Nr 110
3/2017
37. årgang
ISSN 0800-2347

Barndomsminner
fra Farsjø

Farsjø søndagsskole 1940.

LES MER SIDE 2-5

s



Barndomsminner fra Farsjø
FORTALT AV TORBJØRG DOBBE

For omtrent 10 år siden skrev Torbjørg (Tullemor) Dobbe en liten fortelling om hvordan hun
opplevde barndommen sin i Farsjø. Torbjørg er født i 1934 og bor nå i Arendal.
Sammen med noen bilder har Arven fått tilsendt fortellingen fra Torbjørgs bror, Øystein Dobbe.
Torbjørg og Øysteins far, Ole Dobbe, var lærer i Farsjø i perioden 1922-48.
Fortellingen er i hovedsak fra krigstida, og vi kommer til å trykke den i to deler.

GLIMT FRA LIVET PÅ FARSJØ, OPPLEVD SOM
BARN FOR 70 ÅR SIDEN
Det var Asbjørns idé: « Du må skrive ned det du
husker fra barndommens dager!»
Og Kari: «Skriv nå mens du ennå husker noe!»
Da begynner jeg med tidlige minner.

J

eg tror nok jeg husker enkelte ting fra 4 års alderen.
Å gå på tur, var gildt. Jeg synes å huske at Else og jeg
fikk hver vårt kremmerhus med rosiner og gikk på
tur under pappas skrivebord. Siden ble turene noe
lenger etter hvert. Ofte var vi på tur til “Flatfurua”.
Som niste hadde gjerne med oss små nisteskrin med
smultringkuler i. Det var Asbjørn, Else og jeg som
foretok slike turer. De andre var jo store. “Flatfurua” var en spesiell furu oppe i lia, den hadde snille
greiner som var lette å klatre i, og en fin, flat topp
der vi kunne sitte og spise nistematen. Siden da vi
ble større, husker jeg at vi hadde vi søndagsturer alle
sammen til Svenumbrua. Det er en hengebru som
var ganske spennende.
En spesiell dag jeg husker er 9. april 1940. Da var
jeg nesten 6 år. Vi vasket klær i kjelleren den dagen,
de voksne var engstelige så jeg forstod at noe kunne
være farlig. ”Når det kommer fly, må vi gjemme oss”,
sa vi, ungene. Det var ei lita fredelig bygd vi vokste
opp i, ikke mye farlig der. Vi hadde besøk av tyskere et par ganger, det var jo litt skummelt. En gang
undersøkte de skuffer og skap. De fant en gammel
speiderbok, det var ikke helt bra. Speiderarbeid var
forbudt, men klubbarbeidet fikk bare et annet navn.
Presten, Torkell Arnold Tande, var sjefen her også.
Ved siden av å være sokneprest, var han ordfører
og arbeidet aktivt i motstandbevegelsen. Han skrev
illegal avis med Londonnyheter som ble distribuert rundt i bygda. Vi ungene måtte ikke vite for mye
om alt som foregikk. Ofte ble vi sendt på dør når de
voksne diskuterte. “Små gryter har også ører”, sa
pappa.
Krigstida var en spesiell tid som gir oss mange
spesielle minner. Vi var jo 6 unger som krevde mat
og klær. (Øystein ble fredsbarn som kom i 1945.) Det
var en fordel å bo på landet. Mamma og pappa var
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flinke til å drive matauk, de kom jo fra bondegårder
begge to. Det var utrolig hvor mye de fikk ut av hagen
- mange forskjellige grønnsaker og frukt og bær i
massevis. I tillegg leide vi også et jorde hvor vi dyrket
poteter. Jeg husker vi også fikk lov til å plukke småpoteter etter at naboene hadde tatt opp sine poteter.
Det var kalde høstdager, og småpotetene kunne være
frosne.
Hjelpsomheten var stor blant bygdas folk. Alle
hjalp hverandre så godt de kunne. Jeg husker for
eksempel at naboer kom til oss med et spann råmelk
når kuer hadde kalvet. De tenkte nok spesielt på oss
som var en stor familie med unger i skolealder.
Høsten var en fin tid. Da var vi ofte på tur i skog og
li. Blåbær og tyttebær ble høstet og lagret i krukker
og glass. Eikenøtter ble høstet til grisemat. Pappa
hadde ganske mange bikuber, hver høst var vi ute og
skar einstab som ble brukt til isolasjon i kubene. Vi
hadde også kaniner som krevde mye mat. Om våren
var løvetann veldig populært. Om vinteren for vi omkring på ski og skar einerkvister. Vi hadde også noen
høner og selvfølgelig gris som ble slaktet før jul. Melk
hentet vi i spann på Sørgården hos Solveig og Tarald
Waasjø.
Vi sultet aldri. Men mamma hadde forferdelig
mye arbeid med å skaffe noe på bordet til alle måltider. Poteter var alltid en del av maten. En slags
“grøt” av poteter ble brukt på brødskivene. Poteter
naturligvis til middag. En spesiell middagsrett var
fiskemelkaker stekt i tran -. Pappa var svært glad i å
fiske. Han hadde teiner i Farsjøvannet og kom ofte
heim med masse små tryter som skulle renskes. Da
var jeg snar til å krype til køys hvis det var kveld. Når
vi kom fra skolen, stod gjerne mamma og kjevlet ut
potetlomper som vi skulle få til kaffe. På lompene
fikk vi svart sirup, det smakte beskt, men det var jo
søtt. Pappa var flink til å skaffe ved til huset. Han dro
ut i prammen og trakk opp svære tømmerstokker fra
Farsjøvannet. Stokkene ble lagt til tørk og ble saget
og hugget opp senere. Farsjøvannet var transportvei
for tømmer fra bygdene oppover og ned til sliperiet
Vafos Brug bl.a.
Vi var nok ikke bortskjemt når det gjelder leketøy,
men fantasien ble tatt i bruk. Vi bygde fjøs av mose,
kvister og småstein. Store og små kongler ble kuer

