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Et is-skip

Les om en Kragerøskute som losser is i Southampton i England.
Artikkelen stod på trykk i den engelske avisen Pall Mall Gazette, 4 april 1884.
SidE 2 og 3



Redaksjonen i Arven kom ved en tilfeldighet over denne
artikkelen om en Kragerøskute - bygget på Åtangen i
Sannidal - som losser is i Southampton i England. Artikkelen stod på trykk i den engelske avisen Pall Mall
gazette, 4 april 1884.

Et is-skip
(Fra Pall Mall Gazette 4.april)
et er mer enn to år siden England har hatt en
egen brukbar is-avling verdt ”innhøsting”. Det
er derfor ikke overraskende at Southampton
Quay denne våren har fått en liten ﬂåte av fartøyer med
isblokker fra Norge. Isblokkene, på 2 til 3 ”hundredweight” hver (1 hundredweight= ca 50-55 kg), blir heist
i land så fort som kjerrer og jernbanevogner kan frakte
dem vekk. Den driftige norske sjømannen blir fortalt at
vi ikke har hatt noen ordentlig vinter, og i løpet av en
uke eller to, forandres hans trauste lille brigg til et ”dekket isfjell”. Og her er hun, takket være høye master og
store seil, etter
en god seilas
på 11 dager
fra Kragerø, en
havn på sørøstkysten av Norge,
der det rett
innenfor kysten
ligger et stort
antall innsjøer.
De veldig
tidlige ankomstene av disse
fartøyene, både
denne våren
og den forrige,
fra havner som
ofte er tilfrosset
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på denne tiden av året, er i seg selv en indikasjon på
årstidens mildvær. Skipperen på Triton av Kragerø, som
selvfølgelig snakker godt engelsk, svarer på spørsmål
om hva slags vinter det har vært hos dem: ”Stormfull
og masse snø på en gang, men på ingen måte skikkelig
vinter.”
Men denne lille 300-tonns Triton er ikke på langt nær
den største isskute som har reist sørover denne våren.
Vi har allerede en rapport fra vesthavet om en isøy, to
miles lang og rundt 230 fot tykk, drivende rundt uten
fast kurs og uten lys.
Riktig gamle sjømenn, som spaserer langs kaia - og
det er sjelden de går langt i noen retninger - kan ikke
la være å stoppe en stund og granske disse velformede
og trauste, små norske fullriggede briggene, en rigg
som får et gammeldags sjømannshjerte til å svulme.
Dette ”språket” av tau og taljer er bedre engelsk for
dem enn til og med det den norske skipperen selv sier
om kjærlig omsorg for fartøyet fra lasterom til dekk. Se
på de doble toppseil, rærne og tilhørende tauverk på
kryss og tvers i riggen. Slik minner Tritons framtoning
oss om greinene på et hasseltre om vinteren. Akkurat
som de tynne nøttegreinene river og sliter i hverandre,
ville disse tauene også gjort det, hvis ikke det var for
de mange ”gnage-lekter”, mattevedlikehold, og andre
forbedringer.
Og her er en stor, tålmodig svenske som har laget seg
en sofa eller lenestol mellom Tritons fremre stålbarduner. Rundt en av stålbardunene har han tvunnet noe
simpelt tjæreimpregnert garn for å reparere en naken

ﬂekk. Og så sjeldent
har man sett slikt
arbeid bli utført om
bord på skip i det
siste, at mer enn
et dusin kaislusker
står og ser på ham.
Selv for en landkrabbe er det interessant å se på det
pene hvite dekkshuset, dekorert her
og der med grov
skipsutskjæring i
bleke sjøgrønne farger. Med diamantformede vindusruter, ser kapteinens
lugar akter ganske
hjemmekoselig ut.
På en spesiell måte virker disse nordiske skipene
dårlig utstyrt – med livbåter. Det er sant, som kapteinen
sier, han har tre. ” Og hva skal du med ﬂere enn tre
lettbåter på et skip som dette?” Men to av dem virker,
i det minste for et engelsk øye, som bare små joller,
mens lettbåten ser elendig ut, og er høyst omsorgsfullt
spent fast på toppen av dekkshuset, og ser ut som den
ikke er blitt ﬂyttet eller vært i vannet siden skipet ble
bygget. Det kan være at ekstrem tillit til skipet deres og
til deres eget sjømannskap fører til en viss uforsiktighet
blant sjømennene med livbåtene.
Skipperen på Triton, lener seg på ripa på skuta si, og
ser at isblokkene forlate henne, er et så fint eksempel
på en nordisk sjømann som noen kan ønske å se. Han
er over 6 fot høy og kraftig bygd. Hans skarpe, blå øye,
utstråler besluttsomhet. Selv om han skjønner nesten
hvert ord, tar han liten notis av det spøkefulle ”språket”
til havnearbeiderne på kaia. Med jernkroker og hake
styrer de isblokkene over på kjerrer og lastevogner.
Hans eget mannskap er en stor kontrast til disse muntre
britene. På sitt rolige vis arbeider mannskapet med
den knirkende trevinsjen. De løfter rundt 60 tonn om
dagen, 20 fot opp
og så ned på kaia.
Hver isblokk blir
nøyaktig veid før
den forlater skuta,
men, hvis en ser
på vanndammene
under vognene der
de står på kaia, ser
det ikke ut som leveringsvekta holder
lenge. Vind, blir det
sagt, spesielt fuktig
vind, forårsaker at
isen taper seg mer
enn ved vindstille
og solskinn.
Ser en ned på

mannskapet, så opptatte, i skipets hule
lasterom med isete
vegger, får en revmatiske gysninger.
Kapteinen sier at
det virkelig er varmere der nede enn
oppe på kaia, og at
arbeidet på dekk
med vinsjen, selv
om det er hardere,
er kaldere arbeid
enn blant isen i lasterommet. Kapteinens fortjeneste på
sin reise avhenger
mye på tiden han
bruker på den. Om
reisen er lang, går mye
av lasten tapt i sjøen gjennom skipets pumper. Norske
lover for skipsfart forlanger at alle fartøy over 300 tonn
skal være utstyrt med en vindmøllepumpe – en stor
besparelse av arbeidskraft og en sikkerhetsfaktor for
lasteskip. Men vindmøllepumpen vil ikke virke i stille
vær, så det er et ønske blant mannskapet om vind, som
medfører at de sparer manuelt arbeid og seilingstid, der
skutene driver omkring i Nordsjøen med sine isfjell.
I vårt land er en stor mengde arbeidskraft, kunnskap
og kapital engasjert i transport og lagring av is; og hele
forskjellen mellom ”threepence” pr. ”hundredweight”
i Norge til og fem shillings i England (detaljhandelspris) trengs for å gjøre ishandelen til en god handel for
iskjøpmennene og skipperne på disse fartøyene. Og når
lasten med isblokkene har forlatt Tritons lasterom, har
vi ingenting annet å tilby som returfrakt enn 90 tonn
med tørt søppel, fraktet ned til kaia til bruk som ballast.



