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Den nest siste søndagen i september mar-
kerte Sannidal speidergruppe at de er 80 

år. Den årlige naturstien hadde utgangspunkt 
på Bygdetunet, der flere hundre personer hadde 
møtt fram. Naturstien ble arrangert for 45. 
gang, og for første gang var det noen som opp-
nådde «fullt hus», 30 poeng. Inge Roar Snøås 
stakk av med vandretrofeet etter en spørsmåls-
duell mot Knut Magnar Eggum.
 I anledning jubileet hadde speiderne satt opp 
telt fra forskjellige tidsepoker, og her viser vi 
noen av disse.
 Vi minner ellers om at Arven har skrevet om 
Sannidalsspeidernes historie flere ganger, bl.a. i 
nr. 21 (3/87, side 1 – 2 og side 13 – 15) og i nummer 
83 (2/08, side 14 – 15.)

Sannidal  
speidergruppe 80 ÅR

Lavvo med vindfang. Ca. 2000. 
 Foto: Trond Stensvold

Tunneltelt. Ca. 2005. Foto: Trond Stensvold

Telt. Ca. 1970-tallet.
Foto: Trond Stensvold
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Kjøkkenteltet.
Foto: Trond Stensvold

Speiderne på båttur til Langøy i 2018. BILDENE ER UTLÅNT AV PER MORTEN AABØE

Telt. Ca. 1970-/80-tallet.
 Foto: Trond Stensvold
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Speiderne på tur i 
Kjølebrønd 1937  
(året før stiftelsen).

Tyskerne forbød alt speiderarbeid under krigen. Her tar Sannidalsspeiderne et vemodig farvel med 
speiderhytta i 1941. Nr. 1: Edvard Enggrav 2: Kristoffer Lofthaug 3: Torkell A. Tande 4:Halvor Støyl 5: 
Lars Solum 6: Asbjørn Thorsen 7: Kjell Holt 8: Lars Uberg 9: Reinhard Enggrav 10: Bjørn Uberg 11: Eilev 
Solum 12:Leif Jarandsen 13: Eilert Åsen. BILDENE ER UTLÅNT AV PER MORTEN AABØE
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Grøtvann, august 2018:  

Det er mykje som  
kjem fram...

Disse bildene er tatt i den nordlige delen av Store Grøtvann i slutten av august i år. P.g.a. 
den uvanlig tørre sommeren var det ekstremt lite vann, og da dukket det opp ting man 

ikke ser til vanlig, f.eks. denne slåmaskinen.
Hvem satte den fra seg en gang, mon tro…?

TEKST OG FOTO: R.G.
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Sjeldent tre på Frøvik

Urtidstreet  

Bladene på treet om sommeren og høsten.

Frøvik sommeren 2018. Urtidstreet til høyre.
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På Frøvik ved Kilsfjorden finnes det et meget 
spesielt og sjeldent tre, det såkalte urtids-

treet (metasequoia glyptostroboides). Fram til 
1941 var urtidstreet kun kjent fra fossile funn 
på den nordlige halvkule, der det dannet sko-
ger i «dinosaurtida», for ca. 100-70 millioner 
år siden. Men så ble treet i 1940-årene funnet 
levende i Kina, der det vokser i fuktig jord langs 
elver og rismarker.
 I 1948 ble det samlet spiredyktige frø, og ur-
tidstreet kom etter hvert ut til botaniske hager 
over hele verden. Den er plantet i mange land, 
men regnes i naturen som kritisk utryddings-
truet.
 Treet hører til sypressfamilien og kan bli mer 
enn 50 meter høyt, det har jevntykk stamme 
opp til 2,5 meter i diameter og er løvfellende. 
Bladene er myke med elegante, smale blad 
regelmessig ordnet til to sider. De er lysegrønne 
om våren, blir mørkere grønne utover somme-
ren før de gulner og blir vakkert rødbrune på 
høsten. Treet trives best på solrike, lune plasser.
 Til Frøvik kom treet for en god del år siden da 
John Sunde kjøpte det på Ødegårdens plante-
skole i Grimstad.
    Tekst og foto: R.G. 
 Kilde: Wikipedia.

