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Han har bodd på Wåsjø i 85 år:

Jeg kan aldri huske
annet enn at vi hadde det bra!
LES MER SIDE 2-3

s



En samtale med Isak Waasjø om oppvekst og
arbeidsliv på Wåsjø i Sannidal midt i forrige århundre.
Isak Waasjø ble født 3. mars 1930. Han har i 85 år
bodd på den midtre Wåsjøgården, bortsett fra et år i
militæret og fire år på skole.

H

usker du noe fra de første leveårene
dine?
Ikke så mye, men en episode kommer
jeg aldri til å glømme. Jeg var vel i 4-5-årsalderen
og stod og hogg ved sammen med tjenestegutten. Da gikk det galt med øksa, og jeg kløyvde den
ene tommelen. Det blødde fælt, men jeg kan ikke
huske annet enn at den blei «lappa sammen» der
og da. Arret er lett synlig ennå.
En annen gang, jeg var antagelig 7-8 år, hadde jeg
laga skibakke på den andre siden av veien. Men
spaden la jeg bare igjen da jeg gikk hjem. Etterpå
snødde det voldsomt, og spaden forsvant. Men far
forlangte at jeg skulle grave den fram før jeg fikk
komme inn igjen. Det blei en slitsom kveld!
Du gikk på Holtane skole?
Ja, det er snaue 2 kilometer å gå. Det første året
hadde jeg to lærere: Gunnar Eikeland og en som
hette Lindebo. De neste seks årene var det Ulven
som var læreren min. Jeg likte ham godt, for han
var snill og gjorde alltid det beste. Hvis en var syk,
dro han heim dit med sjokolade. Men kom jeg for
seint, måtte jeg sitte igjen, og det var jo greit nok.
Vi gikk på skolen annenhver dag, og den dagen
jeg ikke var på skolen, måtte jeg jobbe på gården

heime. Jeg var var med i våronna og i slåtten og
måtte hjelpe til med grassing o.s.v.
Da krigen brøt ut, husker jeg Ulven sa: «Vi får håpe
det går bra!» Og skolen fortsatte som normalt helt
til slutten av krigen da lærerne blei avsatt.
Når ble du konfirmert?
Det var i 1944. Vi måtte sykle eller gå til kjerka
mens vi gikk og leste. Presten,Torkell Tande, var
helt annerledes enn Ulven. Han var en streng
mann, og hvis vi møtte ham langs veien, bukka vi
hodet omtrent i bakken. Før konfirmasjonsdagen
husker jeg at jeg var nervøs, men det gikk veldig
fint.
Husker du noe fra krigsårene?
Jeg var jo 10 år da krigen kom, og en del kan jeg
huske. Mange ting var prega av taushet. Jeg visste
f.eks. at de voksne hadde radio, men jeg ante ikke
hvor den var. Og av og til så jeg den ulovlige avisa
«Budstikka», men jeg fikk aldri greie på hvem som
kom med den.
En gang fikk vi husundersøkelse her. De kom
klokka fire om morgenen. Jeg vet ikke om de kikka
etter noe spesielt; jeg trur det hele mer var rutine,
og det gikk bra.
Men denne husundersøkelsen fikk et pussig etterspill.
Han som hadde leda denne,
kom opp til oss etter fredsslutningen i maidagene
1945, og spurte om vi syntes
han hadde gjort noe galt. Vi
tenkte jo egentlig ikke det.
Det viste seg at denne mannen i det sivile liv var kapellmester, og han satte seg
og fiksa orgelet vårt. Etterpå
spilte han fint på det!

Isak har flere ganger brukt
erfaringene sine på Sannidal
ungdomsskoles Bygdetundag.
Her med hesten sammen med
Ragnhild Fuglestveit i juni
2012.
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Midtre Wåsjø i 2015, sett fra Drangedalsveien.

Var det vanskelig med mat under krigen?
Nei, hos oss var det aldri matmangel. Men det kom
ofte folk opp fra Kragerø for å få tak i matvarer.
Det var særlig poteter de ville ha.
Korn skulle vi etter loven levere til de tyske myndighetene, men vi gjømte bestandig unna mye.
Det var sjelden kontroll av dette. Kornet malte vi i
fossen på Tveitereid.