”Pall Mall Gazette var en kveldsavis som ble grunnlagt i
London den 7. februar 1865. Den var eid av George Murray
Smith; dens første redaktør var Frederick Greenwood. Den
kjente journalisten William Stead var ansatt i avisen fra 1880,
fra 1883-1889 som redaktør. I 1921 ble avisen The Globe slått
sammen med Pall Mall Gazette, som i seg selv ble absorbert av
Evening Standard i 1923.”
(Opplysningene om avisen er hentet fra Wikipedia:)
I ”Fortegnelse over skip hjemmehørende i Kragerø tolldistrikt
1775-1910” finner vi skuta: Skip nr. 756, Brigg Triton på 113,5
kml bygget på Åtangen i 1875. Skipper var J.Jacobsen. Redere
var A.C. Nielsen m.ﬂ. Solgt til Sandefjord i 1904.
Skipperen om bord, som ble intervjuet i England, var Johannes Jacobsen. Han var født på Stråholmen 27 mars 1844.
Johannes var sønn av lodsen Jacob Andersen og Ingeborg
Ellefsdatter.
I folketellingen for Kragerø i 1875 finner vi Johannes og kona
Andrea i Hovedbyen 207 1. etg. Johannes Jacobsen er ”Paa
søreise med Brigg Triton”. Johannes omtales som ”Husfader,
Skipperborger og Skibsreder”.
(Artikkelen ble funnet på denne nettsiden i Australia:
http://trove.nla.gov.au/)
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SANNidAl HoRNMuSiKK

– historiske glimt
AV NilS HAlVoR NilSEN

Fortsettelse fra forrige nummer
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.
uRo PÅ KilSgAllERiEt
Det som Gjerde ikke nevner er at under spilling i kirken var korpset plassert på Kilsgalleriet.
En del av oss yngre benyttet da anledningen til å
ta en titt ut på loftet bak Kilsgalleriet mens presten
prekte.
Det vi ikke var klar over, var at presten den dagen
holdt en kort preken. Lars Falck mente at så fort presten sa ammen, skulle de første tonene låte fra korpset.
Men så skjedde det at mens enkelte av korpsmedlemmene befant seg fremdeles på loftet, telte Falck opp –
3,4-og korpset satte i gang med en julesang. Da oppstod
det full forvirring blant musikerne og det endte med
at en av musikkantene ikke fant igjen sin plass i farten,
men satte seg på fanget til en annen musikant og tutet
videre.
I tillegg var det en av musikanten som trampet takten
så høyt at det hørtes i hele kirken, og som det ikke var
nok, var Lars Falck var så dårlig den dagen at han kastet
opp bak altertavlen. Da stod nervene på høykant.
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1956
De som nå var med i Sannidal Hornmusikk dette
året var:
Nils Halvor Nilsen, Tor Rinde, Helge Carlsen, Helge
Lyngstad, Asbjørn Dobbe, Lars Moen, Otto Holte,
Arne Larsen, Sigurd Nilsen, Aslak Lofthaug, Ole Einar Nyland, Lars Thomas Bråten, Oddvar Tobiassen,
Einar Johnsen, Halvard Kristiansen, Kåre Enggrav,
Oddvar Busk Halvorsen, Gunnar Kristian Halvorsen,
Alf Haugen. Tor Kristian Fjellheim, reservetrommeslager Leif Larsen og Kragerøgutten Ivar Kristensen.
tiRSdAg 24. JANuAR HAddE HoRNMuSiKKEN ÅRSMØtE PÅ Kil SKolE.
Etter at årsmeldingen og regnskap var lest opp og
godkjent, var det valg som hadde det resultat at det
gamle styret ble gjenvalgt.
Etter årsmøte var det bevertning. Dirigent Lars
Falck ble overrakt en gave for sitt dyktige arbeid som
dirigent. Falck takket for gaven. Senere var det musikk av korpset, ﬁlm og hyggelig samvær.
Lørdag 25. februar hadde hornmusikken basar på
Gimle. Det var heller litt lite frammøte og resultatet
ved utlodningen må en si var forholdsvis godt – kr
255,Lørdag 3. mars var Hornmusikken i Kjølebrønd og
spilte på en tilstelning. Det var en meget vellykket tur.
Søndag 18.mars spilte Sannidal Hornmusikk ved
musikkandakt i Sannidal kirke til inntekt for poliosaken. Pastor Meyer talte og Sannidal og Kjølebrønd
mannskor sang.

Det kom inn kr 435,- i kollekt. Kvelden var gild.
Sannidal Hornmusikk spilte til underholdning og bar
en stor del av programmet.
St. Georgs dagen 22. april spilte korpset ved speideropptak i Kragerø. De gjorde sine saker utmerket godt.
Jeg husker at vi hadde parade sammen med Skien speiderkorps som spilte meget sterkt.
1.mai spilte S.H. i tog fra Sannidal stasjon til Gamlehjemmet og tilbake til Gimle. På Gimle ble det også
spilt en rekke nummer.
PENgEgAVE FRA RiNdE
Den 9. mai hadde Sannidal Hornmusikk styremøte
hos formann Gjerde.
Det ble referert skriv fra N.E.A. ved direktør Rinde
der det meddeles at Sannidal Hornmusikk tildeles en
gave på kr 5.000,- i anledning av selskapets 50 års
jubileum.
Formannen sendte et takkeskriv til N.E.A.
Gaven var antydet til uniformer og instrumenter.
NYtt MEdlEM FRA KRAgERØ
Øyvind Isaksen fra Kragerø som hadde vært trommeslager mens Tor Kristian Fjellheim har vært i militærtjeneste, søker nå om å bli medlem av Sannidal
Hornmusikk.
Styret vil gjerne uttale at en gjerne ser Øyvind
Isaksen som medlem av Sannidal Hornmusikk og ønsker ham velkommen som trommeslager i Sannidal
Hornmusikk.
NYE uNiFoRMER
Styret besluttet å be Konrad Bråten å henvende seg til
forskjellige fabrikker og få oppgave over priser på tøy
og søm.
17.MAi 1956
17.mai spilte musikken som vanlig i skoletoget og på
bygdetunet. Det ble tatt opp kollekt til musikken og
det kom inn kr 193,-.
EdRuSKAPSdAgEN i dRANgEdAl MEd NY
tRoMMESlAgER
Sannidal Hornmusikk spilte og gjorde sine saker
meget godt. Det ble stilt gratis buss til disposisjon og
en ﬁkk utmerket bevertning. Ellers spilte musikken
gratis.
På denne turen hadde korpset fått låne en skarptrommeslager fra Kragerø som ikke hadde spilt med korpset
tidligere.
Bussen måtte derfor stoppe på Kurdølsheia for at
korpset kunne ta en øvelse med den nye trommeslager.
Øvelsen gikk greit, og nå var korpset forberedt til å
innta Drangedal med klingende spill.
BASARER
14.juli hadde Hornmusikken basar på Sletta i Kil. Det
var musikk av korpset, pilkasting, utlodning og alt i
alt innkom det ca kr 500,- .

