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Hvalfangst i Sørishavet Hvalfangst i Sørishavet 
på 1950-talletpå 1950-tallet

 LES MER PÅ SIDE 2 og 3

Reidar Marcussen hjemme i stua med (fra høyre) et 
hvaløre (til bardehval), ei hvaltann (til spermhval) og 
et skjell (funnet i Curaceau i Karibien). 
Alt dette og mer til har han gitt til Sannidal Bygdetun.
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– Vi kunne partere opptil – Vi kunne partere opptil 
12 hvaler på skiftet12 hvaler på skiftet

En samtale med Reidar Marcussen om hvalfangst i Sørishavet på 1950-tallet

S
om de fl este vet, deltok norske rederier 
på 1900-tallet i en storstilt fangst av 
større hval i Sørishavet.
En av de få sannidøler som ennå kan for-

telle om denne hvalfangsten, er 75 år gamle Reidar 
Marcussen.
 Han ble født i Kil i 1935 og gikk på Kil skole 
under og etter krigen, for de ikke ukjente sanni-
dalslærerne Karen Dobbe og Halvor Gjerde.
 Fra 1953 til 1959 var Marcussen fem sesonger på 
hvalfangst i Sørishavet (avbrutt av militærtjeneste 
16 måneder 1955-56); hver sesong dro de hjem-
mefra rundt 1. oktober og kom tilbake ca. 1. mai. 
Turen fra Sandefjord til Cape Town tok en drøy 
måned. Dette var siste bunkringssted før turen 
videre sørover til omkring 70 grader der skutene 
oppholdt seg i ca. 4 måneder.

– Hvordan hadde det seg at du begynte med 
hvalfangst?

– Det var helt tilfeldig. Jeg så en annonse i avisa og 
reiste til Sandefjord, for øvrig sammen med Alfred 
Hovet. Utlysningen gjaldt jobb i  Anders Jahres 
rederi, og jeg fi kk hyre på dagen. Ikke så lang tid 
etterpå dro jeg ut med hvalkokeriet «Kosmos IV».

– Hva slags jobb hadde du om bord?
– Den første sesongen var jeg byssegutt, noe som 
betydde at jeg hjalp kokkene. Sesongen deretter 
var jeg lettmatros, som innebar å holde utkikk på 
brua. Bl.a. var isfjell en fare på så sydlige bredde-
grader.
 De tre siste sesongene var jeg såkalt «2. lemmer». 
Det var et utearbeid der vi skar opp og parterte 
hvalene, som hvalbåter i området hadde skutt og 
slept til kokeriet jeg var på. Dette var hardt arbeid, 
og vi brukte langskafta kniver. Arbeidet gikk hele 
døgnet, og vi var delt opp i to puljer, som hver 
hadde 12 timers skift, fra kl. 6 til 18 og fra kl. 18 til 
6.

Hvalkokeriet var en slags fl ytende fabrikk som var 
organisert for full produksjon over et begrenset 
tidsrom. Alle arbeidsoperasjonene var nøye gjen-
nomtenkt og bygde på team-arbeid med hard 
innsats og lange økter for alle.
 Marcussen fortalte at båten ikke ankret opp; den 
gikk med styringsfart for at hvalene som hang på 
slep, skulle holde seg på «rett kjøl».
 Hvalkjøttet ble lagret  ferdig kokt i tanker, og 
spekket ble også kokt. Bare innvollene ble hivd 
over bord. Hvalolja ble hentet av Jahres tankbåter.

– Hvilke andre jobber var det på kokeriet?
– Det var altså «1. og 2. lemmer». Så var det «1. og 2. 
fl enser»; og dessuten «beinskjærere», som skar opp 
ryggraden på hvalen. Andre arbeidere fylte kjøtt og 
bein ned i kokene.
 Hvalene var store dyr; de veide mange tonn og 
kunne bli over 30 meter lange.
 Opptil 10 – 12 hvaler kunne vi partere i løpet av 
ett skift!

Blåhvalen er trukket opp på fl enseplanet, klar til 
fl ensing. (Bilde fra boka «Hvalfangsten – Eventyret 
tar slutt» av Dag Bakka jr.).
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– Var det noen gang ulykker om bord i kokeriet?
– Det var sjelden alvorlige ulykker, men jeg husker 
at ved èn anledning datt en av fl enserne oppi koka 
– der var det fl ere tusen grader – og blei drept. Det 
var forøvrig en lege om bord i båten for å ta seg 
av skader og sykdom. Han blei forresten kalt for 
«Pluto», uten at jeg vet grunnen til det. 

Marcussen fortalte om slit, men også om godt 
kameratskap om bord. Det var et fi nt miljø til tross 
for at alle bodde svært tett på hverandre.
– Jeg kan aldri huske annet enn at det var gode 
forhold mellom offi serene og mannskapet. Særlig 
minnes jeg kapteinene Thomas Hansen og Kjell 
Tholfsen, som begge var veldig kjekke folk.

– Hvordan var dagliglivet ellers?
– Vi sov på 2- og 4-mannslugarer. Jeg hadde tverr-
skips køy og sov alltid godt. Det var fl inke kokker 
om bord, så maten var god. 
 På tross av skiftende vær med både sludd, sol og 
vind, var jeg sjelden sjøsyk; jeg kan faktisk bare 
huske sjøsyke på vei nedover på første turen. Det 
var spesielt urolig vær på omtrent 40 grader syd. 

 I jula jobba vi ikke. Da var det feiring med 
julemat, juletre og ellers det som hørte til. Men 
alkohol var forbudt, og aldri i bruk. Vi sendte også 
bestandig telegram hjem til jul. Det var det telegra-
fi sten som gjorde, og det gikk via rederiet.
 Jeg husker også 4. styrmannen om bord. Det var 
en bonde fra Lærdal, som røyka sur pipe og som  
alltid var «moromann» og satte godt humør i oss 
alle.

Marcussen husket også at på vei til og fra feltet var 
de i land fl ere steder i Karibien, på Kanariøyene og 
i Cape Town, der det bl.a. var et kjøpesenter

– Hvordan var lønningene for dette arbeidet?
– Arbeidet var godt betalt, og etter fem sesonger 
hadde jeg nesten betalt huset mitt. Dessuten jobba 
jeg på Kammerfoss Brug om sommeren.

