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Sannidal prestegård under krigen

Torkell A.  
Tandes grense-
boerbevis, 
ekte øverst og 
falskt nederst. 
Tande lånte 
stempel av en 
av sine man-
ge kontakter 
og forfalsket 
resten selv.
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Mange ganger har jeg gjennom årene fått 
spørsmål om jeg ikke kunne skrive litt 
om livet på Prestegården som gutt under 

krigen. Jeg har alltid svart at det som far har skre-
vet og det som” Sannidal Historielag” fikk trykket 
og utgitt om” Sannidal i krigsårene 1940 til 1945” 
burde være dekkende for det som historisk bør 
bevares. 
 I det siste har jeg imidlertid fått nye spørsmål 
om hvorledes en guttunge opplevde krigen og 
livet på Prestegården. Som en Sannidøl sa nylig: 
”Husk at du nå er det siste sannhetsvitne som 
vet hva som foregikk, og vi er mange som tror at 
det skjedde mye mer spennende ting der enn vi 
kjenner til”. 
 Etter slike oppfordringer har jeg nå be-
stemt meg for at jeg vil skrive hva jeg spesielt 
husker og hva jeg som guttunge kom borti. 
Det er klart at far var meget aktiv under kri-
gen, og det foregikk mye som både var farlig 
og spennende. 
 Jeg vil komme med noen navngitte perso-
ner som var fine støttespillere for far og oss 
(mor og jeg), men jeg skal motstå fristelsen 
til å navngi utenbygds personer som jeg mis-
likte sterkt (nazister). 
 
Jeg var nesten 7 år da krigen brøt ut og far 
var da både sokneprest og ordfører i San-

Sannidal prestegård  
under krigen 

Johan Tande (f. 1933) har i sommer skrevet en artikkel om Sannidal prestegård under krigen. 
Dette er et svært interessant og viktig supplement til heftet «Sannidal i krigsårene 1940-

1945», som ble utgitt i 1985. 
I denne forbindelsen har «Arven» også fått tilgang til fotografier og notater etter Johan 

Tandes far, sogneprest Torkell A. Tande (1901-2001). Dette har til nå vært oppbevart i det 
såkalte «Tanderommet» i kjelleren på Handelshøyskolen i Oslo.

Etter å ha gått gjennom dette materialet, sitter vi i «Arven» igjen med det bestemte inntrykk at 
T.A. Tande i etterkrigstida var altfor beskjeden om sin og familiens rolle under okkupasjonen 

1940-45. Vi finner det også ganske utrolig hvordan presten lot sin 10-årige sønn gå langs 
veien med «livsfarlige» papirer inntil kroppen!

Vi kommer til å trykke Tandes artikkel i flere deler.
Ellers minner vi om at «Arven» ved flere anledninger har trykket stoff om okkupasjonstida, 
bl.a. i nr. 44, 45 og 46 (1995). For øvrig viser vi spesielt til artikkelen i nr. 83 (2/2008): «En av 

de glemte helter», som handler om Knut K. Dobbe.

av  Johan Tande
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nidal, så det ble naturlig 
nok hektisk aktivitet i april. 
Far måtte 9. april i full 
fart til Kragerø for å møte 
ordførerne for Skåtøy og 
Kragerø slik at man kunne 
organisere en felles hold-
ning overfor tyskerne. 
 Før krigen kom det mye 
fint propagandastoff i pos-
ten fra en tysk prest som 
far hadde studert sammen 
med i Tübingen. Denne 
tyske presten var glødende 
Hitlertilhenger, og far skrev 
til han om hvor galt det ville gå i Europa om Hitler 
fikk makt, og de to var meget uenige om hva som 
ville skje fremover. Som frimerkesamler var jeg 
imidlertid fornøyd med å få tyske frimerker til min 
samling. 
Det siste far fikk vite, var at denne studiekamera-
ten hadde sluttet som prest og hadde tatt flyverut-
dannelse. Senere kom det en kort melding fra hans 
familie om at han var drept i luftkamp. 
 Den 12 april fikk vi på Prestegården besøk av 
en flott Mercedes Benz Kabriolet med den nye 
Ortskommandant, privatsjåfør og adjutant. Det var 
nok den flotteste bilen vi noensinne hadde sett på 
tunet. Denne Ortskommandant skulle snakke med 
far som ordfører og hadde avsatt ti minutter til 
kort samtale. 
 Far slapp denne kommandant inn i stuen mens 
adjutanten måtte vente i gangen. 
På stotrende engelsk startet samtalen hvor far 
foreslo at de heller skulle snakke tysk. Dette ble 
den nye gjest så begeistret for at han ble der i to 
timer og røpet at han som lektor i Berlin var blitt 
utskrevet til det militære uten å være tydelig Hit-
lertilhenger. Det var spennende for meg som løp 
ut og inn at adjutanten måtte vente på gangen og 
han ble svært trett av å stå der, så han måtte sette 
seg i trappen og holdt på å sovne. Det syntes jeg 
var morsomt!
 Kommandanten og far ble enige om at man skul-
le forsøke å bevare ro og orden så vel i bygda som 
blant de mange tyske soldater. Dersom det skulle 
oppstå problemer, skulle de to holde telefonkon-
takt siden far var så språkmektig og siden han var 
ordføreren i Sannidal. 
 I dagene som fulgte ble det hektisk i huset med 
far i stadig nye telefonsamtaler, mange besøk på 
kontoret og mange brev kom, og aktiviteten var 
ikke bare lokal, men fra mange deler av Telemark 
og Sørlandet. Far fartet rundt i bygda og distriktet 
for å informere om situasjonen og for å oppfordre 