25 juli hadde musikken utlodning i Kjølebrønd. Det
var godt fremmøte. Musikken spilte og det kom inn ca
kr 400,- .
Onsdag 24 oktober var Sannidal hornmusikk på
Gimle og spilte til underholdning for Sannidal sanitetsforening i anledning an mannekeng – oppvisning.
Det var fullsatt hus . Det kom inn kr 868,Hornmusikken hadde basarkveld på Gimle i november. Det var ikke særlig mye folk, men det ble likevel
godt utbytte. Korpset spilte flere gode musikknummer
som ble godt mottatt.
SANNidAl KiRKE
Søndag 7. oktober var Hornmusikken med ved musikkandakten i Sannidal kirke.
Kirken var pratisk fullsatt og korpset spilte flere
nummer. Belmonthymnen måtte spilles ”Da capo”.
JulEKoNSERt
Søndag 16. desember var Sannidal Hornmusikk med
i et juleprogram i Sannidal kirke.
Programmet hette: Julen i ord og toner. Hornmusikken spilte flere nummer og dirigent Lars Falck hadde
komponert et eget musikkstykke som han hadde kalt
”Intermezzo ved Sannidal kirke.”
Fremførelsen av dette musikkstykket ble meget godt
mottatt og på oppfordring fra pastor Meyer måtte det
spilles ”Da capo”. Det var meget godt fremmøte i full
kirke.
Dirigent Falck ble takket for sitt arbeid og inntrykket av fremføringen var at en var meget godt fornøyd
og at Sannidal Hornmusikk gjorde sine saker meget
godt. Falck spilte også trompetsolo med orgelspill til.
1.juledag var Hornmusikken igjen i ilden ved å
spille under gudstjenesten i Sannidal kirke. De gjorde
sine saker meget bra. Falck spilte sammen med orgelet til salmene, og det var god stemning.
ÅRSoVERSiKt FoR 1956
24.januar hadde Hornmusikken sitt årsmøte og
årsfest.
Musikken hadde da 21 musikere i tillegg til et par
reserver. Alle disse har vært med i året 1956 med unntak av et par gutter som har avtjent militærtjeneste.
Det har vært et meget godt år for hornmusikken
både når det gjelder økonomi og fremgang for korpset.
Noe som gledet Hornmusikken meget var direktør
Rindes gave til uniformer.
Ellers har Musikken venner vært særdeles aktive
og bidratt med store beløp til Sannidal Hornmusikk.
Uten den foreningen ville det være vanskeølig og
drive korpset
Hornmusikken har i 1956 spilt ved 17 arrangementer. Av dette er det en gudstjeneste, tre musikkunderholdninger i kirken, videre har en spilt på
Edruskapsdag, Drangedal og tilstelning i Sannidal
sanitetsforening, videre på tilstelning for poliosaken
og på basarer til inntekt for Hornmusikken.
Utdrag fra regnskapet ser slik ut:
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1.rekke fra venstre: Ivar Kristensen, Arne Larsen, Lars moen, Helge Lyngstad, Asbjørn Dobbe, Lars Falck, Otto
Holte, Gunnar Kristian Halvorsen, Lars Thomas Bråten, Nils Halvor Nilsen og Ole Einar Nyland.
2.rekke fra venstre: Alf Haugen, Einar Johnsen, Tor Rinde, Helge Carlsen, Aslak Lofthaug, Halvard Kristiansen,
Tor Kristian Fjellheim, Oddvar Busk Halvorsen, Sigurd Nilsen og Kåre Enggrav.
Inntekter
Kassabeholdning 1/1 – 56
Inntekt ved korpset selv
Mottatt fra Musikkens venner
Mottatt kommunalt bidrag
Mottatt fra direktør Rinde
Til sammen
Utgifter:
Betalt dirigent
Betalt instrumenter
Betalt noter
Betalt forskudd på uniformer
Til sammen
Overført
I kassa
Til sammen
Gjeld til Sannidal kommune

kr 1. 088,60
” 489,65
” 1,000,” 1.500,” 5.000,kr 9.078,25
kr 1.500
” 786,” 548,43
” 5.000,kr 7.834,43
kr 7.834,43
” 1.243,82
kr 9. 078,25
kr 4. 375,-

Styret for 1956 har vært:
Sigurd Nilsen, Aslak Lofthaug, Einar Johnsen, Leif
Larsen og Halvor Gjerde.
Det har vært et styremøte i året og ellers har en drøftet de sakene som har meldt seg. Arbeidet i styret har
vært det aller beste”

1957 SKØYtElØP PÅ toRSdAlSKJENNA.
Søndag 24. februar spilte Hornmusikken ved A/S Vafos
Brug bedrifts- skøytestevne på Torsdalskjenna.
Ca 50 var med i skøyteløpet og ca 500 tilskuere var
møtt fram.
Det var et utmerket vakkert vær, og skøyteløpet ble
særdeles vellykket.
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Torsdag 21.mars hadde Hornmusikken basar på Kil
skole.
1.mai spilte Hornmusikken i demonstrasjonstog fra
Årøsvingen til Gimle og under festen.

17. MAi 1957 – NYE uNiFoRMER
17.mai var grå og trist fra morgen av og det så ikke
videre lovende ut for feiringen av dagen. En startet i
småregn fra Kil skole med Hornmusikken i spissen i
sine nye uniformer- sydd av Kåre Bigseth.
I Toppsvingen sluttet de andre skolene seg til toget og
Hornmusikken spilte også for de gamle på Sannidal
Pleiehjem. Deretter fortsatte en som vanlig til Sannidal kirke der pastor Meyer holdt talen for dagen.Ved
bekransningen av minnesteinene spilte Hornmusikken meget vakkert.
Etter en spisepause, spilte Hornmusikken på Bygdetunet.
Fotograf Gofjell fra Kragerø hadde møtt opp og fotograferte samtlige musikere i de vakre uniformene.
Alt i alt var dagen en stor dag for Sannidal Hornmusikk.
Ved kollekte kom det inn ca kr 300,De nye uniformene var ﬂyblå med gullstriper i buksene,
hvit skjorte og lysegrått slips m/strikk. Styret bestemte
at vi som var unge måtte ha uniformer som vi kunne
vokse i.
Det resulterte at jeg fikk en bukse som var så stor at
”smekken” var synlig når jakka var knept. Buksa rakk
meg nesten opp til halsen. Senere når korpset på varme
sommerdager kastet jakka, måtte jeg ha jakka på. Jeg så
ikke ut. Men Gjerde skriver likevel at uniformene var
vakre.
Fortsettelse neste nummer