Bjarnes ord  
og uttrykk (2) 

innsamlet i løpet  
av snart 70 år

I Arven nr. 112 (s. 11) begynte vi på 
en serie med gamle ord og uttrykk 
innsamlet av Bjarne Lien gjennom 
nærmere 70 år.
Her følger «løsningen» på de ti første 
uttrykkene, og så kommer det ti nye å 
«gjette» på.

abekelig – riktig ille, stygt, ekkelt
anari – ikke noe å se på
andøve – ligge stille på et merke (på sjøen), manøvrere
anføttes – to som ligger hver sin vei i en seng
anname – fatte, forstå
apal – epletre
armodsbøya – slapphetsperiode
ausyna – rett foran, godt synlig
aven og te – av og til
avåt – fluer, klegg, ufisk

bale
bedrom
belåten
besne
blått mankere
bræle
brønne
bråne
bøle
børte
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På Enggrav dyrka vi det som va vanlig på 
ein gård i Vestbygda, å vi hadde husdyr. Vi 

hadde katter – fra ein te mange, 10 – 15 høner, 
5 – 6 sauer, gris og ei ku. Pappa hadde noen 
bikubær au, men det va vel ikkje akkurat å reine 
som husdyr. 
 Møe dreide sei om kua. Det va ei veldig fin 
kolle med slike farver som ei ku ska ha. Det va 
mamma som stelte og mjælka den, å de to hadde 
et nært forhold, å va veldig glade i hværandre. 
Når mamma gikk i fjøset hadde ho på sei fjøs-
kleene å de lokta det så godt a. Jeg suns ennå 
jei kan kjenne den gode lokta a ho når jeg stakk 
nesa innat ho. Når ein e liten har ein kanskje 
ikkje greie på å det e som ska være go lokt.

Katta å jei va ofte med i fjøset å mjælka. Dær va 
det varnt å kosli å trygt. Når kua va mjælka blei 
mjælka sila, å katta å jei fekk ein silsup. Det va 

ein skvett av den ferske varme mjælka, å smakte 
veldig godt.
Om sommær’n gikk kua i kuhavna. Det var den 
bratte reina fra Sørlandske ned te ælva der brua 
over te Prestegårdssia gikk. Den brua e nå borte 
for lenge sia, å havna e jengrodd a treer. Kua 
suns nok at det va trasi å gå der aleine så det 
hendte at den rømte over te prestegårdskuene 
for å være sammen med de, å det va ikkje lett å 
få den heim ijen. 
 Kua blei føllt te å fra havna mårra å kveld, 
å ein måtte passe på for bilær, for kua kunne 
gått sjeine over veien uten å se sei for. Om 
sommær’n måtte ein være ekstra på vakt får da 
kunne det komme flære bilær etterhværandre 
hvis det va mange bilær me færja fra Brevik te 
Stathelle. Jei va heldigvis for liten te å få opp-
gava me å følle kua. Det va enten mamma eller 
gamlære søsken som fekk den jobben.

Livet som guttonge på klokkergården Enggrav i 1950-årene 

Husdyra våre
PÅ «VESTBYGDADIALEKT» AV ØYSTEIN DOBBE.

Da jei va guttonge budde vi på Enggrav. Det va et lite småbruk som hørte te pappas 
klokkærjobb. Ein bære plass å vekse opp finns nok ikkje.
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 Kua ga oss det vi trengte a mjælk, fløte, ein 
slags kvitost med karve i, å godt smør. Mamma 
selte litt mjælk av å te, men stort sett brukte vi 
den heime.

Vi hadde høns au, 10 – 15 støkker trur jei. Det va 
triv’li me høns. Om somm’ærn spankulerte de 
rundt på tone’ å kakla stolte når de hadde lagt 
et egg. De levde tåli trygt så lenge de verpa. Av å 
te va det ei høne som stakk seg unna å la egg på 
ein lur jømmeplass den hadde finne seg, å så lå 
den å ruga på egga. Da va det om å gjøre å finne 
reiret å egga. Ei slik høne gikk å klokka heile tia, 
å derfor blei de kalla klokkehøner. 
 Sjøl om vi hadde høns så va’kje egg hvær-
daskåst. Jeg kan i grunnen ikkje hukse at vi åt 
egg da jeg va guttonge. Egga blei brukt i matla-
ging, å av å te sålte mamma noen for å få noen 
kroner.

Så va de sauene. Vi hadde vel ein 5 – 6 støkker. 
De fekk lam hvær vår. Det va litt av et sirkus da 
de blei slept ut a fjøse første gang. De håppa å 
spratt i alle retningær. De va heilt umulie å jete, 
å ettervært blei værelamma ugorskeli fæle te å 
stange. Det kunne være skummelt nok for ein 
liten tass. Ja, de voksne va’kje trygge de heller. 
Sauehavna va jæra inn å gikk fra bua å opp te 
grensa te Eikehaugen. Pappa hadde bikubane 
sine au i sauehavna.
 Jeg hukser at sauene blei kløppa å ulla kara. 
Noe a ulla blei sent ein eller a’en plass å så fekk 
vi tepper tebake, men mamma å Kari spant noe 
au.