til innbitt motstand mot nasjonal samling og den 
nye okkupasjonsmakten. 
 Far var mektig stolt over at det ikke var en 
eneste nazist i Sannidal, og som lokalkjent var det 
lett for han å finne de gode medspillere han kunne 
samarbeide med. Far trakk seg fra ordfører- rollen, 
og det var ikke lett for de nye myndigheter å få til 
noen god administrasjon i kommunen når alle i 
bygda var jøssinger. Myndighetene måtte derfor ty 
til en drangedøl (Moland) for å få en nazilensmann 
i Sannidal til å erstatte vår solide lensmann Svang.
 Så opplevde vi at det ble rasjoneringsmerker for 
det meste man kunne få kjøpe, men det ble etter 
hvert tynnere utvalg i de lokale butikker. Folk ble 
oppfinnsomme i matveien, og man tok godt vare 
på bær, grønnsaker og fremfor alt poteter. Hagen 
på Prestegården ble omdannet til potetåker, og 
det å høste nyper som ble tørket, var fine C-vitami-
ninnslag. 

Under krigen oppdaget jeg at det i havna var 
mange bjørnebærbusker, og jeg hadde plukket 
opp at tørkete bjørnebærblader kunne være en 
teerstatning. Det viste seg at en hyggelig grossist, 
Axel Carlsen, var kjøper av slike blad til det han 
solgte som ”Brombærte”. Jeg sendte derfor mange 
papirsekker med slike blad til han med melkeruta 
(Theodor). Da jeg senere som 11-åring møtte opp 
hos Carlsen for å få oppgjør, ble han meget over-
rasket, og sa at han aldri hadde handlet med en så 
ung leverandør. Jeg vil nevne at det å samle opp 
bjørnebærblader var slitsomt fordi det var mange 
pigger på buskene. Dette vellykkete salg ga meg 
nye ideer, og like etter krigen solgte jeg liljekon-
valler i Kragerø til 50 øre for hver bukett (50 stk 
i hver bukett). Det var mange hyggelige damer i 
Kragerø som kjøpte og syntes det var morsomt å 
handle med sønnen til presten. Det siste var jeg 
nok litt mindre begeistret for. 

Fortsetter i neste nummer
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Isen 
blir 

«skibba» 
I forbindelse med dette 

stykket i forrige «Arven», 
nr. 105, sidene 4 – 5, har 

redaksjonen fått en kommen-
tar fra Alf Martin Dalen i Kjø-
lebrønd. Han mener at det 
ble eksportert is fra Sannidal 
til langt ut på 1930-tallet.
 Hans oldefar, Gunnar Ur-
berg, leide i flere år i slutten 
av 1920- og begynnelsen av 
1930- årene Kjølebrønd Is-
bruk av Kirkeholmen Damp-
sag. De skar is og solgte 
den til utlandet til i slutten 
av 1930-årene. Kjølebrønd 
Isbruk lå på sørsida av Kjøle-
brøndskilen og fikk isen fra 
Pottattjenna som ligger rett 
innenfor. 
 Eldre folk i Kjølebrønd 
mener å huske at den siste is-
lasta ble skipet herfra i 1940.
 Alf Martin Dalen sier han 
husker det lå et ishus der til 
slutten av 1940-tallet da det 
ble revet. Dokumentene som 
følger denne kommentaren, 
har vi fått av ham.
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Gaver 
til  

Arven
KUM 200, VH 200, SG 200, 

KH 300, TI 100, PJ 200, RAH 
200, ØD 250, TKF 200,    PP 
250, TOK 200, ØH 200, ØW 
200, AaKSM 100, WKH 150, 
LKW 200, BNF 150,   JF 400, 
AAK200, SOH 150, RGC 200, 
AH 250, HRD 150, UK 200, 

