Veivokter i Kodal

Saker og ting som
setter minnene i sving

Slepebåten David

lokalhistorie
Veivokterne var
trofaste slitere
som med enkle
redskaper gjorde
sitt for å holde
veiene i orden.
Det offentlige veinettet var oppdelt i
veivokterroder, en
rode var som regel
mellom 15–20
kilometer.

brøytepinner: Det var ikke mye bambus den gangen. Han hogg egne hassel brøytepinner
oppe i Skorgerønningen

Sommeren 1947 heiet
alle i Sandefjord på Ballklubben, og da laget skulle
spille kamp i Fredrikstad,
mente Framnæsarbeiderne
at slepebåten David kunne
leies for turen over fjorden
for de mest interesserte.
Om Framnes Guttemusikk
spilte kjenner vi ikke til,
men stolte både gutter og
familie var med på et tettpakket dekk forteller de gamle kameratene Per Numme og
Finn Baar-Dahl. Bildet viser en del av heiagjengen med gule
og svarte vimpler godt passert Ferder. Foran sitter Tore Gulliksen og Bjørn Baar-Dahl. Bak til venstre ser vi Harald Jacobsen, Knut Valter Edvardsen og Jan Tore Johansen. Heiagjengen måtte dessverre tåle et tap, men alle var enige om at det
hadde vært en fin tur på sjøen!


Tekst og foto: Finn Baar-Dahl og Per Numme

Øystein Rismyhr
redaksjonen@sb.no

Å

være veivokter kunne være
en hard jobb. Var det surt og
kaldt, gjorde han opp ild for å
koke kaffe og tine den frosne
nistematen. Yrkesstolthet var viktig for
veivokterne. De satte sin ære i at veien
alltid skulle være i orden, og seg imellom kunne de konkurrere om å ha den
fineste veien.
Hele Kodal var oppskaket da det en
dag i 1973 kom melding om at den kjente
og kjære veivokteren Einar Tveitan var
død. Han omkom mens han var i fullt
arbeid på veien. Han hadde gledet seg
til å reise til sønnen sin i Sverige,
Gunbjørn Tveitan, dagen etter.
Einar var i full gang med å slå
ugress langs veikantene oppe i vestre
Kodal. Han hadde akkurat vært hos
Stålerød-smeden i Andebu og reparert
slåmaskinen.
Slåmekanismen på traktoren var en
lang arm som effektivt fjernet alt i sin
vei. Plutselig kom armen bort i en stubbe det var umulig å se med det blotte
øye. Armen tok tak, og traktoren veltet
rundt med en voldsom kraft. Einar hadde ikke en nubbsjans. Ikke lenge etterpå
døde han.
Han hogg ofte egne brøytepinner av

Funnet i Mokollen
ulykke: Einar Tveitan dødsulykke i 1973. 
hassel, for det var ikke mye bambus å få
tak i på Einars tid.
Emnene fant han oppi Skorgerønningen i «Dælene», ikke langt fra Slettingdalen og Brudal. Det var der han
bodde, og i dag eier sønnen Gunbjørn
stedet.
Fra barndommen er det nok mange
av oss som husker at noe av det mest
kriminelle vi gjorde, var å stjele Einars
brøytepinner og bruke dem som fiskestenger for å fange hisling i bekker og
elver.

Bagasjebæreren
Veivokterne hadde en utsatt arbeids-

før og nå

alle foto: innsamlet av Øystein Rismyhr

plass. Hver eneste dag i sitt yrkesaktive
liv ble de iakttatt av kodølingene, og var
ofte utsatt for folkehumoren.
Veivokterne brukte sykkel for å komme seg fram til de stedene hvor det var
noe å gjøre. De hadde alltid skuffa bak
på bagasjebæreren.
Noen påsto at den aldri blei brukt. En
gang en veivokter hadde vært innom ei
smie, sies det at smeden sveisa skuffa
fast til bagasjebæreren. Eieren merka ingen ting før det etter noen uker ble sagt
fra til ham.
Veivokterens jobb var blant annet å
reparere hull i veidekket, hull som vannet hadde tømt for sand. I tillegg lagde

de stikkrenner til grøfta for å unngå at
veien ble oversvømt og at vannet fulgte
hjulspora.
Under teleløsningen var det vanlig å
kaste granbar og kvist på de mest oppbløtte stedene.
Dermed var det større muligheter
for at den lille trafikken som var,
kom seg tørrskodd fram. Utover
sommeren ble gresset både i og langs
veien slått.

