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Enka på Brynemo
Vi har vært så heldige å få låne dette bildet  

av Tone Synnøve Breivang.

Bildet er av enka Torberg Pedersdatter Brynemo med sine to 
barn, Jørgen og Ingeborg. Vi vet ikke sikkert når dette bildet 

er tatt, men ved å anslå alderen på Ingeborg som sitter på 
fanget til ca. 3 år, kan vi si at bildet antagelig er tatt i 1888.

Torberg (Andrea) Pedersdatter var født på 
Holtane i 1862. Hennes far, Peder Halvor-

sen f.1816 var fra Lunde, og moren var Ingeborg 
Olsdatter f.1826 fra Gjerstad.

Torberg giftet seg i 1882 med Halvor Jørgensen 
Brynemo f.1859 på Lønne. Halvor var sønn av 
Jørgen Ellingsen Brynemo f.1836 d.1908 og Gun-
hild Halvorsdatter f.1838 d.1897.
I 1885 døde Halvor Brynemo bare 26 år gammel, 
og Torberg ble enke bare 23 år gammel med 2 
små barn.

Rett ved Brynemo lå Humlestadplasssen hvor 
Halvor Jørgensen fra Sandåker bodde med 
familien.
 Sønnen Anton Kristian Halvorsen f.1867 var 
nok en av dem som forsøkte å hjelpe enka på 
Brynemo, og det gikk ikke bedre enn at de fikk 
barn sammen i 1889. På den tida var nok ikke 

dette så lett å takle, og det at det ble tvillinger 
gjorde nok ikke saken særlig bedre. Tvillingene 
ble oppkalt etter sine foreldre og fikk navnene 
Kristian Anton og Torberg Andrea Brynemo.
 Anton Brynemo, som ble en av de beste ski-
hopperne i Sannidal, ble gift med Gunhild 
Marie Olsen f.1893. Torberg Andrea giftet seg 
med Svend Oskarson f.1888 i Blekinge, Sverige. 
Denne familien flyttet senere til Kristiansand, 
og Torberg og Svend er begravet der.
 Anton Kristian Halvorsen ble senere gift 
med Anne Helene Ellingsdatter fra Høimyra og 
bodde med familien noen år på Antonsmyr før 
han rundt 1900 flyttet ned til bygda. Enka Tor-
berg Brynemo ble i 1895 gift med Kittil Tovsen 
f.1846 i Seljord og fikk med ham datteren Tora 
Kristiane Tovsen f.1902. Jørgen Brynemo som 
står til venstre på bildet, var formann i Sannidal 
Idrettslag i 1916, 1919 og 1920.
 GA

Årsmøte
Onsdag 24. april kl. 18.30 avholdes årsmøte i  

Sannidal Historielag på Sannidal samfunnshus.

Vanlige årsmøtesaker.

Bildeforedrag ved Ragnar Grønåsen: 
Bygdetunet som utgangspunkt for å spre kunnskap om Sannidals historie. 

Restaureringen av Dobbedalstua: Bilder ved Kjell Ove Heistad.

Hjertelig velkommen!  Styret

Sannidal Historielag
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I september 2018 mottok Sannidal Historie-
lag en epost fra Torgunn Larsson Homme 
angående hennes oldemor Åse Marie Kris-
tensen f.1883 i Sannidal. Hun skriver at hun 
gjerne vil vite hvor Åse Marie bodde og gjerne 
få andre opplysninger om henne og familien.
Redaksjonen i Arven bestemte seg for å gjøre 
et forsøk på å finne opplysninger om Åse Ma-
rie og familien og hvor de kunne ha vært bo-
satt. Noen dager etter at vi fikk kontakt med 
Torgunn, sender hun oss en ny epost med de 
opplysningene hun sitter med.

Vi sjekker også kirkeboka for Sannidal for å 
finne dåpen til Åse Marie: Født 10/2-1883 og 

døpt 25/2-1883. Her finner vi at hennes far var 
Kristen Pedersen bosatt på Mo-eiet (som fortel-
ler oss at han var bosatt på en plass under Mo). 
Det står at han var gift, og arbeider av yrke, og 
at han var født i 1857. Han kone var Elisabeth 
Johannesdatter, gift, og født i 1863.
 Faddere til Åse Marie var: Maren Johan-
nesdatter, Kil, Andrea Hansdatter, Mo, Knut 
Pedersen, Hegland, Jens Torjussen, Øverbø og 
Markus Brynjulfsen, Ekehaug. 
 I folketellingen for Sannidal i 1865 finner vi 
Kristen Pedersen på plassen Moen. (Arvens re-
daksjon ønsker tips fra leserne om hvor denne 
plassen lå.) Kristen Pedersen var, som vi ser 12 
år gammel i 1865, noe som ikke stemmer helt 
med angivelsen i kirkeboka. Hans mor het Åse 
M. Isaksdatter og er oppført som husmoder og 
enke 51 år gammel, født i Kragerø.

Folketelling for Sannidal 1865:
57A,1,EKEHAUGEN,EVEN,,GJERMUNDSEN,M,TJENESTE
KARL,UGIFT,26,HOLDEN