Kiel. Vi hadde 2,50 kr. pr. dag, som vi fikk utbetalt i
engelske penger. Disse var brukbare bare i kantina,
men vi kjøpte sigaretter som vi solgte videre til
tyskerne, og på den måten skaffa vi oss mark.
En dag fikk vi i leiren besøk av en tysker som
hadde vært stasjonert i Kragerø i okkupasjonstida.
Og under praten med ham viste det seg at han var
bedre kjent i Kragerø enn meg!

Opplevde du noe dramatisk i disse årene?
Ikke så veldig dramatisk, men en episode sitter
godt i minnet. Det var vel i 1943, og jeg var på
Lauvåsen på Kurdølsheia og holdt på med å lempe
høy inn på låven. Da kom jeg plutselig over et
svært lager av børser! Jeg fortalte om funnet til
naboen her, Erling Waasjø. Han blei helt hvit i fjeset og rasende og trua med de verste ting hvis jeg
fortalte om børsene til noen! Jeg sa ingenting til
noen etterpå, ikke en gang til de heime.
Jeg fikk seinere greie på at dette var fra et slipp på
Krokheia til Heimefronten i Sannidal. Erling var
med der, men det visste jo ikke jeg.

Hvordan artet gårdsarbeidet seg på Wåsjø i
1950- og 1960-årene?
Vi kunne leve av gården, og det var skaudriftene
som var hovednæringa. Hogsten i skauen begynte
etter potetopptakinga og elgjakta om høsten, og
den varte til godt utpå våren. Vi hogg i 5-6 dager
av gangen, og både kvista og barka. Barkinga var
et veldig tungt arbeid. Ved hjelp av hest og «hakedrog» samla vi tømmeret i såkalte «kaser». På
1950-tallet fant noen opp «drogsleden», og dette
gjorde arbeidet med «kasinga» veldig mye lettere.

Hva begynte du med etter krigen?
Etter at jeg slutta på skolen, var det i gang med
full jobb på gården her på Wåsjø. 1949-53 gikk jeg
landbruksskolen på Søve og skogskolen på Søve
og i Fyresdal.
Hvordan var militærtjenesten din?
Jeg var først i Steinkjer, og det siste halve året, i
1952, deltok jeg i Tysklandsbrigaden. Jeg hadde
først ikke lyst til dette, men det skulle vise seg å
være veldig greit og opplevelsesrikt.
Bar Tyskland fremdeles preg av krigen da?
Mye var reparert allerede da. Jeg var stasjonert i

Brukte dere bare øks til hogsten?
I starten var det bare øks, men allerede under
krigen kom sagene. Vi kalte disse for «bugdesager».
Først hogg vi et «felleskor», og så brukte vi «bugdesaga». Vi brukte også kiler hele tida.
Harpiksen fra trærne gjorda at sagene blei trege,
og da brukte vi parafin for å få harpiksen vekk.
Hva skjedde utover vinteren og våren?
Når snøen kom, kjørte vi tømmeret fram med
hest og slede. Dette kunne være fryktelig kaldt. Vi
kjørte alt sammen ned til Kvennvann, og der lå det
og tørka. Etterpå blei det merka.
I mai heiv vi tømmeret ut i vannet, og det blei fløta
ut til Farsjøvannet. Den siste dammen var ved Saga.
Deretter overtok Fellesfløtningen.
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Isak Waasjø i kjent positur ved husveggen
idet han koser seg med pipa.

gikk bare med hendene. Mot slutten av 1960-tallet
fikk vi melkemaskin, og da gikk det selvfølgelig lettere. I onnene, og særlig i våronna, måtte alle være
med, mann, kjerring og unger.
Men skauhogsten, det var bare mannfolkarbeid.
Rundt 1970 var jeg forresten utsatt for et alvorlig
uhell i skauen. Jeg fikk et tre over meg og blei ganske kraftig skada. Jeg lå på sykehus i tre måneder,
og kunne nesten ikke arbeide på et halvt år. Da
fikk Karin en stri tørn, med to skoleunger og alt
arbeid i og rundt husene.

