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Før i tia va det skrekkelig møe snø om vin-
trane - å så lenge den lå. Om vi ikkje akkurat 

blei født med ski på beina så va vi’kje gamle 
skrottane da vi tok våre første vaklans skitak. 
Skia og utstyret va vel ikkje så møe å skryte av 
sett med dagens auer, men den gang dugde de. 
De første skia va enkle treski med ei tåreim som 
vi stakk støv’ern eller beksømmær’n inn i. - Ja, 
beksømmrær, - jeg som va yngst va jo dømt te å 
arve gammelt ”rask” fra storesøsken. Detta va 
ikkje så lenge etter krigen så å kjøpe noe nytt va 
aldri tema. ”Nei, det e’kje nødvendig, sa pappa”. 
For å sei det slik - det va bestandig god plass i 
beksømmrane mine. Skistavane va heller ikkje 
heilt tepassa en liten tass. Jeg måtte holde litt 
ne’e på stavane for jeg rakk ikkje heilt opp på 
toppe av de. 

Jeg hukser ikkje noe av opplæringa for å gå på 
ski, men jeg hukser den første langturen min. 
Det må vel ha vært den første vinteren vi budde 
på Engrav. Jei hukser det slik at den eine daen 
gikk jeg te midt på Hommerstasletta (Ja, det 
skrives egentlig Humlestadsletten). Da va jeg så 
langt ut i det ukjente at jei suns det va tryggast 
å gå heim igjen. Neste dag gikk jei heilt ned te 
Hommersta. Jei suns nok at det va litt skummelt 
for ne’e ved garasjen dreiv Knut å sa noen al-
vorsord te hesten sin. Hesten va stor og svart og 
Knut va’kje av de mest lågmælte. Jei stilra mei 
forbi, traff Arne Thomas og et ubrytelig venn-
skap blei beseila.

Snø va det bestandi nok av, å den lå veldi lenge. 
Den gang va det hopping som jalt. Vi laga hopp-
bakkær over alt. Probleme va å finne bakkær 
som hadde både åvarenn å unnarenn. Enten va 

unnarennet bra eller så va det åvarennet som va 
bra. Viktiast va nok unnarennet så noen bak-
kær kunne ha litt vrient åvarenn. Den bakken vi 
brukte mest va Lønnebakken. For småguttær va 
den ganske stor å skummel de første hoppa. Det 
ble ropt «e det klart?» og «farta» noen ganger 
før jeg tore sette utfor. På ettervinteren va det 
ein ekstra utfordring med bekken ne’e på sletta. 
Da va vannet åpent å vi måtte  lage ei slags bru 
over. Da jalt det å treffe brua. Det gikk som regel 
bra for oss som va vant te å hoppe der, men i et 
speiderskirenn va det ein som plompa uti. Ja, ja, 
han va jo neate Rindebakken.

Ein a’en gang va det ein som hadde fått nye 
beksømmrær i størrelse te å vokse i. Han va litt 
sleivete i neslaget så ski med beksømmrær og 
sokkær rant unnarennet for seg sjøl mens han 
kom rullans etter.

Marteskleiv va au populær, men vi hadde mange 
flære bakkær. Vi hadde åsså bakke på sko’ern. 
Unnarennet va mellom doen og trappa. Det 
lange frikvartere va langt den gang så vi rakk 
mange hopp.

Spark va framkomstmidle om vinter’n den gang, 
både te skole å butikk, eller å vi skulle for noe. 
Det va bestandi gått sparkeføre for det va nok 
av snø å salting å strøing va’kje oppfinnen. Ja, 
sparken va grei å ha. På styre kunne ein heng 
både skolesekk å handleteie og i neforbakkane 
gikk den fort. 

Moroast va de å renne på rattkjælke. Jei hadde 
ikkje rattkjælke sjøl, men det va bestandi ein å 
sitte på me. Øvrebøbakken va den mest populæ-

Livet som guttonge i Vestbygda i 1950-årene

Vintrane i Vestbygda  
På «Vestbygdadialekt» av Øystein Dobbe.
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re bakken. Da rant vi åvate toppen av håla, altså 
grustaket på Øvrebø, forbi Moe, ne på storveien, 
åver Hommerstasletta å nesten te Tangen. Vi 
rant i Lystokkbakken au, men der gikk de nes-
ten for fort.

På søndane gikk vi te Hovstølen. På den turen va 
Løkkleiva den store utfordringen. Den va ganske 
bratt å kronglete å det va nesten umuli å greie 
den uten å dette. De va’kje akkurat «trikkeskin-
neløyper» den gang.

Sjeising va nesten like moro som å renne på ski. 
Den gang frøys isen på kjenna lenge før snøen 
kom å sesongen va lang. Vi fekk ikkje låv te å gå 
på kjenna før ein våksen hadde røyna isen, å så 
måtte vi hålle oss unna osane. Alle ongane va på 
kjenna, å på sønda ettermedda noen voksne au. 
Vi guttane leika selvfølgeli at vi va Hjallis eller 
Roald Aas, men det va møe hauk å due au. Det va 
så moro at vi ga oss ikkje før det va mør’t. Da va 
det åsså spennans å finne gassbobler i isen. Gas-
sen va brennans så da vi hakka hål i isen med 
sjeisa å tente på samtidi, så brant det som bare 
det. Det va bare om å jøre at ein a oss hadde fått 
fatt på fyrstikker.

Sjeisene våre va et kapittel for sei. Vi starta me 
krøllsjeiser, å de som va så heldie å ikkje ha 

eldre søsken fekk kanskje nye skrusjeiser. Dissa 
nybjønnærsjeisene hadde breiære jærn så de 
skulle være lettære å hålle balansen på. Når vi 
blei litt bære te å sjeise fekk vi lengdeløprær. 
Det va ikkje skosjeiser. De blei spent fast på 
beksømmrane med reimær. Det va forresten ein 
sjau hvert år å få tak i passlie reimær. Sjeisene 
hadde et hælstøkke og et fotsøkke å de va an-
skaffa får å kunne vekse i. Te å bjønne me va det 
derfår bare så vidt tåa rakk fram te fotstøkke 
med det resultat at det va nesten umuli å få festa 
sjeisa orn’tli te beksømmær’n. De datt av i enin-
ga. Vi måtte derfår få ein av di store guttane te 
å dra te reima te det innerste håle. Det jore ijen 
at det blei null blosirkulasjon i foten å vi frøys 
skrekkelig på beina. Neilesprett hørte med. Jei 
suns hukse at jeg hver kvell satt med beina i vas-
kevannsfat mde kaldt vann å hylskreik for det 
jore frøkt’li vondt å bli kvitt neilespretten.