57A,1,EKEHAUGEN,MARETTE,A.,HANSDATTER,K,TJENE
STEPIGE,UGIFT,29,SANDØKEDAL

57A,1,EKEHAUGEN,ANNE,,HALVORSDATTER,K,TJENEST
EPIGE,UGIFT,18,SANDØKEDAL

57A,1,MOEN,AASE,M.,ISAKSDATTER,K,HUSM.ENKE M. 
JORD,ENKE,51,KRAGERØ

57A,1,MOEN,HALVOR,,PEDERSEN,M,HENDES SØN - 
SØFARENDE,UGIFT,25,SANDØKEDAL

57A,1,MOEN,KRISTEN,,PEDERSEN,M,HENDES 
SØN,UGIFT,12,SANDØKEDAL

57A,1,MOEN,INGEBORG,,PEDERSDATTER,K,HENDES 
DATTER,UGIFT,8,SANDØKEDAL

57A,1,HOFTANGMYREN,PETER,,SØRENSEN,M,HUSF. 
HUSM.M.JORD,GIFT,38,GJERESTAD

57A,1,HOFTANGMYREN,RAGNHILD,,OLSDATTER,K,HA
NS KONE,GIFT,41,DRANGEDAL

57A,1,HOFTANGMYREN,SØREN,,PETERSEN,M,DERES 
SØN,UGIFT,13,SANDØKEDAL

57A,1,HOFTANGMYREN,OLE,,PETERSEN,K,DERES 
SØN,UGIFT,11,SANDØKEDAL

57A,1,HOFTANGMYREN,MARGRETE,,PETERSDATTER,K,
DERES DATTER,UGIFT,8,SANDØKEDAL

57A,1,HOFTANGMYREN,ANDERS,,PETERSEN,M,DERES 
SØN,UGIFT,6,SANDØKEDAL

57A,1,HOFTANGMYREN,THOR,,PETERSEN,M,DERES 
SØN,UGIFT,3,SANDØKEDAL

57A,1,FOSTERAASMYREN,OLE,,HALVORSEN,M,HUSF. 
HESM.M.JORD,GIFT,37,SANDØKEDAL

57A,1,FOSTERAASMYREN,ANNE,M.,ISAKSDATTER,K,HA
NS KONE,GIFT,38,SANDØKEDAL

57A,1,FOSTERAASMYREN,INGEBORG,,OLSDATTER,K,DE
RES DATTER,?GIFT,10,SANDØKEDAL

Kristen Pedersen kone, Elisabeth Johannesdat-
ter finner vi i samme folketelling:

Oldemor fra Sannidal

Åse Marie Kristensen.
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Folketelling for Sannidal 1865:
60A-59-68,1,DALENE,JOHANNES,,LARSEN,M,HUSF.
HUSM.M.JORD-BLIKKENSLAGER,GIFT,35,GJERESTAD

60A-59-68,1,DALENE,MAREN,M.,MARTINSDATTER,K,HA
NS KONE,GIFT,36,LAND PRESTEGJELD

60A-59-68,1,DALENE,MAREN,,JOHANNESDATTER,K,DER
ES DATTER,UGIFT,9,OMLID

60A-59-68,1,DALENE,KAREN,,JOHANNESDATTER,K,DER
ES DATTER,UGIFT,9,OMLID

60A-59-68,1,DALENE,ELISABETH,,JOHANNESDATTER,K,
DERES DATTER,UGIFT,3,HOLT

Dalene ligger et lite stykke vest for Dalbråten/
Miljøgården langs Gamle Sørlandske Hovedvei. 
I denne folketellingen og senere i Eilert Sundt’s 
register ser vi at dette var en familie som reiste 
en del.
 Vi finner også dåpen til Elisabeths søster, 
Johanne Martine Johannesdatter. Hun var født 
19/1-1875 og døpt i Sannidal 21/2-1875. Datter 
av Johannes Larsen Sundberg eller Lundberg 
bosatt på Moen, blikkenslager og inderst,44 år 
gammel. Mor var Maren Matea Martinsdatter 45 

år gammel. Faddere: Andrea M.Halvorsdatter, 
Kartmyr, Anne M.Johannesdatter, Lønne, Svend 
Sundberg,Skredder, Isak Pedersen og Jon Pe-
dersen.
 I Eilert Sundt’s register over omstreifere fra 
1845 finner vi dem igjen:
324. Datteren Lene Sophie, 14 Aar.
325. S. Skebinder Ole Alting, 30 Aar.
326. Pigen Inger, 32 Aar, født i Nissedal.
327. T. Skebinder Peter Olsen Alting, 23 Aar.
328. Pigen Anne, 22 Aar.
329. U. Skebinder Lars Olsen Alting, 44 Aar.
330. Pigen Maren Johanne Johannesdatter Flin-

tian, 42 Aar, (en Datter af No. 340).
331. Sønnen Johannes Larsen, 16 Aar.
332. Sønnen Ole Larsen, 18 Aar.
333. Datteren Karen Larsdatter, 20 Aar.
334. Datteren Anniken Larsdatter, 12 Aar.
335. Datteren Anne Larsdatter, 14 Aar, samt 

desuden en Søn og 2 Døttre, om hvis Navne 
og Alder. Oplysning ikke har været at tilvei-
ebringe.

Tre generasjoner: F.v.: Kristen Pedersen, Oskar Kristensen 
(sønn) og Gunnar Kristensen (barnebarn).
 Bildet er utlånt av Jens Kristensen (oldebarn).

Åse Maries mann, Ole Sørensen Skaad, 
var født i Vigmostad, Bjelland i 1882, og i 
folketelling for Landvik herred (Håland) 
i Aust-Agder i 1900 finner vi han som 
«Matros paa Norsk skib i udenlandsk 
fart», og det står videre: «Paa reis mellom 
England og Sydafrika».
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Onsdag 26 september 2018 kom Åse Maries 
oldebarn, Hege, Torgunn og Ragne, på besøk til 
Sannidal for å se stedene hvor familien hadde 
bodd, og for å se om de kunne finne flere opp-
lysninger om familien.  
 Ove Bertelsen snakket med Ragnar Kristen-
sen som er en slektning av Åse Marie, og avtalte 
et møte ved innkjørselen til Vadfos Brug. Herfra 
gikk turen opp i Kolonien til huset Koloniveien 
15 hvor oldemoren Åse Marie og oldefaren Ole 
bodde.

