
Det var alltid spennende med sportsutstyr som julegaver. 
Vi kunne gjerne få Swix skismøring og Bratlies klister eller 
brun voks. Parafin for hoppskiene smeltet vi selv av gamle 
lysstumper i en såpekopp av metall. Var du heldig kunne du 
få nye skøyter. Det kunne være skruskøyter, krøllskøyter  
eller blekkspann (lengdeløp festet til støvlene). De heldigste 
kunne jo få lengdeløpskøyter med Hjalmar Andersens navn 
trykt inn I skinnet. Selv fikk jeg først skruskøyter med krøll 
på. Da kunne vi løpe fort på snøen og skli langt bortover isen. 
 tekst: Harald Fevang/Foto: Otto aagesen

Julegaven

I albumet til John Mo i Kragerø finnes dette bildet fra julaf-
ten på Husvik Harbour i 1958. Bildet er typisk for slike julebil-
der på en hvalstasjon på denne tida. Lugarene som brakke-
rommene ble kalt, ble gjort så hjemmekoselige som mulig. Et 
lite hjemmelaget og pyntet juletre, viste hva det hele dreide 
seg om. Kake, frukt og kaffekanne satte ekstra spiss på ar-
beidspausene i julehøytiden. Vi har i dag dessverre ikke nav-
nene på de unge hvalfangerne. På en av lugarene på nabosta-
sjonen Leith Harbour kjenner vi til av andre bilder at det fan-
tes både gitar og sangbøker til bruk gjennom sesongen. Der 
ble det også lest tekster som hørte høytiden til!

 tekst: Harald Fevang 
  Foto: John mos album

Julaften 1958

Saker og ting som  
setter  minnene i sving

bråvOll YSterI i vestre Andebu ble satt i 
gang ca. 1880. Her ble det laget hovedsake-
lig hel-fet gaudaost, ellers fløte-mysost og 
mysost. Melk ble levert av kjørelag av hest 
med skramlende melkespann fra Bakke, 
Ådne, Ellefsrød, Torp, Hallenstvedt, Vegger, 
Våle, Døvle, Taranrød, Berg, Haugberg, 
Flåtten, Stålerødgårdene og Kolkinn. Til 
hver ost gikk det 110 liter melk. På jubile-
umsutstillingen i 1914 fikk ysteriet sølvme-
dalje, som da var høyeste utmerkelse for 
ost. I 1938 ble ysteriet nedlagt, og det ble 
blant annet gjort om til skomakerverksted i 
første etasje og telefonsentral i andre etasje. 

I tillegg var det dagligvarehandel i første 
etasje i hovedbygningen. På bygda omtales 
huset fortsatt av mange som «gamle butik-
ken». Da ysteribygningen ble revet i 1984, 
ble deler av vest- og sørveggen beholdt, og 
er i dag intakt som en liten tømmerhytte, el-
ler lekestue, som kan sees til venstre på nå-
bildet. I det som tidligere var kjelleren i ys-
teriet, er det nå plassert en flaggstang. Man 
kan se grunnmuren og til og med store deler 
av gulvet fra ysteriet rundt lekestua og 
flaggstanga - og i kjelleren på hovedhuset er 
ostehylla fortsatt intakt.  
 tekst og foto: anja H. tolsrød

Ysteriet på BråvollFør Og nå

30-tallet: Hassåssetra i Kodal avbildet på 30-tallet var et populært utfartssted for Sandefjordsfolk.

lokalhistorie

Solveig Sætra ble 
født 8. januar 1908 i 
Bugården. Som liten 

var hun mye på 
Hasås setra i Kodal 

og hennes nedskre-
vene minner fant jeg 

i en pappeske der 
oppe på setra.  

Hennes bestefar 
Lars Johan Ander-

sen eide søndre 
Hasås-Setra fra 

1884 til 1933. 

Øystein RismyhR
redaksjonen@sb.no

To enslige gårder venter på jule-
helgen, «Nordistua» og «Søis-
tua». Jeg minnes denne rare 
spente gleden jeg hadde i sinnet 

i barneåra starter Solveig sin historie 
med.

