
NesteN øverst i sørsida på Mosserødveien før de store jor-
dene til familien Abrahamsen, ligger det vesle småbruket 
Bergsvea. Akkurat i vegkanten der vokste det i 1961 opp en 
liten bestand av hurtigvoksende ospetrær som vises på bil-
det. Osp blir av mange betegnet som et ugrastre. Som ved-
brenne er osp noe av det dårligste som finnes. Akkurat disse 
trærne på bildet ble felt noen år seinere da Knut Abrahamsen 
bygde sin store lagerbygning her.  I dag ligger innkjørselen til 
Edmund Kristoffersens hagesenter helt i kanten av tomten. 
 tekst og foto: Harald Fevang

Ospetrærne

«vi satt jo bare på dekket og lengtet hjem de første dagene» 
innrømmer gamle hvalfangere om sin debut til sjøs. Dette 
bildet fra «Rossen» viser kanskje noe av dette med Åge An-
dersen og Kåre Thorsen til venstre, mens de to jungmennene 
til høyre trøster seg veslevoksent til billige sigaretter fra 
«Slappen». Røykepresset var ofte stort om bord, og mange 
syntes vel også det var stas med Chesterfield og Camel uten 
at de hjemme brydde seg.  Guttene kunne jo være helt ned til 
15 år ved utreise. 
 tekst: Harald Fevang 
 Foto: Oddvar Langevei

Gutta på dekket

saker og ting som  
setter  minnene i sving

Det Første bildet viser vegetasjonen slik 
den var i kanten av Kullerødjordene før 
pelsdyroppdretter Sverre Granli begynte å 
ta ut grus på småbruket sitt i 1952. Senere 
bygde han en pelsdyrgård på området der 
det var igjen fjellflåer og buskas. I ettertid 
ble området inntil Husås som også rommet 
turistløypa fra Hjertås til Kodal, regulert til 
industriformål, med turistløypa som en li-
ten ”public footpath” tvers igjennom. Bon-
degårdene Hunsrød ble regulert til boliger. I 
den tette småskogen i området er det fort-
satt en betydelig rådyrbiotop selv om de 
kjempestore lagerbygningene til Komplett 

har tatt over aktivitetene. Nå-bildet viser 
høstens virksomhet idet grusen er kjørt bort 
av firma Joakim Johansen og fjellet er skra-
pet rent og gjort klart for å sprenge ut tomt 
til nok en utvidelse av Komplettgruppens 
lagerbygninger.

 tekst: Harald Fevang 
  Foto: Hans Kristian Heian

Stein og jord fra KullerødFør Og Nå

geirastadir: Det innbydende vinterstedet. alle foto: privat

lokalhistorie
Skisportens hjemland har 
jo alltid vært Norge, men i 
vårt distrikt har vel denne 
idretten gått mer og mer 
over i barmarksaktiviteter. 

Harald Fevang
redaksjonen@sb.no

H jertåsbakken er ute av bildet 
sammen med Virik-kollen og 
Trollsåsbakken i Kodal og 
Melsombakken i Stokke. San-

defjordsrennet er bare sjelden å opple-
ve. For det må jo være nok snø. Skigrup-
pa i Runar og Stokke overlever med rul-
leski eller kunstsnø.

Vi viser derfor i dag noen minner fra 
«forna dar» da vintrene var mer årvisse 
og snøen kunne ligge lengre. Det første 
bildet viser Geirastadir i Kodal som det 
innbydende vinterstedet det kunne 
være for skigåere i 1961, da hele «Den 
Høyere Skole» i Bugården tok bussen 
opp til den store skidagen.

Vårt andre bilde viser starten på STIF 
merkerenn på Breidablikk i 1962. Det er 
Jimmy Luberth som starter deltaker Eu-
gen Hansen i sørpe på Breidablikkveien. 
Øvrige merkedeltakere var Åse Sanna 
og Ruth Ringdal. I herreklassen deltok 
Roald Nomme, Thorvald Skar, Arne 
Svanberg, Sven Solberg, Reidar Nom-
me, Øyvind Skaunfelt og Ole Gjekstad. 

Det tredje bildet viser jordet mellom 
jernbanen og Krokemoveien i 1961 sett 
fra et av Gymnasets klasserom i 3. eta-
sje.  Bak skogen ligger Bugårdsdammen 
islagt og i midten av bildet er det kjøre-
veier for travtrening på vinterføre. Trav-
løp var en yndet sport for mange også 
vinterstid, og isløp på Gogsjø var mulig 
på sikker is.

Det siste bildet viser nr. 87 som passe-
rer målstreken i langrennet til Kodal I.L. 
i 1961. Som alltid var vinteraktivitetene i 
Kodal godt besøkt. 

Vi har i dag ikke oversikt over hvem 
nr. 87 var den gang, men vi kan jo spørre 
veteraner i Kodal om det ikke er Mathias 
Hasås med Kleiva-lue og Oddvar Myhre 
med Kodal-lue helt til venstre som 
tidtakere og måldommere? Og etterpå 
var det ertersuppe og buljong fra en all-
tid tilstedeværende og begeistret dame-
gruppe!

Lokal sport og idrett vinter 1961

Bugården: Hest i travtrening.

BreidaBlikk: STIF-skirenn, klar til start. kodal: Målgang i langrennet til Kodal I.L.

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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