KHK 200, GB 200,     GØ 200, 
SA 200, KHL 200, OV 150, JE 
300, BS 200, KKØ 200, OEA 
250, SS 100,     OR 300, SOL 
200, OS 150, GIBH  200, AS 
200, ILD 150, KS 300, BNF 

150, GEG 200,   PT 1000, GL 
200, MS 200, BS 200, GIBH 

200, AS 200, BNF 150, OS 150, 
AGL 200, EJK 300, KTS 200, 

JMD 200, NES 200, TK 200, EL 
200, KLS 300, SKB 200, OCA 
200,   KS 200, MK 200, EIH 
200, EDJ 200, OL 200, OW 
200, KKW 200, LT 100, GH 
200, ABS 200, EKK 250, DA 
200, SRG 200, PAN 200, KSL 
200, GAa 300, JH 300, HGW 

200, LS 300, PR 150, OJH 200, 
TD 200, NJ 200, RB 300, IL 
200, HH 200, JTH 300, KAO 
200, ØS 300, IRL 300, IRMB 
200, RØ 350, SB 200, HMÅ 
200, KME 200, AaGBS 250, 
AH 100, KKL 150, OP 150, 

RH 150, KWB 100, AOW 300,     
RL 200, HB 200, THE 200, HE 
150, ON 150, NJT 250, HDL 
200, RL 200, BJS 100, JMH 

200, IMBE 100, ALS 200, MP 
100, OW 250, PJ 200, KL 100, 

ILO 100, ØS 200,   HS 200, 
AT 100, EKN 200, RR 100, RB 
200, JT 200, AJ 200, CMF200, 
LJM 200, KTB 100, HKT 500, 
RMS 100, BKH 100, JA 200, 

ES 200, PKE 300, MG 200, PS 
250, MN-NH 400, LTM 200 

Ukjent 200, Ukjent 300.
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Årsmøte i historielaget

«No livnar det i lundar» er en fin vel-
komst til våren og historielagets 
årsmøte. Igjen var det fullsatt sal med 

rundt 160 frammøtte.
 Årsberetning og regnskap ble godtatt uten kom-
mentarer, bare applaus. For øvrig viser vi til forrige 
nr. av Arven, der årsberetningen ble gjengitt.
 En kommentar for Arvens del, bladet er fram til 
2016 gitt ut i 35 år, 104 nummer og fortsatt har 
bladet rundt 1000 abonnenter. 
 Valgkomiteens leder Bjarne Lien tok en rask 

gjennomgang av alle verv og ga ros til all positi-
vitet ved ringerundene forut for valget. Som vara 
til styret kom Ole Tommy Nyland inn for Ruben 
Hofsli Eikeland. I bygdetunkomiteen gikk Kjetil 
Solvang inn for Isak Waasjø. I festkomiteen gikk 
Ruben Hofsli Eikeland, Hjørdis Lloyd og Elfrid 
Fjellheim ut, mens Jan Kilen, Marie Knatterud og 
Berit Dahlgren kom inn. For resten av komiteval-
gene var det ren plankekjøring, alle tok gjenvalg.
 Så kom ”Blåveispiken” før Ragnar Grønåsen fikk 
slippe til med et utrolig innholdsrikt kvarter – som 

ble noe lenger – om Kragerø kom-
munes store bokverk i anledning 
av 350-års jubileet i år. Dette ble 
også omtalt i forrige nr. av Arven, 
men du verden så mye mer han 
fikk sagt på den korte tida på 
møtet. Alt står i bøkene ”Kysten, 
skogen, byen”, lokalhistorie på sitt 
beste.
 Etter kaffepausen fortalte 
Jan Abrahamsen ”eventyr fra vir-
keligheten”. Det handla om hans 
oldemors bror Lauritz Edward 
Olsen, f.1866 fra Kragerø.  Han var 
sjømann og ble ”borte” fra fami-
lien. Det viste seg at han ble gift 
med ei høvdingdatter på Fiji og 
fikk 10 barn. Eldste datter Philo-
mena var født i 1901. Hun prøvde 
lenge å få kontakt med slekta, men 
engelsk språk gjorde det nok van-
skelig og til slutt ga hun opp. Ved 
en tilfeldighet fikk Jan A. høre en 
etterlysning i radioen og begynte Jan Abrahamsen forteller om keiser Olsen. Fullsatt sal - igjen.
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Nils Halvor Nilsen tok turen til 
samfunnshuset og studerer her 
første bind av bokverket.

