
Med knottgenerator. Eier Jacob E. Stensholt. Bildet er 
tatt i krigsåra 1940-45. På grunn av mangelen på bensin og 
annet drivstoff under den andre verdenskrig ble vedgass 
brukt som erstatning i forbrenningsmotorer i biler, busser, 
lastebiler og traktorer. Både front- og bakmonterte aggrega-
ter var i bruk. I tillegg tok knott mye plass. Knotter var små 
stykker med løvtre, helst ospeved. Vedstykkene var på stør-
relse med en knyttneve. Motorkraften gikk noe ned, redusert 
ned til 2/3 av normal motorkraft. 
 tekst: Svein olav Løberg /Foto: Hilde Jansens album

Plymouth Sedan 

en FarkoSt som vakte stor oppsikt der den ble kjørt rundt 
av noen av datidens flotte badenymfer. Her er Hildes mor, 
Hellen Gabrielsen sammen med to venninner i «sykkelbåt» 
på Goksjø. Bildet er trolig tatt i 1939-40. Sykkelbåten er laget 
av Sigurd Hansen, onkelen til Hellen. Historien forteller også 
at det var vanskelig å få fatt i deler til en slik doning. For å få 
tak i bl.a. sykkel så måtte man stå på liste hos forsynings-
nemnda. Flyteelementene er enkelt laget av bord; selv kan 
jeg huske vi laget kanoer på samme måten, og brukte tjære 
som tettemiddel fra morfars gryte som han pleide å bruke til 
impregnering av bunngarna sine.

 tekst: Svein olav Løberg  
 Foto: Hilde Jansens album

Sykkelbåt

Saker og ting som  
setter  minnene i sving

I MIn mor og fars ungdom på 1940-tallet var 
det bare 13 hus utenom gårdsbruk i Østre 
Kodal. Nå er det langt over 500. Alle kjente 
alle den gangen. Det som var så bra på byg-
da var at hvis du ikke sjøl helt visste hva du 
drev med, så viste i alle fall resten av bygda 
det. Fra 1970- tallet skjedde det en stor over-
gang fra landsbygd til en bygd med mange 
moderne eneboliger. I Rismyhr feltet som 
vises på bildene ble det oppført 110 eneboli-
ger i perioden 1976 til 1980 og på Svartsrød 
52. På Sagamyra og Sti ble det fra 1985 byg-
get ytterligere 46 enheter. I reguleringspla-
nen for 2007 til 2020 er det planer om bety-

delig mer fortetting i Kodal sentrum. Bare i 
det som kalles «Rismyhr nord Huken» er det 
planlagt 100 boenheter. På det eldste bilde 
sees Dalen som opprinnelig var et under-
bruk under Svartsrød. De to andre husene 
tilhørte Ragnhild og Tore Riis og i huset helt 
til høyre bodde Alexius fra 1939 til 1954.

 tekst og foto: Øystein rismyhr

Rismyhrfeltet FØr og nå

bilferie: Fra Hardangervidda, ca 1948. Hildes foreldres første og eneste bilferietur.  alle foto: Hilde Jansens album
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Historiene vi henter inn til 
våre avissider kommer 
gjerne fra våre lesere,  
som ofte har gode og 
interessante bilder fra  
vår nære fortid. 
 
Svein Olav løberg
redaksjonen@sb.no

I dag forteller Hilde Jansen litt om fa-
rens biler fra hennes barndom. Jacob 
Eftedal Stensholt var fra Helgerød, fra 
den innerste gården i Steinsholtveien. 
Besteforeldrene het Jensen og eide 
Steinsholtgården. De tok navnet Stens-
holt etter gården, men brukte Stens-
holt, da det på den tilden hørtes finere 
ut enn Steinsholt!

Første bilde er fra foreldrenes tur med 
drosjebilen som faren Jacob eide og 
kjørte. Et flott sommerbilde fra Hardan-
gervidda, og det er forloveden Hellen 
Gabrielsen som poserer i datidens vove-
de mote. Det hører med til historien at 
dette var deres første og eneste ferietur 
med bil.

Bilde nr. to fra Torvet i Sandefjord er 
tatt under krigen, trolig i 1942. Datidens 
drosjer var ofte amerikanske biler, og 
ganske flotte i forhold til europeiske bi-
ler. Han var nok ganske stolt over å kun-
ne kjøre en så flott bil. Dette var Jacobs 
første drosje, trolig en Pontiac 1937 
mod, som han begynte å kjøre bare 20 år 
gammel. Hildes far fortalte at han kjørte 
en del for politiet under krigen, men hva 
slags transport dette var, ble aldri for-
talt.

Dagens tredje bilde er igjen et bilde 
med Jacobs forlovede Hellen, her plas-
sert på drosjebilen, en Hudson 4D sedan 
1947 modell, en staselig bil. Og forlo-
veden er ikke mindre staselig! Hun ble 
senere Jacobs kone og far til Hilde og 
Henrik.

Siste bilde er fra familiens hjem på  
Raveien, hvor Hilde, som da var fire år, 
og hennes mamma står ved familiebilen 
og garasjen i 1954. Det var en Moskvitch, 
trolig 1952 modell, kjøpt etter en kolli-
sjon, som faren rettet den opp, reparerte 
og malte. Hilde husker at den var rød 
øverst og mellomgrå nederst og var en 
fin bil. 

Bilder fra et album i nær fortid

drosJe: Hudson 4D Sedan 1947 mod. Drosjen er eid av Jacob Eftedal Stensholt f.1919. På bildet 
hans forlovede, senere hans kone, Hellen Gabrielsen. Bildet er tatt i 1948.

stolt sJåfør: Jacob E. Stensholt, tatt på Torvet, ca 1938-39? 1954: Mamma (Hellen) og Hilde Stensholt hjemme på Klinestad i 1954.

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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