I 1959 giftet Reidar Marcussen seg og begynte å 
jobbe på Tangen Verft, der han var ansatt i 40 år.
 Og som vi vet, hvalkokerier fra mange land var i 
aksjon over lang tid, og hvalen forsvant etter hvert.
 RG

- Hvalkokeriet «Kosmos IV» (foto gitt til Sannidal Bygdetun av R.M.).
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Høstmøtet 2010Høstmøtet 2010

HISTORIELAGET POPULÆRT
Også på dette årets høstmøte var det dekket til 
rundt 130 mennesker, og det var ikke mange 
koppene som kom ubrukt ut igjen på kjøk-
kenet. Møtet startet med allsang, før Martha 
Løvstad leste fl ere fi ne, egne dikt. Høsten ble 
priset, det samme ”vårt land” og ikke minst det 
å leve ”her og nå”. 

NORDMENN PÅ HAWAII
Kveldens hovedtema var det Torbjørn Greips-
land som stod for, der han fortalte om ”glemte 
nordmenn på Hawaii”. Det hele startet med en 
kar som het Waldemar Knutsen fra Drammens-
kanten, som ved en tilfeldighet kom til Hawaii 
midt på 1850-tallet via USA. Han ble en slags 

agent for kongen, og fi kk skipper Lorang, en 
slektning, til å skaffe nordmenn til sukkerplan-
tasjene der nede. Første skip seilte i 1880 med 
400 mennesker fra hovedsakelig Vestfold og 
Buskerud. De tilbrakte 4 ½ måned om bord før 
de kom til de vulkanske øyene med palmer, og 
alt var fremmed fra hjemme. Det ble et hardt 
liv i varmen for nordmennene. Ikke alle opp-
førte seg like bra, og en del måtte ta til takke 
med tvangsarbeid. Det ble sagt at Oscar II satt 
oppe i nord og fulgte med på forholdene. Det 
kom en pulje til med nordmenn, men det var 
ikke så mange. Interessen fra begge kanter dab-
bet av da ryktene etter hvert spredte seg om 
oppførsel og arbeidsforhold. Uansett, de som 
var kommet formerte seg, og i dag regner man 
at mellom 9 og 10 tusen Hawaiiere har norske 
aner. Det var veldig moro å høre på, og for de 
som er mer interessert, kan det bare sies: Les 
boka!

KRAGERØ 350 ÅR MED BYSTATUS
I forbindelse med Kragerøs 350 års jubileum 
i 2016, er det nedsatt en bokkomité som skal 
jobbe med et historisk bokverk på 800 sider. 
Sverre Okkenhaug fra Kragerø og Skåtøy Histo-
rielag informerte om dette. Kjell Ove Heistad, 
Inger Kristine Bratland og Olav Tveitereid 
representerer Sannidal i denne komiteen. Det 
er også valgt en redaksjonskomite som består 
av Ragnar Grønåsen, Else Bjørg Finstad, Lars-

Martha 
Løvstad leste 

fl ere fi ne egne 
dikt.
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Erik Vaale, Sverre Okkenhaug og Willy Nilsen. 
Bokverket vil omfatte Kragerø, Sannidal og 
Skåtøy, slik at hele kommunen blir dekket. Fire 
profesjonelle forfattere skal sette stoffet riktig 
sammen. Det ble oppfordret til deltakelse fra 
publikum, mye kunnskap kan hentes lokalt. 
Samtidig ble det oppfordret til å følge med på 
egen nettside: http://www.kragero350.no.

TAKK FOR I KVELD
Det ble også en hyggelig matprat og en inn-
bringende utlodning før kvelden var over. 
Spenningen er der hver gang om det er mat 
nok, men det gikk bra. Vi er jo vant til godt 
frammøte, men det forundret nok mer Tor-
bjørn Greipsland og Martha Løvstad. Begge 
kommenterte oppslutningen og hadde ikke 
regnet med så stor forsamling. Det gikk også 
bra! 

Torbjørn 
Greipsland 

fortalte om glemte 
nordmenn på 

Hawaii.

Sverre Okkenhaug fra Kragerø og Skåtøy Historielag 
informerte om Kragerøs 350 års jubileum i 2016, og 
bokverket som skal gis ut i forbindelse med dette.
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Fortsettelse fra forrige nummer

1955
I dette året hadde hornmusikken sin første 
øvelse tirsdag 4. januar.
Disse var nå med:
Nils Halvor Nilsen  Ess-kornett
Tor Kristian Fjellheim Skarptromme
Tor Rinde   B-kornett 
Helge Fredriksen  Skarptromme
Helge Carlsten  B-kornett 
Knut Inghart Halvorsen Skarptromme
Helge Lyngstad  B-kornett  
Alf Haugen   Stortromme
Tor Erling Lønne  B-kornett  
Leif Larsen   Stortromme
Asbjørn Dobbe  Trompet  
Gunnar Kristian Halvorsen Ess-tuba
Lars Moen   Trompet 
Torvald Kristensen  Tenorhorn
Otto Holte   Trompet 
Oddvar Busk Halvorsen Tenorhorn
Arne Larsen   Trompet 
Sigurd Nilsen   Althorn 
Oddvar Tobiassen  Tenorhorn  
Lars Thomas Bråten  Althorn 

Per Ingvar Andersen  Tenorhorn 
Aslak Lofthaug  Althorn
Torvald Kristensen  Tenorhorn 
Ole Einar Nyland  Althorn 
Halvard Kristiansen  Baryton
Kåre Enggrav   Baryton 
Einar Johnsen   Baryton 
I alt 27 aktive medlemmer.
 