Høstmøte 2016
Sted: Sannidal samfunnshus

Foredragsholder blir Rolf Heimdal med temaet «Gamle Kil».
Kjølebrønd Blåsegruppe underholder

Det blir som vanlig servering av smørbrød, kake og kaffe samt utlodning
Alle er hjertelig velkomne Styret

Onsdag den  
12. oktober kl 18.30

å søke da han ante koblingen. I 1999 dro han og 
kona Lise på bryllupsreise nettopp til Fiji-øyene 
og fikk møtt masse slekt og Philomena, som da var 
98 år. Hun hadde vært sikker på at det kom slekt-
ninger fra Norge og ville leve til hun fikk oppleve 
det. Jan Abrahamsen fortalte veldig underholdende 

og viste masse flotte bilder. Familielikheten var vel 
ikke slående, men blod fra Kragerø hadde de alle. 
 Nok en fin kveld i historielagets regi ble avslut-
tet med trekning og ønske om vel hjem etter 
blomsterutdeling og Sannidalssangen til slutt.
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Gunnar Aakre har skrevet en artikkel  
om sin far, Eilev Aakre (1902 – 1985),  

som vi gjengir i dette og neste  
nummer av Arven. Aakre har også lånt 

oss bildene til artikkelen.
 

Smed´n i 
Årsvingen 

Den eldre garde – i alle fall – vil kjenne igjen 
ovennevnte ”institusjon”. (Det het Årsvin-
gen på lokalspråket). Denne beskrivelsen 

ble vel til fordi man spøkefullt sa at hos smed´n i 
Årsvingen kunne man få gjort det meste – det være 
seg jern- og trearbeider for bonden og innenfor den 
motoriserte transportnæringen.
 Disse årene spenner faktisk over en periode som 
forteller om en utvikling  fra hestekjøretøyer til 

busskarosserier, som ble til under enkle  verksted-
forhold.
 Først litt om smedens bakgrunn. Eilev Aakre var 
født i 1902 og oppvokst i Kroken. Hans far Gunnar 
Eriksen (f.1871) fra Fosteråsen, dro 20 år gammel, 
med skipet Russia til Amerika. Etter to ukers over-
fart ankom han Ellis Island, New York, 5. mai 1891,  
og reiste videre med jernbane til Lyle i Minnesota. 
Reisen kostet kr. 188,54 (ca. 13 000 i 2015 kroner).

 Gunder som han kalte seg selv, kom 
tilbake etter noen år og giftet seg 
med Karen Marie på gården Aakre. 
Hun hadde fem barn fra tidligere ek-
teskap, og fikk tre barn med Gunder. 
Eilev, Per, og Inger.
Det var da her min far tilbrakte  sine 
første 18 år.
 Som vanlig deltok alle i gårdsdriften. 
Bl.a. fortalte far om skogsdriften på 
gården og at tømmeret som regel 
ble kjørt med hest og slede til Kil på 

Flere har etterlyst noen nedtegnelser om Eilev Aakre  
og hans virke i 50  år med driften av Årøsvingen Smie og Rep. Verksted.

Fra Drangedalskogen, etter 
felling av to bjørner. Gunder (til 
v.) sammen med Ola Liane fra 
Vadfoss (til h.). Tredjemann er 
ukjent.



9

godt vinterføre, for utskipning. De 
klarte to vendinger pr. dag med 
to hester. Foruten å være 
bonde drev far Gunder 
også som møbelsnek-
ker  og etter hvert med 
utstrakt birøktervirk-
somhet. Han fikk bl.a. 
bronsemedalje for sin 
honning på Christia-
niautstillingen i 1914.
 Han var nok  mer 
interessert i disse 
aktiviteter, og Eilevs  to 
halvbrødre Olav og Tho-
mas overtok etter hvert mer 
av gårdsdriften. Gunder var 
kunnskapsrik og samfunnsmessig 
interessert, og en aktiv mann. Han var bl.a.  
en ivrig jeger. 
 Han hadde fått satt opp ei smie på gården. Her 
kom Eilev og bror Per i gang med smiarbeid av di-
verse slag, bl.a. hestesko, som på den tiden ble laget 
av smeden. Allerede da kom de også 
i gang med kjerrehjul (og kjerrer) 
med hjelp av Gunder på hans snek-
kerverksted. Denne virksomheten ble 
da bakgrunnen for starten i Årøsvin-
gen da Eilev i 1922 flyttet til Sannidal. 
Han overtok ei smie der som hadde 
vært drevet av Gustav Jensen fra Vad-
foss.
 Bror Per var sammen med ham, 
men Per flyttet etter en tid til Strøm-
men og Strømmens Verksted, Norges 
store vognfabrikk.
 Virksomheten baserte seg i begyn-
nelsen på hovslageri og landbruks-
produkter dvs.  kjerrer av alle slag, 

høyvogner, sleder for tømmertran-
sport og annet. Snekkerverk-

stedet var en viktig del av 
virksomheten, og bildet 

viser et eksempel fra 
hjulmakeren,  et typisk 
forhjul for høyvogn  -   
et lite kunstverk! Hjulet 
ble så overlatt til sme-
den som ”krympet” på 
skoningen (jernringen). 
Det finnes knapt noen 

i Norge som kan dette 
faget i dag. Disse hjulene 

ble etterhvert etter krigen 
utkonkurrert av gummihjulene 

fra Røwde & Co. (Askim Gummi).
Og etterhvert som traktoren 

overtok hestens jobb, ble tilhengere oftest 
erstatninger for kjerrer av alle slag. 

