
Skoledagen vår i Kodal startet alltid med at vi sang ei sal-
me fra Landstads salmebok. Jeg mener å huske at vi også 
leste «Fader vår». Deretter var vi i gang med første time som 
var bibelhistorie. Faget bestod selvsagt i historier fra bibelen, 
men også salmevers. Vi brukte mye tid på å lære salmer uten-
at. Etter en ikke alt for lang bibelhistorietime var det frimi-
nutt. Vi stormet ut til en, for de fleste, aktiv fritid.Avbildede 
Landstads salmebok er i privat eie, og er 1876-utgaven, en 
påkostet utgave med preget skinninnbinding. 
 Tekst: Jan einar rolstad/Foto: Svein olav løberg

Salmeboka

en Forløper til det som senere skulle bli en verdensom-
spennende spesialtransport. «Jarama» ble bygd av Kieler Ho-
waldtswerke i Kiel, og sjøsatt 22/02-1956. Overlevert til sine 
eiere, Anders Jahres Rederi A/S, Marian A/S og Toba A/S, San-
defjord, 29/03-1956. «Jarama» var det første tørrlastskip som 
Anders Jahre bygde ved Kieler Howaldtswerke. Hun var den 
første av samme typen de neste årene som gikk i bilfrakt mel-
lom Tyskland og USA for VW-konsernet. Overtatt av A/S Kos-
mos i september 1961. I 1962 gikk avtalen med Volkswagen 
ut, og hun gikk inn på en avtale med Rudolf A. Oetker, Ham-
burg. Solgt i 1968 og flere ganger senere. Hogd i Chittagong, 
Bangladesh i 1980.

 Tekst: ragnar Iversen (www.skipshistorie.net) 
 Bilde: privat

Ms «Jarama» (II)

Saker og ting som  
setter  minnene i sving

parallellveIen I nordkant av jernba-
nen, var lenge preget av fornem velstand. 
Villaene var store og solide, tomtene var 
store og selve veien var rammet inn av en 
vakker alle`. Nabotomten inntil jernbanes-
villene var lenge preget av Statsbanenes be-
hov for en romslig og variert lagerplass som 
bildet fra 1963 viser.  Noen ville også gjerne 
prøve seg med litt privat parkering her.
Gamle bilder viser at en del av tomta som lå 
nærmest jernbaneundergangen opprinne-
lig var en del av den gamle gravplassen ved 
Sandar Kirke, og selve sporet ble da fra 1880 
også lagt rett over de gamle gravene.

I dag er dette området omgjort til en mo-
derne parkeringsplass både for dag- og kort-
tidsparkering, og den gamle villabebyggel-
sen i nordkant er i stor grad i ferd med å bli 
kraftig fornyet.

 Tekst: Harald Fevang 
 Foto før: politiarkivet 
 Foto nå: Bjørn Marum olsen

Sandarveien 1963Før og nå

ras: Det tok nesten to måneder fra raset gikk til kjørebanen var farbar.  Foto: oddvar akselsen
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Solveig og Thore Johansen 
husker ennå godt det 
dramatiske raset som 
stengte Kodal inne.  
Det gikk 40 dager fra  
raset gikk til utbedrings–
arbeidet ble påbegynt og 
stemningen i Kodal var 
derfor amper.
 
Øystein RismyhR
redaksjonen@sb.no

De skulle snart gifte seg og had-
de fått leie 1. etasje i et bitte 
lite hus i Breiliveien som de 
skulle flytte inn i. De hadde 

denne kvelden vært i huset for å ordne 
opp før innflytting, og hadde med Tho-
res lillesøster Evelyn, som også skulle 
hjelpe til. 

Det ble sent på lørdagskvelden før  
de omsider satte seg i bilen for å  
kjøre hjem til Thores mor og far på 
Skjeggerød.

7. september 1963
Da vi kom kjørende mot Skjeggerød 
med lillesøster Evelyn i baksetet var det 
overskyet med lett tåke, og mørkt fortel-
ler Thore og fortsetter;

Plutselig skimtet vi at venstre side av 
veien så veldig mørk ut, jeg stoppet bi-
len og sveivet ned sideruta. 

På siden av døra var det montert søke-
lys, så jeg rettet lyset mot kjørebanen 
ved siden av bilen og så at en del av vei-
banen ikke var der lenger. Det var bare et 
stort krater der.