Barnetog i Farsjø 1948.
og sauer. Lekebutikken solgte koppestell av brot
og grønnsaker av gress og “blekker”. Med en pinne
tegnet vi paradis i sanden. Den beste “leka” var en
bit av takstein. Det mest verdifulle var en ball som
kunne sprette - kompaktballen. Den var uunnværlig
når vi skulle slå ball. Det var derfor en tragedie når
ballen ble slått ned i Bastaulia og ble vekk. Om våren
lette vi etter baller i daulauvet i lia. Av og til fant vi en
ball, men oftest var den så gammel og sprø at den var
ubrukelig.
Vi ble godt kjent i de nærmeste omgivelser. Vi visste nøyaktig hvor vi kunne finne den første løvetann
- “gulgutten”, det var i fjøshjørnet på Sørgården.
Bastaulia var full av blåveis, rødveis var mer sjelden
og derfor ekstra fin. Litt senere på våren var lia før
Svenumbrua full av liljekonvaller. Der hendte det at
vi til stor forskrekkelse kom over hoggorm som solte
seg på varme steiner.
Våren 1945 var en tid vi aldri glemmer. 7. mai
kom pappa og sa at nå kan dere finne fram flaggene
som hadde vært gjemt bort på loftet i 5 år. Vi var litt
engstelige for å vise fram flaggene til å begynne med
- kunne vi være helt sikre? Borte i svingen fikk vi se
Ingeborg Dobbedal vifte med begge armene høyt i
været. Jo, det var fred!
Jeg var en tur på Midtgården da Asbjørn og Else