 Etter besøket i Kolonien gikk turen til Årø 
skole og ned til Hellefjorden for å se restene av 
den gamle taubanen til Vadfos brug.
 Neste stopp var Rødland hvor familien bodde 
fra 1914.
Turen ble avsluttet med lunsj på Kragerø Amfi.
  Dagen etter møtte Gunnar Aabøe damene på 
Miljøgården hvor de hadde overnattet. De var 
svært begeistret for stedet og skrøt av det hyg-
gelige vertskapet der.
 Turen gikk derfra til Dalene (59/51), som lig-
ger noen hundre meter lenger vest langs Gamle 

Sørlandske. Som vi så av folketel-
lingen bodde Johannes Larsen og 
kona Maren Martinsdatter med 
barna der i 1865.
   Etter besøket på Dalene kjørte vi 
ned til Brattekleiv i Kil, for å se hu-
set «Neste», som ifølge bygdeboka 
ble bygget av damenes tippoldefar 
Kristen Pedersen i 1890. Huset 
«Neste», Brattekleiv 6 (64/36), eies 
i dag av Torun Hætta, men dess-
verre traff vi ikke henne hjemme. 
Kristen Pedersen solgte huset i 
1914 og kjøpte Øvre Rødland ved 
Hellefjorden og flyttet dit med 
familien.
   I bygdeboka Sannidal bind 1 fin-
ner vi familien til Kristen Peder-
sen omtalt på side 281. Her nevnes 

F.v.: Torgunn, Ragne og Hege utenfor Kolonien 15.

Dalene. Slike hus finnes nok flere steder i Sannidal, hvor man 
hadde bryggerhus i overetasjen og husdyr i underetasjen.
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Åse Marie og Oles barn. F.v.: Elly f.1912, Anna f.1907 og Solveig 
f.1916 (bestemor til Torgunn, Ragne og Hege).

også barna deres: (Åse) Marie, Pauline, Johan-
nes, Maren g.m. O.Ausland, Peder g.m. Sally 
Isaksen, Isak, Oscar og Einar.
 Det er mange etterkommere etter denne 
familien i Kragerø-distriktet.
 Vi vet ikke sikkert når Åse Marie 
og Ole ble gift, men de fikk 6 barn 
fra 1907 til 1916. 3 av barna var død-
fødte. Ole arbeidet på Vadfos Brug 
og vi finner familien i folketellin-
gen for Sannidal i 1910 og de var da 
bosatt på gårdsnummer 27/31 som i 
dag er Kolonien 15 (69/31).
 Rundt 1922 flytter familien fra 
Vadfoss til Jevnaker på Hadeland. 
Ole jobbet der som treslipermester 
på Randsfjord tremasse og papirfa-
brikk.
 I 1935 døde Åse Marie og ble be-
gravd på Randsfjord kirkegård. 
 Det var tre fornøyde damer som 
reiste hjem etter å ha funnet nye 
opplysninger om sine forfedre og 
fått se stedene de bodde.
                                                                   GA

Hvis noen her i Sannidal kjenner familien og 
har opplysninger, så kan Torgunn Homme kon-
taktes på epost: torgunn.homme@gmail.com 
eller på tlf: 90 18 01 20

Utenfor «Neste» i Brattekleiv.
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Fire brødre i illegalt arbeid
Vi var seks brødre, og fire av oss ble med i det 
illegale arbeidet. Det var nok ingen enkel sak 
for mor. Hun var mye hjemme alene med om-
sorgen, og ikke minst alle tankene hun sikkert 
gjorde seg mens vi var ute i ”ulovlig” ærend. Tre 
av oss var med i Speiderbevegelsen, men da den 
ble forbudt, og Tande kom med sitt spørsmål, 
gikk vi nærmest automatisk over i det illegale 
arbeidet, sammen med en annen av brødrene 
mine. Vi fant kjapt ut at vi kunne jo bruke 
mange av de tingene vi hadde lært i speideren, i 
arbeidet mot nazistenes virksomhet i Norge.
 Far jobbet på Sørlandsbanen som skytebas og 
lå mye borte. Jul, påske og pinse var storhelger 
som han kom hjem. Ellers lå han ute på anlegg. 
Så mor hadde nok mange våkenetter. Det var 
mange husmødre som virkelig sto på og jobbet i 
det stilte.

Presten ga ut den illegale avisen
Min onkel og tante hadde en gård i Sannidal, 
og her var også telegrafstasjonen. Begge to var 
med i motstandsarbeidet, og tante var en av 
dem som leverte informasjoner til hjemme-
fronten. Vi brødrene fikk jobbe litt på gården, 
og dermed hadde vi også litt tilgang på matva-
rer til det daglige husholdet. Vi brukte sykkel 
til og fra hjemstedet vårt. Og når vi skulle hjem 
etter endt arbeidsdag, hadde vi fått tak i kjøtt, 
flesk og melk og plassert dette i sykkeltaska, 
gjerne sammen med ei illegal avis.
 Avisen var det presten som sto for, for han 
var både redaktør og utgiver. Det var en liten 
stensilert avis med de siste nyhetene som var 
lastet ned fra Radio London. Den hadde nav-
net Budstikka - og den fordelte vi etter en fast 
rute. Det var noen som tok imot sendingene fra 
London, skrev dette ned, og så sørget Tande for 
å mangfoldiggjøre det, Så fort avisene var sten-
silert opp, var det klart for å distribuere dem 
videre. En jobb som blant annet vi tok oss av.

Slapp unna nok en gang
Vi hadde faste ruter vi leverte etter, og det var 
til lojale nordmenn. Jeg skulle blant annet le-
vere til en kjøpmann som skulle ha flere aviser 
for å dele dem ut videre. Han hadde en gammel 
bakerovn som han skjulte avisene i. Jeg husker 
spesielt en gang da jeg skulle ut med avisene 
og hadde kommet så langt som til Årøsvingen. 
Det var et knutepunkt langs veien, hvor bl.a. 
flere bussruter møttes. Derfor hadde tyskerne 
opprettet kontrollpost der. Da jeg kom, var de 
tyske vaktene opptatt med å undersøke en las-
tebil, og jeg tenkte først jeg skulle snu, men de 
hadde kanskje sett meg likevel, så jeg forsøkte 
å komme meg forsiktig forbi uten at de som 
kontrollerte lastebilen, oppdaget meg. Men 
uheldigvis skranglet det litt i melkespannet, og 
dermed var det gjort.
 En soldat bråsnudde seg og ropte: ”Halt!!” 
Men jeg torde ikke stoppe. Jeg hadde jo ikke bare 
melk med, men flere eksemplarer med illegale 

Reinhard Enggrav – speidergutten 
som ble motstandsmann (2)

«Arven» har fått tilgang til sannidølen Reinhard Enggravs (1927-2013) erindringer fra 
okkupasjonstida, og vi trykker utdrag fra disse. Del 1 stod i nr. 113.