En veivokterjul
Når en skulle holde veiene åpne til jul
aften, hadde risgrøten lett for å bli
kald. Ofte tok det til å snø for alvor rett

oppfinner: Martinius Thorsen var veivokter i 32 år. Han fikk diplom for sin kombinerte
spade,spett og rive oppfinnelse.
oppunder jul. Ikke alminnelige snøfiller,
men filler så store som lommetørklær. Det
var ofte svært strevsomt når snøen lavet
ned om vinteren, men det kom aldri så mye
snø at veiene ble blokkert. Erling Prestbøen
brøytet, og han var lynende flink. Han var
ikke redd, han bare dulva i vei mente folk
langs veiene.
Veivokteren måtte ut i dagslys eller i nattens mulm og mørke. Langt ut på ettermiddagen kunne han sette inn bilen, plassere
snøskuffene i skjulet og anse seg ferdig med
brøytinga før jul.
Folk kunne komme dit de ville, både
med bil og med hest, med spark og med
sykkel.

Først da kunne veivokteren rusle rundt,
sette opp fugleneket og se etter om det
var nok opphogd ved til helgedagene.
Han fikk endelig vaska seg og skiftet, han
som andre folk, skjønt han hadde vel ikke
så overvettes god tro på at freden ville vare
så lenge.

Er dette for mye på kanten eller hur... alle mine kollegaer
på Jotun synes det var hysterisk morsomt og det ble en fornøyelig snakkis i kantinen under lunchen. Igjen har min gode
kollega, Stein Håvard Odden, med metallsøking som lidenskap funnet noe spennende. Dette etuiet er fra 1968 og
innholdet er fortsatt intakt! Mokollen var ikke bare et sted
man tok med gjester for å vise og nyte den fine utsikten.
Der finner man også spor etter Sandefjordinger som var ute i
annet ærend. I 1968 kostet en liter melk 50 øre mens denne
pakken med 3 hygieniske artikler kostet 3 kroner og 25 øre.
Det tok tydeligvis ikke motet fra ungdommene for 50 år
siden!

Tekst og foto: Øystein Rismyhr og Stein Håvard Odden

Navn på bilde 14.5.
Russen på vårt bilde fra 14. mai er rødrussformann Svein Samuelsen og tilsvarende
blårussformann Brit Mordahl fra 1959.

Sandar Historielag
50 år tilbake samlet de historieinteresserte
i Sandefjord seg på det store gravfeltet på
Fevang og valgte et styre med formål å samle seg til aktiviteter med fokus på de tider
som har vært. Og hva var nærmere enn å
gjøre dette i et område som meget synlig
viste rester etter den første bosetning i vår
kommune. Gravhaugene ligger der som bildene våre viser rett ved den gamle Kongeveien, senere kalt Sørlandske Hovedvei, Raveien og E-18. Det første styret hadde Egill
Thoresen som leder med styremedlemmene Leif Hunskaar, Johnny Liverød, Sigurd
Solberg og Borghild Hunskaar. Da professor

Nicolaysen i 1875 kom hele veien fra Oslo
for å grave i disse haugene, viste det seg at
han ikke var den første til det. Gravrøvere
hadde vært der hundrevis av år før han.
Men haugene bygd over gravstedene er
fortsatt godt synlige i bøkeskogen, og det er
akkurat her som Sandar Historielag i morgen skal minnes sin stiftelsesdag. Bildet til
venstre er tatt en tidlig vårdag i 1961, mens
nåbildet et tatt i våres der naboene Ella og
Anne Kvan Rønningen står foran de samme
boketrærne som bare har vokst litt på de
siste femti år.
Tekst og foto:
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