kom og fortalte at pappa hadde funnet frem en “rar
grammofon”. Jeg skjønte det var radioen. Radioen
var fantastisk. Nå kunne vi høre nyheter fra fjern og
nær. Vi fulgte med da kongefamilien kom til Oslo.
Det var naturligvis også ekstrautgaver av avisene som
ga oss bilder av begivenhetene.
Den første 17. mai etter krigen ble feiret fra morgen
til kveld. Tidlig om morgenen dro
vi til kirken i Sannidal. Etterpå tok vi toget til Kragerø og var med på feiringen der. Sent om kvelden
trasket vi fra stasjonen på Farsjø og heim. Da var vi
så fylt av alle opplevelsene, av barnetog, borgertog
og ikke minst Heimefrontguttene, at vi syntes vi så
Heimefrontgutter på marsj - så var det bare et vedlag
i veikanten.
Sommeren 1947 var ekstra tørr og varm. Den
husker jeg spesielt fordi det oppstod en skummel
brann i lia ovenfor uthuset på Sørgården. Ingeborg
Dobbedal hadde sine bikuber der. Hun gled i det
tørre, glatte graset, slo røykpusteren i bakken, en
glo tente graset, og bikubene stod øyeblikkelig i lys
lue. Flammene for oppover mot skogen, heime hørte
vi duren av brannen. Det var en nifs situasjon. Folk
kom fra alle kanter for å hjelpe til. De unge karene
fra Nesland sprang på tømmerstokkene over vannet
med øks i hendene. Heldigvis greide folk å slokke
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brannen. Men det var slutten for Ingeborgs bikuber.
Kanskje jeg bør fortelle litt fra skoledagene mine.
Jeg begynte på skolen som 6 åring -”for moro”. De
første årene var det to klasser. Vi gikk annenhver
dag. Det var veldig fint å ha så mye tid til både lek
og moro og lekselesing. De siste årene var det så få
elever på Farsjø at det ble bare en klasse. Pappa holdt
3 dager skole på Farsjø og 3 dager på Lindom. Den
ordningen var ikke så grei. Veldig slitsomt måtte
det være for pappa med den lange veien til Lindom,
nesten til Kjølebrønd. Det var bare 1-2 elever i hvert
årstrinn. Vi måtte vende oss til selvstendig arbeid.
Først var det småklassingene som skulle undervises
mens de store skrev sine oppgaver. Så gikk det klassetrinn oppover. Det var jo litt artig også, først å høre
på de små, og de små fikk jo tidlig lære litt om f.eks.
historie og geografi. Av fag var det nok praktisk regning vi lærte mest.
Pappa underviste hver enkelt elev, satte seg ved
den enkelte elevs pult for å forklare problemene.
Husker jeg gråt over regnestykker jeg ikke kunne
forstå. “Dette er ikke noe å grine for”, sa pappa og
klappet meg på ryggen. Norgeshistorie var morsomt.
Der kunne han fortelle mye artig - slik som historien
om avguden på Hundorp hos Dale-Gudbrand. Siden
pappa var læreren, kunne vi aldri heime spørre om
noe som angikk skolen. Mamma kunne vi derimot
få hjelp av for de fleste problemer. Spesielt var hun
konsulenten når stilene skulle skrives. Helt opp i
gymnastida var det tryggest at hun leste over stilene
mine, før de ble levert. Det kunne være ganske fortvilet hvis hun var på kvinneforening akkurat når stilen
måtte føres inn.
Frikvarterene var toppen. Om sommeren hadde vi
mange leker: “Polti slå fri” - “Jeppe pinne” - “Slå ball”
- “Hauk og due” og mange andre. Om vinteren hadde
vi skibakke oppe på jordet. Veldig heldig var det om
pappa traff en kjenning ute på skoletrappa, da kunne
frikvarteret tøyes litt ut. Skoleveien var i grunnen for kort (syntes vi).
Lærerboligen var like ved skolen, og vi gikk heim
til middag. Da misunte vi litt de andre ungene som
hadde en halv time til moro - og så hadde de niste!
Det var mange fordeler med å bo på landsbygda. Det
var jo ikke så forferdelig nøye med klær, vi gikk mye
barbent. Om våren når vi hørte den første “ko-ko” fra
gauken i lia, sprang vi inn til mamma. “Nå kan vi ta
av strømper og sko!”
Farsjøvannet er nydelig og ga oss mye moro. Om
sommeren badet vi. Vi lærte å svømme på grunnen.
Siden kunne vi gå på dypet og leke med tømmerstokkene.
Hvis det ikke var snø og skiføre om vinteren, var
det gjerne sikker is på vannet. Vi ventet til pappa
hadde testet isen og sa at “nå kan dere dra på isen,
unger”. Da var vi helt trygge. En spesiell vinter husker jeg fordi det var så mye is at vi tok på oss skeisene
langt oppe på jordet og kunne suse rett ned på vannet. Skeisene gikk i arv fra den større til den mindre.
De gamle stokkskeisene var i voksen størrelse og
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ble bundet fast til skoene med tau. De første skeisene mine var krøllskeisene arvet etter Guttemann
(Toralv). De hadde brede jern og var støe å gå på, men
nokså ubrukelige i kappskeising. Etter hvert arvet
jeg lengdeløpskeiser. Skeisene ble bundet fast med
reimer. Kunsten var å stramme reimene hardt til, da
satt de fast, men tærne frøs fælt stakkar. Neglespretten var ikke god når vi kom inn i varmen. Lærreimer
var det ikke lett å skaffe, de var verdifulle som gull.
I det hele tatt - skotøy var et problem. Ikke noe var
å få på butikken under krigen, pappa reparerte sko
så godt han kunne, sålene ble fulle av skobespar, da
varte de lenger.
Høsten bød også på mange gleder. Bladene på
de svære, gamle lønnetrærne utenfor skolen fikk
nydelige farger. Det var moro å springe rundt med
høstbladene som for omkring med vinden. Det største lønnetreet var mitt spesielle tre. Det ga meg en
fin stol der jeg uforstyrret kunne sitte og tenke over
ting. Sist jeg “besøkte” treet, kunne jeg ikke begripe
hvordan jeg greide å klatre opp til “stolen”. Nå kunne
jeg bare gi den solide trestammen en klapp med takk
for gode stunder. Ellers misunte jeg den gang det
gamle treet som kunne stå på samme, trygge sted år
etter år, mens jeg en gang i framtida måtte ut i den
store, farlige verden med så mange krav til et lite
menneskebarn.
De mørke høstkveldene hadde sin sjarm. Da
kunne vi gå spennende småturer med lommelykt
eller leke gjemsel bak stabbesteinene i veikanten.
Basarer, fester og møter på skole og bedehus var et
kapitel i vår barndom. En spesiell basar - tror det var
Sanitetsforeningens basar på skolen - er et spesielt
minne. De som vant, kunne velge gevinst blant flere
pakker av forskjellig størrelse. Min venninne valgte
en stor pakke, den inneholdt bare noe kjedelig. Jeg
valgte en bitte liten pakke som så spennende ut.
Tenk så var det en liten eske med en ring! Ringen så
ut som sølv og hadde en perle og en diamant. Jeg var
overlykkelig selv om ringen var så stor at jeg måtte
surre en hyssing rundt for å få den til å sitte på fingeren. Med tiden gikk nok sølvfargen av, og diamant og
perle forsvant før ringen passet på min finger, men
lykken var virkelig nok.
Ca. en gang i måneden hadde presten gudstjeneste
på bedehuset. Det var så lang vei til kirken at vi kom
aldri dit før vi skulle “gå for presten”. Mens krigen
varte, feiret vi jo ikke 17. mai og fikk ikke gå i barnetog til kirken. Under krigen var bedehuset på Farsjø
alltid proppfullt av folk når presten (Tande) skulle
tale. Han var en stor oppmuntring med sin faste tro
på at krigen snart var slutt. Folk pyntet seg til disse
gudstjenestene. Mamma børstet pappa ekstra godt,
og skoene skulle være pusset. Vi hadde fintøy på. De
gamle konene som ellers alltid hadde tørklær på hodet, plasserte sine gamle svarte hatter på hodet. Jeg
syntes de var ukledelige. Til hverdags hadde de ellers
rutete tørklær og til finbruk tynne, hvite ulltørklær
med silkebroderier og frynser. Jeg bestemte meg til
at jeg skulle bruke tørklær når jeg ble gammel.

