
I mIne besteforeldres vesle bokhylle var det i sin tid synlig et 
veldig gammelt og slitt album med små, stive fotografier. I 
barndommen var det alltid mange gamle mennesker som 
visste hvem som var avbildet. Dessverre var det få den gang 
som tenkte på ettertiden ved å skrive navn på baksiden. På 
dagens snart 100 år gamle bilde av den engang meget kjente 
fotograf i Sandefjord, Fred. Hansen, har Eldbjørg Toldnes 
Høydahl i Porsgrunn påskrevet de avfotografertes navn. Det 
er den unge Erling Schelbred og formodentlig hans mor. 
 Tekst: Harald Fevang/Foto: Arkiv

Det gamle bildet

noen gAnger kunne handelsskip komme til havner hvor 
skipets egne lossebommer måtte brukes. Da ble det gjerne 
overtid på matrosene, og elektrikeren kunne få lange dager.  
På dette bildet fra kokeriet Kosmos 4 i 1964 og ellers også på 
andre kokerier, kunne nok vinsjene gå varme på hektiske 
fangstdager. På kjøttplanet hadde vinsjreparatør Svanberg 
som oftest hendene fulle. Her skimtes han helt til venstre 
med sin tradisjonelle alpelue i farta sammen med sine ivrige 
assistenter. Stoppet vinsjen kunne kjøttstykkene hope seg 
opp som berg før de havnet nede i kokene!

 Tekst: Harald Fevang/Foto: Harald Sand

Dekksarbeiderne

Saker og ting som  
setter  minnene i sving

KAmFjordverven vAr A/S Thor Dahl’s 
reparasjonsverksted for hvalbåter fram til 
midten av 1960 tallet. Selv var jeg hjelpe-
gutt i maskinen på Thorørn sommeren 
1964. Huset til høyre var etter hva jeg kan 
huske lager og verksteder. Bygningen til 
venstre med skråtak var kontorer med blant 
annet sveise bod(er) til venstre. Det ble for-
talt at taket hadde blitt blåst av engang da en 
av arbeiderne forsøkte å slaglodde en ben-
sintank uten å ha gjort tanken gassfri på for-
hånd. Som det fremgår av bildet var utkjø-
ringen fra anlegget ikke av de enkleste, spe-
sielt  ved arbeidsdagens slutt. Men det var 

artige episoder også, som da Calo fisket ål 
under utedoene og sa at de var fanget i 
Hemskilen da han solgte dem i byen. Og så 
var det M/S BRIA som sammen med en av 
de gamle kokeribåtene ble benyttet til å 
skifte hvalbåtene mellom  Verven», Fjellvik-
opplaget og Thorøya.

 Tekst: Arthur Iversen  
 Foto før: Harald Bostrøms samling
 Foto nå: Svein olav Løberg 

KamfjordvervenFør og nå

1925: Skolebarn på Hvitstein 1925. Navn finnes i teksten.  Foto: Mary røds albuM
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For en guttunge i 
femtiåra var det en 
fryktelig lang vei til 
Kodal og til tante 
Gerd på Hasås.  

Og selv om onkel 
Mathias mente at 

det måtte være greit 
å sykle forbi alle 

svingene opp mot 
Vaggestadskolen 

over Brekkebrua ved 
Storelv til Stivannet 
og forbi butikken på 
Ærmen og fram til 

Kirken, var det  
likevel så langt at det 
ble bare med de to 

gangene. 

Harald Fevang
redaksjoen@sb.no

B il og buss var lettere. Bussen 
gikk den gang fra Haukerød 
fram mot kirkebygda med en 
omvei via Hvitstein og Geira-

stadir og var spennende nok gjennom 
villmarka. For Kodal var jo skikkelig på 
landet. 

Der var skogene så store at bondegår-
dene gjerne hadde egen både sag og se-
ter i hvert fall på Hasås.