Fortsetter i neste nummer

Møkkakjerre som  
i dag står på Mo. FOTO O.B.

Forhjul for høyvogn.

Gratis hjelp? Et av valgfagene på 
Sannidal ungdomsskole 

heter «Innsats for andre». Elevene som velger dette, har lyst til 
å gjøre en innsats for folk i bygda som trenger litt ekstra hjelp 
til f.eks. hagearbeid, husarbeid, snømåking etc. Hvis noen av 
«Arven»s lesere trenger slik hjelp, kan de ta kontakt med ung-
domsskolen på telefon 35 99 25 00.  
Elevene er disponible hver torsdag kl. 12.45 – 14.20.
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Bøndene fikk ikke medhold. «Bonden maa bekvem-
me sig efter privilegierne, privilegene er gitt til 
rikets beste og den felles nytte», heter det i statthol-
derskapets avslag.31 For Christian IV var det viktig 
å støtte jernverksdriften med privilegier, og han sik-
ret seg for eksempel førsteretten til produksjonen 
ved Bærum. For kongen var det et overordnet mål 
å være selvforsynt med jernleveranser fra jernver-
kene, det var viktigere enn hensynet til bøndene.
 Det må ha vært gruvedrift i skogen rundt Mør-
land, de eldste jernutvinningsanleggene ble gjerne 
lagt nær der hvor det ble funnet jernmalm. Malmen 
kan etter hvert også ha blitt hentet fra Langøy uten-
for Kragerø, som var krongods, og der det var store 
jernmalmårer. Der kan Marselis ha hentet malm 
til sin drift av Bærum jernverk også i tiden før han 
november 1647 fikk overdratt Langøy og andre 
øyer i området fra Hannibal Sehested. Sistnevnte 
hadde noen måneder før overtatt disse områdene 
fra kongen.32 Samme år avtalte Marselis å kjøpe 
malm fra Barbo jernverk. Kan den ha blitt brukt 
ved Mørland?
 November 1647 inngikk ledelsen av Barbover-
ket kontrakt med Gabriel Marselis om å levere ca. 
3000 tønner malm årlig til Marselis, betalingen var 
1000 rd. Inntekter av salget til Marselis ble brukt 
til å bryte det som ble ansett å være gullmalm i 
arendalsområdet, og det ble da ikke produsert jern-
malm ved Barbo jernverk. Siden det etter Marselis 
utsagn heller ikke var masovndrift ved Mørland på 
denne tiden, må malmen ha blitt sendt til Bærum. 
Kongen døde februar 1648. Kontrakten med Mar-
selis tok slutt da bryting av gullmalm opphørte, og 

masovndriften ved Barbo etter hvert ble gjenopp-
tatt.33

 Krefting kan ha bygd en masovn på Mørland før 
Marselis overtok. Men siden Henin i det nevnte 
brevet skrev at det bygges en hammersmie, var det 
muligens ikke stangjernproduksjon da Marselis 
overtok. Kanskje alt produsert jern ved verket den 
første tiden ble til støpte (krigs)produkter.  I 
hvilken grad Gabriel Marselis begynte med kanon-
støping på Mørland slik det var planer om ifølge 
brevet, er ukjent. Men det heter at det ved Mørland 
var en dobbel masovn, noe som var vanlig ved 
kanonstøping. Marselis kan ha utvidet masovnen 
som trolig var der da han overtok Mørland.34 Mar-
selisbrødrene hadde i alle fall store leveranser av 
jern til staten fra jernverkene de drev, mye i form 
av krigsmateriell som kuler og granater, foruten 
kanoner.35 Noe av dette må ha kommet fra Mørland 
i år da der var masovndrift, selv om det meste av 
jernleveransene nok kom fra driften av Bærum og 
Eidsvold. Privilegiene Marselis hadde, innebar at 
han eksporterte jernet tollfritt innen Danmark-Nor-
ge. Det er derfor ikke registrert i tollregnskapene.36

 Om masovndriften ved Mørland ble gjenopptatt 
etter at Selius Marselis 1652 opplyste kronen om 
at det ikke hadde vært masovndrift på verket på 
flere år, er ukjent. Virksomhet var det i alle fall, men 
det kan jo fortsatt bare ha vært stangjernproduk-
sjon. Alt i alt har det samlet sett sikkert ikke vært 
noen stor jernproduksjon ved Mørland. Det kan 
nevnes at også ved Bærum jernverk produserte 
Marselis stangjern av importert rujern, slik det som 
før nevnt skal ha vært tilfelle ved Mørland. Dette 
kan synes merkelig, men fra Marselis side ble det 
begrunnet med høye lønns- og materialkostnader. 