innholdet i «Arven» nr. 80 – 90
innholdsoversikter har vi før trykket i disse utgavene av bladet:
nr. 15, 24, 30, 40, 50, 60, 70 og 80.
Vi har bare tatt med de største artiklene.
Nr. 80 (1/2007)
Stor aktivitet i Sannidal historielag, Historielaget
vil bevare kulturminner fra 1709 i kammerfoss,
Sandøkedals herredsstyre (14), Innholdet i «Arven» nr. 70 – 79, Skipsfører Stian Pedersen (10),
Jørgen Søndbø – treskjærer og rosemaler fra Kil,
Sannidal for 75 år siden, Dalsfoss kraftanlegg
m.m. (2), Ei seilskute fra Sannidal.
Nr. 81 (2/2007)
Svært godt besøkt årsmøte i Sannidal Historielag,
Sunde bru i Gjerstad, Anders Schulze, Lindheim
skole 1949-1950, Sjøsprut og felespel, Jens H.
Lindheim sin familie, Skipsfører Stian Pedersen
(11), Innsamling til krigstidens ofre, Sannidal for
75 år siden, På ski på Helle ca. 1910-12, Gjetergutter og gårdsarbeidere i Sannidal (1), Ola-bil i
1923?, Sannidal Ungdomslag 100 år i 2008.
Nr. 82 (1/2008)
Oddvar Tobiassen til minne, En drøm har gått i
oppfyllelse, Årsberetning for Sannidal Historielag
2007, Hvordan bør et historielag ta vare på stedsnavn?, Sandøkedals herredsstyre (15), Minner
fra krigens siste år, Klesvask for ca. 90 år siden.
Nr. 83 (2/2008)
Lederskifte i Sannidal Historielag, Gudstjeneste
i det fri, Sandøkedals herredsstyre (16), Glimt
fra Bygdetundagen 10.6.2008, Skipsfører Stian
Pedersen (12), Et minne fra krigsåra 1940-45, En
brent papirlapp, «Sandøkedahl sogn», Sannidal
speidergruppe er 70 år, Høykjøring på Humlestad i 1927.
Nr. 84 (3/2008)
Bygdetundagene 2008, Bygdas fineste samlingssted, Speidertradisjoner, Skipsfører Stian Pedersen
(13, siste del), Bilens ankomst til Kragerødistriktet, Litt om julekort, «Å, jul med di glede!»,
Sannidalsstoff på internett, Sannidal stasjon,
jernbanelinjen.

Nr. 85 (1/2009)
Johan Nossen – hans virke og hans hus, «En av
de glemte helter», 50 år med skolekorps, Fortell
hva du gjorde under krigen, farfar!, Årsberetning
for Sannidal Historielag 2008, Aarbu.
Nr. 86 (2/2009)
Rutebilen Tørdal – Kragerø 100 år, Sannidal
Hornmusikk – historiske glimt, Arrangementer
på Bygdetunet i 2009, Lederskifte igjen, Minnesmerke etter vådeskudd på Krokheia, Brureparasjon på den gamle Postveien, Refsalen.
Nr. 87 (3/2009)
Bestemor og bestefar Grana, Sannidal Hornmusikk, Historielagets høstmøte, En hilsen fra
noen år tilbake, Bryllupet til Maren og Sveinung
Sveinungsen 23.6.1934, Kongelig bjørnejakt i
1905.
Nr. 88 (1/2010)
Dekorasjoner i taket i Sannidal kirke, Minneord
om Sigmund Heldal, Minnesmerke - nye opplysninger, Ingeborgs memoarer – «Hun varmet
sengeleiet for bjørnen i Vassfaret», Sannidal
Hornmusikk, Årsberetning for Sannidal Historielag 2009, Bestemor og bestefar Grana, Nordbø
på Helle i 1908.
Nr. 89 (2/2010)
Den 12. Bygdetundagen, Årsmøtet 2010, Sannidal
Hornmusikk, Bestemor og bestefar Grana (siste
del), Familien Grana, sommeren 1923, Olsok-gudstjeneste på Bygdetunet, Ingeborgs memoarer,
Drosjebilen til Jørgen Søndbø under krigen.
Nr. 90 (3/2010)
Hvalfangst i Sørishavet på 1950-tallet – Reidar
Marcussen, Høstmøtet 2010, Sannidal Hornmusikk, Jordmor- og doktorhenting i Sannidal
omkring 1900, Ingeborgs memoarer, Jule-treet,
Julekort fra 1919, Kollisjon i Kloppkjærsvingen i
august 1960.

Vi viser ellers til Historielagets nettside:
http://sannidalhistorielag.no/sannidalhistorielag/Arven/Alfabetisk-oversikt-over-alle-artikler-i-Arven/cid/28059/
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Vintervei gjennom ”Vestby

D

en gamle postveien fra Kristiania til
Kristiansand stod fredig 1689. Den gikk
gjennom Sannidal og mange steder
er deler av den godt bevart. Den ble
anlagt der det var mulig å få det til. Den fikk derfor
mange svinger og bratte kneiker.
For å unngå disse, ble derfor vegen vinterstid,
der det var mulig, lagt over islagte vann og frosne
myrer.

Et eksempel på dette er strekningen fra Plassen
via Lønne og til Tangen, en avstand på ca 5 km.
Grunnen til at denne strekningen ble lagt om, var
de bratte bakkene opp fra Lona ved Rødsbekk
Første del gikk over isen på Lona og ned til østre
del av lille Breiungen, nedenfor Lønnerød. Her
var det nødvendig å gå inn på land for å unngå de
smale sunda som sjelden hadde sterk is. Videre
gikk den gjennom et ﬂatt myrdrag fram til dyrka
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ygda” i Sannidal før 1920.
mark på Lønnegårdene. Herfra gikk den over
jordene ned til Lofthaug. Da var de kommet til
Kjølebrøndsvegen og det var strake veien ned til
Tangen.
Kilde for disse opplysningene er min mor,
Agnes Moe født 1907. Hun fortalte at hun satt i
stuevinduet hjemme og så sledene kjøre forbi
nede på jordet. En annen som også kan bekrefte
dette er min mors fetter, Oddvar Neste. Denne

trafikken opphørte trolig i første del av 1920 årene
da strekningen fra Humlestad til fylkesgrensa og
videre over Østerholtheia ble utbedret.
Se vedlagt kart.
Hvis noen har kunnskap om dette, ber jeg om at
de tar kontakt med meg.
Lars Jacob Moe.
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Sannidal Historielag
Årsmøte blir avholdt
på Sannidal Samfunnshus
torsdag 14.april kl. 18.30.
Vanlige årsmøtesaker, bevertning og loddsalg
Olav Tveitereid vil etter pausen fortelle om
Ferdselsveier/ Kulturminner/ Stedsnavn

Vi ønsker alle velkommen til en trivelig og
interessant historiekveld!
gaver til “Arven”

Siden sist har følgende gaver kommet inn til bladet.
Vi takker hjerteligst! Samtidig legger vi ved en innbetalingsgiro, som vi
håper blir ﬂittig brukt.
Utgivelsen av Arven er basert på frivillige gaver. Vi må dessverre gjøre oppmerksom på at
det i 2010 kom inn betydelig færre gaver enn i årene før. For at vi skal kunne gi ut
3 nummer av Arven pr. år, må antallet gaver økes betraktelig i år.
K.M.T., Kragerø 200. P.C.S., Stavern 200. A.O.W., Helle 200. H.H., Oslo 200. H.W.F., Larvik 200.
J.K., Kr.sand 200. S.A., Porsgrunn 500. R.M., Sannidal 200. B.H., Helle 200. A.J.K., Neslandsvatn
150. R.K., Sannidal 200.T.L., Kr.sand 200.T.M.S., Neslandsvatn 200. K.J.J., Helle 100. K.J.S., Risør
200. V.K.T., Sannidal 200.
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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 ﬂere dager. Hun
hadde da med seg kaffekjele og sovepose. Hun ﬁsket, 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 Borgen (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 underberg,
Bodil Nilsen, Randi Haugholt, olga Halvorsen og Hilda Behring.
Vi fortsetter her å trykke noen utdrag av ingeborgs memoarer, først og fremst det som
refererer seg til vårt distrikt.