I april 2010 var Enggrav foredragsholder på Historielagets årsmøte. Foredraget hadde 
han kalt «En dramatisk ungdomstid», og det ble holdt med utgangspunkt i disse erin-

dringene. (Se Arven nr. 89, 2/2010, s. 4.)



9

Bjarnes ord  
og uttrykk (3) 

innsamlet i løpet  
av snart 70 år

I Arven nr. 112 og 113 har vi trykket 
gamle ord og uttrykk innsamlet av 
Bjarne Lien gjennom nærmere 70 år.
Her følger «løsningen» på uttrykkene 
i nr. 113, og så kommer det ti nye å 
«gjette» på.

bale   - streve
bedrom  - stor veps
belåten  - forsynt, mett
besne   - bli bedre
blått mankere - bare mangle
bræle   - komme fort av sted
brønne  - gi husdyra vann
bråne   - smelte
bøle   - rote, streve, styre, plundre
børte   - yppe

dilte
dælje
dape
drøsen
dikkedere
deisen
(ei) dondre
Dusemang
Daffe
esle

aviser, så jeg hev meg på sykkelen og tråkket i vei 
så fort jeg kunne, mens kulene føyk rundt ørene 
på meg. Det er helt utrolig, men jeg ble ikke truf-
fet. Idet jeg passerte en forstøtningsmur klarte 
jeg å hive meg ned bak denne. Og bare sekunder 
etterpå raste motorsykkelen forbi med tyske sol-
dater, uten å oppdage meg. Dermed var jakten i 
gang. Heldigvis var jeg godt kjent i området, og 
klarte å komme meg videre i skjul av terrenget, 
via noen skogsholt og hjem, en helt annen vei 
enn den de med motorsykkelen kjørte. Men de 
burde jo ha skjønt at jeg ikke kunne ha kommet 
så langt på sykkelen. Men det ble ikke noe mer 
ut av det. De ga sikkert opp etter en stund, og jeg 
kom meg helskinnet hjem. Men det var veldig 
nære på at jeg hadde blitt tatt.

Vi peiles inn
Broren min var en av dem som hadde radio. Han 
hadde bygd radioen inn i veggen bak bokhyl-
len, og det var ikke noen som kunne se at det 
var noen radio der. Men vi oppdaget at tyskerne 
hadde sine mistanker, for etter en tid dukket det 
stadig opp en tysk peilebil som forsøkte å finne 
ut hvor radiomottakeren var. Og etter hvert kon-
sentrerte den seg mer og mer om området ved 

huset vårt. Da ga Tande beskjed  om at vi måtte ta 
en pause med mottakingene, for nå begynte det 
å bli farlig. Dermed tok broren min, Edvard, med 
seg radioen på sparken, og møtte Tande ved San-
nidal stasjon. Han tok vare på radioen og plasser-
te den i hønsehuset på prestegården i Sannidal. 
Senere ble radioen flyttet til stallen. Der satt vi og 
tok imot sendingene fra London, og Tande skrev 
ned nyhetene.
 I prestegården hadde han rigget opp utstyr til å 
kopiere med, og det gikk greit en lang stund. Men 
en dag troppet tyskerne opp på tunet utenfor 
prestegården. Det var ikke for å arrestere ham, 
men de hadde nok fått nyss om at det foregikk 
mer enn bare kirkevirksomhet fra presten og 
prestegården. Nå skulle de undersøke husene. 
Men Tande hadde på det tidspunktet fått vekk 
alle avisene, så de fant ikke noe som helst. Han 
hadde også fått gjemt unna kopieringsutstyret, 
og inne i storstua på prestegården hjalp kona til 
med å brenne opp ”farlige” og avslørende papirer 
og aviser. Tande fortalte siden at alt hadde skjedd 
så fort at papirene som var brent, fortsatt var 
leselige. Hadde tyskerne vært mer nidkjære i sin 
undersøkelse, så hadde de kunnet lese mye av de 
sensitive papirene. Tande var heldig den gangen.
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Noe av det moroaste jei visste da jei va 
guttonge va å fiske. Det va i Tangeælva 
vi hadde våre første store fiskeopp-
levelser. Den va full av fisk som ikkje 
va alt for kresen på fiskær’ns dyktig-
het. Det va ikkje så vanskelig å få tak i 
rekti fiskeutstyr heller.

Jei hukser at pappa va oppi heia å fant et 
lagli emne. Det va ein hassel av passe lengde 

å tjukkelse. Han flådde av barken, å i tuppen 
spara han bitte litt av toppgreinane slik at 
ikkje snøre skulle gli av. Så satte han på vårm 
å krok. Vårmen måtte være akkurat like lang 
som stanga for da va det lett å slenge ut, å så va 
det greit å kunne feste kroken unner ennen av 
stanga under transport.
 Med stanga i neven, beitær i boksen og litt 
instruksjon blei vi sent ne i ælva for å møte 
fiskeeventyret. 
 Å ha goe beitær va veldi viktig. De skulle være 

røe, livlie, å passli store. Derfor va det om å jøre 
å ha ein go beiteplass å grave i. Under kuruker 
va det jærne noen fine beitær, men best va det 
å ha ein fast plass som det blei hiven potetgrass 
å slikt. På Hommersta (Humlestad) va nok den 
aller beste plassen. Bak fjøse va det ein stor 
hau med gammalt grass å høi. Der va det ugors-
kli med fine beitær. Det va åsså vikti med god 
teknikk når ein skulle ha tak i beitane. Så ein 
ein beite stikke hue opp av holet sitt måtte en 
nappe te passli hart for å få den heil opp. Tor-
stein va suveren te det hukser jei.