ÅRSFEST 1955
«Tirsdag 11. januar hadde Hornmusikken 
årsfest på Kil skole. Musikkens venner kvin-
neforening hadde tatt seg av arrangementet 
og hadde pyntet med blomster og dekket 
bord i den ene skolestua. I den andre var det 
ordnet til møterom.
Innbudte til festen foruten medlemmer av 
Hornmusikken med foreldre og familie, Gud-
mund Haugen og frue, samt dirigent Lars 
Falck.
Formannen ønsket velkommen og så spilte 
Hornmusikken to nummer: Fagert er landet 
og en tysk marsj.
Deretter ble årsmeldingen lest av formannen 
og regnskapet av kasserer.
 Ved valget ble disse med i styret:

– historiske glimt– historiske glimt
AV  NILS HALVOR NILSEN AV  NILS HALVOR NILSEN 

SANNIDAL HORNMUSIKKSANNIDAL HORNMUSIKK
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Sigurd Nilsen, Leif Larsen, Aslak Lofthaug, 
Einar Johnsen og Halvor Gjerde. Den siste 
ble valgt til formann.
Lover for musikken ble oppleste:
1. Sannidal Hornmusikk har et styre på 5 
medlemmer, formann og 4 styremedlemmer
2. Formann og styremedlemmene velges på 
årsmøtet som hvert år holdes i januar. For-
mann kan velges utenom de aktive medlem-
mene i musikken. Styret velger nestformann 
og kasserer.
3. Stemmerett har alle aktive musikere som 
har fylt 15 år (sluttet på folkeskolen)
Jeg  hadde ikke stemmerett.
4. Det betales ingen årspenger.

Lovene ble enstemmig godkjent av årsmøtet.
Så var det matpause med kaffe, kaker og 
medbrakt mat. Deretter var det musikkopp-
tak og reportasje på magnetofon.
Så vekslet det med musikk, fi lm og tale av 
Falck.
Tilslutt sang og spilte en Gud signe vårt dyre 
fedreland».
Festen var vellykket, skriver Gjerde.

STYREMØTE
«Fredag 18.mars var det styremøte på Kil 
skole.
Sak 1. Valg av nestformann for 1955 ble As-
lak Lofthaug. Kasserer ble Sigurd Nilsen.
Sak 2. Søknad om bidrag
Det ble enstemmig vedtatt å søke kommu-
nen om bidrag uten å nevne noe beløp.
Sak 3. Det ble enstemmig vedtatt å ha 2 
basarkvelder – første gang på Kil skole eller 
Gimle 26/3.
Basaren begynner kl 19.00
Film, skjets, hornmusikk, skyting, pilkasting, 
lykkehjul og kveldstrekning.
Protokollen ble undertegnet av følgende:
Halvor Gjerde, Aslak Lofthaug, Sigurd Nil-
sen, Konrad Bråten, Lars Falck, Einar John-
sen, Leif Larsen, Margoth Nilsen og Asbjørg 
Larsen.
Sannidal Hornmusikk hadde en vellykket 
basarkveld på Gimle den 26/3 med mye 
musikk, skjets, skyting, lykkehjul og kveld-
strekning.»

KORPSTUR TIL DRANGEDAL
16.april var Sannidal Hornmusikk på tur til 

Drangedal og hadde konsert på Folkes hus 
sammen med Drangedal Hornmusikk.
Jeg har som musiker og dirigent hatt mange  
store musikkopplevelser. 
Her kan nevnes: Deltatt i Festspillene i Bergen, 
konsert i Nidarosdomen, spilt i symfoniorkes-
ter i Tyskland, mottatt mange ærespriser med 
Sannidal skolemusikk m.m. 
Men ennå mange år etter står turen til Dran-
gedal den 16.april 1955  som noe ekstra stort. 
Jeg skulle være med korpset helt til Drangedal 
og spille i Folkets hus for mange fremmede 
mennesker. Det var spennende, og det var 
langt til Drangedal.

Gjerde skriver:
«1.mai var musikken med i et demonstra-
sjonstog fra Årøsvingen til Gimle. Her spilte 
Hornmusikken til underholdning hele etter-
middagen og gjorde det svært godt.
17.mai var korpset igjen i ilden fra tidlig om 
morgenen og spilte i toget fra Kil skole, ved 
bautasteinen for dem som var med i kam-
pen for Norge fra 1807 – 14 og på bygdetu-
net.
Ved kollekten til musikken innkom det kr 
170,-
3. juli hadde musikken tur til Dypesund, 
likså 28. august. Det var mange med og en 
fi n-fi n dag med mye musikk.
I løpet av 1955 spilte Hornmusikken på 
tilstelninger i Sanitetsforeningen på Helle, 
Vadfosss og Sanitetsforeningen barneforenin-
gens basar.
26/11 var musikken igjen i Drangedal og 
spilte på Folkes hus i anledning tilstelning i 
Helselaget.
En hadde gratis tur og bevertning og det ble 
en meget vellykket kveld.
1.juledag spilte en i kirken og 4. juledag på 
juletrefest på Kil bedehus. Både i Kirken og 
på bedehuset ble musikken mottatt med 
begeistring.»

Fortsetter neste nummer
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Da jeg leste stykket til dr. Hartwig i Kragerø Blads julenummer 1946 og 
fyrmester Georg J. Jensens (Gamle minner) fra Jomfruland omkring 

1900-tallet, inntatt i Kragerø Blad 6. og 8. november 1947, begge stykker om 
doktor- og jordmorhentinger, fikk jeg også lyst til å skrive om det som hendte 

vinteren 1900 i Sannidal:

D
et var først på 
vinteren 1900 
dette hendte, en 

av de siste dagene i 
januar. Jordmor Marie 
Svendsen i Kil var 
blitt henta til Øyfjell. 
Men da hun kom dit, 
viste det seg at det 
måtte doktorhjelp 
til. Det kom da bud 
fra Øyfjell til far min 
om han ville hente 

doktor for dem. Ved 
sådanne anledninger 

var det gjerne doktor 
Hartwig de nytta, og det 

var også han de ville ha 
denne gangen. Det blei da så at 

onkelen min, Olaf (han som nå bur 
på Ørvik), måtte kjøre til byen etter doktor. 