Ingeborgs
memoarer

PÅ HoltANE.
Men som jeg sa, bodde de på mange steder og tilslutt havnet de også på Holtane. Det var riktignok ikke i den stua
som Anund og Mari bodde, men like ved.Tilslutt ble det jo
slik at bestefar og bestemor måtte ha tilsyn. Da ble det til
at far og mor kom. Utrolig at den vesle stua kunne romme
så mange. Det var to små rom og et kjøkken med grue.
Ikke komfyr, men det var jo nokså alminnelig den gang. Vi
var jo åtte søsken, men ettersom de ble store nok, kom de
nok ut for å jobbe. Bøndene hadde jo bruk for juringer, så
det ble jo å gå i skauen med kuene fra vår til høst.
Bestemor døde i 1902 og bestefar i 1903. Som før fortalt
reiste jo far og fire søsken over på den tida. Meningen var
visstnok at vi andre skulle komme etter, men det ble det
altså ikke noe av. Så ble altså mor alene med oss. Jeg var et
halvt år og Agnes fem år eldre enn meg.
Det ble nok en vanskelig tid for mor nå, men jeg kan
ikke huske henne i dårlig humør. Hun holdt det leie unna
oss og mat manglet vi aldri. Jeg var visstnok ingen snill
unge da jeg var liten.
Jeg husker nokså langt tilbake og var nok ikke så stor
da dette hendte. Vi bodde som sagt i ei lita rød stue som
tilhørte gården. Så gikk kuene opp i et jorde som het
Eldhusbråten. Min eldre søster var også med, men var vel
opptatt av noe annet. Så fikk jeg vel lyst på litt melk og det
måtte vel la seg gjøre. Jeg så meg ut ei ku, krøp under å
ga meg til å suge. Merkelig nok, kua sto stille den. Kanskje
hun trodde det var en kalv. Jeg fikk jo ikke en dråpe melk,

men ville ikke gi meg. Men da fikk søster se hva jeg holdt
på med og da blei hun sint, tar tak i beina mine å drar meg
fram fra kua. Jeg blei også sint. Synes nok de kunne unne
meg en melkeskvett.
Stua var nok kald og mor sleit nok hardt for å skaffe
ved så vi slapp å fryse om vinteren. Jeg synes enda jeg ser
henne på toppen av holtan kleiva med en vedbør på ryggen så stor at hun ble nesten vekk bak den.
Som barn var vi veldig sjenerte, unselige som vi kalte
det. Det var vel kanskje ikke så rart. Det var jo så nøye
hvordan man oppførte seg den gang, det måtte vi lære.
Når vi ble sendt et ærend spurte vi gjerne.Tror du vi får
mat der, for det var vel verste vi viste å sitte til bords men
kanskje med en hel ﬂokk. Så ble vi som oftest bydd ett
eller annet, ofte ett glass melk og da visste vi hva vi hadde
å gjøre. Da måtte vi stå mens vi drakk den, sitte da, hørte
ikke med til godtfolksskikk. Men hvis kona sa, nei bare
sitt du, da kunne vi sette oss, ikke før. Det var det samme
med voksne folk det, men de kunne jo også tillate seg å si,
ja blir sittende jeg, ja bare sitt så var det i orden. Dette var
det vanlige. Så måtte vi naturligvis stå ved døra til vi hadde
framført ærende vårt.
Læreren vår hadde så mange rare ord han benyttet seg
av. Unger som var riktig veloppdragene sa han var så setelig. Så var vel dette å være setelig det da. Men vi hadde en
søster, og når det gjaldt å være unselig så var visst ikke
hun plaget av det. En dag skulle hun et ærend til en gård
som het Støa. Der var det skysstasjon i de dager. I gården
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står det en mann og han er sur på søster. ”Vil du gå inn
og be om att de gjør ferdig en hest til jul. Men du må da
forstå at de ikke kan la den hesten stå ferdig helt til jul. Det
var jo midt på sommeren dette. Men han fikk nå forklart
at det var han som hette Jul. Men det var nemlig Magnus
Juel fra Kragerø. En gang fant hun ut at hun ville av sted å
kjøpe melk. Selv om vi hadde penger å betale med var det
vanskelig å få kjøpt. Det skulle kjøpes på meieriet, for da
blei det en samlet skilling. Hun kommer gledesstrålende
hjem med to fulle spann som hun plasserer oppe på bordet, og i yr glede slenger hun meg som lita var etter. Men
akk, bordet veltet å jeg lå å ﬂøt på gulvet i all den deilige
melken. Det ble visst så mye igjen at vi fikk en kopp til
potetgrauten.
PÅ HoltANE SKolE.
Men en dag hendte det noe som jeg syntes satte opp ned
på hele verden. Læreren kom på besøk. Det var nå om mor
kunne tenke seg å ﬂytte til Holtane skole som pedell. Jo
hun slo til. Det var seksti kroner i året for å holde alt i orden, vaske, fyre osv. Så var det seksti kroner i husleie så det
blei ingen penger å få. Men så var det en hage som hørte
til. Jeg tror den var på halvannet mål, og det visste hun å
utnytte. Det ble både poteter å grønnsaker. Hun til og med
solgte poteter. Om noen år ble forresten lønnen satt til
hundre kroner året, men da blei også husleien satt til det
samme, så fremdeles ingen penger å hente.
Jeg tror jeg fikk krampegråt da jeg hørte mor bestemte
seg for å ﬂytte.Tenk å ﬂytte fra den deilig røde stua vår.
Også den vakre syrinen som sto ute ved muren og som
var bare min. Men det var bestemt og ﬂyttedagen kom. Vi
hadde nok ikke så mye som vi skulle ha med oss, men det
var jo så kjært alt sammen. Katta Aslaug het den, den får vi
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putte i en sekk sa mor for da finner den ikke veien tilbake
hvis den skulle finne på det. Men da kjente nok ikke mor
Aslaug. Det så ut som hun trives godt på det nye stedet,
men når hun ventet sin nedkomst ﬂyttet hun opp på gården som vi var kommet fra. Samme sted som hun hadde
født sine unger før. Men når de var så store att de kunne
gå ﬂyttet hun tilbake til oss. Aslaug først og så en rad med
nydelige nøster etter seg. Dette skjedde noen år, men siden
ble hun bofast å fikk en levealder på godt og vel 20 år. Men
det ble nok ikke lenge før vi følte oss hjemme på det nye
stedet. Der var vakkert synes jeg.To mektige svære graner
å de glemmer jeg ikke, for ett syn når de sto hvite av rim
å solen skinte på dem. Langs med veien opp til huset, tre
svære morelltrær høyere enn huset. For ett syn når de
blomstret. Da lå jeg på ryggen og stirret opp i dem og
innsektene surret. Og ofte sovnet jeg ved disse hyggelige
lydene.
Det var solløst en stund om vinteren, men vi visste hvilken dag solen gikk over åsen, og da var det høytid.
Mor måtte jo ut å jobbe, så søster og jeg ble ofte alene.
Mor hun var jo nødt til det. Daglønnen var 80 øre. Jeg
husker den steg til 1 krone, men det synes bøndene var
en voldsom pris. Vi fikk jo beskjed at vi måtte være ekstra
snille, for ikke å forstyrre skolen. Stua vår var jo vegg i vegg
med skolestua, og Agnes og jeg var så engstelige at jeg husker vi tok kaffekverna bort i skauen, stod der å malte kaffe
men dette fortok seg etter hvert.
Det var meget fare med fant og folk etter veien den tid,
mange var ganske skumle å se til. En slik en kom til oss da
vi var alene. Vi hadde visst ikke vett på å være redde. Mannen ba om mat. Det var helt alminnelig i den tid, og blei
aldri nektet dem hos oss. Jo da mat skulle bli og det passet
jo så fint, så fikk vi selskap ved bordet. Mannen var nok
ikke så farlig som han så ut til. Han var jo kledd i laser. Han
fortalte, og fikk oss til å le så vi nesten datt av stolene. Så
kom mor. Hun stanset utenfor døren å undres. Hvem i all
verden har kommet på besøk nå siden ungene har det så
fryktelig moro? Men da hun får se oss ved bordet sammen
med denne underlige fremtoningen ble hun bare stående å
glane. Men vi hadde det nå ustyrlig moro, jeg tror vi ba han
komme snart igjen.
Det var nok ikke stort vi hadde å by på i matveien, men
på gården var det ikke noe mer tror jeg. Ikke noe ﬂått
pålegg nei. Det eneste var kanskje pultost, det kalte de for
ramost, og ram var den. Prim hadde de ﬂeste ikke råd til.
Det gikk for mye ved. Ellers var det sukker da, det kalte
de for Kilsost. Det var kanskje ikke så bra for tennene.
Men så hadde de en lokal tannlege da, og det var vel helst
de som hadde lite råd som brukte han. Det var en bonde
og til ham gikk de når tannverken var for ille. Han hadde
visst en slags knipetang han dro tennene ut med. Men så
hendte det visst han var uheldig i blant og trakk ut en frisk
tann. Det var ikke så greit å få ut akkurat den rette, men så
fortsatte vel tannverken da.
I de lange vinterkvelder var det aldri mangel på underholdning hos oss. Men mor satt med ett arbeide leste vi
ungene høyt. Som regel ut i fra Magne og børnetidene,
med ett glass saft og leske oss med ble det vikelig store
høytidsstunder. Mer skulle det ikke til. I blant kunne
mor si: Nei nå tar vi en tur til urskogen. Det visste vi hva