Det kunne åsså være ganske skummelt for 
ein mørkredd liten tass å springe heim aleina. 
Det virka veldig langt fra Loftaukjenna, forbi 
Prestegå’ern, over da’ern å heim. Det va igrun-
nen best når det blei så seint at storbror Asbjørn 
blei sent ut for å hente mei, men Mamma va’kje 
særlig fornøyd med at jei ikkje kunne komme 
heim i tide.

Årsmøte
Torsdag 19. april kl. 18.30 avholdes årsmøte i  

Sannidal Historielag på Sannidal samfunnshus.

Ole Andre Enggrav og Jan Abrahamsen kåserer  
om oppveksten i Kammerfoss.

Det blir som vanlig servering av smørbrød, kake og kaffe samt utlodning.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest  
30. mars.

Hjertelig velkommen!  Styret

Sannidal Historielag
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Vestmar kan hun ikke være foruten – gamle 
fru Ingeborg Tyvand som i et langt liv har 
fulgt med i bygdas og distriktets ve og vel.

Sannidals-familie lever opp til
ordene:  «Norge, kjempers fødeland»
60-årige Solveig Tyvand driver gården, 
mens far på 89 er på tømmerhogst!

En grå,søt liten kattepus smetter vekk fra 
den massive steinhella ved trammen i det vi 

nærmer oss gården. Den løper opp en liten gras-
bakke ved låven, snur seg og liksom funderer på 
om den skal bli stående og se hva det i allverden 
er vi pønsker på.  Den langt mer flegmatiske og 
sindige kua nede ved låveveggen fatter hele situ-
asjonen med fullkommen ro og verdighet. Den 
bare dasker litt med halen for å understreke at 
også den har observert oss. Den gul-røde høst-
skogen danner en naturlig ramme om det hele, 
og det isblå Tyvannet skaper harmoni i bildet.  
Jo, her er det vakkert!

 Vi treffer Solveig Tyvand, som er i full aktivi-
tet med klesvasken.  Ikke før er hun ferdig med 
gårdsarbeidet for dagen, så må hun ta til med 
de mer huslige syslene. — Jeg er glad så lenge 
jeg har helsa og arbeidslysten i orden, er hennes 
kommentar. Solveig Tyvand er 60 år gammel og 
vi spør forundret hvorfor hun ikke har hjelp på 
gården.                 
 – Det er umulig å få hjelp nå for tiden, smiler 
hun. – Men det er jo mye lettere nå enn før, for vi 
kan leie traktor til å pløye og harve.  Og høyonna 
går unna på noen dager mot tre uker tidligere.  
Men det blir jo ikke tid til å ligge på latsida, for 
det er alltid oppgaver som venter en på gården, 
forteller Solveig Tyvand.  Ja, skal man bruke 
ordet  aktiv i dets aller beste mening, må det vel
være om denne familien. Solveig Tyvands far, 
Peder J. Tyvand, er nå langt på vei inn i det 90. 
år og fremdeles i full vigør i tømmerskogen. Han 
gir seg ikke før tussmørket senker seg seg over 
skogen.  Vi forsøker forgjeves å få hans tillatelse 
til å skrive  litt om hans virke i skogen og hans 
utallige jakthistorier, men han syntes ikke det 
var noe særlig å skrive om.  Han viste oss imid-
lertid en gammel, god kubbestol hvor han hadde 
skåret ut en tiur på tiurleik.

Den satt høyt oppe i toppen på ei eik. — Her satt 
tiuren da jeg skaut den!  Forteller Tyvand og  
peker med en forbausende stø hand på kubbe-
stolen.  I  aller høyeste grad forundret danner 
vi oss et indre bilde av situasjonen med tiuren i 
kubbestolen i det skuddet smalt. Men historien 
er en helt annen:  Da  Peder Tyvand hadde felt 
tiuren, tok han treet i samme slengen og laget 
i en kubbestol av eika.  Så han har da sine ord i 
behold!                    
 Stort mer er det ikke å få ut av ham, for som 
han sier:  «En må være glad for at en kan pusle 
og arbeide litt.»  sier 89 åringen!

Historier fra Tyvand
Vestmar på gårdsbesøk i 1966
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Ovenpå blir vi møtt av en landsens varme og 
stuehygge.  Selve stua er nesten uforholdsmes-
sig stor sammenliknet med de andre tilstøtende 
rommene,  men det har også sin naturlige årsak:
Da det var omgangsskole på gårdene var det  
nødvendig med en stor stue slik at alle kunne 
få plass i «timene». Dermed ble de andre værel-
sene desto mindre. Vi får øye på en kjempemes-
sig kiste. Ja, navnet skipskiste ville vel passe 
bra trass i at den øyensynlig ikke har noen nær 
forbindelse med de store hav! Den skriver seg 
fra 1700-årene, likeså ser vi et fint utskåret man-
gletre som bærer årene med like stor verdighet.
I det ene hjørnet står vegguret- som sikkert
heller ikke ble laget i går.
Vi innrømmer gjerne at dette et landsens hjem 
med kultur.
 Du får hilse på min mor, smiler Solveig Ty-
vand.  Hun har vært litt plaget av bronkitt i det 
siste,  men hun er åndsfrisk og har god husk, 
forteller hun videre. Vi banker på døra, og fru 
Ingeborg Tyvand legger avisa til side idet hun 
roper «kom inn!» med klar og tydelig røst. Hun 
er 87 år gammel, men lei for at hun må holde 
senga nå.  Nøkkelordet  aktivitet kommer tilbake 
til vår erindring.  Hele hennes vesen forteller at 
arbeidet har holdt henne frisk både psykisk og 
fysisk. Hun forteller at hun bodde i Kil som lita 
jente – der gikk hun på skolen og der lekte de 
paradis og slo ball.
 Med ett lyser hun opp og sier: — Nå har jeg 
lyst til å fortelle deg om en skoletur vi hadde 
engang.  Vi hadde fått ny lærer da. Det kunne vel 
være i 1885 eller ’86 — jeg kan ikke rekti huske 
det.  Men han het Nossen, – det var far til Jon 
Nossen, forresten. Jeg husker han hadde en så 
ugorskeli rar dialekt, han var jo fra Sunnmøre. 
Vel, nok om det.  Turen skulle gå til Lindheim 
i Kjøllebrønd.  En venninne av meg og jeg selv 
skulle ikke begynne på skolen før om høsten, 
men vi fikk nå lov til å være med lell. Lærerinna, 
frk.  Gurine Halvorsen, skulle liksom ha oppsyn 
med oss, da. Vi møtte opp med niste og greier, 
og jeg trur vi sang en sang, au.  Ved Fuglestvedt 
stoppa vi, for der hadde vi tinga på mjælk.  Jeg 
husker fru Fuglestvedt kom ut med bøtta og øste 
opp i koppane våre. Da vi hadde hvilt en stund, 
gikk vi videre,  og like ved Lindheimsvannet fikk 
vi øye på en svær orm.  Det var den første hogg-
ormen jeg hadde sett, og de største guttane fekk 
nå ekspedert’n.