Fortsettelse fra forrige nummer

Kragerødistriktets tidligste  
industrielle foretak

 Mørland 
Jernverk (4)

Denne artikkelen om Mørland Jernverk ble trykket i 2014 i tidsskriftet ”Fortuna”.  
Arven har fått tillatelse til å gjengi den. Forfatter er Ingeborg Fløystad, pensjonert profes-

sor 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 fylkes-

konservator i Aust-Agder, Ulf Hamran, det mest inngående og komplette bildet av Mørland 
Jernverks historie.
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De hevdet at de fant det billigere å importere rujer- 
net enn å produsere det ved de to verkene.37

 Marselisbrødrenes privilegier her i landet 
inne-bar at de innførte varer tollfritt, derfor ble 
importerte varer til verksdrift og arbeidere van-
ligvis ikke notert i tollregnskapene. I regnskap for 
«Sannichedals Tolderie» står f. eks. 1650/51 «Intet 
er passered Tholdfrj, uden det som til Selio Mar-
silj Jernwærchs Brug, efter meddelt Privilegier, 
indkommer».38 Et lite glimt av forsyninger som ble 
sendt fra Holland som del av lønn/salg til de som 
arbeidde for verket, gir følgende opplysning. «Hans 
Stien Winehell ...Sr Marchelius Tiener» innførte ved 
en skipper fra Hindeloopen i Holland til Mørlands 
jernverks «fornødenhed» en del varer som passerte 
tollfritt på Arendal tollsted 12. november 1651. Va-
rene var en pakke med atskillige slags klede verdt 
138 rdl, et stykke lerret, 12 tønner sild og 1259 
pund tobakk.39 De store mengdene tobakk viser 

at denne varen alt midt på 1600-tallet var blitt en 
nødvendig stimulans for mange.
 Personen som ble nevnt ved navn og som i Mar-
selis tjeneste hadde bestilt varer fra Holland 1651, 
kan ha vært forvalter av verket. Få år seinere var 
navnet på verkets forvalter Friidrich Am. Han nev-
nes 1655 som «Director offr Mørlands Jernwerch», 
og han hadde «tagit i Tieneste» en mann ved navn 
«Effuen» - Eivind - Biømsen fra gården Østre Røy-
seland i Søndeled etter at sistnevnte hadde rømt 
fra kongelig tjeneste. Han hadde antagelig vært 
soldat.40 Flere opplysninger om Friidrich Artz har 
jeg ikke funnet. Navnene på de to forvalterne tyder 
på at de var utlendinger som brødrene Marselis 
hadde plassert der, og de var kanskje ikke så lenge 
her i landet. Navn på andre personer som kan ha 
ledet verket enn disse to, og sannsynligvis Herman 
Krefting som tidligere nevnt, er ikke kjent.

>>>

Hvordan så 
jernverksanlegget 

ved Mørland ut? 
Liknet det på 

dette, som viser et 
masovnsanlegg 

i Belgia fra 
noenlunde 

samme tidsrom? 
Maleri av Jan 
Brueghel d. e., 

datert 1612. 
Foto: Årti Doria 

Pamphilj, Roma.

31 Statholderskabets Extraktprotokol bind 11642-47 s. 124,125. Ut fra 
skattematrikkelen 1647 for Sannidal var navnet på brukeren på Frø-
vik Hans og på Søndre Kalstad Ellef. Sistnevnte eide halve gården og 
kongen den andre halve delen. Det kan ha vært disse to som klaget.

32 Sehested hadde makeskiftet dette området fra kongen noen måne-
der før. NRR Vill s. 454, 587, 588.

33 Fløystad op.cit.s. 33.

34 John Lauridsen skriver i sin bok om Marseliskonsortiet at Marselis 
bygde en dobbel vallonsk masovn ved Bærum 1643, og at «Mørland 
jernværk udstyredes som Bærum Værk med en dobbelt masovn 
og blev også drevet i forbindelse med dette». (Lauridsen, op.cit.s. 
102,104). Lauridsen antyder her at det var en samkjøring av virk-
somheten ved Bærum og Mørland, og det kan jo tenkes selv om han 
ikke dokumenterer det. Opplysningen om at det var doble masovner 
ved Bærum og Mørland er nevnt av Magnus Durell, svensk minister i 

Danmark 1646-1657 (ifølge svensk Wikipedia), dvs. samtidig med at 
Marselis hadde disse verkene (Samlinger til den Danske Historie v/ 
P.F.Suhm og B.C.Sandvig 1784,2 bind 3 hefte, s. 66).