betydde. Inn i skolestua, og kartene kom opp på veggen
og mor fortalte om urskog og Mississippi osv. Og det var
spennende. Og så sang vi da. Ja den jeg tenker på nå, den
var lang, men jeg synes jeg må ta den med.
Jeg tjente meg så lenge hos en Telebondemann, og så
snill som han va, og så godt som han ga, så ga han meg
en gård. Da jeg kom tillands så spurte jeg den mann hva
gården skulle hete. Gården heter Lier i vier i Østlandslier
di o, di o, di Tsomsunn.
Jeg tjente meg så lenge hos en Telebondemann, og så
snill som han va, og så godt som han ga, så ga han meg
en hest. Da jeg kom tillands så spurte jeg den mann hva
hesten skulle hete. Hesten heter mektig og prektig, gården
heter Vier i Lier i Østlandslier di o, di o, di Tsomsunn.
Jeg tjente meg så lenge hos en Telebondemann, og så
snill som han va, og så godt som han ga, så ga han meg
en gutt. Da jeg kom tillands så spurte jeg den mann
hva gutten skulle hete. Gutten heter kløktig og dyktig,
hesten heter mektig og prektig, gården heter Vier i Lier i
Østlandslier di o, di o, di Tsomsunn.
Jeg tjente meg så lenge hos en Telebondemann, og så snill
som han va, og så godt som han ga, så ga han meg ei
ku. Da jeg kom tillands så spurte jeg den mann hva kua
skulle hete. Kua heter Mulen kyss rompa, gutten heter
kløktig og dyktig, hesten heter mektig og prektig, gården
heter Vier i Lier i Østlandslier di o, di o, di Tsomsunn.
Jeg tjente meg så lenge hos en Telebondemann, og så
snill som han va, og så godt som han ga, så ga han meg
ei jente. Da jeg kom tillands så spurte jeg den mann
hva jenta skulle hete. Jenta heter Kari den klompa, kua
heter Mulen kyss rompa, gutten heter kløktig og dyktig,
hesten heter mektig og prektig, gården heter Vier i Lier i
Østlandslier di o, di o, di Tsomsunn.
Jeg tjente meg så lenge hos en Telebondemann, og så
snill som han va, og så godt som han ga, så ga han meg
ein sau. Da jeg kom tillands så spurte jeg den mann hva
sauen skulle hete. Sauen heter Snippe og snappe, jenta
heter Kari den klompa, kua heter Mulen kyss rompa,
gutten heter kløktig og dyktig, hesten heter mektig og
prektig, gården heter Vier i Lier i Østlandslier di o, di o,
di Tsomsunn.
Jeg tjente meg så lenge hos en Telebondemann, og så
snill som han va, og så godt som han ga, så ga han meg
ei geit. Da jeg kom tillands så spurte jeg den mann hva
geita skulle hete. Geita heter Trippi og trappi, sauen heter
Snippe og snappe, jenta heter Kari den klompa, kua
heter Mulen kyss rompa, gutten heter kløktig og dyktig,
hesten heter mektig og prektig, gården heter Vier i Lier i
Østlandslier di o, di o, di Tsomsunn.
Jeg tjente meg så lenge hos en Telebondemann, og så
snill som han va, og så godt som han ga, så ga han meg
ein gris. Da jeg kom tillands så spurte jeg den mann hva