Da vi kom fram, tok vi fram nista og vi leika og 
kosa oss veldig.  Og da vi skulle dra tilbake, hus-
ker jeg at en av guttane hadde rota seg bort — vi 

kalte han Tor Hæljesen.  Til slutt fant vi han, 
smiler Ingeborg Tyvand.
 – Hvordan reiste dere på denne skoleturen?  
spør vi.
– Vi gikk!  Det var derfor jeg ville fortelle den. 
Det ville jo vært drepen for ungane nå for tida.  
Men så skal du høre, bestefar kom fram og holdt 
en tale for oss da vi kom tilbake fra turen.  Jeg 
trur han sang, også. Mens hun prater, tar hun 
fram et lite avisutklipp av lærer Nossen. – Han 
var jo bl .a. ordfører også, han, forteller hun. — 
Jeg fant et bilde av ham i avisa for en stund sida, 
og så kløpte jeg det ut.
 – Din far, Kristoffer Jørgen Holt, var sjømann, 
ikke sant?
– Jo, det stemmer..  Jeg skal fortelle om en gang 

Her ser vi kubbestolen som Peder J. Tyvand 
laget av den eika som tiuren satt og spilte i.  
På stolryggen har Tyvand skåret ut fuglen og 
treet. Foto: O.B.
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han kom tilbake fra sjøen.  Han hadde vært ute i 
4—5 år, da.  Jeg var bare ei lita baby, kan en si, da 
han reiste ut.  Mange folk sto på brygga i Kil da 
han kom, og blant dem var jeg.  Da min far kom 
iland, fortalte folk det, men jeg kjente han ikke 
igjen! «Jeg vil ha en stor pappa»,  sa jeg, og folk 
lo.  Min far kjente ikke meg igjen heller, ler Inge-
borg Tyvand.  Han hadde kjøpt en dokke til meg.  
Det var en fin en, kan du tru. Den hadde hode av 
voks, slik som de skulle være i gamle dager.  Men 
en dag jeg var ute med dokka, gikk jeg fra den i 
sola, og veit du at da jeg kom tilbake, hadde sola 
vært for varm for’n. Ja, jeg kunne vel ikke veta at
voksen smelta sånn!  Jo, vi hadde det moro der 
nede i Kil, sukker fru Tyvand og lar minnene 
vandre.
 – Det ble vel hardt for dere småjenter etter 
hvert som dere måtte arbeide på gårdene?
– Ja, det var ikke alltid en dans på roser. Men 
tenk deg at småjentene gikk fra Kroken til Kil 
da de skulle lese for presten! Jeg husker det var 
fem stykker av dem.  De mest sovna i kirken, 
men det var vel ikke så rart.  Det var jo ikke noe 

som het sykler i den tida.  Men det var jo mye 
hestetransport.  Her var det forresten skyss-
stasjon, og vi måtte alltid ha noen hester klare.
–  Forholdene er nok annerledes i dag er vår 
kommentar.

– Jeg liker ikke kommunesammenslåinga, kan 
du sette.  Ikke skolesentraliseringa, heller.  Det 
kan være fint at ungane kommer sammen på 
den måten, men jeg trur nok at det kan bli van-
skelig mange ganger for dem å hjelpe til heime 
på gården.  Det er jo sånn at landsungdommen 
må arbeide med foreldrene det de kan, men den 
lange skoleveien tar mye av tida. Så har de jo 
lekser å gjøre. Tida går raskt.  En ny arbeidsdag  
venter på disse menneskene.  Peder J. Tyvand, 
har arbeid å gjøre i tømmerskogen.  Solveig 
Tyvand må skjøtte gården.  De har virkelig behov 
for en god natts søvn, og vi gjør oss klare til å 
dra.  I dette tilfelle synes vi ikke det er å over-
drive når vi sier med Nordahl Bruun: –«Norge, 
kæmpers fødeland».
 SRL.

Denne artikkelen med sign. SRL stod i Vestmar 12. okt. 1966 

Ingeborg Tyvann’s forfedre.
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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!»
Fortellingen er i hovedsak fra krigstida. Her 
kommer del 2.