35 Lauridsen op.cit. s. 113,114. Rian op.cit. s. 363,364.

36 Privilegiene til Bærum jernverk, jfr. note 17, paragraf 2 s.58.

37 Lauridsen op.cit. s. 112,113.

38 RA, Generaltollkammeret, tollregnskap Kragerø 1632-1679, «Anteg-
nelser udi Sannichedals Tholderie» 1650-51. Tollboden for distriktet lå 
da i Kil i Sannidal.

39 RA, Generaltollkammeret, Antegnelser til tollregnskap, Arendal, 
1651-1662. Dette gjelder ikke Barbo jernverk slik det antas i Arendal 
fra Fortid til nutid, Arendal 1923 s.139

40 Fra «Unge Karle udj Nedenes Lehn 1655», omtale av Søn- deled. 
Dokument i Riksarkivet, Danske kanselli, skapsaker, skap 8 pk.168.
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SLUTT PÅ JERNVERKSDRIFT I SANNIDAL
Selius Marselis solgte i april 1662 Mørland gård 
med «Underliggende Jernwerch» og to sager. 
Marselis hadde tydeligvis opprettet en sag til på 
stedet, da der tidligere, som i skattematrikkelen 
1647, bare nevnes en sag. Kjøperen var Peder 
Truelsen, borger til Skien og bosatt i Kragerø.41 
Om det under Truelsen var noe drift av masovnen 
eller eventuelt bare stangjernproduksjon i hamme-
ren, er ukjent. I 1665 heter det om gården Mørland 
at Mørland jernverk ligger der, og Peder Truelsen 
bruker gården til verkets «betjenter», dvs. verkets 
ansatte.42 Dette siste viser kanskje at driften ikke 
helt var slutt, siden det fortsatt kan ha bodd folk 
i verkets tjeneste. Seinere finnes visstnok ingen 
opplysninger som tyder på at verket var i drift. 
Truelsen må ha nedlagt det og bare fortsatt med 
sagbruksdriften. Langøy med gruvene der fulgte 
heller ikke med ved salget av Mørland, og Truelsen 
kan ha hatt problemer med å skaffe malm.
 Det heter ellers om Mørland verk at det ble ned-
lagt av mangel på kull.43 Skogene på Mørland og 
Lindheim var i alle fall ganske uthogd «til jernver-
kets fornødenhet», opplyses det i 1665, men tilsva-
rende formuleringer står ikke ved de andre går-
dene som var underlagt verket.44 Problemer med 
kulltilførselen var ellers vanlig ved jernverkene. 

Mangel på kull ble også nevnt ved Barbo jernverk 
ved Arendal der driften tok slutt sist i 1650-årene.45 
Verk som lå nær kysten, slik Mørland og Barbo 
gjorde, hadde nok også mer problemer med å 
skaffe kull enn verk som lå lenger inne i landet. 
Kullmangel ble uansett gjerne nevnt av verksle-
dere som argument ved omtale av driftsproblemer 
uten at det alltid var tilfelle.
 Når det gjelder driften av Mørland har andre 
forhold sikkert også spilt inn. Konjunkturene en-
dret seg fra 1660 da krigene mot Sverige tok slutt, 
og den største avtakeren av jernprodukter, kon-
gen, etterspurte mindre jern. Marselis-brødrenes 
interesse for jernverksnæringen tok også slutt. 
1661 sluttet de med forpaktningen av Eidsvold, og 
brødrenes jernverksengasjement ble helt avviklet 
da Bærum verk ble solgt etter Selius Marselis død 
1664.46

41 RA, Danske kanselli, Norske innlegg 22.april 1662. Skattematrikkel 
1647,Telemark s.74 står følgende: «Mørland Saug er under Gabriel 
Marselis Jernverch udj huilchet Fos Jernverchet er anrettet».

42 Etter Sannidal og Skåtøy, bind.1 s. 328.

43 Nevnt bl.a. i Thue, se note 2, i Jens Kraft: Bratsberg, Nedenæs, Lister 

og Mandal amt. 1826 s. 70 og Sannidal og Skåtøy, b.3 s. 572.

44 Sannidal og Skåtøy b.1, omtale av Mørland, Lindheim, Barland.
Torsdal, Frøvik gårder i 1665.

45 Fløystad, op.cit s. 36

46 Lauridsen op.cit. s. 114,115.



13

Sannidal.
Av alle bygder i Norges land

med Sannidal ingen måles kan.
Så fin og fager med eng og aker

og skog og strand.