Olaf var hos far min den gangen. Far hadde 
en unghest som var traver, men den hadde et 
lunefullt temperament, så den var ikke så grei 
hvis den ikke blei fart fi nt med. Denne hesten 
kjørte onkel med etter doktoren. 
 Det hadde snødd i fl ere dager, så snøen var 

stor og laus, - snøplogen hadde gått hver dag. 
Men det snødde fremdeles, så veien til Kra-
gerø var tung å kjøre den gang. Ut på natta 
kom onkel Olaf med doktor Hartwig. Det satt 
karer fra Øyfjell hos oss og venta på doktoren. 
Fra Lindheim til Øyfjell var veien fyke igjen 
av snø, og isen på Stølvann og Krokkjenn var 
sunke ned og vanna opp. Det var derfor ikke 
anna å gjøre for doktoren enn at han måtte gå 
denne turen på ski. 
 Jeg var ganske ung den gangen, men jeg 
husket godt da doktor Hartwig kom fra Øyfjell 
utpå ettermiddagen dagen etter. Nattvåkt og 
trøtt av den lange skituren kom han inn til far 
hvor mor ville koke en kopp kaffe til ham før 
han kjørte avgårde.
 Far kjørte doktoren til byen, og hadde ung-
hesten som onkel hadde kjørt. Den andre hes-
ten var gammel, så far syns han fi kk spare den 
for byturen denne gang og så. Det var langt ut 
på ettermiddagen da far og doktoren  kjørte 
av gårde. Straks de var kjørt, ville onkel Olaf ut 
og ha seg en skibakke. Nå hadde han sovet ut 
og hvilt etter byturen. Det var en skibakke ved 
siden av naboens (Sveinungs) uthus han ville 
benytte. Unnarennet var slik at en måtte renne 
gjennom ei grind. Denne grinda var snødd 

avavaaa  de e s
jaj nuuara
Svenend
bllititt 
MeMen
viisst
mmåt
tiill. D
frfraa Ø
omom h

dooktk o
såsåådadannn
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HaH rtrtwwig

vavar r ogogså 
denne

Arven har fått tilsendt denne artikkelen fra Helge Nossen. Den har trolig stått i Kragerø 
Blad ca 1947-1948. Nossen hadde fått avisutklippene fra sin kusine Ruth Persson Lind-

heim (82), datter til Halvor Lindheim.

Jordmor- og Jordmor- og 
doktorhenting i Sannidal doktorhenting i Sannidal 

omkring 1900.omkring 1900.

Halvor Lindheim.
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ned, og onkel gjorde ikke regning med den 
lause snøen. Følgen ble at den ene skien skar 
ned i snøen og kom under den øverste lekta.
 Med det rant onkel seg fast i grinda, stupte 
og brakk benet. Der lå han med hodet langt 
ned i snøen og skreik om hjelp. Til slutt hørte 
Helene, datter av Lars Lindheim, noen som 
skreik om  hjelp, men kunne ikke greie hvor 
skriket kom fra. Gamle Lars Lindheim som var 
eneste mannfolk heime på gården da, tok med 
seg snøskoffe og for ned til veien ved  Lind-
heimskjenna der Kjølebrøndsveien var ganske 
full med snøfonner. Han trodde noen hadde 
kjørt utfor veien og at det var derfra skriket 
om hjelp kom. Onkel kom omsider løs fra ski-
ene og dro seg på magen heim mot stua vår, 
ca. 60 meter. Mens han holdt på med det, så 
han gamle Lars sette avsted med snøskoffa på 
aksla. Onkel ropte på ham, men forgjeves. Lars 
sprang av iver, hørte ingen rop og hasta for å 
komme til hjelp nede ved Kjenna. Tilslutt fi kk 
onkel krabba seg i hus. 
 Men nå var det om å gjøre å få fatt i doktor 
igjen, så det brekte beinet kunne bli stelt. Det 
var ikke annet å gjøre enn å få bud til far som 

hadde kjørt doktor Hartwig til byen at han 
fi kk se å få en doktor med seg fra byen igjen. 
Sveinung Lindheim var nettopp kommet heim 
fra skolen. Så måtte han ta skia for å komme 
så fort han kunne til Kjølebrønd der det var 
nærmeste telefon, hos kjøpmann Litangen. Og 
telefonen stengte kl. 8 om kvelden den gan-
gen, så det var om å gjøre å komme fram før 
den tid.
 Ja, Sveinumg Lindheim kom fram i tide og 
fi kk telefonert, men han fortalte etterpå at den 
turen var en av de tyngste skiturer han hadde 
hatt. Det snødde så det lavde ned, og dertil var 
føret  tungt  med  dårlig skisnø. Ut på natta 
kom far tilbake fra byen med ny doktor, dis-
triktslege Oscar Carlson. Han var en høg, mørk 
mann som kunne skremme vettet av folk bare 
med utseendet! Onkels bein skulle gipses. 
Bestemor og de to jentene som var hos oss, 
måtte opp å få kokt vann til gipsingen. Men 
doktoren syns det gikk for seint med dette og 
kommanderte og skjelte. Da han endelig fi kk 
vannet, så var det for varmt. Grov kjeft igjen 
til takk for hjelpen. Og i hui og hast var det å 
få kaldt vann for å spe på med. Men da syns 

Kildeinformasjon: Telemark fylke, Sannidal Ministeralbok nr. 15 (1884–1889), Dødfødte 1896-1901.

Kildeinformasjon: Telemark fylke, Sannidal Ministeralbok nr. 15 (1895–1911), Fødte og døpte 1904.

Kildeinformasjon: Telemark fylke, Sannidal Ministeralbok nr. 15 (1895–1911), Fødte og døpte 1900.
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Gaver til “Arven” 
Også denne gangen har det kommet gaver til bladet.

Redaksjonen takker og bukker!