Fortsetter fra forrige nummer

Julen hadde sine faste tradisjoner. Tiden før jul var 
lang for oss ungene, men sikkert tilsvarende kort og 
travel for de voksne. Pappa hentet selv juletreet i sko-
gen. Han var nøye med at det skulle være pent, så han 
skar grener og felte inn grener der det passet, forat 
treet skulle se vakkert ut. Juletreets fot var et trekors, 
det var ikke mulig å slå vann i det, så treet begynte 
nokså fort å miste nåler. Vi hadde ikke elektriske 
julelys så vi måtte passe godt på brannfaren. Under 
krigen fikk vi elendige lys der voksen rant ned i små 
hauger på golvet. Det var moro å lage fine juletrekur-
ver av papir. Ellers hadde vi ganske mye fin pynt som 
kuler og lenker. I toppen var det en stjerne. Det var om 
å gjøre for oss ungene at juletreet skulle være stort. Vi 
synes synd på familier som hadde lite juletre. Alle fikk 
julegaver som ble lagt under juletreet. Av pappa fikk vi 
alltid kladdebøker og blyanter, like velkomment hvert 
år. Om formiddagen julaften ble treet satt inn midt på 
gulvet i stua og pyntet. Da ble stuebordet flyttet foran 
sofaen, det syntes vi var kjekt, da kunne vi sitte i rad i 
sofaen og bruke våre nye tegne-/fargebøker. Menyen 
julaften var fastlagt. Middagen midt på dagen bestod 
av lutefisk med ertestuing til. (Lutefisk kunne jeg ikke 
spise før jeg ble voksen, men poteter med smeltet 
smør og ertestuing var jo veldig godt.) Om ettermid-
dagen var det kaffe/saft og kaker. Etterpå var det gang 
rundt juletreet, mange runder, før pakkene kunne 
åpnes. Deretter ble det stille i stua, alle ble opptatt 
med sine gaver. Senere på kvelden ble det servering av 
risengrynsgrøt før pappa leste juleevangeliet. Julaf-
ten fikk vi lov til å være oppe så lenge vi ville, det var 
nesten som en julegave bare det. Senere i julen var det 
juletrefest på bedehuset med tradisjonelt program.

Farsjø var ei god bygd å vokse opp i. Men der var få 
unger å leke med. Det betydde at vi måtte være gode 
venner alle sammen. Vi hadde massevis av leker om 
sommeren. I tillegg konkurrerte vi med å springe om 
kapp og hoppe lengde og høyde. Vi brukte veien som 
lekeplass, det var ikke farlig, for der var ingen biler. Vi 
visste når bussen kom. Det fantes ikke bensin under 
krigen. Enkelte få biler kjørte med props, det var små 
treklosser som ble brent i en slags beholder bak på 
bilen. Snøbrøytingen om vinteren foregikk med hest 
og treplog. Det var vanskelig for plogen å nå helt ned 
til grunnen så det måtte flere folk til for å få tyngde på 
plogen. Fordelen for oss var at vi ikke behøvde å være 
redde for brøytingen. Derimot etter krigen var brøyte-
bilen vår store skrekk. Når lastebilen med plogen kom 
i full fart mens vi var på veien, var det bare å klatre opp 
på veikanten og dra sparken etter seg. 

I Midtgårdsbakken hadde vi skihopp tvers over veien 
med ovarenn på oversiden av veien og unnarenn på 
den andre siden. I Døla på Midtgården rant vi ofte. 
En gang hendte det en trasig ulykke. Einar Larsen og 
Vidar Gunnarsen kolliderte og skadet seg alvorlig. De 
ble sendt til sykehus med hjernerystelse. Det hendte 
mens pappa selv var på sykehus og hadde en kvinnelig 
vikar, frk. Gøthesen. Ellers hadde vi pappa som lærer 
i alle år og i alle fag. Det gikk greit, vi var vant til det og 
betraktet han kanskje mer som lærer enn som pappa 
i familien. Det var aldri noe strev med disiplin i den 
tida. Alle hadde respekt for læreren

Etter krigen dukket det opp noen flere biler på veien. 
Direktør Rinde kom om sommeren til Dalsfoss med 
sin digre, svarte Cadillac med “vinger”. Han brukte den 
fra og til Oslo. Ellers benyttet han Folkevogna frem og 
tilbake til Vafos Brug. Når de ventet sin sønn “flyve-
ren” fikk vi varsel fra fru Rinde om å passe oss fordi 
han kjørte fort. Else fikk en gang den store ære å være 
passasjer i Cadillacen, ble plukket opp av Rinde og satt 
elegant av ved vår dør.

Midtgården var vår nærmeste nabo. Der hadde vi et 
ekstra foreldrepar: Karen og Per Farsjø. Der var unger 
på vår alder, riktignok bare 4, ingen akkurat på alder 
med de midterste hos oss. Det var Harald, Odd, Tulla 

Barndomsminner fra Farsjø (2)
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.
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Foran fra v: Tore Farsjø, Øystein Dobbe, Tor Moe, Per Thomas Nesland, Jens Moe.
Bak fra v: Kjell Farsjø, Nils Farsjø, Anne Marie (Mia) Nesland.

(Margot) og Kjell som bare var 5-6 år da vi flyttet fra 
Farsjø. Midtgården hadde en stor eplehage, den rene 
Edens hage. For Karen og Per kunne vi gå hvor som 
helst. Verre var det med bestefar Jens. Han var morsk, 
og vi var redde for han. I virkeligheten var han en klok 
mann som pappa hadde mange og lange samtaler 
med “på Haugen”. Jens var med å gi oss en skikkelig 
oppdragelse som vi ofte husker på. Bl.a. måtte vi aldri 
“trø i graset”, gresset skulle være mat til dyra og måtte 
ikke tråkkes ned. Vi har lært at vi aldri må tråkke ut i 
dyrket mark, men alltid gå forsiktig i kanten av åkrene. 
Besta Ingeborg hadde vært sengeliggende i mange år 
slik jeg husker henne. Da vi var små, gikk vi av og til på 
besøk til henne. Da fikk vi brunt kandissukker som var 
store klumper i hyssing. Besta var snill, og jeg tror hun 
likte å se oss leke ute på tunet fra sitt vindu i 2. etasje, 
selv om Jens minte oss om å være stille for Besta skulle 
sove.

Huset på Midtgården var svært gammelt. I 2. etasjes 
gang var gulvet helt skakt, ganske spennende.  Ut-
gangsdøra var artig. Den var delt i to. Nederste halvdel 
måtte være lukket så ikke dyra kunne komme inn. 
Men hestene stakk hodet inn i øverste åpne dør og 
kunne få en godbit fra kjøkkenet. Kjøkkenet var det 
mest brukte rommet. Det hadde vedkomfyr, stort bord 
med langbenk bak. I bryggerhuset var det stor baker-
ovn der Karen bakte mange runde, gode brød. Av og til 
bakte hun små brød som de minste fikk i presang, det 
var stas. Der var mange hus på garden. Hver funksjon 
hadde liksom sitt hus. I tillegg til bryggerhus var der 
var stall, utedo, vedskjul, låve med fjøs. Fjøset var lite, 
varmt og godt, men veldig tungdrevent. De var flinke 
med sine husdyr, alle ble godt stelt på alle måter. Gri-
sene ble svære og fikk gå ute på tunet om sommeren. 