Jeg hørte fra den andre siden av Stor-
elva at Håkon Ottersen ropte: Kom dere 
vekk! – det er livsfarlig å stå der!

Jeg rygget og satte bilen tvers over 
veien ved gården til Rakel og Harald Ot-
tersen, for å stenge for eventuell trafikk 
fra syd. Solveig stilte seg opp ved bilen 
for å forklare eventuelle trafikanter hva 
som hadde skjedd.

Gjennom tåken så jeg at det kom en bil 
nedover bakken fra «Slakteriet». Jeg 
sprang forbi rasstedet mot denne bilen 
for få stanset den. Jeg sto midt i kjøreba-

Da Kodalveien forsvant i Storelv! 

skjeggerød: Utsikt mot Skjeggerød krysset fra gården til Anders Skjeggerud noen år før raset. 
 Foto: Privat samling

utgraving: I perioden rundt raset fra 1960-64 foregikk det store utgravinger i Storelv 
(Brekkeelva).  Foto: Privat samling

nen og veivet med armene, føreren så 
meg og fikk stoppet i tide. Bilen var full 
av ungdommer som kom fra dansefest 
på Vonheim. 

Føreren sa til meg at han trodde det 
var en full mann som gikk midt i veien 
og rava, men han oppfattet heldigvis at 
det var noe jeg forsøkte å melde.

ringte politi og veivokter
Ungdommene tok ansvaret med å stop-
pe trafikken som kom fra nord mens jeg 
sprang tilbake til gården. 

Jeg lånte telefonen og ringte først  
til politiet i Sandefjord og så til vegvok-
ter Lars Vestly og meldte fra om hendel-
sen.

Mens vi ventet på folk fra politi og 
vegvesen, kom det etter hvert flere biler 
som måtte stoppe, og det samlet seg fle-
re folk ved rasstedet.

Plutselig gikk det et ras igjen slik at 
mye mer av kjørebanen forsvant rett 
ned. Nå var det bare mellom en og to 
meter igjen av den asfalterte delen av 
kjørebanen. 

Da kom det ei Sandefjordsdrosje fra 
Vonheim med ungdommer, føreren 
kom ut og så an forholdene som han sa, 
deretter ba han oss om å flytte oss unna 
for han skulle kjøre forbi. 

Han fikk flere advarsler av oss som var 
der, men nei han hadde folk som skulle 
hjem - så flytt dere - sa han. 

Han satte seg inn og kjørte med ven-
strehjula opp i skråningen utenfor kjøre-
banen og høyrehjula på det som var 
igjen av veien. 

Noen minutter senere raste mer av 
veien og det var mindre enn en meter 
igjen av veibanen.

   Politiet kom og fikk etter hvert orden 
på trafikken som måtte kjøre andre vei-
er. Vestly og karene hans satte opp sper-
ringer, og noe senere skilter.

Måtte bruke reservebussen
Gårdsveien over Kubru ved Skjeggerød, 
og gjennom Tørrestadbygda, ble opp-
gradert etter raset slik at person- og va-
rebiler kunne kjøre denne veien. 

Dette ble det satt stor pris på av mange 
bilister fra Kodal som sparte mange kilo-
meter. 

Det var nok ikke så hyggelig for Einar 
Tørrestad, Kåre Gallis og Einar Berge og 
deres familier som fikk all trafikken 
gjennom sine gårdstun. 

David Skjelbred som eide Kodalbus-
sen brukte en reservebuss slik at ruten 
Kodal – Sandefjord ble kjørt med 2  
busser. Bussen fra Snappen/Gjerstad 

parkerte ved krysset på Skjeggerød,  
føreren og passasjerene måtte gå veien 
langs rasstedet og bort til gården til  
Rakel og Harald hvor den andre bussen 
sto parkert. 

Passasjerene gikk på, føreren startet 
opp og fortsatte turen ned til Sande-
fjord. Ved reisen fra Sandefjord og hjem 
til Kodal måtte fører og passasjerer gå 
forbi rasstedet igjen.

Når trafikken endelig fikk kjøre forbi 
rasstedet på en halvferdig veg, tok Einar 
Berge vare på et skilt som var satt opp 
for trafikken på gårdsveien gjennom 
Tørrestad-bygda. 

Skiltet henger fortsatt på veggen i gan-
gen hos barnebarnet Leif Simonsen som 
nå har overtatt gården.
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