Når fikk du motorsag og traktor?
Jeg trur motorsagene kom til Sannidal i 1958. Jeg
fikk min første i 1962. Den var gruelig tung, men
letta likevel skauarbeidet betraktelig.
I 1962 tok vi traktor i bruk. Det var en Agria, med
vinsjer, og fra da av gikk arbeidet dobbelt så fort.
Dere dreiv også med kuer i mange år?
Ja, på det meste hadde vi 8 melkekyr, men på
1990-tallet blei det slutt.
Vi måtte lenge leie jord på Kurdøla, Mo og Humlestad for å få mat til kuene om vinteren.
Hva kan du si om arbeidsdelinga på gården?
Jeg gifta meg i 1954, med Karin fra Saga.
Det var vanlig at kjerringa ordna alt i huset, og det
var også ho som «regjerte» i fjøset. Jeg var bare
med og melka en gang i blant, helst om morgenen.
Melkinga var forresten et tungt arbeid, for det fore-

Lovises kokebok
Per Morten Aabøe har tatt vare på en gammel
oppskriftsbok etter sin bestemor, Lovise Kristoffersdatter
Torsdal Haugom. Lovise var født i 1897 og døde i 1980.
Hun gikk, som boka viser, på husholdningskurs på Rinde i
januar1913. Vi vil i Arven sakse fra disse over 100 år gamle
Sannidalsoppskriftene.

Hvor stor trafikk var det på veien her de første
tiårene etter krigen?
Bussen,Tørdalsruta, gikk nedover mot byen ved
10-tida om formiddagen og kom opp igjen rundt
klokka 15 på ettermiddagen.
Jon Aabøe hadde en egen melkerute forbi her i
mange år, og med den tok han også med folk.
Vi gikk ofte langs veien og gjette kuene, men når
Tørdalsruta kom, måtte vi passe oss, for sjåførene
der kunne være ordentlig sinna.
Det var veldig liten biltrafikk til langt ut på
1960-tallet.
Hvordan vil du «oppsummere» livet på Wåsjø
gjennom 85 år?
Jeg kan aldri huske annet enn at vi hadde det bra!
Det har vært stille og rolig, men det har bestandig
vært mye å gjøre.
Da jeg var ung, var det ikke bestandig så viktig
hva vi gjorde. Bare en var trøtt om kvelden, så var
dagen vellykka! Etter hvert blei det mye viktigere å
gjøre de tinga som det blei økonomisk avkastning
av.
Tekst og foto: R.G.

Gården på Midtre Wåsjø ble bygd på 1700-tallet. Dette er gården, malt av Harald
Reinhold i 1942. Maleriet henger i stua hos Isak i dag.
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Litt fra Kil i eldre tid

Issjau på Torsdalskjenna
Av Jon Nossen

Vi fortsetter med en ny artikkel av Jon Nossen.
Artiklene sto i avisa Vestmar våren 1965, der han forteller fra sin oppvekst i Kil. Hans beskrivelser av personer, hendelser og steder, gir leseren en unik mulighet til å følge dagliglivet i Kil og ellers i bygda i 1890
årene og framover.

O

m høsten, før kulda kom, rodde man rundt
langs stranda i kjenna og rydda for gras
og rusk som lå der; kjenngraset måtte ikke
være i veien. Man hadde kniver eller ljåer på lange
stenger, og slo graset som vokste på bunnen ut fra
land; det måtte ikke komme i isen. Det var om å
gjøre å få så fin is som mulig. Den reine klare s t å
l i s e n sto nok høyest i pris.
En sjelden gang, med år imellom, kunne man
kanskje høste fin stålis, men oftest kom det ett
eller flere snøfall, og da var det fare for at det blei
mye snøis, som jo er mindre verdifull enn stålisen.

- Kom det snø ble det m å k i ng på kjenna. Å
rydde hele kjenna for snø var en vidløftig affære;
ofte var det «måking» hele ukene igjennom. Var
været vekslende i lenger tid, med linnvær innimellom, kunne det bli fare for mye snø-is. Måkinga var
jo en strek i regninga for eierne av bruket, men en
velkommen fortjeneste for arbeidsfolka. Det blei
brukt mange slags redskaper for å få snøen vekk.
Snøskuffene var nok først og fremst i sving, men
ellers husker jeg «slodder» - store kasser, åpne
foran, og til å skyve foran seg. De gikk på meier.
Så var det store snøskraper for hestekraft og almin-