Grisen brydde jei mei ikkje noe særli om, ja, 
untatt da den skulle slaktas da. Da va jei veldig 
sinna for jei likte dåli at dyr skulle slaktas. Jei 
trur at slakt’ærn, Jørgen, va litt plaga a asma for 

jeg kunne høre han ne’i bakken når han kom. Jei 
jore nok ikkje noe nytte for mei i slaktiga heller, 
men det hente jei fekk røre litt i bøtta me blo for 
at blo’e ikkje skulle stivne.
 Litt moro va de å se på når grisen blei skålla. 
Der va Jørgen ein gråving. Det jikk unna så 
busta føyk. Litt spennans va det me innmaten 
au, men det va morroære når di slakta hos Jan å 
di, for der blåste de opp blæra så vi kunne bruke 
den som ball.
Det blei møe go mat a ein gris. De va blomat, 
longemos, leverpostei, flesk, steik å kjøttkaker. 
Flesket blei salta å lagt i tønna, å kjøttkakene 
blei lagt på glass. Særlig kjøttkakene va gode 
greier.

Jei va mest glad i kattene, særli i Mons for det 
va katta mi. Det va slik at det va kattongær på 
Eikhaugen, å jei fekk låv te å gå dit å hente ein 
kattonge. Knut Eikhaugen va ein luring så han 
spørte «vi du ikkje heller ha to da», sa han. Han 
ville jo jærne bli kvitt de, å jei blei kjempegla. Jei 
hukser jei streva fælt me å bære de heim. Det va 
ein stor, å ein liten kattonge så de bei døpt Mons 
å Mette, men etter hvært viste det sei at begge va 
hankatter. Det va Mons som va katta mi. Hvær 
mårra kom den å håppa opp på mei i senga, å 
lå å malte å sikla. Da jeg kom heim etter å ha 
vært borte klatra den opp boksebeine å la seg på 
aksla mi. Den va åsså veldig gla når jei kom heim 
med fisk te den. I «hankatt-tia» hadde han det 
stritt. Erkerivalen va Hans på Mostad. De slåss 
fælt. Mons kunne være borte i flære da’er å kom 
te slutt ravans heim, «fillete» å blodi.

Da vi fløtta fra Enggrav ned te Engstad blei det 
slutt på dyreholdet, å slakter Brubakken kom å 
henta kua. Det va ein fæl dag.

Gaver til Arven
august til 19.november 2018

ISJ 100, ET 100, KMR 200, KH 200, SG 200, TOB 250, TV 300, KT 200, SS 100, HW 100, AJ 200, MH 200, LHB 
400, IKS 200, SAK 200, SL 100, ØTG 150, ETW 250, KMT 250, KL 100, LE 200, PAE 200, TM 300, OAE 250, BD 
200, KRS 200, PAN 200, EDJ 200, WEH 100, KPF 200, TI 150, JES 200, OL 250, HS 200, GJJA 300, HL 200, JA 
250, TS 200, KT 300, DRH 300, MH 150, AESS 250, LCM 500, SV 200, KT 200, TL 200, SA 150, GL 100, MNHØ 

250, KKL 200, EKN 200, KPL 200, JSB 200, JDA 100, EL, 200, KM 200, JP 200, ØD 300, RBAa 500, Ukjent 
300, PHB 300, IL 300, AaKSM 100, JOH 500, AM 200, GAa 300, EH 200, OP 150, SRG 200, KSL 200, AE 200, 
EB 300, LS 200, ØS 300, POP 300, KAB 200, LOS 150, IBK 250, PJ 200, HRD 100, SB 200, IRMB 200, HB 200, 
KIO 200, SK 300, TRS 200, KS 200, GH 300, HK 200, OW 200, ON 200, ASR 200, KKØ 200, TGD 250, RG 250, 

JTH 300, AT 250, JIE 400, OA 150, RR 100, SRVAa 125, ØF 300, PT 1500, OJH 200, TS 125, ED 125.