Inne i bedehuset satt kvinnene på venstre side og
alle mennene på høyre side.
Etter at presten hadde talt, sa gjerne mamma: “Nå
kan dere få gå ut.” Da studerte jeg svært på hva som
skulle foregå, men spurte naturligvis aldri. Senere
har jeg forstått at det var nattverd, det var noe mystisk.
Om søndagene var det av og til fest på bedehuset.
Festene begynte kl. 16 og varte til ca. 19-1930. Det var
velkomsttale - “åpning”, hovedtale av en “prekær”
pluss enkelte vitnesbyrd og avslutningstale. I midten
kom pausen som et svært velkomment avbrekk. Da
fikk vi wienerbrød fra baker Sveinungsen. De var glasert med melis som en bare ante som en blank hinne
på kakene. Slike fester var en opplæring i tålmodighet. Noen taler var både lange og kjedelige. Noen
emissærer var flinke til å muntre opp med historier
fra andre steder de hadde besøkt. Benkene var vonde
for små kropper og korte ben. Vi fikk formaninger
om å sitte stille og ikke snu oss for å glane på folk.
Mamma satt gjerne med Asbjørn på fanget som sov
søtelig.
Sang og musikk var det mye av. Pappa var dirigent
for sangkoret på Farsjø i mange år. Jeg likte godt
når det av og til var spesielle øvelser heime hos oss.
På bedehuset var det ofte duettsang av Gerd Aarlid
(senere Moe) og Gudrun Moe. De var mine favoritter.
Albert Farsjø var bedehusets faste organist.
Hver søndag formiddag gikk vi til søndagsskolen
som ble holdt i lillesalen på bedehuset. Det var Arne
Bomann som drev den i mange år. Alle ungene i
bygda gikk på søndagsskolen.
Siden pappa i mange år var formann i bedehuset,
hadde vi ofte overnattingsbesøk av emissærer fra
forskjellige organisasjoner. Vi var mange og hadde
ikke mange soverom så emissærene sov på divanen i
“bestestua”. De var trivelige folk så vi ungene syntes
det var allright, men mamma måtte nødvendigvis
ha mye strev med vask av sengetøy og å skaffe mat
til gjestene. De fikk jo det beste som kunne skaffes,
enkelt måtte det bli siden det var lite å få i butikken.
Noen emissærer var spesielt populære fordi de var
flinke til å kommunisere med oss ungene. Spesielt
husker vi sjømannsmisjonens utsending Espeland

Årskalenderen
for 2018

Torbjørg Dobbe, Tullemor, på ski.
fordi han bl.a. var ivrig til å spille ludo. Dessuten
hadde han en kunstig hånd som hadde skinnhanske
på. - Knut hadde jobben med å møte og å følge emissærene til stasjonen. Det hendte han møtte den nye
samtidig som han fulgte den første til toget.

Fortsetter i neste nummer

Sannidal Historielag

2018

Selges på Amfi Kragerø før jul.
Pris kr. 100.I perioden 1882-1960 var Kil administrasjonssentrum i Sannidal herred og i første halvpart av 1900-tallet var det et svært levende lokalsamfunn der.
Det var 3 landhandlerier, to bakerier, to kafeer, en kjøttbutikk og et hotell, i tillegg til følgende aktiviteter, sentralbord for for Kragerø og Oppland Telefonselskap,
skomaker og salmakerverksteder, eget melkeutsalg posthus, trygdekassem kommunekasse og folkebibliotek. Stedet hadde også buss og båtruter
til og fra Kragerø, samt et sagbruk som var i drift i årene 1934-1950. Bildet er fra et postkort fra1960.
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Leif Cornelius Middelthon
– EN LIVSBESKRIVELSE
Arven har fått tilgang til en bok med ovennevnte tittel, utgitt i 2015. Det er Leif Cornelius
Middelthon, født 1936, som forteller om sin far med samme navn, født 1886. Vi trykker en liten
del av boka, samt noen bilder, som handler om og viser livet på Grønåsen ved Kilsfjorden på
1940- og 50-tallet. Vi begynner da Leif C. Middelthon og kona Doris kjøpte Grønåsen nordre i
1942.
I neste utgave av Arven tenker vi å trykke noen flere minner fra livet ved Kilsfjorden, som
L. C. Middelthon har sendt oss i ettertid.
Ferie- og friluftsliv
Helt fra bryllupsdagene i 1923 til krigen i 1940
hadde Leif og Doris hatt sommerferiene vekselvis på Lindaas-familiens eiendom i Holmsbu
ytterst i Drammensfj orden og som leietakere på
bondegårder i Stavangerregionen.
Men krigen begrenset både reisemulighetene
og leiemulighetene, og samtidig følte de behov
for å ha sitt eget evakueringsted hvis krigshandlingene igjen skulle ramme Rogaland. Derfor
kjøpte de allerede i 1941 en liten, men koselig
hytte som kom for salg på Stølsvik. Hytten ble
flittig brukt i alle krigsårene. Den virket miljøskapene i det gode naboskapet blant annet med
familievennen Maria Bergesen, først gift Strand,
så Berentsen og nå enke. Hun eiet kaien på Stølsvik og var som en slags «Makta på Strålen». Hyt-
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telivet brakte også Leif i kontakt med tremenningen Bjarne (f. 1885) på Kalvøy som med sin
motorbåt «Trygg» tidvis var reserve for rutebåten «Viervåg». Fra hytten hadde Middelthon’ene
utsikt til «havet» mellom Uskekalven og Kalvøy
hvor tyske u-båter drev dykkeøvelser, - nifse
greier. Men heldigvis ble der ikke bruk for Stølsvik som evakueringssted, og etter krigen ble
hytten solgt.
Faktisk ble Stølsvikhytten heller aldri brukt i
sommerferiene. Det hadde seg nemlig slik at Doris som alltid likte å ha en fot i Stavanger og en
hos familien i Oslo, ønsket seg et sted lenger øst.
Omtrent samtidig med anskaffelsen av Stølsvik
fikk hun derfor Leif med på å kjøpe et nedlagt
gårdsbruk «Grønnåsen Nordre» i Kilsfjorden
mellom Kragerø og Risør. Det dreide seg om