Jeg fiska bestandi sammen med Arne Thomas. 
Han va kansje enda ivriære å flinkæere enn 
mei. De va nåk det beste au for det va flære kat-
ter på Hommersta enn hos oss. 
 Da vi va små va vårt faste revir fra litt 
neafor Storåker på Hommersta (Storåker 
er nå begravd under veikrøsse te E18) te 
Prestegårshø’ern. Her blei mange karstøkker 
å fiskerbragder jort. Den gang va det forresten 

Livet som guttonge i Vestbygda 

- Fisking -
PÅ «VESTBYGDADIALEKT» AV ØYSTEIN DOBBE
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ferskvannsskjell i ælva, men de fekk stort sett 
være i fred for oss.
 Da vi blei større hente de at vi fiska heilt ned 
te Tyvann. Det va store å spennanse ekspedisjo-
ner ut i det ukjente.
 Etter hvert blei vi så store at vi kunne fiske 
i vanna å kjennane rundt omkring. Det va jo 
noe heilt a’ent for da fekk vi både tryte å aure, å 
fiskane va møe større enn i Tangeælva.
 Vi fiska fortsatt mest med beite, men nå 
hadde vi fått orn’tli bambusstang, selvfølgeli 
kjøpt hos Sveinom. 
 Tuppen av stanga va ofte blitt bøyd. Det kom 
nok ikkje av at vi dro så møe stor fisk, men at 
etterhvert blei vårmen litt kortære enn stanga. 
Vi starta jærne med at vårmen va ein drøy 
halmeter lengre enn stanga. Når vi skulle gå te 
å fra fiskeplassen snurra vi stanga runt slik at 
vårmen la sei runt stanga å blei passe stram te 
å feste kroken under ennen av stanga. Av å te 
satte vi kroken i bånn, eller at vi på ein annen 
måte sleit av vårmen så etterhert blei den kor-
tære enn stanga, å da bøyde stangtuppen sæi 
når vi festa kroken i stangenden. Det va igrun-
nen noe herk for stanga va forholdsvis lang og 
vi jikk jennom kratt å skau, å stangtoppen statte 
sei ofte fast.
 Å så va de dobben – eller korken som jei plei-
de å sei. Den va åsså ein utfording. Den skulle jo 
kunne skreias opp å ned på vårmen etter å jupt 
vi fiska så vi plundra fælt med å få festa den 
orn’tli. Ikkje skjelden datt den av, å i et ikkje så 
veldig drikkfeldi miljø blei korkær fort mangel-
vare.

Neste trinn va å fiske med sluk. Det va veldi 
moro. Fiskinga va spennans å vi hadde noe å 
jøre heile tia. Sluken måtte kastas ut å sveivas 

inn. Stadi satte vi i bånn å det va ei stri å få den 
laus, eller å få de ned fra greinær i trea i nærhe-
ten.
 Reskapen va’kje så veldi avansert. Det va 
ein tom fiskebollboks, som vi spikra ein rund 
trebete innvendi i boksen, som hantak. Snøre 
festa vi i hantake å snurra rundt boksen. Det 
va veldi vikti med et langt snøre uten sjøtær for 
snøre hadde lett for å henge sei opp i knutane. 
Teknikken va å holle i snøre ein drøy meter åver 
sluken å så sveive runt så fort som muli. Vi sto 
aldri for nære ein slik slukfiskær for det va ein 
kunst å sleppe i rette øyeblikk. Det va mange 
eksempler på «vådeskudd» både hit å dit. Det 
va heller ikkje bestandi bra å stå på fjell eller 
på ein stein for det va fort jort å slå sluken ne i 
fjellet når ein sveiva som ein gær’nig for å kaste 
lengst muli. Oftast brukte vi 12 grams slukær å 
de så ikkje ut etter å ha blitt dælja i fjelle noen 
ganger. Da va det å tigge noen penger så ein 
kunne sykle ne te Sveinom å kjøpe sei ein ny 
sluk.
 Så vitt jei kan hukse fekk vi nesten bestandi 
fisk så kattene i Vestbygda levde gått.

Hvis vi kom heim å bare hadde fått napp sa 
Mamma: «Ja, ja, da får jei koke litt nappesuppe 
da.»

I vann der det var pråm vi kunne låne, rodde vi 
med sluk. Da kunne det av å te selenge ein aure 
med litt størrelse på au.
 Da vi blei så store at vi kunne sykle litt lengre 
turer va vi i Ilsjø eller Breivann å fiska sut. Det 
va frøktelig moro for suten va stor å dro fælt. 
Den va veldi slimete å uappetittli så den blei 
kokt te grisemat.

Gaver til Arven
KKØ 200, BKN 200, SM 200, SL 200, AJA 100, PCS 200, MS 200, JP 200, TOB 250, KHK 200, HKT 500, OBL 
250, LHB 300, AM 200, IS 200, BE 300, KE 200, RR 200, IL 300, PRD 400, KR 200, EØ 200, MH 150, PIAM 
200, TKF 200, KS 250, KHL 200, AKSM 100, JMH 200, JMA 250, NJK 200, THE 250, HB 200, I-MA 100, SK 
200, MSE 250, IGE 200, HH 500, KM 200, MS 200, ØH 300, KL 500, RG 100, NJL 250, ÅJN 200, KHT 333, 
HJL 150, IRL 250, JT 200, PKE 500, PT 1000, AOW 300, EHB 100, ME 100, POR OVM 200, KPF 150, ESK 

200, SB 500, MBM 200, ØD 300, RÅT 200, PH 400, PT 500, IHN 150, SM-G 250, TS 200, GØ 200, FB 300, EB 
200, JA 250, JDA 200, HWL 200, SL 200, SL 150, HDA 100, OG 150, OV 200, BS 250, IL 300, TAE 200, POP 
200, NES 200, AE 200, GM 150, KJJ 200, JES 200, TD 200, PS 250, LTM 200, EL 200, TL 200, IBK 250, TM 