Stor takk til alle som støtter utgivelsen av Arven.
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Det er tradisjon med fullt hus når Sannidal 
historielag arrangerer møter på Sannidal 

samfunnshus. Slik var det også på årets høstmø-
te, som ble arrangert den 24. oktober.
 Fra tidlig på ettermiddagen var kjøkkengjengen 
igang med forberedelser til møtet. Flere hundre 
rundstykker skulle smøres og pyntes, wiener-
brød skulle skjæres og legges på fat. Og så kaffe 
da, store mengder kaffe.
 Ja, de er utrolig populære disse møtene i histo-
rielaget. Det er ikke få utflyttede Sannidøler som 
reiser lange veier for å delta på dette møtet og 
treffe gamle kjente. Mange er tidlig ute, noen en 
god time før møtestart, for å sikre seg  plass og en 
god prat før møtet begynner.
 Da historielagets leder, Kjell Ove Heistad, 
ønsket velkommen, var det ca. 170 forventnings-
fulle mennesker i salen. Møtet åpnet med sang 
før lederen ønsket kveldens foredragsholder, 
Abraham Sørdalen, velkommen.
 Abraham er en kjent mann i bygda vår. I 25 år 
har han reist rundt og intervjuet folk. Mange av 
dem er sendt på lokalradioen «Hallo Kragerø», 
som var på lufta første gang 26. april 1989.
 Seinere fikk han sitt eget program i 
lokalradioen,«Bygda vår», hvor han gjorde 
opptak av begivenheter rundt i distriktet. Første 
innslaget gikk på lufta 9. januar 1992.
 Det var noen av disse innslagene og intervju-
ene, krydret med humor og alvor, Abraham tok 
forsamlingen med på denne høstkvelden.

Han startet med et opptak  av daværende ordfø-
rer Magnar Kalseths utdeling  av Kragerø kom-
munes kulturpris til Torkell Tande, som da var 
92 år gammel.
 Så var det Brødrene Hans og Thorleif Holte som 
fortalte skrøner og hverdagshistorier fra Kil i 
gamle dager, om bryggdans utenfor Tinghuset og 
om maleren fra Kil  som fikk en dødsdom borte i 
Amerika, ble benådet av Presidenten, men måtte 
isteden male «Det Hvite hus» som straff.

Intervjuet med Oddmar Kristiansen, som fortalte 
historier fra sine  reiser som oppkjøper og han-
del med dyr. Mange husket hans spesielle måte å 
prate på og det skapte stor munterhet i salen.
 Moro var det også å høre  historiene til møbel-
handler Ottar Brynemo.
 Andre kjente stemmer vi fikk høre denne kvel-
den var Agnes Kittelsen, Thorleif Dalen, Karin og 
Isak Wåsjø. Minnene strømmet på.
 Et opptak med Trygve Holt der han leser Hugo 
Landes dikt «Elgjakten», ble mottatt med smil og 
humring fra salen. Dette diktet  ble framført i en 
revy på Gimle i 1949, og vi tar det med i dette nr. 
av Arven.
 Etter ei god kaffepause med servering og 
loddsalg, avsluttet Abraham sitt foredrag til stor 
applaus fra salen. Inger Kristine Fuglestvedt 
ledet trekningen av mange flotte gevinster, før 
Kjell Ove takket for et godt møte og ønsket alle 
vel hjem. O.B.

Sannidal  
Historielag

Høstmøtet 2018

Kjøkkengjengen hadde alt under kontroll. Historielagets leder, Kjell Ove Heistad.
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Har di hørt om den jakta som hendte en dag 
som holldt’på og bli slik fryktelig slag. 
Det var opp ved Høgstli og Trollvann i høst,.  
der grensa den skjiller mellom vest og øst. 

Lindheim og Lønne med 25 mann, 
med ladde geværer, gikk hann i hann. 
Di hadd’ ikkje bikkjer los eller drev, 
alikevel skautt de jo Elgerne ned. 

Og alle så blev det på poster satt vakt, 
slik er det i hvertfall for mig blitt sagt. 
Det var rart ikke Robert Dyreskjælven fikk, 
når Robert med finger’n på avtrykker’n gikk. 

Men Robert la’e børsa til skulder’n med ett smil 
Elgen den datt så dau som ei sill. 
Knut Eiknes han hoppa og slo sig på kne, 
det var jammen godt gjordt du Bråtane. 

Men så rista Eiknes på haue sitt, 
trur at vi nesten har gått litt for vidt. 
For Elgen på grensa til Gjerstad den lå. 
Å, snille og vene skal vi gjøra nå. 

Men plusselig farer han opp med ett smil, 
Rober, Å, Robert å hør vad jeg vill. 
Han lo og han skrek som en spillende gal, 
Vi drar’n over grensa til Sannidal. 