60 dekar inklusiv to små holmer, 3-400 meter
strandlinje, våningshus, bryggerhus og løe til en
etter dagens forhold, særdeles rimelig pris.
Første sommer på Grønnåsen var i 1942.
Reisen gikk med tog til Flekkefjord, med overnatting på Grand hotel, neste dag buss til Kristiansand med overnatting på Ernst hotel og neste
dag tog til Neslandsvatn med togbytte til Kragerø. I 1943 kom Sørlandsbanen. Fra da gikk det
enklere, - Stavanger - Neslandsvatn - Kragerø på
en dag.

På denne eiendommen sydvestvendt ved Kilsfjorden skjermet fra Skagerak av de lave lyngheiene på Levanglandet og med den høye Grønnåsen i ryggen, har man antakelig de forhold i
Norge som kommer nærmest Syden, - med bl.a.
fjordtemperatur over 20 grader det meste av
sommeren. Her likte Leif seg godt. Dette var
stedet som kunne få ham bort fra Traadstiften, ihvertfall fysisk, og her tok han fast 4 ukers ferie
fra og med bryllupsdagen 7. juli. Leifs bruk av
feriestedet var kanskje noe spesiell. Jordbruket
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som hadde ligget nede i årtier, hadde han ingen
forutsetninger for å ta seg av, - selv om Doris
under krigen brukte det som argument for å få
reisetillatelse. Derfor lot han småbrukerparet
Albert og Sofie Johansen på «Grønnåsen Søndre» nyttegjøre seg innmarken, - under krigen
til kom og senere til slått. Den nærmest viltvoksende frukthagen med epler og moreller så
han ikke noe poeng i å dyrke, og Doris tok seg av
bærhagen.
Leifs interesse lå i den store bringebæråkeren. Der sloss han, gjerne iført langt undertøy
og fingervanter og med sigd og ljå, vedvarende
mot brenneneslene. Bade gjorde han gjerne
flere ganger daglig. Morgenbadet var obligatorisk, uansett vær. Men hvis det regnet, vasset
han gjerne uti med paraply for ikke å bli våt «på
forhånd». Ellers var nok badingen og kampen
i bringebæråkeren to sider av samme sak. Han
måtte være svett for å ha grunn til å bade. Eiendommen var uten strøm og telefon og avstanden
til nærmeste bilvei var 4-5 kilometer. All kom-

munikasjon måtte derfor foregå pr. båt, og det
passet Leif, for det andre som var interessant
i ferien var nettopp roing. Familien hadde to
sjekter, - en med hull i toften for mast til spriseil
og fokk og en som etter mye mas fra familien ble
utstyrt med en avtagbar 1,5 Hk påhengsmotor av
merket Evenrude. Selv brukte ikke Leif motor,
til nøds seil, men helst rodde han. Turen gikk de
3 nautiske mil til strandstedet Kil etter posten
med de faste «rapportene» fra kontorsjef Martin
Nordbø på Traadstiften eller de 5 nautiske mil
til Kragerø på bytur. I Kragerø snudde sommergjestene seg etter den hvithårede, brunbarkede
Terje Vigen-typen med innfatningsløse briller,
snippløse van Heusenskjorter, selebukser og
gummisko.
Alle bildene er fra boka om L.C. Middelthon. I
tillegg til huset på Nordre Grønåsen ser vi badeliv
i Kilsfjorden.