nelige snøploger, som bare blei brukt i visse tilfelle.
Det kunne være livlig på kjenna når måkinga gikk
for fullt.Vi som var guttunger den gang, lurte oss av og til
ned på isen for å se på, og for å gjøre oss nyttige,
men vi var jo i veien alle steder: Så kom en hest
med full skrape, så en to-tre mann med hver sin
slodde, breddfull av snø, og alle stima mot stranda,
der det snart vokste opp en høy «festningsmur»
av snø rundt hele kjenna. Ja, der v a r trafikk, og
intet blivende sted for oss gutter, så vi blei snart
jaga i land. Var snøen kjørt i land etter all måkinga,
så var nok snøisen der like fullt, og så måtte isen h
ø v l e s for å få det meste av snø-isen vekk.
Fra først av prøvde man å hogge og skante den
vekk, men det var et seint og tungt arbeid. Seinere
fik man i s h ø v l e r som blei dradd av hest. Mannen sto på en liten plattform på høvelen og trykte
den ned under kjøringa, og da gikk det fortere
med å få snø-isen vekk. Når så kjenna eller en del
av den var fri for snø og snø-is, tok man til å s k j
æ r e isen. Man begynte vel helst nede ved Topp,
der bekken går ut av kjenna.
Nå måtte is-saga og «o p p s l a g s p l o g e n» til.
Oppslagsplogen var et hesteredskap. Den skar
eller pløyde snorrette renner i isen, slik at man
kunne ta ut lange «rekker» av ismassen. Det er
mulig at de måtte kjøre flere ganger for å komme
dypt nok, men plogen måtte ikke gå helt igjennom,
så det kom vann opp.
Når isrebba var kjørt ferdig, blei den løsna med
store ispigger, og så blei den fløtt av sted mot
utløpet av kjenna. «Rebbene» hadde alle samme
bredde – den som isblokkene skulle ha, og på
veien nedover mot utløpet og bekken blei de saga
opp til b l o k k e r , flere mann med is-sager ordna
med det. Isblokkene kom nå ut i bekken og derfra
- som nevnt før – ut i renna som førte til opptaket
ved den store isplanen.

I renna måtte alltid vannet stå jamhøgt med
isplanen, for nå skulle de tunge isblokkene (middelvekt ca. 100 – 120 kg.?) opp og ut av sitt rette
element, og dermed si farvel til Torsdalskjenna.
Og der ved opptaket sto da to sterke karer, en på
hver side; hver av dem hadde et redskap som likna
en båtshake, og med disse heiv de isblokkene med
et felles tak opp og inn på planen. Var det mye is,
gikk det reint «rytmisk» for seg, da der stadig kom
ny is fra kjenna. Det var nok et s l i t å stå der ved
opptaket; det var vel helst når isplanen var godt
forsynt med is, at de to kunne få seg et pusterom.
- Så blei da isen «satt på» i de lange rennene nedover til ishusene.
Som en ser var det til tider mange mann i arbeide på kjenna, og arbeide var nokså uensarta; det
måtte øvelse og innsikt til overalt, hvis arbeidet
skulle gå fortløpende unna.
Den som overvåkte det hele var formannen,
Thorbjørn Nygaard. Han var stadig på farten til
de forskjellige arbeidssteder, ga råd og vink, og
tok et ta med det som var nødvendig. - Han var en
bestemt kar, men ikke så streng som han så ut til.
Han gikk den lange veien fra Nygaard vestafor kjerka til Kil og is-bruket hver morgen i all slags vær
når det var «is-sesong».Th. Nygaard var alt gammel
i jobben i 90 åra, og så hadde han vært sjømann og
styrmann i yngre år, så han følte seg nok hjemme
på «isskutene» som kom til Kil for å laste. - For formannen måtte «følge» isen helt ombord på skuta.
Selv om det er litt utenfor emnet, synes jeg at jeg
for de yngre må vevne at Th. Nygaard også var
kjent som n y b r o t t s m a n n. Dette arbeid
dreiv han sammen med sin familie utenom isarbeidet, og rydda og dyrka garden Nygaard, som
altså bærer sitt navn med rette.
Th. Nygaard fikk i sin tid stor anerkjennelse for
sitt nybrotts-arbeid. Han er da også nevnt som
nybrottsmann i Sannidalsboka.