H.K.T., Sannidal 200. M.K.H., Neslandsvatn 200. O.T.N., Oslo 200. V.S., Kr.sand 150. T.J.N., Larvik 
200. O.I.P., Sannidal 100. G.M.H., Kr.sand 150. H.H.B., Sannidal 100. L.M., do. 200. G.E.G., Skall-

estad 200. E.R., Oslo 150. A.J.F., Tønsberg 100. E.J.J., Helle 100. A.S.G.Aa., Sannidal 200.

bestemor det gikk for vidt. Hun tok doktoren 
i skole og ba ham skikke seg som folk og ikke 
opptre på denne måten. Doktoren lo da og 
blei en riktig bra kar.
 Det var ikke tale om å kjøre doktoren tilbake 
til byen om natta. Mørkt som det var, snødde 
som det gjorde, blei det til at doktoren skulle 
overnatte. Jeg hugser så godt den andre mor-
genen. Doktoren hadde drukket kaffe og satt 
reiseferdig og venta på far som for tredje gang 
var borte i stallen og skulle sele unghesten. Da 
far kom inn i stallen med reiseselen og skulle 
legge den på hesten, slo den seg vrang. Far 
snakket da litt hardt til den. 
 Men før han visste av det, fi kk han et spenn 
i den venstre hofta. Jeg syns jeg ennå ser far 
komme inn til doktoren, hinkende mens han 
holdt på hofta. Nå var jo far så heldig at dokto-
ren var i huset så han kunne få doktorbehand-
ling med en gang. Det viste seg at han hadde 
fått et stort sår på sida av hofta, og doktoren 
sa at hvis hesten hadde truffet magen, ville far 
neppe ha greid det. Så var det å få doktoren 
til byen igjen. Det måtte Sveinung Lindheim 
gjøre, han som nå var den eneste friske voksne 
karen igjen på Lindheim. 
 Dagen etter at dette hadde hendt nedkom 
kona til Sveinung med to dødfødte gutter. Hun 
hadde vel etter all ståhei og doktorhenting fått 
sjokk, og som følge av det født for tidlig.
 Så var det igjen å hente jordmora. Det som 
her er fortalt, skjedde alt sammen på under tre 
døgn.
 Folk borte i Bamble kunne fortelle historien 
slik: Gardbruker Jens Lindheim i Sannidal var 
blitt skamspent av en hest, sønnen hans hadde 
brukket beinet og kona hans var kommet med
tvillinger.

 Så hendte det noen år etter at jeg måtte 
hente fødselshjelp til Øifjell. Jeg var i 18-årsal-
deren den gangen. Der var i slutten av april, og 
jeg gikk og harva på pløgsla, da en av oppsit-
terne på Øifjell kom og spurte om jeg ville 
hente jordmora til kona hans. Det var alt langt 
på ettermidagen. Jeg skulle hente jordmora i 
Kil, Marie Svendsen, men hvis jeg ikke kunne 
få  henne, så fi kk jeg ringe til Kragerø og få tak 
i Skåtøy-jordmora, Tomine Terjesen. Ja, jeg kom 
avgårde i en fart. Jordmora skulle jeg kjøre til 
Langvann, så skulle det møte folk opp der og 
ro henne over Ilsjø og få henne fram til Øifjell. 
Fra Kragerø til Øifjell er det omkring 2 mil. - 
Dette var i verste vårløysinga. Karjolen skar 
gjennom klaken, og hesten drøste igjennom 
mange steder til langt over knærne. Jeg kom til 
Kil, men kunne ikke få jordmora der. Så måtte 
jeg i hui og hast ned til telefonsentralen hos 
Jørgen Kristoffersen, for det var bare minutter 
om å gjøre før sentralen skulle stenge. Jeg fi kk 
tak i jordmor Terjesen, og hun lovde å komme 
til Kil der jeg venta, med hestekyss fra byen. To 
timer etter var den ca. 65-årige dama i karjo-
len min, og farten blei satt opp med Langvann 
som mål. Dit kom vi omkring kl. 12 om natta, 
og der sto Alf Dalen og venta. Jeg hugser at 
det var svært kaldt den natta, derfor hadde Alf 
Dalen tent en stor stokkild for ikke å fryse. - Så 
gikk turen videre med Alf som roer over Ilsjø 
de seine nattetimer - og videre kleivene opp 
fra Dalen til Øifjell. 
 Jeg hørte ikke annet etterpå enn at alt hadde 
gått bra.

Helge Nossen, som har sendt oss denne 
artikkelen, døde 8. oktober i år.



11

PÅ SINGUSDAL. 
Jeg trur bestemor kom til Singusdal som tjeneste-
jente, traff bestefar og de giftet seg. Bestefar kalte 
seg i sin ungdom for Thorstvedt. Dette var også 
en plass under Singusdal. Hvorfor han siden gikk 
over til å kalle seg Knutsen vet jeg ikke.

Singusdal var en stor gård som engang hadde 
vært delt i to, østre og vestre. Det var nokså 
alminnelig at folk regnet med hvor mange kyr de 
kunne fø på gården. En svær gård het det gjerne, 
kan fø så og så mange dyr. Men fø og fø. Når 
våren kom var det mange dyr som hadde van-
skelig for å stå på sine ben selv om husmennene 
stadig var på farta for å samle kvist, bark og mose 
så man kunne holde liv i dem til våren kom. Hva 
var vitsen med å ha så mange dyr når man knapt 
kunne holde liv i dem? Kunne det gi noe utbytte?

Jeg må tenke på en vits hvor foreldra sier at 
datteren hadde gjort slikt godt parti. I hjemmet 
hun fi kk var det til og med to piper på taket. Det 
minner om noe som kalles statussymbol. Kanskje 
det var slik med alle dyra på båsen også. 

Tidlig om morran måtte husmennene være i 
arbeid, gjerne ved femtida om sommeren. I slåt-

tonna måtte de ut å slå mens det enda var dogg i 
graset. Da hørte du nok ljåene ble brynt bortover 
teigane. Så fi kk de med et spann med surmelk 
blandet med vann. Det skulle være så godt mot 
tørste. Ellers ble det mye brukt graut. Graut av 
grovt mjøl kokt i vann. Såene sto og sprikte, men 
det var visst ingen som tok skade av det.  Som en 
gammel bonde sa; De tørrpinnane e ikkje noe å 
arbeide på, nei graut e noe som støttar ryggen.

På Singusdal ble en av mennene kalt inn for å 
stampe potetgrauten. Det var nok store gryter 
som skulle til når alle folka skulle inn til kvelds-
mat, og det var tungt å stampe.  Men potetgraut 
var godt det, bare en fi kk god sur melk til, men 
var den blåsur, da var det til å få mageknip av.