Gaver til Arven
AGL 250, TL 200, JK 200, ALS 200, GM 150, OL 250, JIP 200, AJA 100, I-LS 200, PAN 200, SS 100, WEH 100,
AES 200, SK 200, AJB 200, AJ 200, AAK 200, ML 200, SWK 200, HHB 100, OW 200, LT 100, IBK 250, KRS
200, KAK 100, LS 200, JES 200, TJN 200, OV 200, HK 200, AKSM 100, PCS 150, JMH 200, EH 200, Ukjent
100, KJS 300, AS 200, IA 200, UK 200, MH 200, HGW 100, JDA 200, LE 200, HJL 100, KKL 150, ANB 200,
ELP 150, ED 200, HO 200, ED 200, OJH 200, KHK 200, STH 200, POR 300, KA 150, EDJ 200, ISJ 150, IRMB
200, TOK 250, PP 300, ILO 100, TS 200, LOS 200, TD 200, KMR 200, AJB 200, LS 200, AH 200, NJL 200,
MH 150, ET 200, RW 200, ET 200, JE 200, PH 300, MN-NH 299, HB 200, AHL 300, EB 200, ØH 200, ETW
250, ØD 250, HJOLØ 200, SRG 200, BAJ 150, MKS 500, TAE 300, KL 100, KWB 100, LHB 500, RK 200, PMA
200, Ukjent 200, RR 100, PA 200, ØS 200, JSB 100, JL 300, AGBS 300, Ukjent 200, MK 150, HK 250, OAE
250, ATF 200, HDL 200, PS 250, RBA 250, EØ 200, GA 300, KH 500, BNF 150, RB 200, EHS 500, BE 300, EKN
200, EHB 300.
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Redaksjonskomiteen ønsker alle Arvens lesere

en god og fredfull jul!

Å

rets julehilsen er fra et 104 år gammelt julekort. Det ble poststemplet 24.XII.13 i Kjølebrønd, porto 3 øre. Avsender er Syvert Vrolsen
Ødefjeld, sikkert bedre kjent som Syvert Saga

i senere tid. Denne hilsenen ble nok skrevet av
hans mor, siden Syvert var født 07.06.1907 og
altså bare 6 ½ år. Han var også det syvende barnet i flokken, så det var vel et naturlig navnevalg
der.
Gutten som mottok
kortet, var August Olsen
Granstøl, adresse Hødnebø. Han hadde den jula
akkurat blitt 3 år. Han var
eldste sønn til Asborg,
født på Engemyr, altså fra
nabogården. Mor til Syvert, Kirsten, var også fra
Engemyr og tante til Asborg. Samholdet var stort
mellom Asborg og hennes
tante Kirsten, som også
var Asborgs fadder i 1881.
Tuberkulosen tok godt for
seg på den tida, fra høsten
1900 til 1908 mistet Asborg sin mor og en søster
Martha på 14 i -00, en
søster Margrethe på 17 og
en bror Ketil på 12 i -01. En
bror Anders på ca. 20 og
hans lille datter døde på
samme tid. Senere bestefar i -07 og bestemor i -08
( begge bodde hos Kirsten
da de døde) og sist far i
-08. Familien ble utradert,
Asborg hadde igjen en
bror, Peder på 17 år i 1908.
Så skal det også sies at
denne lille gutten August
fikk ”engelsk syke” som
liten og klarte aldri å gå.
Han døde i 1932, 22 år
gammel. Jeg har naturlig
nok ikke truffet han, men
han var min onkel. Og ble
ønsket ”Glædelig Jul” i
1913.
”Glædelig Jul” til dere
alle!

AS
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Ved Nicolai Ibsens
og Lewis Dobbes grav i Iowa

N

oen få dager før jeg dro heim fra Iowa i
juni, 2017, sto jeg på gravstedet til Nicolai
Ibsen (1834– 1888), like nord for den vesle byen,
Estherville, i Emmet County, Iowa. Først da jeg
kom heim til Telemark, fant jeg ut at jeg da også
hadde vært på gravstedet til Lewis Dobbe (1861–
1931). Jeg så det navnet da jeg sto der og tenkte
at det måtte være et Sannidalsnavn, men først
da jeg kom heim og leste Jens Barlands artikkel
i Arven, skjønte jeg det.1 Lewis Dobbe, sønn av
utvandreren Halvor Larsen Dobbe (1832–1913)
fra Sannidal, må ha flytta til Estherville og etablert seg som farmer der, ifølge opplysningene
fra Barland. Gravstedet hans er på Norwegian
Cemetery, Emmet County, i Iowa. Det var nettopp der jeg hadde vandra omkring, bare noen få
dager før jeg leste Arven. Jeg var der for å stoppe
ved grava til Nicolai Ibsen, Henrik Ibsens yngre
bror.

Ved Nicolai Ibsens gravsted i Estherville, Iowa.
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Når du reiser vestover i Iowa, kjører du over flatt
jordbrukslandskap, under en vid himmel. En
gang var det mange mindre familebruk langs
ruta vestover, nå er det ofte langt mellom hvert
gårdshus og noen steder tar naturen tilbake de
små husa som står og forfaller. Da Ibsens bror
Nicolai kom vestover til sitt endelige stoppested
ved den vesle byen Estherville, var han en ensom vandrer. Han endte sitt liv her, uten familie,
kun 53 år gammel, på hybel hos en farmer. Nicolai hadde da vært sauegjeter i området i mange
år. Han hadde en dansk-norsk bibel og sikkert
noen få andre bøker. På gravsteinen hans i den
norske kirkegården i Estherville satte de få som
kjente han en innskrift, som ennå er tydelig: «by
strangers mourned and by strangeres honored»
(sørga over og huska av ukjente). Det er ei trist
påskrift på alle måter, men sikkert sann. Han
døde som fattig sauepassser i Iowa, langt fra