Jeg var redd for å møte grisene ute og likte ikke så godt 
å få et grisetryne i ryggen når jeg skulle holde kurompa 
under melking. Hestene kunne ha sitt eget kapitel, 
men det er ikke jeg den beste til å beskrive. Vi hus-
ker best fjordingen “Blakka” som var en klok, snill og 
tålmodig arbeidshest. Når Per og Blakka traff pappa på 
veien, stanset Blakka, den visste at det ville bli prate-
pause. Alle karene på Midtgården var “hestekarer”, de 
drev også med travhester som fikk fine premier. Hvis 
jeg skulle til Midtgården, så jeg nøye etter om det lå 
en staur over veien. Hvis det gjorde, kunne en risikere 
å støte på enten en løs hest eller en diger gris. Vi var 
daglige “gjester” på Midtgården, det var en flott plass 
for unger. Onnene var spennende. Gårdsarbeidet var 
tungvint fordi gården var så gammel. For eksempel 
måtte høyet hives inn i en åpning i løeveggen. Låven fra 
Midtgården står nå på bygdetunet. Høyet ble hesjet. 
Det var om å gjøre å få fint vær så høyet kunne kjøres 
inn tørt og fint så fort som mulig. Hvis det var mulig-
het for fint vær de nærmeste dager, og høyet ikke 
var for tungt, ble høyet kastet utover til tørk og såtet 
i hauger om kvelden for å bli spredt utover igjen om 
morgenen. Kornet ble buntet i nek og satt på staur. 
Treskinga foregikk i skålen, den foregikk maskinelt, 
men det bråket og fauk så fælt at jeg så vidt skimtet 
Karen der inne som forsynte maskinen med nek. Pote-
topptakingen var kanskje det vi ungene likte best. Da 
var det mange folk med på plukking, og arbeidet gikk 
med liv og lyst. 

På Nordgården, der Odlaug og Jens styrte, var jeg med 
i dagliglivet to somrer på rad. Jeg var 11-12 år og skulle 
være barnepike for Nils som var i 2-års alder. Disse 
somrene husker jeg med glede. På gården hadde de 
både tjenestejente og -gutt. Om sommeren ble bryg-
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gerhuset brukt, det sparte kvinnfolka for mye rengjø-
ring når bare soveværelser ble benyttet i hovedhuset. I 
bryggerhusets kjøkken var det en svær bakerovn som 
ble brukt til brødbaking. Der var også en stor jerngryte 
til klesvask. Alle måltider ble servert i kammerset. 
Der var det langbord og benker. Maten var rikelig og 
god så jeg vokste mange cm på den tida, også fordi jeg 
ikke torde la være å spise grøt som ble servert stort 
sett hver kveld. Jeg likte ellers ikke hverken grøt eller 
melk.

Farsjøbygda var et fredelig og trygt sted å vokse opp 
selv om det var krig ute i den store verden. Der var 
ikke så mange store begivenheter, vi ungene hadde 
våre daglige små og store gleder uten å vite så mye om 
alt det uhyggelige som pågikk. På gårdene i vår nær-
meste krets var det oftest tre generasjoner som levde 
i fred og fordragelighet. Bestefar og bestemor ble ikke 
sendt på gamle- eller sykehjem, de fikk leve alle sine 
dager der de hørte heime. En stor begivenhet var bryl-
lupet til Erling og Gerd Moe.
Da inntok Kjell, Asbjørn, Else og jeg våre plasser i god 
tid på en utsiktshaug ved Midtgården for å se brudepa-
ret kjøre forbi med hest og trille. Forresten hadde jeg 
selv som Nordgårdfamiliens barnepike en fabelaktig 
tur til kirken med Nils, Odlaug og Jens i deres spesielle 
trille med gummihjul. Jeg var 11 år og hadde ny lyserød 
kjole. Etter kirken var jeg med til Wastøl til Odlaugs 
foreldre. Det var litt av en triumftur!
Viktige personer i vår familie var alle tantene, særlig 
tantene Karen og Lovise som bodde i Kil, tante Valborg 
i Andebu (senere Stathelle) og tante Tomine på Strand.
 Sydamen Tomine Dobbedal har vi mange gode min-
ner om. Hun kom et par ganger i året, kom ved 8-tida 
om morgenen og gikk gjerne ikke før ved 19 tida om 
kvelden. Hun var gjerne 2-3 dager hos oss, og siste da-
gen ble gjerne sen fordi kjolen skulle være ferdig, hun 

skulle møte hos neste familie tidlig neste dag. Tomine 
var en kunstner i sitt fag, hun fikk det utrolige ut av 
mange små tøystykker. Under krigen var det jo ikke 
stoffer å få, alle klær ble laget av gamle klær som ble 
sprettet opp. Tomine satte sammen forskjellige stoffer 
og forskjellige farger til fine kjoler til store og små. 
Hun la fram kjolemagasiner, vi pekte på en modell vi 
hadde lyst på, Tomine tok frem gråpapirmønster og 
risset opp, klipte, tråklet og prøvde. Tomine hadde 
stort arbeidspress, lang arbeidsvei og liten betaling. 
Om sommeren var sykkel eneste framkomstmid-
del, om vinteren spark. Men humøret var topp, det 
var rene festdager med sydamen i huset. I slutten av 
-40 årene var det vanlig å sende ullfiller og ull til en 
fabrikk som sendte oss stoffer tilbake. Det var en stor 
forbedring. Jeg fikk en lyseblå ullkjole til “2-dags kon-
firmasjonskjole” i 1948. Den var jeg godt fornøyd med. 
Ikke fullt så fornøyd var jeg med de svarte pensko-
ene som pappa hadde kjøpt. De var i svart lakk med 
snøring, hadde halvhøy hæl og lignet mistenkelig på 
“gammelkjerringsko”. Den hvite, side konfirmasjons-
kjolen hadde sin egen spesielle historie. Den var sydd 
av baksiden av tyskerkart, store kart mamma hadde 
greidd å få tak i. Kartene lå i vann i dagevis, ble skrub-
bet og vasket slik at papir og det meste av limet for-
svant. Tomine fikk til en ganske søt kjole som mamma 
bestemte fasongen på. Jeg syntes den var litt barnslig 
med korte puffermer. Konfirmasjonstida var ei fin 
tid. Da fikk jeg for første gang treffe sammen med 
jevnaldrende jenter. Tande hadde stor respekt, ingen 
torde finne på noe tull i hans timer. Han arrangerte 
også fine turer for oss, en tur gikk til Jomfruland og en 
week-end-tur til Sannidalslaget i Oslo, det ble en stor 
opplevelse for alle oss som aldri hadde reist så langt 
før. 4. juledag var det alltid julefest for konfirmantene 
i Prestegården. Der var det leker, gang rundt juletreet - 
julens høydepunkt.