DEN GRISKE BONDEN.
En liten historie om hvordan livet kunne arte seg 
for en husmannsfamilie i den tida:

Bestefar hadde tatt seg en tur til Kragerø. Jeg 
vet ikke om det var forretninger i Drangedal 
den gang. Det var det vel kanskje ikke. Men i 
Kragerø hadde han kjøpt en sekk godt brødmel. 
Hvordan han skaffet penger til det sier historien 

Ingeborgs 
memoarer

Via en av våre lesere har vi fått tilgang til noe memoarstoff fra distriktet Det er ført i pennen 
på 1980-tallet av Ingeborg Andresen, født Thon 25.4.1903, død 25.5.2000.

Ingeborg bodde på Tjøme, og der hadde hun også familien sin. Hun eide imidlertid ei hytte på 
ei øy i Tokke, mellom Kurdøla og Merkebekk. Der bodde hun fra våren og fram til snøen kom, 

helt til hun var over 90 år gammel. Så lenge mannen levde, var også han på hytta.
Ingeborg fartet mye alene rundt i skogen på Kurdølsheia, noen ganger i fl ere dager. Hun 

hadde da med seg kaffekjele og sovepose. Hun fi sket, og på høsten plukket hun mye bær.
Ingeborg var født og vokste opp på Holtane, som yngst av 8 søsken. De var født mellom 1883 

og 1903: Johanne Thon, Gustav Thon, Hilda Willoch (f. Thon), Anna Olsen (f. Thon), Maren Bor-
gen (f. Thon), Olga Thon, Agnes Haugholt (f. Thon) og altså Ingeborg Andresen (f. Thon).
Ingeborgs foreldre var Liv Anundsdatter Thon, f. 1860 på Stranna (Stranden) i Sinugsdal i 

Drangedal, og Johan Hansen Thon, f. 1860 på Modum i Buskerud. Johan reiste til Amerika i 
1903 da Ingeborg var et halvt år gammel, og også 4 av hennes søsken reiste til Amerika rundt 
århundreskiftet: Johanne, Gustav, Hilda og Anna. Johanne kom tilbake, men de andre ble der 

borte.
Det var kun Agnes som bodde hele sitt liv i Sannidal. Hun ble gift med Nils Haugholt og 

bodde i Kolonien i Vadfoss. Deres barn var Mary Nordbråten, Leif Haugholt, Johanne Under-
berg, Bodil Nilsen, Randi Haugholt, Olga Halvorsen og Hilda Behring.

Vi kommer i Arven til å trykke noen utdrag av Ingeborgs memoarer, først og fremst det som 
refererer seg til vårt distrikt.



12

ikke noe om. Men reiseutgifter hadde han jo 
ikke. Melsekken bar han på ryggen til han kom 
til vann, så var det å ro. Veien gikk antagelig om 
Lundereid den gang, og siden var det å gi seg 
Toke i vold. Da hadde han to mil igjen å ro til 
Prestestranna, men var ikke dermed ferdig. Det 
var å fortsette opp Hoseidvannet. Jeg tenker 
det var godt å sette sekken i prammen selv om 
det også var blodslit å ro så langt. Så var det å ta 
sekken på ryggen igjen fra Hoseid til Singusdal. 
Da kan jeg tenke meg at han sikkert hadde reist 
seks mil. Så ble det vel velstand når han kom 
hjem med så mye godt mel. Men hva hendte? Da 
bonden fi kk se melet sier han; Det der er da ikke 
husmannskost, og dermed byttet han melsekken 
med mel som han selv brukte til dyra. Det måtte 
være bittert etter alt slitet.

Det er ikke den eneste historien om denne 
griske bonden.

 Det fortelles at en av hans husmenn skylte 
ham noen kroner. Hvor stort beløpet var, vet jeg 
ikke. I hvert fall forlangte bonden at han hadde 
med å betale tilbake øyeblikkelig. Den stakkars 
mannen hadde ikke pengene i øyeblikket og 
spør om han ikke kunne vente noen dager, så 
skulle han gjøre opp. Men nei pengene skulle 
betales omgående. Men hva er det som er så 
maktpåliggende at du ikke kan vente noen dager? 
Jeg skal ha dem til festefi ller (forbindinger) var 
svaret. 

Han var vel gretten og i dårlig humør da han 
troppet opp på loven hvor folkene drev og 
tresket. Han synes vel kanskje ikke det gikk fort 
nok, da han tar et kornbånd og slenger inn i 
maskinen, men dermed også hånden. Det var vel 
ikke i en fart å få tak i doktor når ulykker skjedde 
den gang. Det ble i hvert fall hans bane. Var dette 
tilfeldig? Ingen vet, men festefi ller fi kk han i hvert 
fall bruk for.

SELSKAP PÅ SINGUSDAL.
Når det var selskap deri gården ble også hus-
mannsfolket bedt, men med den forskjell at disse 
ble vist inn i drengestua, og de andre i hovedbyg-
ningen. En annen ting som fortelles om selska-
pene der var at de hadde noen som de kalte for 
narr. Det var slike som i forstand sto tilbake, utav 
fattigfolk naturligvis. Å holde gøy med disse var 
til underholdning for gjestene. Bestemor Mari 
må ha vært nokså frittalende, for hun sa i fra; Det 
kan vel ikke være noen fornøyelse å holde slike 

stakkars mennesker for narr. Nei skal det narres 
og holdes gjøn med folk så forsøk dere med noen 
som er klokere enn dere selv. Det skulle ikke så 
mye til på den tiden. Det var bare å si ”Du kan gå 
på dagen”. Tjenestefolkene var redd for å bli satt 
på dør, det var vel ikke alle som hadde noe sted 
å gå.

Jeg hørte fortelle at bestemor og en annen av 
gårdens jenter satt i eldhuset og bakte fl atbrød. 
Først om morgenen hadde husmor laget deigen 
for bakingen, og det forlangte hun skulle være 
ferdig når kvelden kom. Når kvelden kom ventet 
de henne for da skulle hun se om deigen hadde 
blitt til fl atbrød, og nåde den som ikke hadde 
rukket det. Det var tilfelle med disse to som satt 
ved takka. Begge ble selvfølgelig redde, men 
bestemor synes vel hun fi kk ta det som kom. Den 
andre ble imidlertid så redd at hun kylte emnet 
som hun hadde igjen inn i varmen.  Om hun fi kk 
reisepass vet jeg ikke, men det forteller litt om 
den respekten de hadde til husbondfolket.