«Lægge sæ»
I kulpene på hver bekk langs veien var 
det fisk, som regel tryte og hisling.  
Ellers var det både et Stivann og et  
Gallisvann full av fisk. De som bodde 
langs veien snakket også litt anderledes 

Veier til Kodal

1947: Vinterbilde fra Trevland februar 1947.  Foto: Politiarkivet

1914: Skoleveien på Hvitstein i Kodal ca. 1914.  Foto: Privat Postkort

enn oss fra «byen». De sa «inte» og 
«møe» og «ærbe» og «fert ile» og om 
«kvællen» sa de «lægge sæ» og Arnt på 
Nedre Hasås hadde til og med tid til å 
snakke med en liten gutt mens han hogg 
ved, og tante Maren kunne høre på  
når den samme gutten gjerne ville se  
på alle de fine frimerkene hun hadde  
på de gamle julekortene i esken i  
kommoden.

veiene var vaskebrett 
Om sommeren var det mye støv i vei-
kantene oppover mot Kodal, og kjørte 
bilene litt fort over «vaskebrettene» 
måtte folk langs veiene snu seg bort og 
holde seg for ansiktet for alt støvet. 

Om vinteren var veiene ikke alltid så 
godt brøytet. De kunne også gjerne føy-
ke litt igjen på utsatte steder ved Skjeg-
gerødkrysset.

Vårt bilde fra Trevlandsvingen den 
24.2.1947 viser to lastebiler på litt slap-
sete føre. Z-13055 kommer øyensynlig 
kanskje fra byen med tomt lass, mens 
bilen til høyre kommer kanskje helt fra 
Rennesik sydover med et lass favneved 
som har fått en sleng. 

Veiene på denne tiden kunne være 
både smale og subbete så snøværet var 
ikke noe særskilt for Kodal. Bildet viser i 

alle fall at stabbesteiner kunne hjelpe til 
å holde vogner på veien selv om et ved-
lass i farten gjerne kunne forskyve seg 
kraftig.

mosegrodde stolper
En artig detalj i dette gamle bildet er  
telefonstolpen i høyre vegkant. Trær i 
Kodal har alltid vært til å bruke slik de 
har grodd i skogen, og hadde de stått på 
skrinn skogsmark og var tettgrodde, råt-
net de ikke så lett. 

Om de var litt krokete kunne de  
være like gode som stolper og etterhvert 
kunne de til og med bli mosegrodde.  
Et hyggelig tegn var det også om de  
fikk besøk av hakkespetten etter noen 
år.

De som ferdes langs veiene i Kodal 
1947, og om så det er i 2014 har de fleste 
hatt noe til felles. De hadde gjerne na-
boer, kjente og familie som gikk på sko-
len på Hvitstein i 1925 som vi på denne 
siden viser bilde av. 

Selv om det er lenge siden bildet ble 
tatt, er de fleste etternavn fortsatt godt 
kjente i bygda. Bildet har vi lånt av Mary 
Rød født på Neitra i Kodal (navnet betyr 
Nedpåjordet!) 

Første rekke fra venstre: Sigurd Hvit-
stein, Reidar Hvitstein, Magne Skoli, 

Hans Hvitstein, Bjarne Mønnerød, Tryg-
ve Strandskog, Reidar Gjeldstad, Reidar 
Halvorsen, Einar Jensen, Hans Trollsås. 

Andre rekke fra v: Reidar Nomme, Per 
Skarstein, Einar Gallis, Agnar Gjeldstad, 
Nils Hvitstein,Trygve Halvorsen, Osvald 
Tveitan, Harald Strandskog, Nils Tan-
gen. 

Tredje rekke: Karen Lovise Tveitan, 
Maren Liverød, Magna Mønnerød, 
Marthe Marthinsen, Magnhild Trollsås, 
Ingeborg Liverød, Gudrun Rollstad, 
Hjørdis Tangen, Borghild Granasne, Val-
vorg Jensen, Astrid Gjeldstad. 

Fjerde rekke: Lærer Olav Strandskog, 
Gudrun Strandskog, Anna Granasne, 
Magnhild Granasne, Gunvor Larsen 
Moa, Astrid Mønnerød, Gulveig Liverød, 
Halverd Jensen, Benny Jensen, Ingbjørg 
Liverød, Signe Gallis, Inga Tveitan, Han-
na Kristoffersen, lærer Ingrid Auby.

Femte rekke: Robert Stensrud, Anders 
Nomme, Nils Tveitan Tomta, Ragnvald 
Tveitan, Sverre Gjeldstad, Håkon Johan-
sen Bakkane, Berta Kristoffersen, Berte 
Liverød, Ingeborg Trollsås, Ingebjørg 
Gjelstad, Astrid Reinertsen, Inga Bakke, 
Aslaug Strandskog.

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
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