten 
hadde ikke lås, men det var ingen som fant på å låne båten 
hans uten å spørre om lov. 
 Tekst: Øystein rismyhr 
 Bilde: Utlånt av Kåre Kleive

Gallisvannet

saker og ting som  
setter  minnene i sving

fra slUTTeN av 1800-tallet utviklet Trev-
land seg til å bli et pulserende bygdesenter. 
Faktisk var det også Folkehøyskole fra 1886 
til 1888 på en av gårdene. Trolig Norges 
mest kjente bygdebokforfatter, Lorens 
Berg, hadde hytte i «ysteriskogen» og bruk-
te mye tid der både til skriving og rekrea-
sjon. Kodal ysteri ble opprettet 1883 og skal 
være det første ysteri i landet som laget gou-
daost. På ysteriet var det også post- og brev-
hus som senere ble flyttet opp til den nye 
Trevlandbutikken. Inger Helene Trevland 
var misjonær i Etiopia i svært mange år og vi 
ungene satt som tente lys når hun var hjem-

me og fortalte om negrene i Afrika. En av 
gårdbrukerne, Hans A. Trevland, drev først 
butikk tilhørende Kodal Ysteri, men fikk si-
den sin egen butikk. Forhenværende ordfø-
rer i Andebu gjennom flere perioder, Hans 
R. Trevland var en meget benyttet mann 
innen både Andebu kommune og fylkes-
kommunen. Trevland gårdssag ble bygd  
i 1928. Det var kjærkomment arbeid for 
mange. Saga leverte også trær som blei mast 
til restaureringen av Fram skuta.  
  Tekst: Øystein rismyhr 
 foto før: Widerøe 1950-tallet
 foto nå: Gunnar Hvitstein

TrevlandfØr oG Nå

kjøretur: Erling Askjem, Einar Gravdal og Ivar Trolldalen på kjøretur med Forden. alle foto: privat

Da jeg begynte å kjøre i 1923 kostet 
bensinen 19 øre literen. Dagslønnen var 
da 4 kroner. Det steg til 80 – 90 øre lite-
ren først i 30-årene, slutten av 60-årene 
var den oppe i 2 kroner. 

Det var to verksteder på Gravdal og 
flere i byen, så det var ganske greit å få 
reparert bilen. 

Det verste var punktering og det var 
sjelden en kjørte til byen uten at man 
måtte få gjort i stand et dekk. Det verste 
var spiker og nagler fra hestesko som lå i 
veien.  

smuglertrafikk
Det var ganske mye kontroll før også. En 

ble stoppet i 25 kilometer sonen av poli-
tiet. Da utbrøt han opprørt, «Jeg kan 
ikke få kjørt så fort, jeg», han hadde nok 
misforstått skiltingen den godeste An-
debusokningen. 

På 1920-tallet var det også mye smu-
glertrafikk med biler som hentet sprit i 
Tønsberg nattetider. Etter at spritforbu-
det ble innført i 1916 (forbudstiden) 
blomstret smuglingen kraftig opp. Selv 
de som aldri hadde drukket før, begynte 
å drikke.  

Fra Bråvoll til Einarsrød var det 17 
grinder på en strekning på en kvart mil. 
Hvis du var alene i bilen så gjorde du 
nesten ikke annet enn å stoppe og lukke 

opp og igjen grinder. 
   Det var en fordel å ha med et men-

neske eller en unge til å lukke opp. Ved 
noen gårder var det også grindgutter 
som kunne tjene en slant. 

En slik jobb var ettertraktet når en 
tenker på at alternativet var at sjåføren 
ellers måtte gå ut og inn av bilen 30 – 40 
ganger for å åpne og lukke grindene et-
ter seg på en ganske kort strekning. 

daglønna var 3-4 kroner
Den første bilen jeg kan huske fra Ståle-
rød tilhørte en Kodalmann. Han het An-
ton Prestbøen. Han jobbet litt som dyr-
lege hos oss omkring 1910. Den første 

Å kjøre på vinterføre 
på 1920-tallet var 
jammen slitsomt  
og det var svint å 

skjæra ut i grøftene. 
Det ble nesten  

ikke brøytet. 
 
Øystein RismyhR
redaksjonen@sb.no

Vegvokterne bestemte at det 
måtte være en 12 – 15 cm snø 
før de kunne brøyte. Da ble det 
fort spor i veien som frøs til. 

Når du møtte noen da, måtte man rygge 
lange strekninger for å komme ut av 
sporene på en plass der det ikke var 
noen spor.  

Dette fortalte den kjente Andebusok-
ningen og nå avdøde Arnt Stålerød på  
et gammelt lydbåndopptak jeg har fått 
tak i. Når vi kjørte på Sørlandske Hoved-
vei som i dag er E18, måtte vi forsere 
planker og granbar fortsetter Arnt sin 
fortelling. Veien var verre enn den ver-
ste skogsvei du kan tenke deg i dag.  

Jeg husker en tur jeg hadde til Oslo vå-
ren 1923. På de verste stedene var det 
lagt 3 planker ved siden av hverandre 
som var spikret sammen for å holde de 
på plass. De veistrekningene som var litt 
bedre var fylt med granbar. 

I dag kjører vi på E18, omtrent som vi 
kjører på stuegulvet. 

Bensin kostet 19 øre literen
Under og etter krigen var rutebussene 
så fulle at vi ofte måtte stå i midtgangen. 
Det var få som kjørte med hest hvis man 
ikke måtte for å kjøre lass som bare hest 
kunne kjøre. 

Noen ganger sto vi så tett i midtgan-
gen at det var vanskelig å stå helt ned at 
gulvet. Vi ble løftet opp av menneske-
mengden. Det var aldri noen vanskelig-
heter med å få parkert med personbiler. 
Fant man en plass som ikke hindret 
noen, var det bare å parkere fritt. 

Trafikk og bilkjøring den gang
lokalhistorie

1926-modell: Andebus eldste Ragnar Kristoffersen fra Kodal kjører rundt med den eldste  
nå-registrerte bil, en T-Ford 1926 modell.

gulli: Personalet beundrer bilen foran butikken på Gulli i Andebu

lastebilen ble kalt Hynnebilen som noen på 
Hynne kjøpte. 

Privatbilen kom i 1918, så vidt jeg husker. 
Den Trå Forden vi kjøpte som var en bil uten 
gir, men med pedaler kostet ca. 3000 kr. Det 
var fryktelig dyrt med tanke på at dagsløn-
nen var 3 – 4 kroner. 

 Trafikkreglene var strenge på 1920-tallet, 
og høyeste hastighet var 40 kilometer. 
Gjennom tettbebyggelse og byer var det 
bare 15 kilometer. 

Det var jo bare nesten litt over gangfart.  
Vi måtte betale 25 kroner i såkalt luksus-
skatt. Da fikk du et skilt som du måtte sette 
på grillen på bilen. 

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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