
Bor du på Østerøya er det langt til blåbærskogen på Fevang. 
Selv hadde jeg ikke egen sykkel sent på femtitallet, så jeg 
måtte låne min fars på denne langturen sammen med onkel 
og en fetter. Det var en tung sykkel med ballongdekk for en 
liten gutt. Og så måtte jeg sykle på skrå under stanga hele den 
lange veien. Hjemveien gikk om Haukerød. Der ble det en 
hvilestopp med innkjøp av en suvenir «Hilsen fra Hauke-
rød», som vises på bildet. Et bra minne fra en fin og slitsom 
blåbærtur synes jeg. Tekst og foto: Harald Sand

Suvenir fra Haukerød

underTegnede Hadde i nærmere 7 år fra 1967 gleden av 
nesten daglig å dele ut lokalaviser fra Norge til sjøfolk i hav-
nebyene Rotterdam, Yokohama, Singapore, Manila, London, 
Hamburg og Miami. Jeg er stolt over å fortelle at det var alltid 
en stor glede både for meg og de som fikk avisene. Til lengre 
borte fra Norge sjøfolk var, dess mer populære var avisene.
Dagens bilde viser overstyrmann Karl Edv. Nicolaysen på 
m.t. Thorsaga som i 1980 hygger seg med en fersk utgave av 
sin lokalavis Sandefjords Blad. Skipet hadde på denne tid 
hele 11 av mannskapet fra Sandefjord, nemlig styrmannen 
som nevnt og hans kollega Gisle Sæther, dekksgutt Karl Tore 
Nilsen, maskinistene Frantz Hofer, Oddvar S. Riis, Jon Røer 
og Terje Skjelbred, elektriker Kjell C. Nilsen, pumpemann 
Bjørn Sveen, motormann Eivind Singdahlsen og smører Wig-
go Evensen. 
 Tekst: Harald Fevang  
 Foto: Thor dahl arkivet

Hjembyens avis

Saker og ting som  
setter  minnene i sving

Min Mor, forteller Jacob Stein (93), gikk 
sammen med Peder Rismyhr på Prestbyen-
skolen. Både Astrid Skorge og Anna og min 
mor hørte til Prestbyen skolekrets. Anna 
hadde bygdehistorikeren Lorens Berg som 
lærer. Seinere kom lærerne Hans Sukke og 
fram til 1916 var det Hans Kristian Berge. Vi 
kan vel si det slik at alle disse var med å for-
me Astrid og hennes tre søsken på deres vei 
videre i livet. Men skoleveien i Kodal den 
gang kunne være både lang og slitsom, for-
teller han.  Men skolen som skulle hjelpe ko-
dalungene til å bli gagns mennesker i kon-
geriket, hadde det høytidelige navnet Prest-

byen Skole, og i nyere tid var det lærer Klei-
ve som alle hadde stor respekt for. Det gam-
le bildet viser skolen slik den lå nær Gallis-
vannet i forrige hundreår med avgangsele-
ver og lærer høytidelig oppstilt. På bildet 
sees fra venstre: Johan Skorge, Sofus Hasås, 
Lorens Berg, Karl Heia, Hans R.  Trevland, 
Maren Berge, Marie Holmen, Anna Holand, 
Agnes Bjørndal, Anna Rismyhr, Lovise Gallis 
og Berta Rismyhr. Nå-bildet viser at skolen 
for lengst er borte og erstattet med andre 
bygninger.

 Tekst og foto: Øystein rismyhr

PrestbyenskolenFØr og nå

eldst: Astrid Skorge som hundreåring i 1993. alle foto: fra boken «bygdeliv i gamle dager»

 

lokalhistorie

Astrid Skorge ble 103 år,  
6 måneder og 18 dager. 
Hun ble født 27. Oktober 
1893 og vokste opp på 
Skorgerønningen oppe i 
«Dælane». Det er et lite 
småbruk på 41 mål, ca. 5 
km nord for Kodal kirke.  
Vi som er fra Kodal,  
kjente Astrid som en av 
«Rønnings-jentene».  
Den andre «halvparten» 
var hennes søster Anna.

Øystein RismyhR 
redaksjonen@sb.no

Hvem var Astrid Skorge? Jakob 
Stein (89) i Andebu er sønn 
av Astrids søster, Sigrid.  
Under et besøk forteller han 

levende om hvem hun var og hvilket liv 
hun levde.

Astrid var datter av Anton Severin 
Aronsen og Olava Lovise Iversdatter. 
Olava Lovise ble født på Heia i Kodal i 
1862 og var datter til Ivar Ellefsen Heia 
og Lene Andrea Andersdatter. 