200, RL 100, BL 200, ID 200, OT 300, UH 300, SR 200, SD 200, OG 200, GT 300, JH 300, I-LS 200, NJL 300, 
IBK 300, KWN 250, HL 200, NTW 200, LS 300, BS 200, CFM 150, KBL 100, KK 100, NJ 200, ML 500, SL 200, 

MKS 200, KMT 250, EKN 200, RB 200.
Stor takk til alle som støtter utgivelsen av Arven.
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HISTORIELAGET
Styret har i 2018 bestått av leder Kjell Ove Hei-
stad, nestleder Torgunn Sunde, kasserer Jan 
Kilen, sekretær Ernst Kalseth, styremedlem 
Knut Rinde, leder av bygdetunkomiteen Petter 
W. Baann, samt en representant for ”Arven”. 
Vararepresentanter til styret har vært Inger 
Kristine Fuglestvedt, Ole Tommy Nyland og 
Rolf Heimdal.
 I 2018 ble det avholdt 7 styremøter der 58 
saker ble behandlet. Historielaget har ved ut-
gangen av 2018 i overkant av 400 medlemmer.
 Til årsmøtet den 19.april var det møtt frem 
over 180 personer. Alle årsmøtesakene gikk 
som vanlig greit unna. Ole Andre Enggrav og 
Jan Abrahamsen holdt et meget underhol-
dende og morsomt kåseri om deres oppvekst i 
Kammerfoss.
 På høstmøtet den 24.oktober ble samfunns-
huset nok en gang fylt til siste sete. Abraham 
Sørdalen har gjennom et langt liv gjort en 
fantastisk jobb med å intervjue «hele bygda» i 
Sannidal, og nettopp bygda vår var tittelen på 
hans svært interessante og morsomme fore-
drag hvor de fleste av de fremmøtte dro kjen-
sel på personene han spilte lydopptak av, og 
fortalte om.

MELDINGSBLADET ”ARVEN”
I redaksjonskomiteen satt følgende personer i 
2018: Ragnar Grønåsen, Anne Sofie Aardalen, 
Ove Berthelsen, Gunnar Aabøe og Inger Kristi-
ne Fuglestvedt. Arven ble utgitt i tre nummer: 
111, 112 og 113 med til sammen 48 sider. Dette 
er 38 årgang av ”Arven”. ”Arven” har rundt 950 
abonnenter, og vi minner om at det er mulig 
å finne alle utgaver av ”Arven” i digitalt PDF 
format på historielagets hjemmeside på inter-
nett.

MO SKOLE
Etter en omfattende restaurering av Mo skole 
ble den i 2018 flittig benyttet til konfirma-

sjon, styremøter internt og eksternt, 17. mai 
feiring, private tilstelninger, temakvelder etc. 
Historielaget minner om at det er mulig å leie 
skolen til private arrangementer.

BYGDETUNET
Bygdetunkomiteen har bestått av følgende 
personer i 2018: Petter W. Baann, Knut As-
bjørn Skarvang, Torstein Lofthaug, Kjellfrid 
Enggrav, Kari Nyland , Inge Bakken, Ole Einar 
Nyland og Kjetil Solvang.
 Som tidligere år har bygdetunet blitt mye be-
nyttet gjennom hele året til blant annet 17.mai 
feiring, pensjonist treff, fest for barnehagen 
i Sannidal, bygdetundager for ungdomssko-
lene i Kragerø, bryllup, Olsokgudstjeneste og 
demonstrasjon av tjærebrenning.

ÅRSKALENDER
Årskalenderen ble første gang utgitt i 2012, 
og har fra første år vært en suksess og en flott 
måte å spre lokalhistoriske bilder og informa-
sjon. Kalenderen er også god inntektskilde for 
historielaget.
 Sannidal bygdetun har mottatt følgende 
gaver i 2018:
Fra Solveig Rinde, Alfred Eikehaug, Ingeborg 
Ellingsen Romnes, Kai Oddaker, Mari Lars-
son Heibø og Solveig Stensvold har vi mottatt 
gamle bilder. Fra David Lloyd har vi mottatt en 
gammel høvelbenk, fra Hans Sandland har vi 
mottatt en gammel bibel og fra Kari Dobbe har 
vi mottatt gamle bordkniver fra Barland.

TIL SLUTT
Sannidal historielag retter en stor takk til alle 
som i 2018 har støttet arbeidet i Sannidal his-
torielag, økonomisk, med gaver, dugnadsinn-
sats og på andre måter. Vi er svært takknemlig 
for dette engasjementet og trenger dette i 2019 
også.

Ernst Kalseth sekretær
Kjell Ove Heistad leder

Sannidal  
Historielag

Årsberetning 2018
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Takk for sist!
Grautfest for pensjonister på Sannidal ungdomsskole

Like før jul i fjor arrangerte klassene 9AB 
på Sannidal ungdomsskole en grautfest i 

gymsalen på skolen. Innbudt var alle aktørene 
som «underviste» på Bygdetundagen i juni (se 
Arven nr. 112, s. 10-11), dette som en «takk for 
innsatsen» fra skolen og elevene. Rundt 35 av 
disse aktørene møtte opp.
 Dette arrangementet har etter hvert fått en 
lang tradisjon på skolen, og mange av de eldre i 
bygda setter stor pris på det.

 De frammøtte fikk et par hyggelige førjulsti-
mer sammen med elevene, som bl.a. gjennom-
førte et svært godt sang- og musikkprogram. 
Det ble servert graut, kaffe og kaker, og det ble 
holdt en utlodning der inntekten gikk til Kir-
kens bymisjon. Ikke minst gikk praten lett ved 
bordene.
 Lars Jacob Moe takket til slutt skolen og elev-
ene for en fin sammenkomst.
    R.G.
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Her fortsetter Aud Torhild (Kjærra) Liens skoleoppgave fra Kragerø Gymnas 
tidlig på 60-tallet. Oppgava er kalt «Fra Kjølebrønd». Den tar for seg noe av Kjøle-
brønds tidlige historie og omtale av flere gårder, jernverk og sagbruk, skipsbyg-

ging og isutskipning. Del 1 sto i Arven 113.