grisen skulle hete. Grisen heter Slufsi og slafsi, geita heter
Trippi og trappi, sauen heter Snippe og snappe, jenta
heter Kari den klompa, kua heter Mulen kyss rompa,
gutten heter kløktig og dyktig, hesten heter mektig og
prektig, gården heter Vier i Lier i Østlandslier di o, di o,
di Tsomsunn.
KRiStENdoM.
Er jeg først inne på særegenheter på denne tida, kan jeg
ikke unnlate å nevne kristendommen. Det var så mye som
var synd. En så uskyldig ting som å plystre, det var synd,
men jeg glemmer ikke at vi unger fikk høre en mann
plystre, og dette fra en mann som ble regnet som en god
kristen. Dette måtte vi fortelle hjemme. Men nei, vi måtte
ha hørt feil sa de voksne. Men vi holdt på vårt, han hadde
plystret!
Det er også en annen historie som kan fortelles om
denne mannen. Hver jul var det juletrefest på skolen,
og hver gang var tradisjonen den samme. Læreren og vi
ungene stilte opp i stua til mor, og så ålet vi oss gjennom
den trange gangen inn i skolestua og kom syngende inn.
Her kommer dine arme små. Da jeg var liten trodde jeg det
betydde at vi hadde så små armer. Men en jul som det var
sykdom hos oss var det ikke anledning til å bruke mors
stue. Ja, vi skulle få benytte eldhuset som lå like ved. Vi
unger gledet oss, dette var noe nytt, og så god plass da. Etter sangen rundt juletreet fikk vi jo lov til å leke, til og med
hoppe tyven, det var jo veldig moro. Ja vi begynte jo pent
antagelig, arme små, men til slutt slo vi oss løs i å stemme i
med O jul med din glede. Men da vi kom til, Vi svinger oss i
kretsen og neier, da reiste han seg den mannen jeg nevnte.
”Nei nå får det være nok, dere er ikke i et danselokale”. Vi
ble jo veldig skuffet, vi som hadde tenkt oss tyven, tyven
også, men måtte selvsagt gå over til julens salmer. Stemningen var liksom ødelagt.
Det må også nevnes at trekkspill var et syndig instrument. Jeg husker det var en legpredikant som stundom
holt møter på skolen. Godt ansett og mange møtte opp.
Han het Knutsen, og vi kalte ham alltid for blinde Knutsen
for han var blind. Men så var det engang han satte i gang
med et underlig instrument. Kunne ligne litt på en grammofon av det gamle slaget med svær tut. Dette kalles fonograf. Men i stedet for plater tror jeg det var en slags ruller.
Han spilte jo bare pene åndelige sanger, men instrumentet
var nå syndig da. Han fikk nok lov å fortsette sin møtevirksomhet, men fonografen ble ikke tålt.
SAMliNg AV ViNtERVEd.
Men tilbake til hverdagen. Noe som mor var særlig opptatt
av var å skaffe vinterved. Hun fikk som regel lov av bøndene til å samle kvist etter tømmerhogsten. Det var kanskje
på en sånn tur vi skulle over Grøtvann, men manglet pram.
Vi står på den ene siden og over på den andre står en
mann i en kålåker. Det var nokså smalt over og mor roper.
”Jørn, kan jeg få låne prammen din”? Ikke noe svar. Hun
roper igjen, men fremdeles ikke noe svar. Vi begynner å
le. ”Nei men mor da, ser du ikke det er et fugleskremsel”?
Jo visst sier hun, men skulle du sett så likt Jørn da? Hun
hadde evnen til å kunne more seg over småting og le med
oss.
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Men så var det en annen gang, og da var det også ved
som det gjaldt. Det var noe som de kalte for tømmerskott. Der sendte de tømmeret utover bratte fjellsider
og ned i vannet. Det hendte ikke sjelden at tømmeret
slo seg i stykker og det ble noen korte emner som ikke
var til annet enn ved. Dette var vi ute etter. Så ﬂøtet vi
dem ned gjennom elva og tok de opp i land det stedet
som lå nærmest slik at vi ikke fikk så langt å bære dem.
Der lå det også ei bru. Men så var det mannen som eide
skogen rundt der, han så seg litt ergerlig på mor som tok
alle disse vedstubbane. Han sier fra at han hadde tenkt å
samle de opp selv. Ja det er greit det sier mor, du kan jo
ta de som er nedenfor brua så tar jeg de som er ovenfor.
Det kunne jo ikke komme noen nedenfor brua når hun
tok de som var ovenfor. Da måtte riktignok mannen le, og
ved fikk hun.
En gang var hun ekstra heldig. Hun fikk lov å hugge
løvved i skauen mot å rydde for småbusk. For å være på
sikre siden spør hun bonden; Men hvor store kan jeg ta
dem da? Han smiler litt, men sier ”Å, du kan da ta så store
som dere reier det”. Men han hadde nok ikke sett mor
i vedskogen før, det var ikke småtre de trærne som hun
felte. Da hun akkurat var ferdig med ei bjørk av stort format kom han. ”Men i all verden, jeg hadde jo ikke tenkt
at du felte de så store”, sa han. ”Men du sa jo jeg kunne
ta de så store som jeg greide de, men nå har jeg gjort den
ferdig, så kan jo du ta den”, sa mor. Nei det gjør jeg nok
ikke, ta den du sa mannen.
Dette tror jeg var samme gangen hun var så uheldig. En
stor bjørk går i gal retning og kommer tvers over veien.
Det var ikke vanlig med biler etter veien. Det var nok i
begynnelsen med biler dette, men akkurat da kom en.
Mor arbeidet i sitt ansikt sved for å få ryddet veien. Det
var jo ikke noen hvemsomhelst som satt i bilen heller,
men selveste politimesteren i Kragerø; Nesseby. Dette
hendte jo langt inne på Kurdølsheia, og veden skulle
hjem også. Var det ikke alt for lang vei, hendte det hun
fikk låne en stor kjelke som ble brukt til å frakte melkedunker fram til veien på, men dette var jo alt for langt.
På denne tida ble jo varer fraktet fra kil og oppover til
Merkebekk og siden med båt til Drangedal. Da var det en
lang rad med hester. Når disse skulle på hjemvei, hadde
de ikke lass og da hendte det at vi fikk sendt veden nedover, men kjørerne hadde jo ikke særlig lyst til å hefte seg
bort med dette. Da hendte det at mor gjorde en byttehandel med kjørerne. De fikk høy igjen for brydderiet.
NiSSEN.
Men det var jo ikke bare ved som mor var opptatt av.
Kontanter skulle jo også skaffes. Om høsten var det ﬂattbrødbaking. Jeg vet hun frøs nok iblant når hun satt ved
den åpne grua i gamelstukjøkkenet. Det hendte jeg gikk
for å møte henne om kvelden. Det var særlig et sted som
jeg synes var veldig spennende. Når varmen brant under
takka og kastet skygger over de sotsvarte tømmerveg-
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gene, da var jeg sikker på at her holdt Nissen til.
Det kom nok av en historie en gammel kone fortalte
meg. Hun var helt sikker på at Nissen eksisterte. Hun
hadde selv sett ham. Det var i en slik grue hvor det satt
en eldgammel kone og ved siden av en ørliten mann. Han
ser på den gamle kona og sier; ”Det er mi mor det”. Jeg
lurer på om mor også trodde på Nissen, jeg vet ikke. Hun
fortalte, det var forresten i et slikt tømmerskott som jeg
har nevnt før, hun gjette kuene der, og fikk se en ørliten
mann nedi skottet der det nesten ikke var tilgjengelig for
folk. Der sto han.Tror du det var Nissen, spør vi nysgjerrig. Det vet jeg ikke, sier hun, men det var ikke en alminnelig mann.
dYRA PÅ NABogÅRdEN.
Som liten var jeg svært glad i dyr. Det beste jeg visste var
å ﬂy av sted til en nabo, der hadde de sauer. Da fikk jeg
sitte med et lite lam på fanget. Kopplam som vi kalte det,
og ga det melk av en tåteﬂaske. Ja det var stas. Det var
ingen kone på gården, men en husholderske. Hun var
ikke så lite skrullete. Det var en svare strid når dyr skulle
slaktes. I blant måtte det jo gjøres, men det var ei ku som
hun ville beholde til en av dem døde. Ja, jeg husker vel
gamle Talros.Talen kalte hun den. Hun var visst for gammel til å sette kalver til verden. Hun var hva vi kaller for
salrygga. Når jeg skriver dette kom jeg til å tenke. Er det
ikke noenlunde det vi også blir når vi blir gamle og begynner å krype sammen? Da heter det ikke salrygga, men
slitasje eller utslitt. Men denne husholdersken, hun var
nokså hatsk overfor andre mennesker. Jeg fant nåde hos
henne fordi jeg også var glad i dyr, som hun. Hun hadde
også en stor hannkatt som het Kult. Når hun hadde stengt
alle dører om kvelden sier hun til meg; ”Gå å se om katterompa sitter fast i døra”. Jeg visst jo at Kult hadde latt
høre fra seg hvis det var tilfellet, men jeg gikk for å se
etter. Nei da, og da roet hun seg.
Jeg synes jo at det var mye rart i den gården. Hun var
alltid sent ute med å få ferdig middagsmaten. Det hendte
de hadde byggryns melkevelling. Det må jo koke ganske
lenge. Da synes jeg at jeg ser henne. Å, nei der kommer jo
karene alt fra skauen. Fram med kaffekverna og til å male
byggryn. Fikk hun bare malt dem riktig fint så kokte de
jo før. Men mannen i huset må vel hatt noen strofer han
også. De hadde melkelag, det vil si at melkekjøringa ned
til meieriet i Kragerø gikk på omgang. Nå var det så at
alle bøndene klarte det ikke like godt. I Kragerø kunne
man få kjøpt både øl og vin den gang. Og det ble for fristende for enkelte. Ja n det hendt e også at kona ble med
for å passe på at alt gikk riktig for seg. Men denne mannen hadde ingen kone og ta med seg han, men så hadde
han jo Blakken. Den greide brasene. Mannen var trøtt
og pussa da de skulle på hjemvei, og sovner like godt på
sleden. Blakken var styggelig sinna, men hadde nok sine
gode sider.
Fortsetter neste nummer
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FoR SANNidAl HiStoRiElAg 2010
HiStoRiElAgEt
Styret har i 2010 bestått av leder Kjell Ove Heistad, nestleder Torgunn Sunde, kasserer Karen
Bratlid, sekretær Ernst Kalseth, styremedlem
Knut Rinde, leder av bygdetunkomiteen Petter W.
Baann, samt en representant for ”Arven”.
I 2010 ble det avholdt 8 styremøter der 49
saker ble behandlet. Historielaget har i 2010 hatt
440 medlemmer.
Til årsmøtet den 15.april var det møtt frem ca
150 personer. Alle årsmøtesakene gikk greit unna.
Kvelden startet med underholdning av Kragerø
sangforening under ledelse av Nils Halvor Nilsen,
etterfulgt av Reinhart Enggrav som holdt et meget
tankevekkende foredrag med tittelen “En dramatisk ungdomstid”.
På høstmøtet den 14.oktober leste Martha
Løvstad 5 egenkomponerte dikt før kveldens hovedgjest,Torbjørn Greipsland foreleste om temaet
“Glemte Nordmenn på Hawaii”. Høstmøtet samlet
ca. 130 personer.
Arbeidet med oppdateringen av historielagets
nye hjemmeside på internett har vært svært høyt
prioritert i 2010. I løpet av året er ca. 1400 bilder
blitt lagt ut på siden. Hjemmesiden finnes på internett under adressen: www.sannidalhistorielag.no.
Alle oppfordres til å bidra med bilder og historier
til publisering på den nye hjemmesiden.
MEldiNgSBlAdEt ”ARVEN”
I redaksjonskomiteen satt følgende personer
i 2010: Ragnar Grønåsen, Anne Sofie Aardalen,
Ove Berthelsen, Gunnar Aabøe og Liv Grønåsen.
Det ble utgitt tre nummer: 88, 89 og 90 med til
sammen 44 sider. Dette er 30 årgang av ”Arven”.
”Arven” har over ett tusen abonnenter og det er