Men fløtte på Elgen for to det var stritt, 
Men da sagde Robert, å vente nå litt. 
Jeg springer da ned for og hente litt makt, 
men da må du Eikenes holle vakt. 

Knut Eikenes han stod med ett vakt i gevær, 
han svetta og frøs bådde her og der. 
Han tenkte på grensa fra syd og til nord, 
og så rædd for han Ola og Teodor. 

Og plus’lig kom en herremann så stimm og bold,  
det var han Ola Lille Østerholdt. 
Og fram av skauen kom en mann med bitre ord  
det var han klokkemaker Teodor.

Og siden kommer Lindheim og Lønne fram, 
med hele sitt følge 25 mann. 
Og alle de skrek som den villeste gal, 
det hørtes i Gjerstad og i Sannidal. 

Og kjæftene gikk som de var smørt med bek,  
her så det ut til å bli en farlig lek. 
Krisstoffer Holt han prata slik att skommet valt,  
Det var nettopp her som att’e Elgen falt. 

Men da sa han Ola og han Teodor, 
der går jo grensa fra syd og til nord. 
Opp spratt han Eiknes så illande rau, 
trur du ikke jeg kjenner min eien skau. 

Men da sagde Ola i samme stund, 
Elgen den ligger på våres grunn. 
Og far jeg ikke parten med gode ord, 
jeg meller til lensmann sa Teodor. 

Men da våkna Holten i fra Sannidal, 
jeg tror du er ravende ruskende gal. 
Nei ikke en einaste bit kjære bro’r, 
men da rusla Ola og han Teodor. 

Men da ble nokk Lindheim og Lønne litt rædd,  
bange og rædde for det som var skjedd. 
De ropte og skrek og ropte så hart, 
kom tilbake så skal du nokk ta din part.

Men da sa Krisstoffer du må hol le tætt,  
du må holle tætt, selv om du har rett.  
Og ikke til lensmann ett einaste ord. 
det lovte han Ola og han Teodor. 

Det siste jeg hørt av trette og ord, 
kom fra han klokkemaker Teodor. 
Skall di flytte grænsa ett bitte lite grann, 
da må di nokk søke fylkesmann.

Elgjakten

Det var mange som sikret seg årets kalender. Den kan 
også kjøpes på Eurosko, Amfi Kragerø.

Kveldens foredragsholder, Abraham Sørdalen, tar ei 
runde blant publikum.
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1930-årene
Jeg var bare 13 år da krigen kom til Kragerø. På 
fritiden var jeg aktivt med i speideren og ung-
domsforeningen, i både frikirken og på bedehu-
set. Vi hadde et fantastisk godt kameratskap. Det 
var sokneprest Torkell Arnold Tande som var 
primus motor i speideren, og han lært oss ikke 
bare om speiderliv, men like mye om medmen-
neskelighet og hvordan vi hadde ansvar for våre 
liv.
 Han var en mangfoldig herremann, og var 
medlem av Sannidal kommunestyre fra 1934, og 
ordfører samme sted i årene 1937- 40, og igjen da 
krigen sluttet i 1945. Selv om han var både prest 
og ordfører, hadde han alltid tid til oss unge. Og 
de idealene han sto for, ble også adoptert av oss. 
På slutten av 30-tallet begynte for alvor de uhyg-
gelige tingene som skjedde i Hitlers Tyskland, å 
kaste sine tunge skygger også inn over vårt land.
 Mange forsøkte å skyve vekk usikkerheten, og 
trøstet seg til tanken om at krig var noe som ikke 
kom tit å skje her hvor vi bodde. Men uhyggen ble 
atskillig mer påtrengende i september 1939. Det 
var med sjokk og vantro vi hørte nyhetene i ra-
dioen om at Hitlers soldater hadde marsjert inn 
i Polen. Dette skapte angst rundt om i Europa, og 
vi følte nok noe av det samme hjemme hos oss. 
Hva ville nå skje videre? Og det ble snakket om 
blant de voksne at Hitler kanskje også ville prøve 
seg på de nordiske landene. Deriblant i Norge.                

Det utenkelige skjedde
Den dagen krigen var et faktum i Norge, bredte 
det seg en stor uhyggestemning. Jeg husker da 
vi hadde lagt oss om kvelden og plutselig hørte 
flydur.Vi tenkte straks at nå skulle de bombe oss. 
Men det var Kragerø som var spesielt utsatt. Vi 
hadde slektninger i Kragerø som ble evakuert fra 
Kragerø og ut til oss i
Kammerfoss, 5-6 kilometer fra sentrum.