Med ønske
om en riktig
God Jul til alle
Arvens lesere!
Bildet viser mange av redskapene som ble brukt under issjauen.
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BILDE FRA ERNST KALSETHS FOTOARKIV.
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Kragerødistriktets tidligste
industrielle foretak

Mørland
Jernverk (2)
Denne artikkelen om Mørland Jernverk ble trykket i 2014 i tidsskriftet ”Fortuna”.
Arven har fått tillatelse til å gjengi den, noe vi vil gjøre i et par nummer framover.
Forfatter er Ingeborg Fløystad, pensjonert professor i historie ved Universitetet i Bergen.
Hun er dr. philos., vokst opp i Gjerstad og født Ulltveit-Moe. Hennes artikkel er bygd på
nitide kildestudier, og gir, i følge tidligere fylkeskonservator i Aust-Agder, Ulf Hamran, det
mest inngående og komplette bildet av Mørland Jernverks historie.
Fortsettelse fra forrige nummer
JERNVERKET OPPRETTES
Det må ha vært Herman Krefting som fra sist i
1630-årene begynte med jernutvinning på Mørland. Et selskap kalt Jernkompaniet fikk 1624 privilegier av kongen for å «anrette og bygge Jernhytter
og Hammere paa adskillige steder udi vort Rige
Norge», og å drive Bærum og Fossum jernverk. Den
ene av kompaniets to ledere var tyskeren Herman
Krefting. Da Jernkompaniet ble oppløst, fikk Krefting i 1635 kongelig privilegium på å drive jernverk i Nedenes.12
Jernkompaniet/Krefting hadde bygd masovn i
Barbu ved Arendal på 1630-tallet og satt i drift Barbo jernverk.13 Siden Mørland gård fra tidligere var
knyttet til Nedenes len, kan Krefting sist i 1630-åra
også ha bygd masovn på Mørland som del av sitt
nevnte privilegium. Krefting solgte Barbo jernverk
1639 til lensherren i Nedenes Christopher Gjøe.14
Etter det kan han ha konsentrert seg om Mørland
og bosatt seg der. Det at Krefrings kone døde i
Sannidal sommeren 1643, tyder på det siste.15 Der
er bevart en gravplate av jern med hennes navn
på. Den står nå i Sannidal kirke, og det er antatt at
gravplata kan være støpt på Mørland.
Herman Krefting må sent i 1641 eller tidlig
i 1642 ha overdratt det han måtte ha anlagt av
driftsbygninger for jernframstilling på Mørland
til Gabriel Marselis, som fra sommeren 1642 altså
også overtok Mørland gård. Krefting kan ha ledet
verket som forvalter for Marselis inntil han visstnok flyttet til Eiker ut i 1640-årene. Der var det en
jernhytte, dvs. der hadde vært/ble framstilt jern
ved rennherddrift. Da Hassel jernverk i Eiker fikk
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privilegier 1649, ble Herman Krefting forvalter av
dette nye jernverket.16 Den hollandske storkjøpmannen fra Amsterdam, Gabriel Marselis, hadde
2. juni 1641 fått privilegier av kongen på drift av
Bærum jernverk og «alle andre Jernbergverker, som
allerede fundne ere, hvilke ikke er drevne, eller
og som han afny opfinde kan».17 Det heter videre
i privilegiebrevet for Bærum, at hvis Marselis kan
handle til seg «noget Jernverk, som allerede kunde
være anrett og i Gang», skulle tilsvarende privilegier som for Bærum gjelde.18 Denne siste generelle
bestem-melsen kunne han bygge på da han overtok Mørland fra Krefting.
Gabriel Marselis hadde sammen med sin bror Selius et finanskonsern som fra 1640-årene fikk store
privilegier av kong Christian IV etter at de hadde
ytt kongen store lån til krigføring mot Sverige. Brødrene hadde også nært samarbeid med stattholderen Hannibal Sehested. Foruten driften av Bærum
jernverk kom Marselis-brødrene fra 1646 også til
å forpakte Eidsvold jernverk med underliggende
Vig og Julsrud verk. Som kreditorer til kongen fikk
de også andel i kopperverk og andre privilegier,
ikke minst handel med trelast.19 Selius slo seg ned
i Christiania og kom til å ha overoppsyn med brødrenes virksomhet og bergverksdrift i Norge, mens
Gabriel fortsatte å bo i Amsterdam.
ET BREV OG MARSELIS’ PLANER
Da Gabriel Marselis overtok Mørland gård med
sag, var det med begrunnelsen: «til hans foretagne
Jernverks Fortsættelse» - som det står i kongens
godkjenning datert 7. august 1642.20 Formuleringen tyder på at han skulle fortsette med noe han
alt var i gang med, å drive eller bygge ut jernverket