Ivar ble født i 1812 på Snappen i Kodal. 
Lene ble født i 1820 i Nommesetra  
i Kodal.

De var til sammen 4 søsken, Adolf Ing-
vald, Anna Sofie, Sigrid og Astrid. I følge 
bygdeboka bygde Anton framhus og ut-
hus i Rønningen i 1896. 

Hans Gulliksen fra Sandar tok 102 kr. 
for å sette opp tømringa. Det er omtrent 
det man betaler for en pakke sigaretter i 
dag. Hønsehus ble bygd senere. Tidlige-
re sto det bare et gammelt lade der, som 
tilhørte Ole Sletholt.

Navnet Skorgerønningen kommer av 
at det tilhørte Skorge. Det var ikke så 
«gørr nøye» med navnsetting den gan-
gen sier Jakob. Anton overdro det lille 
bruket til døtrene Astrid og Anna i 1944 
for kr. 500.

Astrid og søsteren Anna fulgte hver-
andre hele livet og ingen av dem ble gift. 

Andebus eldste i manns minne

svenske aner: Rønning-jentenes far Anton Aronsen hadde svenske aner.

kodal: Kirkebygda i Kodal med Korpås i bakgrunnen

De levde sammen som gode venninner. 
Astrid hadde som ung, jobb som tjenes-
tepike på en gård i Sandsvær. Hun had-
de ingen utdannelse og hvis du ikke 
hadde lært noe så får du gjøre det du 
kan, sier Jakob.

Farfaren til Astrid, Aron Nilsen Dale-
ne, kom «tøflende» fra Sverige sammen 
med en søster som var sykelig. 

De bosatte seg på det lille stedet oppe i 
«Dælane». I en tid var Aron sjefen for 
byggingen av Hagnesbrua som nå er ko-
blet ut. 

Kirkeg jenger med lyst sinn
Astrid og Anna var religiøse og trofaste 
kirkegjengere i Kodal kirke. Når vi be-
søkte dem i påsken måtte vi være med 
dem til Kodal kirke. Vi hadde ikke vondt 
av det da, sier Jakob. 

Oppe i Skorgerønningen var det  
Astrid som styrte. Anna var mer i bak-
grunnen og mye roligere. Astrid var en 
mester til å brodere og satt med det hele 
tiden.

Begge Rønningsjentene var også litt 
vittige. «Fækk du inte med dæ no mei-
re?» kunne Anna si når Astrid hadde 
vært på handletur. 

«Du skjønner det Anna, jeg hadde inte 
hest», kunne Astrid svare oppgitt.

Fjøsstell måtte til
Astrid hadde sammen med Anna 2-3 
kuer, ungdyr, griser og 50-60 høns. Jen-
tene måtte daglig i fjøset for stell og mel-
king. 
En vinter da vi gikk fra Stein på barmark 
over skogen til tantene våre husker jeg 
godt, sier Jakob. Det var etter at mor var 
død. 

Det var oss tre søsknene; Arnt, Solveig 
og meg, sier Jakob. Arnt hadde fått spei-
derkniv og vi gikk tur opp i Skorgesko-
gen hvor far hadde et hogstfelt. Der la 
han igjen kniven sin og vi måtte oppover 
der en gang til. Det var slitsomt etter 
først å ha gått en hel mil.

Barnemisjon på nabogårdene
Rønning-jentene var også mye på bar-
nemisjon hos naboene Ruth og Bård 
Hasås og hos Reidun og Bjarne Valstad. 
På 50 – og 60 tallet var det store barne-
flokker på de to gårdene. 

De hadde også ofte barnemisjon 
hjemme hos seg selv. Astrid holdt an-
daktene, for hun var den mest taleføre. 
Anna pratet ikke så mye. 

De sang fra santalmisjonens sangbok. 
Formålet var nemlig å samle inn  
penger til santalmisjonen gjennom ut-
lodning. 

På Rønningen ble kakao alltid kokt på 
vann, den var mektig sterk og lite god, 
minnes de som var med. Hasås- og Val-
stad-ungene var vant med melk i kakao-
en, for de hadde jo kuer.

På sine eldre dager
De siste 18 årene av sitt liv bodde Astrid 
på Andebu sykehjem. Der var hun fort-
satt aktiv. Hun som var så flink med 
håndarbeid ble en populær leverandør 
til basarene på hjemmet. 

Som 100 åring fikk Astrid gratula-
sjonsbrev fra Hans Majestet Kong Ha-
rald. Det var høyst fortjent og varmet 
nok godt.
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