Sending var noe som hørte med ved selskaper 
som brylluper og begravelser. Det var nok mye 
godt som ble brakt til gårds ved slike anledninger. 
Men det ble også satt pris på om det etter våre 
forhold ikke var så storartet. Ved en slik anledn-
ing måtte bestemor si at hun dessverre ikke 
kunne komme for hun hadde ikke råd til senning. 
Jo sier kona, du som har så fi ne gulrøtter og kål-
rabi. Det har ikke jeg og det er senning god nok. 

Når sant skal sies var det nok ikke alle som 
var leie med tjenerskapet. De fl este sto nok på 
god fot med dem. Det var sikkert harde tider for 
bøndene også.

LALE.
Det var noe som de kalte for å lale til hverandre. 
Vet ikke riktig hvordan jeg skal forklare hva det 
var, men i den tid var det vel budeier på setrene 
og det var vel kanskje disse som lalet for å sette 
seg i forbindelse med hverandre. Når de sto på 
en nut så bar vel tonene langt og i blant brukte 
de kanskje lur som de blåste i. Vi fi kk ofte mor til 
å demonstrere dette for oss. Det var når hun gikk 
i skauen.
 Lala meg, å lala deg, hører du jeg lalar så svara 
du meg, på lange lei, så lalar jeg.
Etterpå så hauket hun. Det var ett sett av vakre 
toner hun fi kk til. Jeg forsøkte å lære det, men det 
lykkes ikke.
Sagnet sier at på en seter var det en budeie som 
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hadde født et barn i dølgsmål, en liten gutt. Da 
sto barnefaren å ropte:
Tudelludeluten, Åssen lever guten
Hun svarer: Å han lever så han leikær med føter 
og fi ngrane små.
Gutten svarer: Mjælk i hønne, gje så Tudelude-
luten drikke. Det var kanskje en form for laling 
det og.

REIVUNGER.
Foreldrene mente det jo så godt for ungene sine, 
men jeg undres om det ikke var litt av en lidelse 
når man hører hvordan stellet var den gang som 
bestemor var reivunge. Reivunge det har dere vel 
kanskje ikke hørt om, men navnet passet nok. 
De kalte det jo å reive de. Først hadde jo kluter 
på dem som alminnelig, så var det et klede rundt 
som oftest laget av tykt stridt tøy. Halvrull kaltes 
stoffet. Grått og så var det list, det var jo ikke til 
å komme forbi. Det måtte til for at ikke ungen 
skulle bli hjulbeina. Denne måtte rulles fast rundt 
ungen fra fotsålen og oppunder armene. Men den 
tid da bestemor lå i reiven, da ble også armene 
surret fast. Denne lista var noenlunde en cm 
bred, og så lang da. Kunne minne om noe som 
de kalte puttis som ble surret om leggene for å 
holde snø og vann ute. Også lue på hodet, det 
hadde vist alle småbarn. Men man kan jo tenke 
seg hvordan det føles når ungene ble våte og 
varme, og ungene er vist like rette i beina nå som 
den gang.

SETEREN.
Det var vist ikke så lenge etter at Anund og Mari 
fl yttet fra Kjosen og til Seteren i Sannidal. Et 
avsidesliggende sted langt oppe i skauen. Kanskje 
de trodde det skulle bli bedre der, eller kanskje 
det var med dem som med en annen familie som 
også bodde i Kjosen. De fl ytta til Høymyra i San-
nidal, ikke så langt fra Seteren. Om dem fortelles 
det at de sa;  

”Nei nå har me fått det lettvint, nå kan me gjøre 
byreisa på daen. Da me var i Kjosen måtte me 
bruke fl eire daer.”

Men om det bedre for bestefar og bestemor 
det er vel uvisst. Bestefar var jo skogsarbeider og 
det sies at han var rundt hos Sannidals bønder 
for å få arbeid, og det lot seg nok gjøre hvis han 
ville arbeide for bare maten. Det var jo uten hjelp 
for da ble det sveltihjel for dem som var heime. 
En gang hadde han vært i Kragerø og der hadde 
han kjøpt kjøpebrød som de kalte det. Et kjøpe-

brød, det var jo liksom kake det og det brukte 
de ikke smør på. Denne gang var det i hvert fall 
ingen som tok fra ham det han hadde kjøpt. Men 
tante Kristine og mor var jo små den gangen, 
fi kk se brødet og syns nok det var en evighet før 
det ble mat. Så fant de ut at det kanskje ble før 
hvis de ropte inn faren sin til mat, og det gjorde 
de. Bestefar kom inn, ingen mat på bordet. ”Jeg 
syns de sa det var mat jeg”, sa han. Men da ble 
småjentene redde og skar i å gråte. Ble det straff 
nå? Men bestefar forsto. Stakkars de er sultne sa 
han.  Jeg tar nok ikke feil når jeg sier at det var 
potetlompe som var det vanlige, og tenk da et 
kjøpebrød.

Om sommeren tok de mot sauer fra gårdene 
nedi bygda, og dem var det tante og mor som 
måtte gjete og i skauen der trives de vist. Mor var 
jo så fl ink til å synge, Kanskje tante Kristine var 
det samme og sang det gjorde visst mor støtt når 
hun gikk i skauen.

Har du sett noe til geitene mine,
 fare fram i liane med dine.
Føre for ho Bjella den hvite, 

etter kommer dama og dokka, rosa og blokka, 
erta og uta, tanna og tila.

Etter kommer der en liten bokk som heter Spas-
mann.

Den kan jeg nok tenke meg tona bandt fjella 
oppe i Roligdal. Men det kan jo hende de følte 
seg litt utrygge en gang i blant også. Det var nok 
bjørn i skauen den gang. Skjønt akkurat farlig tror 
jeg ikke den var, for det var vel bare noen streif-
bjørner. Oppe i Drangedal fi nns den nok enda. 
Også hadde de jo hørt sagnet om Spelmannsfjel-
let. Derfra kunne høres vakker musikk. Det var 
trolla som feiret bryllup der.