I 1662 solgte brødrene Marselis gården Mørland, inkludert jernverket, til Peder Truelsen, borger av Skien, men
bosatt i Kragerø. Her gjengis begynnelsen på kjøpebrevet. Teksten begynner på denne måten: ”leg Selio Marcellus
Hans Kongl. Mayts. Oberbergampts Raad udi Norge, kiendes och Hermed for alle witterligt giør...”
(Riksarkivet, Norske innlegg 1662 22. oktober, Selius Marselis salg av Mørland til Peder Truelsen).


på Mørland. Marselis hadde planer som kan tyde
på det siste. Det går fram av et brev som en fransk
jernverksarbeider, en valloner som kom fra et
svensk jernverk, skrev og daterte «Cracrou» - Kragerø - 4. april 1642. Hans navn var Etienne Henin,
og i Norge ble navnet Steen Henning eller Sten
Johansen.
Henin skrev brev på fransk til en arbeidskollega,
Jan Hubert, som var på Kvarbacka bruk i Ørebro
len i Sverige, hvor også Henin kom fra. Henin anbe12 NRRV s. 441 ff, NRR Vil s. 10, 11

FOTO: RIKSARKIVET (ODD AMUNDSEN)

faler Hubert å komme da han vil få det to ganger
bedre her enn i Sverige. Her bygges en hammersmie - «on fait une forge», skriver Henin. Herren
hans, Gabriel Marselis, som er den beste herren en
kan finne, har bedt Hemn om å skrive til Hubert.
Henin skriver også at det er behov for en som kan
støpe kanoner og kuler — «un formeur pour faire
des balles et des canon». Et skip kommer fra Holland med utstyr.
Fortsetter i neste nummer

13 Fløystad, op.cit. s. 30.
14 Samme sted.
15 Herman Krefting skrev selv i kreftingenes gamle familiebibel at hans kone Alheit Snedermans døde 14 juni 1643 etter 26 1/2 års ekteskap, og
ble begravd i Sannidal kirke. (A. Krefting: Slegten Krefting. Første del. Kristiania 1924 s. 42).
16 Omtale av Herman Krefting i Norsk biografisk leksikon ved Jacob Krefting. Ole Jan Berg: Hassel jernverk. Driften og privilegiene 1649-1816.
2006. Om smeltehytte på Eiker se Ole Georg Moseng: Eikers historie b.3 Hokksund 1994. Av det Moseng skriver, ble planer fra 1630-årene om å
opprette et jernverk med dobbel masovn i Vestfossen i Eiker ikke noe av, og det var liten virksomhet ved den eksisterende (rennherds)jernhytte
der (s. 289, 294-296). Det kan derfor stilles spørsmål ved om Herman Krefting dro til Eiker da han forlot Mørland.
17 NRR Vill s. 57.
18 Samme sted, s. 59, punkt 9 i privilegiebrevet for Bærum.
19 Se om dette i Lauridsen op.cit. og i Rian op. cit, mest i kap. 20, og omtale av Gabriel og Selius Marselis av Anne-Hilde Nagel i Norsk biografisk
leksikon (utlagt på Internett un der Store norske leksikon).
20 NRR Vill s. 224
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Konfirmanter i Sannidal Kirke 1947

Jan Kilen har lånt oss Norges Jeger og Fiskerforbunds
tidsskrift nummer 2 fra 1949. I bladet stod denne artikkelen fra Sannidal.

D

1. rekke fra v. Kirsten Breivang, Ingrid Minde, Jessie Lindheim, T.A. Tande, Margrethe Løvstad, Randi
Wiik, Bjørg Malmhaug.
2. fra v. Johanne Brekka, Åse Bakken, Else Lindheim, Alf Hegland, Tor Våsjø, Hans Petter Oterhei.
3. fra v. Olaf Halvorsen, Toralf Torp, Oddvar Neste, Åge Dobbedal.
4. fra v. Knut Dobbe, Øyvind Lindland, Øyvind Wang, Arne Dobbedal, Erling Larsen, Jan Jørgen
Brynemo, Johan Kristiansen, Ivar Eriksen.

