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Ko-operativen eller Samvirkelaget hadde stor 
betydning for varehandelen mange steder 
tidligere. I femtiårene var det Samvirkelaget på 
Gogstadveien som hadde hand om en stor 
omsetning av varierte varer. Seinere, som dette 
bildet viser fra Krokemoveien i 1963, etablerte 
S-laget seg i denne beskjedne butikken i 
veikanten rett ovenfor Bugårdsdammen. 
Denne butikken består fortsatt i utvidet 
utgave, men med etableringen av trafikkmaski-
nen på Fokserød har Samvirkelaget gjennom 
OBS varehus seinere markert seg enda mer 
solid i vårt distrikt. Plasseringen inntil E-18 i 
Fokserødskogen ved innkjøringen til Torp 

Flyplass er en av distriktets mest trafikkerte 
områder. Og handelen skjer jo mest der folk 
flest ferdes!
    Det kan vel sies at utviklingen for Samvirke-
laget har vært betydelig når vi ser dette bildet 
fra 1963 fram til det OBS! vi ser på Fokserød i 
dag. Men det gjelder vel kanskje generelt all 
varehandel de siste 50 år.
    Bilde fra samme sted 5.2. 2014 viser at det 
fortsatt er forretningsdrift langs Krokemo-
veien.
 tekst: harald fevang 
 foto før: Politiarkivet 
 foto nå: Bjørn Marum olsen

 
Samvirkelaget på Krokemoveien

Dette bildet fant vi i negativsamlingen til vaskerisjef Norvald 
Fuglestrand på «Thorshøvdi» fra sesongen 1963-64. Bildet viser 
en av mannskapet på båten midtveis i sesongen i linebingen 
eller kanskje det er trosselageret? Hva hans arbeid er og hva han 
heter kjenner vi ikke til, men det skulle være mulig at noen nå 50 
år etter kanskje kjenner han igjen? Portrettet er godt som de 
fleste av Norvald Fuglestrands bilder er fra denne tiden. Han er 
forøvrig enda i dag i en alder av 85 år en flittig fotograf for 
diverse medlems- og menighetsblader over hele fylket.
 tekst: harald fevang 
 foto: norvald fuglestrand

Trosser på Thorshøvdi

saker og ting som 
setter minnene i sving

Har du bidrag til denne siden?
Levér 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 sv-er-lu@online.no

sandefjord lokalhistoriske senters redaksjonsgruppe:
sideansvarlig: Harald Fevang, 
Bildeansvarlig: Ragnar Iversen. 
Medarbeidere: Sven Erik Lund, Svein Olav Løberg, 
Bjørn Hoelseth, Dag I. Børresen, Odd Galteland, 
Tor Skagun, og Tor Børresen .
kontaktperson: 
Sven Erik Lund, tlf. 928 27 154

I min barndom var 
bildebladet «Aktuell» et 
nyttig organ for alle 
som var nyhets- og 
idrettsinteressert. 
Dette ekstranummeret 
fra mars 1957 var en 
fest å lese for oss unge 
med slike interesser. At 
fedre hadde de samme 
interessene gjorde at 
bladet ofte havnet på 
salongbordet, og 
akkurat i dette tilfellet 
har innholdet også 
gledet flere hele 57 år 
etter utgivelsen! Bilder 
av favorittene ble av 
mange yngre behørig 
klippet ut og limt inn i 
utklippsbøker og de 
ivrigste kunne også få samlet noen ekte autografer av stjernene 
hvis de dukket opp i vårt distrikt. Ukebladet er dessverre 
forlengst gått inn.
 tekst: harald fevang

Ukebladet «Aktuell»

Hva var det med Geirastadir 
Turisthytte som gjorde at 
denne hytta ble så popu-
lær? Alle skulle opp til 
Kodal på ski i femtiårene, 
for ikke å snakke om de to 
tiårene foran. 