KJØLEBRØND del 2

Mørland er den gården som har spilt størst 
rolle i Kjølebrønds historie. En hører om 

Mørland helt fra den tiden da de første mennes-
kene kom hit til distriktet; opp gjennom tidene 
har det vært bolig for adelsmenn og andre høyt-
stående personer, og gården er fremdeles den 
største i Kjølebrønd.
 Mørland nevnes for første gang i de gamle 
jordbøker i 1528. Da gir bonden Oluff Mørland 
sin skjerv til kong Fredrik I’s kroning.                                           
 Gården er sterkt knyttet sammen med de 
første spor av industri på denne kanten av 
landet. Alt i 1583 hadde bonden Peder Styrland 
Mørland Sag i full gang, og han betalte for det 30 
riksdaler årlig i skatt til Kronen.  
 Omkring år 1600 slår den danske adelsmann 
«Velbårne Hr. Nils Mund» seg ned på Mørland. 
Det er ikke stort en vet om hans privatliv, men 
en kan lese av lensregnskapene at han eide Mør-
land, og at han drev sagbruket der skattefritt. 
Da han døde i 1631, fortsatte enken, Velbyrdige 
fru Inger Prostdatter Hörby Mund, med driften 
av gården og sagen helt til omkring 1640.
 Tyskeren Herman Krefting, som fra 1624 
hadde vært med i gruve- og jernverksdrift i 
Norge, fikk 8. februar 1635 jernverksprivilegier 
på gården Mørland av kong Christian IV. Kref-
ting bygde en masovn til malmsmeltingen, da 
han omkring 1635 gikk i gang med jernverket. 
Han og hans kone bodde hos fru Inger, og grun-
nen til det er visstnok at han ikke hadde penger 
nok til å kjøpe gården av fru Inger, men at han 
hadde rett til å drive den. Han drev Mørland sag 
bare til 1642; da dukker det opp adskillig mer 
fremstående personer på Mørland. 
 Det er den rike hollandske kjøpmannen Ga-

briel Marselius, og hans bror Selius. Selius ble 
senere bergamtsråd i Norge, inspektør over hele 
det norske postvesenet, og medlem av en hel del 
kongelige «Kommisioner».
 Disse to brødrene hadde fått privilegier til 
å drive alle nedlagte såvel som nye gruver og 
jernverk i Norge. De kom i kontakt med Her-
man Krefting, og overtok Mørland og driften av 
gården. Krefting ble allikevel boende på gården, 
antakelig som bestyrer eller participant. En vet 
ikke sikkert hvor lenge han bodde der, men sik-
kert er det hvertfall at han oppholdt seg der ut 
året 1643. I dette året døde nemlig hans hustru, 
og hun ble begravet på Sannidal kirkegård.
 Brødrene Marselius drev Mørland jernverk 
i nøyaktig 20 år. I 1622 ble Mørland gård med 
jernverket solgt ved kongebrev til Peder Truel-
sen i Kragerø, og skjøtet lød slik:
 «Vi Fredrich den tredie, med Guds naade, 
Danmark og Norges, vender og Gothers Kon-
ning, Hertug av Slesvig, Holsten, Stormasken og 
Ditmasken, Greve udi Oldenburg og Elemhorst, 
Gjöre alle vitterlig eftersom af os underdanigst 
er begjeret vores naadige Comfirmation paa et 
skiöde efter hvilken os elskelige Silio Marsellius, 
vore Bergamtsraad og directör i postvesenet i 
vort Rige Norge, haver solgt og afhendet  fra sin 
broder Gabriell Marsellius vores residerende 
commisarius i Amsterdam, samt seg selv og alle 
deres arvinger, den gaard Mörland med tillig-
gende jernverk og sauger, hvilket skiöde lyder i 
ord som efterfölger: Jeg Selius Marsellius, Hans 
Majst. Ober Berginus og Raad udi Norge, kjendes 
herved og vitterliggjör at have solgt, skjödet, og 
aldeles afhendet fra min kiere Broder Gabriel 
Marsellius og mig, samt alle vores arvinger, til 

Mørland og jernverket
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erlig og forstandige mand Peder Trulsen, borger 
udi Skien og Boende udi Kragerö, hans hustru 
og arvinger, den gaard Mörland i Sannikedalen 
i Bratsberg len beliggende med ödeplads Hytte, 
Skarvang, samt underliggende Jernverk og tven-
de sauger, saaledes som det nu forefindes, med all 
den herlighet og tilliggende som af Arilds tider 
haver og bör med rette tilligge, intet undtagen i 
nogen maade, hvad navn det have kan, med den 
samme Frihed og Herlighed som det til bemeldte 
min Broder og mig og vores arvinger, af Hans 
Majs. Naadigst er formelt, efter de derpaa haven-
de Privilegier, hvoraf udkast er rigtig og vidneret 
Copi bliver overleveret, hvilken gaard Mörland 
med Jernværk og sauger som Peder Trulsens. 
 Til vitterlighet har med egen haand underskre-
vet og forseglet Hans Majs. Tilforordnede Land 
Commisarius udi Norge Hr. Johan Garmand og 
Hr. Hans Egger, Borgermester udi Kristiania med 
meg at underskrive og forsegle.  Kristiania 5te 
April 1662» (Sitat 3)
 Peder Truelsen drev jernverket i noen få år, så 
ble det nedlagt. Grunnen til det var for lite skog 
til å produsere så mye trekull som det trengtes 
til malmsmeltingen i masovnen, og det var også 
dårlig med malm.
 Mørland jernverk lå i bunnen av Kjølebrønd, 
og fra den tiden og helt utover til våre dager ble 
Kjølebrønd kalt for Verkskilen. Jernverket ble i 