Fra venstre: Asbjørn 
Dobbe, Torbjørg Dob-
be, Nils Farsjø, Else 
Dobbe, Kjell Farsjø.
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 En stor årlig begivenhet var bestefars fødselsdag 
– 19. juli. Da møttes alle etterkommerne på Dobbe i 
Kjølebrønd til stor fest. De voksne hadde det sikkert 
trivelig, og vi ungene hadde mye moro med våre ca. 20 
søskenbarn i alle aldrer (født før 1945). 

Reisen til Kjølebrønd var et kapittel for seg. Vi startet 
kl. 08 med Aabøes buss til Kragerø. Så spaserte vi opp 
til Biørneveien til tante Anne og onkel Gunnar. Der 
måtte  vi vente i flere timer til båten til Kjølebrønd 
gikk fra Barthebrygga. Ventetida i Kragerø var helt 
grei etter at jeg hadde lært å lese, for der var mange 
morsomme bøker etter fetterne Aakhus. Båtreisen 
til Kjølebrønd tok lang tid, for båten Delphin måtte 
innom adskillige brygger med melkedanker før vi 
endelig kom i land i Kjølebrøndskilen. Derfra gikk vi 

videre til Dobbe, der sola akkurat gikk ned bak Dobbe-
fjell, og bestemor småsprang over tunet. 
Etter 14 dagers ferie hos bestemor og bestefar var det 
spennende å komme tilbake til Farsjø og springe ned i 
hagen for å finne ut om bær og frukt var modnet.

Barnesykdommer ble gjennomlevd i tur og orden. Det 
var nok stride perioder for mamma når hun hadde alle 
ungene i sengen. Selv hadde hun ikke tid til å være syk.

Fra konfirmasjonstiden sommeren 1948 er min 
barndomstid slutt. Vi flyttet da fra Farsjø til Enggrav 
i Vestbygda. Pappa ble lærer på Mo skole og klokker i 
Sannidal kirke. Min ungdomstid begynner med skole-
gang på Kragerø Høgre Skole med alle de begivenheter 
som da fulgte.

Barndomsminner fra Farsjø – utfyllende bildetekster til del 1
Ved en glipp ble navnene tilhørende bildene på s. 1 og 3 uteglemt i forrige nummer av  
Arven, nr. 110. Slik skal det være:  
Farsjø søndagsskole 1940, s. 1: Rad 1: Harald Kittilsen, Torbjørg Dobbe, Else Dobbe, Marit Nicolai-
sen, ukjent,   Toralv Dobbe, Knut Dobbe. Rad 2: Ingrid Høgstli, Margaret Nicolaisen, Margot Farsjø, 
Ruth Odden, Randi Nesland, Arne Boman. Rad 3: Karin Saga, Kari Dobbe, Johanne Mostad, Tordis 
Saga.
Barnetog i Farsjø 1948, s. 3: Fanebærer: Einar Larsen, duskbærere: t.v.: Kjell Farsjø og t.h.: Arne 
Larsen

MIN SISTE SKOLEDAG PÅ FARSJØ 1948
Rad 1: Øystein Dobbe, Else Dobbe, Arne Larsen, Asbjørn Dobbe, Elsa Høgstli, Odlaug Kittilsen, Lillemor 
Larsen. Rad 2: Per Johnsen, Torun Aabøe, Ola Tveitereid, Harald Aasland, Nils Aasland, Nils Isak Fos-
sen. Rad 3: Torbjørg Dobbe, Ole Dobbe, Vidar Gunnarsen, Einar Larsen, Egil Høgstli, Lars Aasland, Isak 
Trydal.
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Årsberetning 2017
HISTORIELAGET
Styret har i 2017 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”. Vararepresentanter til styret 
har vært Rolf Heimdal, Inger Kristine Fuglestvedt og 
Ole Tommy Nyland. 
 I 2017 ble det avholdt 11 styremøter der 76 saker ble 
behandlet. Historielaget har ved utgangen av 2017 i 
underkant av 500 medlemmer.
 Til årsmøtet den 19.april var det møtt frem nærme-
re 180 personer. Alle årsmøtesakene gikk som vanlig 
greit unna.  Johan Tande holdt et meget gripende kå-
seri spekket med gode historier og humor fra Sanni-
dal prestegård under krigen. Kjølebrønd blåsegruppe 
underholdt som vanlig med godt samspill.
 Den 20. august feiret Sannidal historielag sitt 75 års 
jubileum på Sannidal bygdetun. Ragnar Grønsåsen 
holdt et historisk tilbake glimt mens d’Draup og San-
nidal ungdomsslags leikarring underholdt. Det anslås 
at dagen samlet ca. 300 personer på bygdetunet. 3 
personer ble denne dagen hedret med æresmedlem-
skap i historielaget: Kjellfrid Enggrav, Kari Nyland og 
Ole Wastøl. 
 På høstmøtet den 25.oktober holdt Øystein Dobbe 
et svært morsomt og muntert foredrag med barn-
domsminner fra Vestbygda i gamle dager. Henry Isnes 
underholdt i kjent stil med gitaren sin, mens Olaf 
Lundheim leste opp muntre historier, mange selv-
opplevde. Det var dekket på til 180 personer denne 
kvelden, men flere bord måtte tidlig settes inn i salen. 