Ble beskutt
Jeg husker veldig godt en episode fra krigens 

første dager. Vi skulle på speidermøte en kveld, 
og da passerte det en stor tysk transport med 
feltkjøkken og det hele. Vi ble redde og gikk en 
omvei gjennom skogen. Imidlertid stoppet denne 
kolonnen, og soldatene skulle ha bespisning 
fra feltkjøkkenet. Da gikk det ikke bedre enn at 
nysgjerrigheten vår tok overhånd, og vi listet oss 
ut på en fjellskrent og så rett ned på tyskerne. 
Uheldigvis kom en av oss borti en stein som raste 
nedover fjellsiden. Det ble straks et voldsomt liv 
og røre der nede, og soldatene åpnet øyeblikkelig 
ild. Vi ble livredde og forsvant innover i skogen 
det beste vi hadde lært. Det var mitt første møte 
med den tyske militærmakten, men det fortalte 
med all tydelighet at det var en overlegen mot-
stander Norge sto overfor.
 Det var ingen provokasjon fra vår side, men 
rett og slett et uhell. Det skulle ikke mer til før 
de var på hugget. Og de visste jo ikke hva som var 
oppe i lia. Det kunne like gjerne ha vært en norsk 
motstandsgruppe, så tyskerne tok ingen sjanser.

Reinhard Enggrav – speidergutten 
som ble motstandsmann

«Arven» har fått tilgang til sannidølen Reinhard Enggravs (1927-2013)  
erindringer fra okkupasjonstida, og vi vil, med tillatelse fra familien, trykke utdrag fra 
disse i de neste nummerne. I april 2010 var Enggrav foredragsholder på Historielagets 
årsmøte. Foredraget hadde han kalt «En dramatisk ungdomstid», og det ble holdt med 

utgangspunkt i disse erindringene. (Se Arven nr. 89, 2/2010, s. 4.)
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Vi gir leserne våre et sagn som julehilsen i år. UiO, (University of Oslo) har lagt ut 
en rekke sagn som er knyttet til et såkalt sagnkart. Her kan man lese historier 
fra hele landet, samlet av både kjente og andre lokale fortellere. Vi er vel skep-
tisk til stedsplasseringer, men sagna i seg selv er artige nok. Her gjengis et som 

skal være knyttet til vårt distrikt og henviser til følgende lenke:

http://www.hf.uio.no/ikos/tjenester/kunnskap/samlinger/norsk-folkeminnesamling/ 
Sagnkart/sagnkart.html#/record/nfs727

Det er skrevet av som det står, veldig lange 
setninger og ordlyden veldig gammel, 

mulig godt blandet med dansk. Dersom noen 
har hørt sagnet før og vet hvor det kommer 
fra, tar Arven gjerne imot tips om det. Ellers 
er det bare å bruke fantasien, det er mange 
gårder dette kunne kommet fra.
 En bonde hadde en stor melbøle på sin låve, 
hvori han hadde mel til kreaturene, skjønt 
bonden brugte meget mel hver dag, var bølen 
like fuld hver morgen, bonden var meget for-
bauset over dette, og for at undersøke hvor-
dan det kunde hænge sammen, gjemte han 
seg på låven en natt. Da det led mot minnatt, 
fik han se en nisse, som kom slepende med en 
stor sækk, og tømte i bølen hans. Da skjønte 
han hvordan det hang sammen, og natt efter 
natt kom den lille nisse, bærende med mel 
til ham. Bonden som var meget taknemlig, 
spekulerte på hva godt han skulde gjøre den 

lille nisse som var så snil. Og efter en stuns 
fundering bestemte han sig for at sy en nisse-
dragt og forære nissen, han havde lagt merke 
til at nissen var turvete klet. Da dragten var 
færdig, hang han den på låven, like ved døren 
og gjemte sig selv på trevet for at se. Da det 
led mot minnatt kom nissen slæpende på 
sekken, og tømte i bølen, derefter rystet han 
sekken, og børstet sine bukser, og skulde til at 
gå, men i det han så op, blev han var dragten, 
og manden så fra sit gjemmested at nissen 
blev blid, og begynte at prøve dragten. Da han 
hadde fått den på, begynte han glad at danse, 
idet han utbrød: «Nei nu er Jungmand altfor 
fin at dunke mel». Siden verken så eller hørte 
bonden mer til nissen.
    Ref. AS

Redaksjonskomiteen øn-
sker alle en koselig jule-
helg, pass godt på nissene, 
men ikke altfor godt. 
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Arven har av Aud Torhild Kjærra, gift Lien, fått låne hennes skoleoppgave fra 
Kragerø Gymnas tidlig på 60-tallet. Oppgava er kalt «Fra Kjølebrønd». Den tar 
for seg noe av Kjølebrønds tidlige historie og omtaler flere gårder, jernverk og 

sagbruk, skipsbygging og isutskipning. Her kommer starten på oppgaven, og mer 
følger senere.