Harald Fevang
redaksjonen@sb.no

Bussene fra byen gikk smekkful-
le i helgene. Den Høyere Skole 
og andre skoler la skidagene 
sine hit, og sannelig var jenter 

og gutter beboende langs Raet så sporty 
i 1960 at de lot bussene gå fra seg og 
gikk i stedet på ski hele strekket i den 
blåmerkede løypa til Turistforeningen 
over Fokserød, Kråkfoss, Dammen, 
Hasås og helt fram til Gjerstad der hytta 
lå vakkert til oppe i lia. Og løypene var 
ikke engang gått opp på forhånd!

rekordstor oppslutning.
For å forstå denne begeistringen må vi 
lese oss tilbake i jubileumsberetningen 
fra 1942 der det fortelles at allerede i 
1933 måtte det 6 busser til for å frakte 
skiturister på en fin vintersøndag fra 
byen til Kodal, enda dette var hele 6 år 
før Geirastadir Turisthytte ble bygget.

I nevnte beretning går det fram at  
etter at arkitekt Henrik Nissen i Oslo 
hadde levert sine tegninger fikk bygge-
komiteens formann, Georg Moe, med 
seg følgende personer i komiteen: frk 
Peten Ytterbøe, Odd Gleditsch, Carl 
Corneliussen, Ansgar Skorge, Rolf Ra og 
M.A. Andresen.

Mange overnattinger
Det innrømmes at etter åpningen av 
hytta i 1939 fikk en rekordstor oppslut-
ning fra de over 1000 medlemmene om 
alt som foregikk på Geirastadir. Det er 
skoleturer, åpning av nye løyper, diver-
se arrangementer og mange overnattin-
ger. Hytta hadde vinteren 1942 fullt be-
legg hver helg og ofte også gjennom 
ukene. Vår, sommer og høst kom man-
ge syklende på besøk for skogsturer,  
fiske- sopp- og bærturer. Vertskapet,  

familien Aanerød får en stor del av 
æren for hyttas popularitet. Og alt dette 
fortsatte til langt opp i sekstiårene.

Et av medlemmene i Turistforenin-
gen fra den gang var telemarkingen Olaf 
Strandskog som selv var lærer og inn-
flytter i bygda. Han kan ikke få fullrost 
nok de lokale innfødte I Kodal. Det var 
jo dem som var naboer og grunneiere til 

byfolkets turisthytte med tilliggende 
herligheter. Under overskriften «Kodal 
er noe for seg sjøl» skriver han flere si-
der i beretningen fra 1942 som vi i den-
ne sammenheng gleder oss over å kun-
ne gjenta deler av:

Jeg tror det er med Kodal som med 
enkelte lykkelige mennesker: De som 
bor der vinner seg ved omgang! En blir 

mer glad i dem etterhvert som en bare 
lærer dem å kjenne!

solide kvinnfølk
Om det lever folk i Kodal i dag, skriver 
han videre, som kan føre slekten sin til-
bake til noen av dem som hviler i grav-
haugene her, er det jo umulig å vite noe 
om, men sikkert er det nok at mange 

Geirastadir i Kodal

skitur: Jenter på skitur til Geirastadir i 1960, fra v. Aud Abrahamsen, Anne Grethe Holm og 
Ragne Evensen. foto: Privat

1942: Fulle busser fra byen til Geirastadir med glade skigåere 1942.
 foto: Privat

1972: Disse var til stede og serverte og hjalp til ved et dansekurs Sandarringen hadde, trolig i 1972. Kan noen hjelpe med hvem 
personene er? foto: Privat

kan føre slekten sin nokså langt tilbake. Så-
ledes er det flere som slekter ned fra Kari 
Hvitstein som levde på Hvitstein 2-300 år 
tilbake. Denne Kari skulle være «ei særs du-
gande» kvinne og eide så godt som hele 
Hvitstein og store skogvidder. Hun drev da 
også flere sagbruk. Det fortelles i tillegg at 
hun drev brennevinshandel på Hvitstein. 
Det er da også mulig at det er fra denne tida 

det skriver seg det ordet om at det skulle tre 
lensmenn til for å ta en kodøling.

Hvordan det er med det, er jo ikke godt å 
vite, men det tyder i hvert fall på at kodø-
lingene før i tida ikke var til å spøke med.

Ett er i hvert fall sikkert, og det er at  
kodølingene må ha gått fram i visdom med 
kjempeskritt, så for den saks skyld kan de 
nå godt greie seg – uten lensmann.