MELDINGSBLADET ”ARVEN”
I redaksjonskomiteen satt følgende personer i 2017: 
Ragnar Grønåsen, Anne Sofie Aardalen, Ove Berthel-
sen, Gunnar Aabøe og Inger Kristine Fuglestvedt. 
Arven ble utgitt i tre nummer: 108, 109 og 110 med 
til sammen 48 sider. Dette er 37 årgang av ”Arven”. 
”Arven” har rundt 950  abonnenter, og det er mulig å 
finne alle utgaver av ”Arven” i digitalt PDF format på 
historielagets hjemmeside på internett. 

MO SKOLE
Dagfrid Bråtane har ledet komiteen som arbeidet 

med restaurering av Mo skole. Øvrige medlemmer i 
komiteen var Lars Tore Lien, Ragnar Grønåsen, Petter 
Hansen, Kari Nyland, Knut Asbjørn Skarvang og Lars 
Jacob Moe. Etter mange tusen timer med dugnadsar-
beid ble Mo skole overlevert styret høsten 2017. Det 
gjenstår nå kun noen mindre arbeider før bygget er 
helt ferdigstilt. Alle som har bidratt i det omfattende 
dugnadsarbeidet ble hedret med en fest på Mo skole 
i november. Vi retter en stor takk til komiteen med 
Dagfrid Bråtane og Lars Tore Lien i spissen, samt alle 
som har vært med på dugnadene. Uten dere hadde 
ikke dette prosjektet latt seg realisere. 

BYGDETUNET
Bygdetunkomiteen har bestått av følgende perso-
ner i 2017: Petter W. Baann, Knut Asbjørn Skarvang, 
Torstein Lofthaug, Kjellfrid Enggrav, Kari Nyland , Per 
Tangen, Ole Einar Nyland og Kjetil Solvang.
 Som tidligere år har bygdetunet blitt mye benyttet 
gjennom hele året til blant annet 17.mai feiring, pen-
sjonist treff, fest for barnehagen i Sannidal, Olsok-
gudstjeneste, Sannidal historielags 75 års jubileum 
samt demonstrasjon av tjærebrenning og smedarbei-
der. 
 Sannidal bygdetun har mottatt følgende gaver i 
2017: Fra Torunn Svendsen har vi mottatt en barne-
vogn fra 1800 tallet som er brukt av familien hennes 
i Kil. Fra Ole Vastøl har vi mottatt en oversikt over 
personer som er med i Sannidalsfilmen samt bil-
deoversikt over gårder i Sannidal brukt i bygdeboka. 
Fra døtrene til Reidun Heldal har vi mottatt diverse 
suvenirer som sjøfolk tok med seg hjem. 

TIL SLUTT
En hjertelig takk til alle som i 2017 har støttet arbeidet 
i Sannidal historielag, økonomisk, med gaver, dug-
nadsinnsats og på andre måter. Vi er svært takknem-
lig for dette engasjementet og trenger dette i 2018 
også.

 Ernst Kalseth Kjell Ove Heistad
 Sekretær Leder 

Sannidal Historielag
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Takkefest på Mo skole
Mo skole har vært under restaurering siden 

bygget ble overtatt av Sannidal Historielag. 
En egen komite ble nedsatt for arbeidet, i spis-
sen for denne stod Dagfrid Bråtane og Lars Tore 
Lien. Begge ble beæret med hvert sitt utskårne 
treskrin, disse blir laget i Gjerstad. Med seg på 
dugnadsarbeidet har de hatt mange frivillige, 
hele 44 stykker har stilt opp med snekring, ma-
ling og diverse kunnskap. Mange tusen dugnad-
stimer er dokumentert og det er bare småtterier 
igjen før arbeidet er ferdig. Som en takk for dette 
ble alle som hadde vært involvert invitert til fest 
på skolen i november. Uten all frivillig innsats 
kunne ikke dette blitt realisert.
 Nina Klausen fra Sparebanken Sør holdt tale og 

mente det var et flott arbeid som var blitt utført. 
Prosjektet hadde allerede mottatt en anselig 
pengesum fra banken og på festen ble også en 
TV-kanne til kjøkkenet overbrakt.
 Johnny Vindfjell fra Gjerstad var tilstede og 
fortalte om restaureringsarbeid han har utført 
på bygdetunet. Han lager blant annet vinduer 
som passer inn, og det har i høst vært en dag på 
bygdetunet der egen tjære ble brent og det ble 
smidd takrennekroker.
 Flere kom med artige fortellinger fra skoletida 
og Abraham T. Sørdalen leste opp ordensregler. 
Det var full enighet om at de kanskje også kunne 
trengs i dag.
 A.S.
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Erindringer fra Kilsfjorden og 
Grønåsen på 1940-tallet

Det var mors søster, Martha, og hennes mann, 
Harald Barfod fra Langesund, som i 1940 

eller 1941 anbefalte foreldrene mine å kjøpe 
eiendommen Indre Grønåsen. Tante og onkel 
tok toget fra Oslo midtvinters og ble godt mot-
tatt av lensmann Svang som hadde salgsoppdrag 
for Windsvolds. Jeg er blitt fortalt at de sammen 
gikk på isen fra Kil ut til Grønåsen og tok fotogra-
fier av eiendommen.
 Windsvolds (se bygdeboka, bind 1, s. 232-233) 
hadde visstnok den siste tiden gjort lite bruk av 
eiendommen. Jeg husker i hvert fall at mor satte i 
gang et stort arbeid med oppussing og flyttelass. 
Hun beskrev dramatisk transporten fra Kil med 
brødrene Svendsens gamle jekt. Jeg tror det var 
siste gang den var i bruk. Siden lå den i mange 
år ved Sveinungsen-bryggen. Jeg husker også 
vår første reise med jernbanen da eiendommen 
ble tatt i bruk i 1942. Den gikk til Kammerfoss 
stasjon, hvor Albert Johansen Grønåsen tok imot 
og rodde oss i overfylt pram ut elven og inn til 
Grønåsen.
 Det beste med Grønåsen og Kilsfjorden synes 
jeg var de mange elskelige menneskene vi møtte 
der. Vi hadde alltid et svært godt forhold til 
Albert og Sofie på naboeiendommen Ytre Grønå-
sen. Det gjaldt særlig etter at hovedhuset brant 
senhøstes 1942 etter et innbrudd og tyveri. Vi 
hadde da bare bryggerhuset inntil nytt hovedhus 
stod ferdig i 1947. I den perioden fikk vi leie en 
stue hos Albert og Sofie.
 Av Albert og Sofies barn var nok de eldste, 
Birgit, Ivar og Arne, flyttet hjemmefra, men jeg 
husker godt Johan, Leif, Einar og Ingeborg som 
gjette kuene. Melk hentet jeg ofte hos Sofie, men 
det hendte at jeg måtte gå den nifse stien helt til 
Ånevika. Der var det foruten mor Ingeborg, mest 
sønnen Harald jeg traff, men også broren hans, 
Olav. Datteren Hilleborg husker jeg derimot ikke.
 På Blankenberg hadde vi mest med Jørgen 
(født 1881) å gjøre. Han hadde bl.a. en sønn som 