Kjølebrønd er en av kretsene i bygda Sanni-
dal. De fleste hjemmene er bygd rundt en 

liten kile som skjærer seg inn fra Kilsfjorden, 
men de gårdene som finnes ligger spredt, og ofte 
langt fra hverandre. Fra Kjølebrønd går det vest-
over mot Søndeled skar og daler, og hele veien 
er det langstrakte, smale vann. Elven som kom-
mer ut innerst i Kjølebrønd, er avløp for mange 
av disse vannene, og danner flere små fossefall.
 Kjølebrønd er et godt skogdistrikt, og det er da 
også skogen som er den viktigste næringsveien 
for de fleste gårdene. Landskapet egner seg dår-
lig til jord- og hagebruk, da det er svært kupert, 
men det finnes også en god del av dette.
 En vet ikke sikkert når den første bosetning 
i Kjølebrønd fant sted, men det er hvertfall 
sikkert at det bodde mennesker her så langt 
tilbake som i steinalderen. Det er gravet fram 
redskaper fra den tidsalderen på flere steder 
i Kjølebrønd, særlig på gårdene Barland, Brat-
land, Dobbe, Eidet, Falkenberg, Kullrenda og 
Mørland.

Funn, gravhauger og bosetning
Når en skal lage en oversikt over Kjølebrønds 
historie, er det naturlig å begynne med de funn 
som er gjort i området. Noen av disse kan føres 
tilbake til Nøstvedtkulturen, som opptrer i 
begynnelsen av yngre steinalder. Sporene etter 
denne kulturen er som regel blitt funnet i en 
høyde av ca. 30 m. over havet og det er særlig øk-
ser og hakker som er blitt funnet. Det viser seg 
at Nøstvedtøksene finnes på svært konsentrerte 
områder, og ikke spredt enkeltvis. Et slikt om-
råde er Mørland, og det er på et jorde på denne 
gården funnet en hel rekke Nøstvedtøkser. 
 Det er grunn til å tro at trakten rundt Mørland 
har vært tettbefolket i steinalderen. Her er gode 
forhold både til fiske og fangst, og det er fun-
net flere ting som særpreger Nøstvedtkulturen. 
Nede ved Mørlandskjenna er det funnet en bo-
plass, og her er det blitt funnet flintavfall, piler, 
skrapere og en liten flekkekniv. Skraperen ble 

brukt til rensing og skraping av huder og skinn, 
og til å skrape kjøttet av bena under måltidene. 
Det er også funnet 2 økser, den ene er en båtøks, 
som er en typisk representant for Nøstvedtkul-
turen, og så er det nakkestykket av en flintøks.
 Det er flere steder i Kjølebrønd hvor det er 
mye flintavfall, bl.a. på Bakken og på Kjølebrønd 
hovedgård. Her er det også funnet flere red-
skapstyper, bl.a. flekkepiler, flintkniver og en 
oval knusestein. Den gamle veien fra huset var 
før helt dekket av små flintsteiner, men det blir 
færre for hvert år. Oppe i åsen like ved gården er 
det dype spor i fjellet, som ser ut til å være fram-
kommet ved sliping. Her satt de gamle steinal-
dermenn og skjerpet piler og spyd, og hadde på 
samme tid god utsikt over sjøen.    
På Kullrenda er det funnet flintavfall, kjerner og 
en kjerneøks.    
På Berg er det funnet en rundskraper, flere flek-
keskrapere og flintavfall.   
På Falkenberg er det gjort få funn, men her er 
det andre tydelige tegn på at det har vært boset-
ning. På Bratland ser det ut til å ha vært et lite 
sentrum. Stedet ligger godt beskyttet, og gir 
gode muligheter for fiske og fangst. Det er gjort 
flere funn her, bl.a. flintkjerner pilespisser, 
skrapere og borspisser.
 Menneskene som bodde der kan ha brukt to 
veier for å komme ut til havet. Den ene går forbi 
Mørland, og videre over Hansjø og Skarvann. 
Denne veien har hvertfall folkene på Mørland 
brukt. Men det finnes også en vei til som fører 
ut til havet, nemlig forbi Eidet og så over Eids-
vann og Leivann. Siden vannstanden i den tiden 
var mye høyere enn nå, er det sannsynlig at det 
har vært en gjennomgående kile her. På Eidet 
er det også funnet spor etter boplasser, men de 
er ikke utgravd. Forholdene er også her gode for 
bosetning med lett adgang både til ferskvann og 
til sjøen, og med gode jaktforhold. Her er bl.a. 
funnet en liten dolketype med skaft.
 Så går vi over i bronsealderen, og store forand-
ringer skjer. Klimaet forandrer seg, og landet 