Og midt i dalen en kirke står
som snart har stått i to hundre år,

og tårnets klokker, de ringer, lokker
fra år til år.

En bedre arv kan vel ingen gi
enn den våre fedre gav dengang de
oss bygden skjenket og vi ble lenket

til skog og sti.

I Sannidal har min vugge stått.
Der sang jeg også min første slått,

den har mig skjermet og om mig vernet
i ondt og godt.

Derfor til din pris kjære Sannidal
idag denne sangen jeg synge skal.

Om alt det kjære, som jeg fikk lære
å holde av.

Derfor til Sannidal står min hu
skjønt jeg er langt borte fra dig nu.

Med hus og hytte, jeg vil dig ei bytte
I myldrende by.

Marie Pedersen.

Dette er et dikt som har stått i ei av lokalavisene, trolig på 
begynnelsen av 1930-tallet. Redaksjonen har fått oversendt 

det fra Jimmy Åsen, og det er gjengitt som det stod den 
gangen. Hvem Marie Pedersen kan være, vet vi ikke.

(Mel.: Blant alle lande i øst og vest.)

 Brødrene Marselis drev Mørland jernverk det 
aller meste av tida verket eksisterte. Men for dem 
var driften av Mørland bare en liten del av deres 
omfattende forretningsvirksomhet her i landet i 
noen tiår på 1600-tallet. Og de satset etter alt å 
dømme mer på de andre og større jernverkene 
som de drev, enn på Mørland. Sett i jernverkshisto-
risk perspektiv var Mørland bare et mindre tiltak 
som det viste seg ikke hadde livets rett innen 
næringen, men verket illustrerer litt av den «prø-
ving og feiling» som forekom i den eldste jern-
verksperioden. Virksomheten satte nok mer spor i 
lokalsamfunnet enn som et tidlig industrielt tiltak. 
Befolkningen nær verket fikk noen år oppleve en 
for dem ny og fremmed virksomhet som delta-
kere eller tilskuere. Det var en næring som for en 
tid knyttet lokalsamfunnet deres til internasjonal 
kapitalistisk virksomhet av en noe annen art enn 
trelasthandel og sagbruksdrift hadde gjort, og 
lenge fortsatte å gjøre.

Mørland gårds overdragelse fra brødrene Marselis til 
skiensborgeren Peder Truelsen, datert 1662. 
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To flotte Bygdetundager i juni
I det nydelige sommerværet i begynnelsen av juni i år ble det arrangert to 

bygdetundager i regi av Sannidal ungdomsskole. 

Først ut var den femtende Bygdetundagen for 8. 
og 9. klassingene, som ble «undervist» av rundt 50 
bygdefolk, vesentlig pensjonister. Dette har fore-
gått annethvert år siden 1988 og er blitt en solid 
tradisjon.

Noen dager etter var det klasse 9A på skolen som 
tok imot alle kommunens 6. klassinger med et lik-
nende opplegg. Dette har også begynt å feste seg 
som en tradisjon.
Vi viser her noen bilder fra de to arrangementene.

Lærerne Per J. Moe (t.v.) og Kaia Hogner (t.h.) 
sammen med Ragnhild Fuglestvedt, som stilte med 
hesten sin.

Mange prøvde å vaske klær, instruert av Aud Lien 
(t.v.) og Reidun Heldal (t.h.).

De fleste av aktørene fra Sannidal Historielag samlet på ett brett etter endt dag.
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ALLE FOTO: R.G.

Disse tre ledet gjettekonkurransen fra scenen i pausen: 
f.v. Olav Tveitereid, Abraham Sørdalen og Knut Rinde. 
De «jugde» så godt de kunne..

Hannah Skauen Bertelsen var en av omviserne for 
sjetteklassingene på bygdetunet.

Ole Wastøl viste hvordan man utvinner tjære av furu.

Serine Vikre og Martine Myrland ”prøver seg på” livet i 
husmannsstua.

Klasse 9 A slapper av ved scenekanten etter at sjetteklassingene har reist.
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Kammerfoss  
tidlig på  

1940-tallet.
 Her har en flokk 
Kammerfossbarn 

stilt seg opp til 
fotografering.

 1. rekke fra v.:  
Bjørg Pedersen,

Øyvind Kristiansen,  
Reidun Pedersen,
 Astrid Langtveit.

 2. rekke fra v.:  
Inger Grimsrud,  
Sigrid Langtveit,  

Per Pedersen,  
Vigdis Pedersen. 

 Bak:  
Kjell Åsen,  

Einar Andersen.

Bildet tilhører  
Astrid Herregården.