het Thomas, og en datter som var gift i Kragerø. 
Jørgen var registrert fisker, og jeg tror at han og 
fisker og handelsmann Kåre Kristiansen Kil var 
de eneste som fikk drivstoff til motorbåt under 
krigen.
 For oss var sommerens høydepunkt når vi 
leide Jørgen til å kjøre oss i motorbåt gjennom 
Kragerøskjærgården forbi Skåtøy til Jomfruland. 
Grunnen til at jeg vet at Jørgen hadde en datter, 
er at han pekte ut hytta hennes i Skåtøysundet. 
Jørgen var en hvithåret kraftkar, en Terje Vigen-
type. Dessverre levde han ikke mange år etter 
krigen.
 Også med folkene over fjorden på Frøvik fikk 
vi god kontakt, men det først etter at de hadde 
forvisset seg om at mor og far var på deres side 
politisk. Det var viktig under krigen.
 Vi var pionerer som «badegjester». Men før oss 
var nok Heinings på Brattøy. Katy Sunde (født 
Wiborg) på Frøvik kalte Brattøy-Heining for 
onkel Dolf; han var visstnok gift med en Wiborg. 
Nevøen på Arholmen, som var plantasjebestyrer 
på Java og mistet sin norskfødte kone i japansk 
fangenskap, kom tilbake til en forfallen hytte i 
1946.
 Grønåsen ble særlig for mor, det møtestedet 
hun hadde ønsket seg. Mors søsken hadde alle 
lett for å komme i kontakt med folk. Det gjaldt 
særlig Martha og Harald Barfod, som ble god-
venner med Albert og Sofie og fikk kjøpe hyt-
tetomt av dem grensende mot oss. Den eies nå 
av familien Schwarz Jensen fra Oslo. Men også 
mors øvrige søsken som alle var båtfolk, søkte til 
Kilsfjorden. De leide seg inn hos Albert og Sofie, i 
Ånevika og på Blankenberg.
 Det kan derfor trygt sies at kjøpet av Grønåsen 
førte til utstrakt samkvem og samhold. Kilsfjor-
den var ikke den gang, og er kanskje fortsatt ikke, 
den mest etterspurte del av Kragerøskjærgården. 
Men for oss ble denne skjønne og varme fjorden, 
kombinert med menneskene der, bare til glede.

Som et supplement til artikkelen «Leif Cornelius Middelthon – en livsbeskrivelse», som vi 
presenterte i forrige Arven, nr. 110 (s. 6-8), trykker vi her noen tilleggsopplysninger som vi har 

fått av L. C. Middelthon.
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 Grønåsen Indre ble på midten av 1950-tallet 
delt idet de nordligste ca. 15 da. ble gitt til min 
eldste søster og senere solgt ut av familien. De 
gjenværende ca. 45 da. er nå delt mellom min 

nest eldste søsters to eldste barn med ca. 15 da. 
til Niels Herman Kiær og ca. 30 da. (hovedbruket) 
til Thorry Kiær.

Gaver til Arven
SM 200, KS 210, RG 100, IS 200, KM 200, IFD 200, AM 200, SM-G 200, TS 200, JTT 100,      ALM 100,  OL 

200, TI 150, POT 200, GØ 200, HH 700, GH 100, AKSM 100, OW 200, JHØ 200, ØS 300, ØT 200, ME100, ON 
200, ØD 300, GB250, HB 200, OT 200, KM 200, TL 200, SL 200,  IL 200, KJS 300, GE 200,   SV 200, KKØ 

200, MTL 100, AAK 200, EH 200, SB 200, KAO 300, KKL 150, KMKW 200, POP 300,  OJH 200, KR 200, TS 
200, EB 300, KHK 200, GM 100,         IBK 250, MJEK 200, PJ 200, JT 200, ON 100, BL 200, ILD 200, HKS 200, 

NIF 200, RØ 300,      UH 200, JA 200, Ukjent 300, HJL 100, IJK 200, MH 150,  GE 200, OG 200, Ukjent 200, 
KPF 200, ID 200, KE 200, MS 200, SB 200, KS 200, GH 300, TK 200, GTD 200, HKT 500, LTB 500,        KM 

200, IGE 200, SB 500, THE 200, EDJ 200, KMT 500, BS 200, RR 100,  HL 100, IRMB 200,   BS 200, TM 500, 
LTM 200, BKN 200, AJ 300, MN-NH 200, NJ 200, KAK 100, HS 200, TKF 200, AJG 200, SD 200, IHN 150, CA 
100, GTD 200, RB 200, HL 300, LS 200, ABS 200, AM 150,    ABT 200, IHB 300, ØH 200, BN 100, RBE 250, SE 

200, AE 200, IRL 300KHN 200, SG 200, HJOL-Ø 200, LT 100, PS 250, JDA 10, EE 200 

Sofie og Albert utenfor huset på Ytre Grønåsen, ca. 1960. 
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Fra Magne Kurdøls  
fotoalbum 

To friske tyveåringer på rennekjelke med styrevie, i bakken fra Haugen og ned til Bråten  (Fredheim).
Fremst på kjelken sitter Ellevine Ellingsd. Sandåker, f. 1890. Den andre er Asborg Ellingsd. Kurdøl, f. 1886.

Ellevine ble gift med Vellek Odden fra Drangedal. De bosatte seg på Dalsfoss.
Asborg ble gift med Gerhart Larsen.

Tekst og bilde fra Magne Kurdøls fotoalbum har vi fått låne av Kari Kurdøl Wilhelmsen.