KJØLEBRØND
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hever seg langsomt. Etter hvert får landet om-
trent den formen som vi kjenner i dag.
 I bronsealderen er det tydelig at det har fore-
gått en avfolkning av distriktet her. Det bedret 
seg først i yngre jernalder eller i vikingtiden. 
Det er ikke gjort så mange funn fra denne tiden. 
Det som viser hvor bosetningene har vært, er 
gravhaugene. I Kjølebrønd er det funnet grav-
hauger på Mørland og på Haavet (eller Hovet). 
Dette navnet tyder på at det har vært en gammel 
offerplass her, og det er sannsynlig at denne 
gravhaugen vil gi interessante funn om den blir 
gravet ut. 
Noen kjente gårder i Kjølebrønds historie

BARLAND                              
I siste halvdel av 1500-tallet kom adelsslekten 
Lystrup til Barland. De drev Barland sag, og 
utførte trelast over tollstedet i Kil. Denne slek-
ten eide og bodde på Barland ut gjennom hele 
1600-tallet.
 I 1621 bodde Jon Lystrup på Barland. Han ble 
innblandet i et slagsmål i Gøris hus i Kragerø, 
og han drepte der en mann som ble kalt Anders 
Svenske. Saken mot han kom oppi Bergen i 1622. 
Lagretten besto av såkalte «fattige folk», og de 
likte ikke å måtte dømme en adelsmann. Men de 
kunne ikke unngå og avsi dom over han. Den lød 
på landsforvisning i 6 år, han skulle gå i krigstje-
neste utenlands, og så skulle han være fri igjen. 
 Brødrene hans, Schak og Lauritz eide Bar-
land sagbruk fra 1616 til 1642. På herredagen i 
1619 ble de tiltalt for at de, til tross for prestens 
advarsler «hadde levd i et uskikkelig levnet 
med noen Quinfolk» (sitat 1). De giftet seg med 

bondejenter, og kom på den måten ut av adels-
standen, som ikke ville vite mer av dem. Schak 
hadde 4 sønner som bodde på Barland som 
bønder. Fra dem kan en følge slekten helt ned til 
vår tid.

DOBBE 
På Dobbefjell ved Dobbegårdene lå det på 
1700-tallet et par jerngruver. Det var en del drift 
i dem, men ikke på langt nær så mye som f.eks. 
på Langøy. Malmfeltet ble i 1740 solgt til greven 
av Laurvigen. I 1743 ble det brutt 100 tønner 
malm i gruvene. I skiftet etter Knut Kittelsen 
Dobbe i 1751, er det anført om gruven «Hans 
eksellense herr Generalløytnant Hausmann gav 
Foged Berg Amtets Muting paa en Jernmalm-
grube på Dobbe Grund, fra hvilken de for nogle 
Aar siden har utskilt til Stranden ungefær 6 
á 700 Tönder Malm hvoraf Skibseier Thomas 
Hansen er bleven anført 4 Ladninger, hver på 
110 á 112 Tönder , så er og bortført en Ladning 
på 60 Tönder uten at faa Betaling. Retten bör 
derfor söge Betaling hos Byfoged Tönder som 
har oppebaaret Betaling, baade for Bryting 
og Kjørsel, og det vil beløpe seg til en anseelig 
Sum».      (Sitat 2)

Det er lenge siden det har vært drift i gruvene 
på Dobbe nå. De ble nedlagt p.g.a. mangel på 
kull, men ennå er det lett å se hvor de har vært. 
Det ligger mye avfall omkring, og en kan lett 
kjenne at steinen er malmholdig, p.g.a. den 
store tyngden. Der står også rester etter et lite 
hus som antagelig ble brukt som kaffestue for 
arbeiderne der.    Ref. AS
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