Årskalenderen for 2016
er allerede i salg, og den kan kjøpes på Vidars
bakeri og konditori på Amfi Kragerø. Historielagets representanter vil også sitte og selge
kalenderen på Amfi Kragerø følgende datoer:
• Fredag 4. og lørdag 5. desember
• Fredag 11. og lørdag 12. desember
Kalenderen koster kun kr 100,-, og alt overskudd går til drift av Sannidal Historielag.
Det er mulig å få den tilsendt, bare ta kontakt
med en av Historielagets styremedlemmer.
Arvens redaksjon kan også formidle kontakt.
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Innerst i Kilsfjorden ligger Kil som var et viktig sted for
eksport av blant annet tømmer på 16 og 1700 tallet, og is på 18-1900 tallet.
Frakteskuten Fram på bildet skysset personer og varer daglig til og fra Kragerø. Midt i bildet vises rampen hvor seilskutene lastet is. Bildet fra ca. 1905.

Høk over høk.

en historien som blir fortalt her, hendte
i Sannidal 3. juledag 1947. Den beviser
at Mikkel rev, som vel av de fleste blir
regnet for å være vårt småvilts verste fiende,
også har sin overmann.
Det var Erling Waasjø som var ute for denne
hendingen, da han var på vei til skogen om
morgenen. Mens han går sån i sine egne
tanker, får han plutselig høre en forferdelig
flaksing og skraping i skaren inne i et skogholt. Erling setter redskapen fra seg og lister
seg fram. Då får han se en stor fugl som skjener på stive vinger rundt noen hasselbusker,
og da han kommer litt nærmere, fal han se
rompa på en rev inne i buskene. «Hadde
jeg bare hatt børsa med», var de første
tanker som for gjennom skolten på Erling.
Men børsa hadde han latt bli stående igjen
hjemme. Så får han tak i en spak og springer fram til kamphanene. Fuglen, som
viser seg å være en stor kongeørn, drar
seg unna noen meter, men reven som er
helt hjelpeløs, må late livet for et slag av
spaken. Og dermed forsvant også ørnen.
Nå hadde Erling noen sakser liggende
borte i seterstua bare noen minutters
gang derfra. Mens han er borte og henter
saksene, har ørnen vendt tilbake igjen,
kastet seg over sitt offer og revet alle
innvollene ut på reven. Da saksene var
satt ut med reven som åte og lenket
forsvarlig i noen graner, sprang Erling
hjem etter Krag’en.Tanken var å vokte
på ørnen, men da han kom tilbake og
hadde sittet en stund, merket han at
han hadde sprunget seg varm og begynte å fryse.
«Ja, så får jeg heller opp og hogge last, for sitte
her og fryse, det gjør jeg ikke», tenkte Erling. Han
dro da bort i skogen og holdt på å hogge til langt
mot kvelden.
Da han var på hjemveien, ville han gå bortom
og se etter saksene. Med Krag’en parat listet han
seg opp den bakkekammen hvor reven lå. Og der i
skumringen får han se noe stort i saksa. Ørnen må
ha merket ham, for plutselig steg den til værs med
sakser og lenker. Men det ble bare så langt lenkene
rakk, så var det pladask i bakken igjen. Erling ville

nå
ikke ta noen risiko på
at ørnen skulle slite seg løs, og avlivet den med et
skudd. Og dermed fant også ørnen sin overmann.
Ved nærmere undersøkelser så det nesten ut
som om ørnen var kommet flyende med reven, da
der ikke var merker etter reve- spor annet enn i en
liten omkrets. Reven hadde også tydelige merker
etter ørnekloa i ryggskinnet. Ørnen målte over 2
meter mellom vingespissene. 
J. Lindheim.
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V

Vedlikehold
på veven på Bygdetunet

even som står i Dobbedalstua på Bygdetunet, er stadig i bruk på Bygdetundager o.l.,
men den har i mange år ikke vært helt i
orden og litt vanskelig å bruke.
En dag i oktober fikk vi Jane Boddy Braatø fra
Kragerø til å komme opp og fikse den. Hun fant ut
at hovlene var gått i oppløsning p.g.a. alder. Disse
er nå reparert og vil i hvert fall være hele en god
stund.
Hele veven var også i ubalanse, og denne fikk
hun strammet og rettet opp. Jane mente ellers at
veven egentlig er veldig god.
Veven er forøvrig meget gammel og kommer
opprinnelig fra Holt. Den ble gitt til Bygdetunet i
1977 av Per, Marit og Ruth Holt. Materialet i den er
eik. Den er dessuten veldig spesiell, siden «kjakene» (selve ramma) på den er grodd i ett stykke.

