
Damer har alltid mer enn menn vært interessert i kjoler, 
moter, tekstiler og butikker. Med en mor som sydame var det 
naturlig at min barndom var preget av tøyer og symaskiner. 
Men jeg fikk også godt innblikk i hva de forskjellige butikker 
hadde av varer. Dette snart 60 år gamle bildet av utstillings-
vinduet til Anders H. Schau, kunne vel kanskje ikke konkur-
rere med tilsvarende til Dokken eller Stensbye, men du  
verden for et variert utvalg av bysteholdere, hofteholdere 
med stropper og ikke minst underskjørt. Alt i lakserødt  
selvfølgelig!  Tekst: harald Fevang/Foto: arkiv

Butikkene

NoeN av distriktets sjømenn ble nærmest kjendiser i lokal-
miljøet. Grunnene kunne være mange, men helst var det 
kanskje fordi det gikk mange historier om dem enten det nå 
var landlovshistorier, arbeidshendelser eller idrettsbegiven-
heter. Dagens bilde viser en slik kjendis, Willy Sjømann som 
femtiåring ombord på motortankeren Thorsaga i 1973.  
Matros Willy Johansen var rederiseiler hos Thor Dahl og 
sammen med kaptein Per Mathisen kanskje den mest idrett-
sinteresserte i hele rederiet. Willy ble i sin tid sykeavmøn-
stret etter et besøk i skibakken i Innsbruck. Under en konkur-
ranse ble det fortalt at magen hans sprakk av spenning!

 Tekst: harald Fevang 
 Foto: Thor Dahl arkivet

Willy Sjømann

Saker og ting som  
setter  minnene i sving

alle bilDer fra leirstedet Strand og alle 
bilder av nybygg fra Framnes mek. verksted 
og mange skolebilder gjennom etterkrigsti-
den og tusenvis av andre bilder ble i en år-
rekke besørget av Richard Jørgensen som vi 
ser med sin bil til venstre på dette bildet. Og 
nede i kjelleren på hans forretning der mør-
kerommene var, ble alle disse bildene gjen-
nom alle år fremkalt og kopiert til glede for 
veldig mange. De aller beste ble utstilt i 
montre utenfor butikken til glede for man-
ge. Det var nesten som å komme i avisen når 
bekjente ble festet opp I disse vinduene. Og 
betjeningen i forretningen visste alt om 

foto! Og det var alltid den samme betjenin-
gen! År etter år etter år. I dag er mannen bak 
det hele borte. Forretningen er bare et min-
ne, men alle bildene henger og står fortsatt 
godt synlige i mange hjem i hele distriktet. 
Vårt bilde fra Kongensgate 2015 viser andre 
aktiviteter i fotografens hus, og i kjelleren er 
det nok godt utluftet slik at det ikke lenger 
finnes noen eim av fremkallingsvæske og 
fiksersalt. I dag skjer jo alt digitalt uten kje-
mikaliedunster!  
 Tekst og foto: 
 harald Fevang og Svein olav løberg
 Foto før: SlS bildebase

Fotografen rykker utFør og Nå

harejeger: «Er du fra Kodal og i tillegg harejeger kan du begynne i morgen!» sa Odd Gleditsch senior. Til høyre Karl Einar Sofus 
Gleditsch (far til senior), foran sitter Johan Martin Slettingdalen. alle foto fra boken

lokalhistorie
 

En ny bok som tar  
sikte på å gi lokal-
historisk innsikt og 

innblikk på en ny og 
interessant måte. 

øystein RismyhR
redaksjonen@sb.no

G jennom en fyldig tekst og nær 
500 bilder har jeg på 320 sider 
fortalt om store og små begi-
venheter i kodølingenes liv de 

siste hundre årene. Her møter du lære-
re, bønder, krigsseilere, handelsmenn, 
bygdeoriginaler samt noen kjente kvin-
ner og menn med et nært forhold til 
bygda. 

Dagliglivet
Det viktigste for meg har vært å skildre 
dagliglivet i Kodal i denne perioden – 
hvordan vanlige mennesker levde sine 
liv – og hvordan de ble preget og formet 
av sine sambygdinger og av viktige in-
stitusjoner som skole, idrettslag, teater, 
m.m. Fire av kapitlene handler om An-
dre verdenskrig, som selvsagt satte va-
rige spor i bygda.

Jeg har følt at det har hastet med å få 
utgitt denne boken. De siste to årene har 
jeg reist rundt i Kodal og samlet verdi-
fullt stoff om enkeltpersoner og viktige 
begivenheter.

verdifulle bidrag
Uten bidragene fra den eldre generasjo-
nen ville ikke denne boken ha sett da-
gens lys. Nærmere 150 timer med sam-
taler av 50 personer er tatt opp på lyd-
bånd. Dette er hovedkilden jeg har hen-
tet historier og faktastoff fra. Alle bilde-
ne jeg har fått bruke, er spesielt viktige, 
for da ser vi med egne øyne – og det gjør 
også de som kommer etter oss – hvor-
dan folk så ut, hvilke klær og redskaper 
de hadde, og hvordan de levde. 

Jeg retter en varm og spesiell takk til 
alle personene som har åpnet sine hjem 
og gitt verdifulle bidrag til denne boken!

Andebu Sparebank er selgeren av 
boka i Kodal og Sandefjord.

Neste år kommer bind 2!

Bygdeliv i gamle dager

moromann: Anders Hov alias «Karisen» var datidens Ivo DaCapo. Skogshuset hans var så 
trekkfullt at katta måtte klore seg fast i gulvet for ikke å bli sugd ut gjennom pipa.

fest: Kodølinger på vei til fest på Vonheim lokalet. Kusken Karin  Rismyhr har full kontroll på hesten og passasjerene Lars Jensen, Peder 
Trollsås, Oddveig Riis og Ingrid Trollsås.

tørrestad: På denne gården på Tørrestad satt Einar Berge og skrev sin spennende 
krigsdagbok

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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