– Når det nærmer seg juletid, går tan-
kene mine bestandig til Sætra, til de 
sparsommelige, men høytidelige hand-
linger som foregikk i tiden før den store 
helgen. I lang tid hadde rokk og karder 
vært i sving for å få ferdig garnet. I rom-
helgen var det ekstra strikketid. Seler 
med patentstrikking og hjemmelagde 
lærhemper måtte til, og votter og sokker 
fornyes.

lys av talg
Du må ikke tro det var noe som het å 
kjøpe lys til mørketiden. Nei, de støpte 
en sjøl om kvelden. Tykke bomullstrå-
der ble klippet like. Talg fra slaktingen 
ble smeltet og holdt varmt så det fløt. 
Trådene ble dyppet gang etter gang  
og tatt opp så det størknet, og etter en 
tid var det blitt til smale og tykke lys, 
som ble lagt i en pappeske for å ha noe å 

Juleforberedelser på Hasåssetra 

SlektShiStorie: Oddmund Rolstad og Kåre Rismyhr studerer sin slektshistorie i stua på 
Nordsetra.

nordre haSåS: Disse to frøknene Gina og Sofie Magnusen bodde på nordre Hasås setra 
første halvdel 1900-tallet.

lyse med når noe skulle hentes på  
loft og kjeller, og ikke å forglemme på 
julaften.

ølbrygging
I god tid skulle ølet brygges, og det var 
veldig høytidelig når det sto på. En svær 
gryte med briskelag ble kokt. 

Sirup var kjøpt enten hos Laurits Gal-
lis eller Hilda Berge. Sukker og en liten 
gjærklump, og humle (den vokste oppo-
ver noen stokker ved husveggen) måtte 
til. Alt dette ble blandet og kjølt av før 
gjæren kom oppi. 

Så sto det til gjæring til neste dag, da 
vi fylte flasker og korket dem og satte 
dem bort.

lukt av jul
Oppe på loftet sto en liten eske med litt 
julepynt, og selv om det ikke var så fin 
stas som nå, var det med jul i hjertet jeg 
fikk lov til å hente den ned. Små spinkle 
glassfugler med haler av silketråd. Noen 
lenker av glanspapir, rødt og grønt, og 
flettede kurver av samme slag som skul-
le fylles med rosiner, nøtter, epler og ap-
pelsiner. 

Ny halm i sengemadrassen måtte til, 
og det lave bjelkelaget og tømmerveg-
gene skulle vaskes i grønnsåpe. Da sa vi 

det luktet jul. 
Baksteved lå klar, lang og smalhogd. 

Bakerovnen ble fyrt opp og det ble lan-
get i brød og to digre julekaker med 
brødtreet. Det var liksom siste opptakt. 
Jeg glemmer aldri gleden over forbere-
delsene til jul slik som de var da vi var 
unge. Sånn takknemlighet over maten. I 
det hele tatt sånn glede for det lille de 
hadde. 

Som oftest var det jo snø, for Sætra lå 
høyt. Kom det snø ble den liggende der. 

Julaften
Det var blitt julekveld og de gamle var så 
glade, for nå hadde det snudd seg med 
lyset. 

Tidlig opp var det hver dag, så også 
denne dag. Dyra skulle ha sitt stell og 
det gikk på slomp. Jeg hadde fri fra sko-
len, men ble vekket, for det måtte hjel-
pes til i fjøset og få borti alle bøttene 
med drikke til ku og kalv. 

Det skulle være et godt måltid jul-
aftensmorgen for å ha noe å «hele» på 
som de sa. Steikepanna kom over, fles-
kebiter lagt oppi, og blodpuddingen 
som var kokt i små lerretsposer ble skå-
ret i skiver og lagt oppi til flesket. 

Så fort det var lyst tok bestefar fram 
den store kjelken, for nå måtte jo jule-

treet i hus. Ofte måtte Brona og langsle-
den til, men denne gangen var snølaget 
lavt så det klarte seg med kjelken. På lå-
vebrua var det alt ordnet med to gran-
trær der juleneka skulle festes. 

Jeg fikk lov til å pynte juletreet. Kly-
pene var litt gamle og medtatte men jeg 
fikk nå «vridd» det til, og snart sto det 
der så pent det kunne bli. Middagshvi-
len var god for de gamle etter den feite 
møljen, men da synes jeg jo de sov så 
lenge, for jeg var så opprømt og gledet 
meg så til kvelden.

Endelig kom nå det jeg hadde ventet 
på. Dyra måtte først ha ekstra stell før vi 
kunne sette oss. Jeg ser ennå for meg be-
stemor da hun ga et stort havreband til 
kuer og hest og ønsket fred i fjøset. Jule-
treet ble tent og sto og blafret med hjem-
mestøpte lys.

Gyllenbrun ribbe, sirupsøl og råskrel-
te poteter kom på bordet. Nabojentene 
Gina og Sofie kom innom døra og ønsket 
god helg før de satte seg til å spise sitt 
måltid på samme vis. Vi var ute på tram-
men klokken fem, kan jeg huske, og hør-
te klokkene i Kodal kirke kime helgen 
inn.  

Fredelig og godt, ja virkelig en gledelig 
jul.
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