Tekst og foto: R.G.

Gamle bilder er viktige å ta godt vare på. Likeså opplysningene
om hvem som er avfotografert. Vi ønsker også bilder fra leserne til denne spalten.
Det kan gjerne være bilder av personer man trenger hjelp til å finne navn på.

Vi ser at bendene i stokkene på veven fra Holt er
naturlig vokst. Dette er svært uvanlig.Veven er ellers
føyd sammen med trenagler.

Jane Boddy Braatø, som driver «Jane Boddy Garn og Veveri» i Kragerø, i arbeid på veven i Dobbedalstua. Inger
Kristine Bratland var til stede fra Historielaget.
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Fra det gamle albumet

Kristoffer Jensen Lofthaug var født i 1864 på Lofthaug.
Han giftet seg i 1896 med Johanne Olsdatter Øyfjell, født i 1872.
I folketelling for Sannidal i desember 1900 var familien bosatt i Kil, med to
små barn, Jens og Marry. Kristoffer var da isbruksarbeider. I 1902 ble Lovise
født. De neste barna var Johanne; Olaf og Solveig. I 1910 var Kristoffer oppført
i folketellingen som ”Isbruks- og skovarbeider”
Kristoffer døde i 1946 og Johanne i 1957.
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Fra høstmøtet

Sannidal Ungdomslag holdt en flott danseoppvisning.

Det var fullt i Samfunnshuset under historielagets høstmøte i oktober.

>

Leder i Drangedal Historielag, Arne Lauvhjell,
holdt et interessant foredrag om prestenes motstand
mot okkupasjonsmakten under krigen, det såkalte
presteopprøret. Han la særlig vekt på Torkell A. Tandes
innsats i Sannidal.

Mange gaver til Arven

>

Ernst Kalseth presenterte og solgte historielagets
kalender for 2016. Disse kalenderne har blitt en stor
suksess.
> Banksjef i Drangedal Sparebank, Kjell Nærum,
delte ut kr. 75 000 til historielagets leder, Kjell Ove
Heistad. Pengene skal gå til restaureringen av Mo
skole, her representert ved Dagfrid Bråtane.
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Gavelister fra 1.09 til 20.11.2015, Arven
GTD 300, RB 200, AJE 200, IR 200, LS 500, AJ 200, SR 200, GL 200, HDA 100, ON 250, OA 100, RK 200, NS 200,
DAH 250, OP 100, ITS 200, MMF 200, Jaa 200, KM 200,TI 100, OBL 250, RH 200,TK 200, MH 150,TJH 200, MS
150, ET 100, LOS 150, EBF 300, KAB 100, AHH 100, ALS 200, ABS 200, IA 200, RH 200,THE 100, KM 200, HL 200,
RØ 350, SM 250, OJH 200, AF 150, POP 200,TH 200, ATF 200, KKL 150, AT 100, GL 100, JRG 200,TS 200, WT
300, MHL 200, P-OK 100, ØS 300,TEV 200, GKD 100, KFS 300, KS 250, JSB 200, MJO 200,TS 200, NPN 200, KOS
200, AM 200, Ås 200, EØ 200, PH 200,
KWB 150, POT 100, DA 200, ISJ 100, GEF 250, ESK 200, EH 200, EJJ
150, AKG 200, MH 200, ABT 200,
HS 200, EKK 200, ET 200, PS 200, AKSM 100, RL 100, OL 200, HGW 200,
EB 200, OV 200, KHB 100, EGK 200, KHK 200, SKB 200, BE 250,TL 200, RR 100,TAE 200, ADR 500, OW 250, IJB
200, SRVA 100, AH 200,TEN 200, JK 200, AJA 100,TRS200, MH 200,TKF 200, OAE 250, KS 200, KAK 100, SS 200,
MN-NH 200,TS 200, fem ukjente 950.
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Returadresse:

Sannidal Historielag

Adr.: G
 unnar Aabøe
Solstadbakken 16
3766 Sannidal

Kammerfoss ca. 1923

Dette bildet skal være tatt i Kammerfoss 1923.
Foran Reidar Andersen, Fredrik Mostad, Einar Grana, Trygve Grana.
Bak Ingeborg Andersen, Skomakermester Mostad, Martha Solum og Leif Grana
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