Norwegian Cemetery ved Estherville.
familien, mens broren var en verdensberømt dramatiker. Da Nicolai døde i Estherville, hadde broren Henrik nettopp fylt
60 år, feira som berømt forfatter i inn- og
utland. Mens broren gjette sauer, bodde
Henrik som en holden mann i München.
Det fortelles at Nicolai hadde et bilde av
sin berømte bror hos seg.2 Kontakt hadde
han vel gitt opp.
Lewis Dobbe bodde altså i denne delen
av Iowa og var 27 år da Nikolai Ibsen døde.
Lewis bosatte seg i Emmet County i 1884.3
Lewis og Nicolai ligger på samme kirkegård, begge hadde røtter i Telemark. Kanskje har Dobbe og Ibsen visst om hverandre i Estherville? Det er ikke umulig. Da
jeg sto ved deres gravsteder blei jeg minna
om utvandringa fra Telemark til Midtvesten, fra by og bygd, Skien og Sannidal.
Plustelig sto jeg der med to navn blant alle
Grava til Lewis Dobbe på samme kirkegård.
de glømte.
Øyvind Tveitereid Gulliksen
1 Jens Barland, «Hvem var Halvor?», Arven, nr. 1, 2017, s. 6–7.
2 Jørgen Haave forteller om Nicolai Ibsen i boka Familien Ibsen, Trondheim 2017, s. 217–220 og s. 241–243.
3 Lewis Dobbes gravstein og nekrolog, se nettstaden «emmet/cemeteries/cemnorwegian.html».
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Sannidal Historielag
Høstmøtet 2017
Det er ikke noe nytt at publikum er ute i god tid
til historielagets møter, og det er forståelig når
salen dekkes til 180 personer og det må hentes
flere bord. Utrolig god oppslutning har det blitt.
I år var datoen 25. oktober.
Etter «Mellom bakkar og berg» som oppstart på
møtet, fikk vi en liten oppdatering på restaureringsarbeidet på Mo skole. Lars Tore Lien er
med i komiteen og fortalte om hele 2000 dugnadstimer som har blitt nedlagt der. Litt maling
gjenstår, men huset har nå blitt ”helt fantastisk”. Det har kommet inn 381 000 i tilskudd og
gaver til dette prosjektet og foreløpig utgifter er
på vel 367 000. Det er også beregnet 54 000 til
inventar, deriblant nye bord og stoler så huset
blir veldig anvendelig.
Det foregår også restaurering av Dobbedalsstua,
der en del tømmer er blitt byttet ut. Dette er
utført av Johnny Vindfjell fra Gjerstad, og han
vil sjøl brenne tjæra som skal brukes på bygde-
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tunet. Byantikvaren har godkjent arbeidet og
har gitt berømmelse for dette.
Det vil bli offisiell åpning av Mo skole i november, der dugnadsgjengen blir satt pris på. All
ære til dyktige hjelpere.
Henry Isnes fra Tåtøy dro fram gitaren og sang
et par sanger til mye latter og applaus, før
kveldes foredragsholder Øystein Dobbe fikk
slippe til med
”Minner fra barndommen i Vestbygda”. Han
fortalte om utrulig lange vintrer før, og om alt
som inngikk i vinterens sysler. Skigåing, hopp,
spark, rattkjelke og skeising. Samtidig var somrene også veldig lange, og veldig varme, det var
sol bestandig og det regna vel egentlig aldri. Det
var selvfølgelig bading og fisking, med og uten
dobbe på snøret, som han selv valgte å kalle
korken. I hans oppvekst var Gamle Sørlandske
hovedveien, og det var grusvei. Derfor var deres
rips var alltid grå og lodne. Det var mye støv i

ALLE FOTO FRA HØSTMØTET: ERNST KALSETH

Olaf Lundheim.

Henry Isnes .

lufta langs ”storveien” som de kalte den. Men
de hadde også moro med å notere bilnummer.
Det var jo ikke så mange biler, og de fleste var

nok lokale den gang. Men det kunne slumpe en
og annen utenlandsk bil, og det var storscore.
Utrolig morsomt å høre på, mange kjente seg
nok igjen i mye av det han fortalte, og det fikk
mange tanker på gli. Han fikk også stor applaus.
Matpause er en selvfølge, folk fikk pratet og kost
seg, og loddsalget gikk over all forventning. Det
var kommet inn 25 gevinster, og det ble solgt 23
loddblokker, da var det tomt. Når loddet kostet
10 kroner, kan dere selv regne ut kveldens
innkomst. Utrolig.
Henry Isnes fikk avslutte pausa med en sang til,
før han måtte gå for å rekke ferja. Olaf Lundheim fra Levang fikk så fortsette den underholdende kvelden med egne historier, også mye
selvopplevd. Det var gode råd til ferjetrafikken i
Kragerø med tips fra Finland, det var sommer i
Portør, og vi fikk en god innlevelse i hvordan det
var å gå på frieri med traktor, da hans far syntes
det var unyttig å bruke penger på motorsykkel,
da den ”rotløse ungdommen” var klar for det.
Det var helt klart at også han var ønsket tilbake
på et senere møte, veldig godt mottatt ble han.
Før møtet var omme, ble ”Kilsfjorden” sunget,
det ble loddtrekning, og trofast pianist Oddvar
B. Halvorsen spilte også til mens kvelden ble
avsluttet med ”Sannidalssangen”, min hjembygd
kjære.