mulig å finne alle utgaver av ”Arven” i digitalt PDF
format på historielagets hjemmeside på internett.
BYgdEtuNEt
Bygdetunkomiteen har bestått av følgende personer i 2010: Petter W. Baann, Knut Asbjørn Skarvang,Torstein Lofthaug, Ole Einar Nyland, Kjellfrid
Enggrav, Kari Nyland, Per Tangen og Isak Waasjø.
Det har blitt utført alminnelig vedlikehold både
ute og inne. Av større oppgaver kan nevnes utbedring av en omfattende skade på den gamle løa.
Bygdetunet har vært mye brukt i 2010. Foruten
det tradisjonelle 17. Mai-arrangementet, har bygdetunet blitt benyttet til ﬂere skolebesøk hvor blant
annet Sannidal ungdomsskole hadde bygdetundag
den 8.juni, samme dag som Fagforbundet i Bamble var på besøk. Olsok gudstjenesten i juli samlet
ca. 60 person på bygdetunet.
Sannidal bygdetun har mottatt følgende gaver i 2010; fra Sigmund og Reidun Heldal har vi
mottatt en PC og skriver, Frode Myhre har gitt
dokumenter, bøker og bilder blant annet fra lensmann Swang, fra Anita Mjelland har vi mottatt en
gammel dør fra 1800 tallet antakeligvis fra huset
“Dammen” i Kil og fra Tor Ingar Kjærra har vi mottatt garnredskap fra Nordre Kalstad Gård.
til Slutt
En hjertelig takk til alle som i 2010 har støttet
arbeidet i Sannidal historielag, økonomisk og på
andre måter. Uten denne støtten ville det ikke
være mulig å drive alle våre virksomheter. Vi trenger dette engasjementet også i 2011.
Ernst Kalseth
Sekretær

Kjell Ove Heistad
Leder
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Adr.: G
 unnar Aabøe
Solstadbakken 16
3766 Sannidal

Dette bildet fra Kammerfoss viser sorteringsanlegget for det tømmeret som ble fløtet ned
Kragerøvassdraget. Det er stor aktivitet i elva denne dagen. 12-15 mann er opptatt med å legge tømmeret i
”moser” før det blir slept videre til sagbruk og tremassefabrikker.
Bak i bildet ligger det lektere, som venter på å bli tauet opp elva til Kammerfoss Bruk for å laste tremasse.
I flere hundre år ble det fløtet tømmer i dette vassdraget, og i juni 1972 ble de siste ”soppene” slept over
Toke og fløtet ned vassdraget til Kammerfoss.Vi antar at dette bildet er tatt en gang i 1920 årene.
Bildet er utlånt av Astrid Herregården.

«ARVEN» utgis av Sannidal Historielag
www.sannidalhistorielag.no

Redaksjonskomité:
Ragnar Grønåsen
Anne Sofie Aardalen 
Ove Bertelsen
Gunnar Aabøe

tlf. 35 99 22 16
tlf. 35 98 79 56
tlf. 35 99 03 74
tlf. 90 91 63 52

Kasserer:
Liv Grønåsen
«Arven»’s
bankgirokontonr.:

tlf. 35 99 22 16
2655.60.82854

Husk å melde fra til redaksjonskomiteen ved den minste adresseforandring.
Det ligger eksemplarer av Arven hos Sannidal Landhandel.