Og troll og hulder hadde nok bestemor fortalt 
om mange ganger. Hun hadde jo lært dem navna 
på alle huldrekuene også. De var jo alltid så feite 
og fi ne. Og her har du navna deres:

Kom fl ingerskot, fl anersbot, 
fl ærei, kom silkedrople, kom Jevrei, 
kom hugaros, haugrei. Letrei, laurei, 
 lingelin, libott, husbrei, fribott, Annabot, 
Svanabot, 
 Dringle, drople, mjølinn, frølinn, røsslinn, rølinn. 
Store ka stusen den store.

Fortsetter neste nummer
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Jule-treetJule-treet

Nissene kommer, Nissene kommer, 
julen er nærjulen er nær

DeDeDeDette e er fffununununnnu nneneneennn ttt t i NoNooordrdrdr ahahahahl l RoRolflfflfsesesesensnsnsns ” ” ”LeLeLeLeseseses  b b bbokokokok ff f fororo  f ffololoolkekkk skololololenneee ”,”,””,”, uuutgtgtgtgtgavvaa enen f ra 119292925.5   DeDet t erererer e eenn dadansk 
fofff rfrfrffataaa ter veed ddddd nananan vnvnn J Joohhanan KKKrorororohnhhnhn (((18181841414 -192929 5)55) sssomomom hh hhararraa  ss skrk evvvvettee  dddd dikki teteteet.ttt D Detet e err fafaktktisisk k k dedeenn sammmme e 

mamamannnnnnnnenn ss som ståtåtååår rrr bababababak k tetet ksksksksteteteten nn n tititil l ”D””D” u uu grgrønønø nenne, , glg ittreendndde eee trtrtrt e”e”e .   
TiTiTT l ll opopopplplysysniningngngng k kanan d dete  nnevnes atat o oldlderrerre  eee er r r r deded t saasammmmmme e sosom m oror.

I tititillllllegggege g ggg til lll brbrbb ensesel ll oggg t trerefofoof reredldld ining, var or regnet somm dd ddetete  bb bbese tete t trereviiiivirkrkrketetett iii i i f ff fororbibindndelelsese mmmedededed 
knknnototottmmt otototororororoo ene e unununndedder den anandrdre verdenskrig. Det var forøvriririig g g g bibibb ldlde e av een n bibib ll meem ddd d kknknk toto tdtddriift på 

bab ksiden av forrrrigige e nummer av Arveevenn.nn
NoNoN rdrdr ahl Rolfsen(n(18188484848 11-19292928)8)8) v varara  n nororskskksk f f fororoo fafatter. I Julenissebokoka a frfrfrfraaaa a 191919111 9299 , 

med dd sststofo f samlet av Jo Tenfjord, står det ett llitite e ninissssededdedikikiktt t avava N NNorordadahlhl Rolfsen:

Nissene kommer, julen er nær.
Hunden tier og lukker et øye.

Nå skal han ikke være så nøye,
Nå skal han ikke gjø til enhver!

Eller kanskje han smakte på mjøden?
Nissene slipper nok inn til grøten.

BBBBBjjjjøøørrkkk ooogggg oooossssppppp oooogggggg  ooooollllldddddddeeeeerrrrrr,,,  dddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffeeeeeeeeeeeeeeeeeeellllllllllllllllllllllllllllttttttttttttttttttttttttteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrrttttttt eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeettttttttttttttttttttt bbbbbbbbbbbbbbbbbbbblllllllllllllllllllllllllllaaaaaaaaaaaaaaaadddddddddddddd,,
OOOOgg kklllaaaaggggddddee  ssssiiigggg  aaaaatttt sssssooooooommmmmmmmmmmmmmmeeeeeerrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeennnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn vvvaaaaaaaaarrrrrrr ooommmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee...........

MMeenn bbbåååddddeeee gggggrrraaannnnn  oooogggg ffffuuuuurrrrruuuuuu,,, dddddeee vvvvaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr  ssssssåååååå ffffffffriisskkk’’’’’’’’’’’ ooooooooooooooooooooooggggggggggggggggggggggggggggggggggg  ggglllaaadddd,,
Ogg vvvvvvvveeeeeeennnnnnnnttttteeeeetttt  jjjuuusssttttt ppppppååå ddddddeeeetttt ssssoooooommmmm  ssskkkkkkkuuuuullllllddeee kkkkkkkoooommmmeeee....

DDDDDDeeee vvvviissssssssstttttee aatt oomm  vviinntttttteeeerrennnn,,,, ddddaa bbbllliiirrrr ddddddeeeeettttt  alllleeerr bbbeeesstt;;;
DDDDDDaaa kkkkkoooommmmeeeerrrr ddddeee ffffrraa ssnnneeeeeeennnn ooooggggg  iinnnnnnn ttttiiilll jjjjuuullleee--ffffeesssttt..
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I det vi gir ut Arven nr 90, benytter vi hilsenen bak på 
dette kortet, stemplet i Kragerø 1919, til alle våre lesere:  

De bedste ónsker for 
Julen og det nye aar!

Redaksjonskomitéen
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Kollisjon i  Kloppkjærsvingen  august 1960.
Bilen som ligger veltet, tilhører transportfi rmaet Helge R. Olsen i Oslo.  Bilen kom fra Grimstad og var lastet 
med solbær. Bilen til høyre tilhørte Alfred Andersen transport i Vadfoss. Han hadde med seg sin 10 år gamle 

sønn i bilen. Begge fi kk skader og måtte til sykehus i Kragerø. Sjåføren i den andre bilen fi kk et lengre 
sykehusopphold i Skien, etter å ha sittet fastklemt i bilen.

Som bildet viser, var det store skader på begge bilene. Førerhuset på den ene bilen var av tre og ble slått av, og  
kassene med solbær velta over kanten og ned på veien mellom Dalen og Tobiassen.

Helen Tobiassen forteller at de måtte måke for å komme fram. Mange i bygda hadde nok solbær til syltetøy og 
vin i lang tid. Kloppkjærsvingen ble etter dette av mange kalt Solbærsvingen.

Bildet er utlånt av Bjarne Andersen, som også har gitt opplysningene om ulykken.
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