AS

Øystein Dobbe.
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Livet som guttonge i Vestbygda i 1950-årene

Bading i Vestbygda
Vi trykker her noe av Øystein Dobbes
foredrag på høstmøtet (se s. 12-13), skrevet på hans
«Vestbygdadialekt».

F

ør i tia va somrane bestandi kjempelange
å veldi varme, å sola sjinte bestandi. Ja, jei
kan i grunnen ikkje hukse at det reina i det heile
tatt.
Å så bada vi i Tangehør´n. Den va akkurat
passli stor, å bånnen va dekka a sand å småstein
som va glatte å fine. Vi starta på grunna med
vassing å plasking, å etter hvert bar det ut på
jupe. Da kunne vi øve på sømmetaka. Først
prøva vi med bikkjesømming å det eine beine
på bånnen mens vi lot som vi sømte på ornt´li.
Temmeli fort lærte vi de ornt’lie taka, men lett
va det ikkje. Det blei jo litt fjusking med det eine
beine neat bånn innimellom. Akkurat det kunne
av å te føre te heftie diskusjonær. ”Se på mei. Jei
kan sømme”, sa vi. ”Næhei, du har beinet neat”,
sa ein kranglefant. ”Det har jei ikkje det” svarte
vi å det eine ordet tok det andre. Det va ikkje
bare spøk. Æren måtte forsvaras den gang au.
I hø’ern i svingen neafor Tangehør´n dreiv
mammaene i Tangenområde å vaska kleér.
Hukser jei ikkje feil va det 2 bryggepanner der.
De sto der bekken fra Lofthaugkjenna rant ut i
Tangeælva. Kleéne blei koka i bryggepannene
å sjula i ælva. Det va jo veldi greit for da kunne
mammaene ha litt oppsyn me de minste ongane
når de bada.

lett å holde styr på detta me havner. Ein da i ein
geografitime på sko’ern va det ein som blei hørt,
å han va nok ikkje så veldi godt forberedt. Han
blei hørt i Bergen, men va heilt stum. Da va det
ein a de andre guttane som kviskra te han ”Det
e goe havner der”. Detta blei gjentatt med høi
stemme og han fikk anerkjennelse fra lærer’n.
Så kviskra skøyer’n ”Det e møe kuer der” Detta
utsagnet blei ikkje like godt mottatt da det blei
framført.
Gutten suns jo de va heilt naturlig at va det goe
havner, så måtte det være mange kuer der au.

Rett bortafor Tangehør´n sto Tangegrana. Den
va uhorveli stor, ja, større enn alle andre treér.
Merkelig nok – den sto der heilt te i 2016, men
jei suns den hadde blitt litt mindre me åra.

Nymotens ting som «badedyr» fantes ikkje den
gang, men Ragnhild og Gudveig hadde ein slange
te et lastebilhjul, som onkel Isak hadde pompa
opp å gitt de. Den va veldi populær å leike me.
Likevel, ei gammal låvedør fra Lofthaug va den
mest spennanse leika. Når flære støkker sto på
den så sakk den å da datt vi a. Da kom døra opp
igjen som ei kule å vi visste ikkje vikken vei den
kom. Da jalt det å ikkje komme i veien.

Ein værkli stor da va når vi fekk lov te å bade
i (Lofthaug)kjenna. Vi sa jo bare kjenna. Det e
ingen grunne der så ingen fekk lov te å bade der
før de kunne sømme ornt’li. Vi følte at vi va blitt
store når vi fekk lov te å bade der.
For å komme te badeplassen måtte vi gå fra
Kjølebrønnsveien gjennom havna som hørte
te Prestegår´n. Alle gårane hadde havner hvor
kuene gikk.
Nå kom jei forresten på at det va’kje bestandi så
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Tebake te badinga. Når vi nærma oss badeplassen delte stien sei i to. Den øvre for jentene og
den nedre for guttane. Jentene å guttane hadde
hver sine plassær å skifte kleér på. Detta va forresten før bikinien å strech va finnen opp så vi
va kanskje ikkje heilt oppdatert på å som va på
moten.
Sjølve badeplassen va ein fin knatte med forskjellige høyder for håpping å stuping eller bare
å komme seg uti. Å så va det ei slett fjellsie som
vi sto innat å varma oss på når vi frøys å hakka
tenner etter å ha bada lenge.
I slåtten va det aller best å bade for da fekk ein
sjula a seg høy å bøss som klødde.

Av å te dro vi å bada i Bærsund. Den va heilt
nede i enden av Lona, ved Bråtane, å der va vannet bestandi varnt.
På den tia jei snakker om her va somrane lange
å varme så det blei møe bading.
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Dette bildet har vi fått fra Hannemor Klausen på Stabbestad. Bildet er tatt på plassen foran Kil bedehus med Bratlands hus i bakgrunnen.
Er det noen av Arvens lesere som kjenner navn på personer, eller i hvilken anledning bildet er tatt?
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