alminnelighet kalt for «Crageröez Bergwerck», 
da det ikke var andre gruver i drift her i omeg-
nen den gangen.
 I dag er det lite eller ingenting som minner om 
at det har vært jernverk i Kjølebrønd. Men det 
finnes hvertfall ett synlig bevis, og det er den 
store jernhella som lenge ble brukt som tram 
ved hovedinngangen i Sannidal kirke. Den ble 
støpt på jernverket i Kjølebrønd i 1643.
 Når en snakker om gruvedrift i Kjølebrønd, 
kan en ikke unngå sagnet om sølvgruva på 
Mørjeheia. Dette sagnet er fullt av mystikk, og 
det er nok mange som i tidens løp har drømt 
om alt det sølvet som skulle finnes der. Det sies 
at sølvet ble fraktet i hule tømmerstokker for 
at ingen skulle vite om det. Men så kom Norge i 
krig, og de som drev gruva ble redde for at fien-
den skulle få tak i disse rikdommene. Gruva ble 
derfor fyllt igjen, og alle spor etter den fjernet. 
I dag ryster nok de fleste smilende på hodet når 
de hører om sølvgruva, men det fortelles om en 
gammel kone som engang bodde på Kullrenda; 
hun kunne huske at det gikk god vei opp mot 
Mørjeheia, og hvis det er sant, må det ha vært en 
form for industri der. Mange er de som har lett 
etter gruva, men den er aldri blitt funnet. 
 Ref. AS
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Jeg ble født på Marienlyst sykehus i Kragerø 
15 juni 1939 og hadde fordelen av å være 

eneste barnebarn i Lønnefamilien i fem år før 
min bror Knut ble født. Noen mente nok at jeg 
ble bortskjemt, men for meg var det en god tid 
til tross for at det var krig i landet.

Bestemor og Bestefar
På gården bodde da bestefar Lars f.1881 og 
bestemor Louise f. 1880, og tantene Åsta 
f.1919 og Erna f. 1922.
 De dreiv tradisjonelt landbruk med 4-5 
melkekuer, en hest, 3 — 5 sauer, 1— 3 gris-
er og 20 — 30 høner. Høst og vinter jobba 
bestefar mest i skogen. Han hogg og kjørte 
fram ca. 90 —110 m3 tømmer og nok ved til 
husbruk. Bestemor var opptatt med fjøss-
tell, matstell, klesvask, spinning, strikking, 
veving, sying og lapping av klær. Tantene 
deltok i det meste av gårdsarbeidet og in-
nearbeidet.

Blant mine tidligste minner fra gården er 
bestemor som går ned til slåttefolka med 
kake og kaffe i 3-tiden. Jeg ser for med at 
jeg fulgte henne mens jeg hang med en 
hånd i skjørtekanten. Jeg antar at jeg da 
var tre år. En annen gang kom hun hjem fra 
byen med bussen og kom inn til oss med 
en gave til meg. Det var en lekeklokke som 
så ut som et lommeur. Det var en stor op-
plevelse den gang. Jeg ble sittende under 
kjøkkenbordet å beundre den. Bestemor 
var snill og omsorgsfull og alltid rolig og be-
hersket. Bestefar kunne være mere brå og 
litt bøs, men som første barnebarn og med 
hans navn, hadde jeg alltid en høy stjerne 
hos ham.
 Jeg fikk være med i smia og i brygger-

huset, der høvelbenken stod, og kunne 
sitte lenge på en skammel og se på at han 
arbeidet. Han laga også ulike leker til meg. 
En julaften fikk jeg en kopi av et salong-
gevær. Det husker jeg var stort. Han tok 
meg tidlig med på sleden til skogen for å 
hente tømmer. Jeg satt på en høysekk bak 
ryggen hans når vi kjørte. Det var også stas 
å få være med til Kil med tømmerlass på 
forsommeren. Tømmeret ble veltet ut i 
sjøen og noen karer med pram la det opp 
i store såkalte flåter som ble slept til kjø-
peren.
 Ut Brattekleiv var det vanskelig å kjøre. 
Hver bonde hadde sin «vrest» liggende på 
toppen av bakken. Bakhjulet ble kjørt inn 
på vresten, som var en brei planke med 
solide kanter. Så ble den festa til en stokk 
med en solid kjetting med hake. Dette 
gjorde at det ikke pressa så på hesten. Jeg 
var alltid redd for guttungane i Kil, men 
følte meg trygg med bestefar.

Bestefar likte å fortelle om ting han had-
de opplevd. En spesiell forkjærlighet hadde 
han for tiden i «eksersisen». Han hadde 
hatt første- gangstjeneste på Gråtenmoen 
ved Skien («gråtærmoen»). Da var det mye 
snakk om geværer. Og da var han på hjem-
mebane. Han hadde vært mye på jakt og 
var velbevandret med geværer. Særlig var 
han stolt over sin Krag-Jørgensen. I 1905 
ble han sendt på nøytralitetsvakt til Hal-
den. Den gangen var det et spent forhold 
mellom Sverige og Norge. Han fortalte at 
de lå ved festningen i Halden, og de var 
forberedt på at det kunne bli trefninger. 
Heldigvis roa det seg ned.
 Han hadde også vært med på «issjau» på 

Lønne
AV LARS JACOB MOE

Lar Jacob Moe (f. 1939) på Lønne i Sannidal har de siste par årene skrevet ned det han 
kaller «Notater om opplevelser og episoder i barndom, tidlig voksen alder og litt om 

nyere tid». Dette har han samlet i et trykt hefte på 72 sider. Arven har fått tillatelse til å 
offentliggjøre noen kapitler vi tenker kan ha allmenn interesse i Sannidal.
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Lofthaugkjenna og Torsdalkjenna. Først 
på nittenhundretallet var det stor aktivitet 
med iseksport i distriktet. Snekkvik i Kilsf-
jorden var Norges størst isbruk den gang.
Det var hardt arbeid og ofte gikk de våte på 
beina. Isen fra Torsdalkjenna gikk i renner 
ned til ishusa i Kil, mens isen fra Lofthaug-
kjenna ble kjørt ned med hest. Arbeids-
folka fikk ikke fast ansettelse, men måtte 
finne seg i å stille opp når det ble behov. 
For bøndene i distriktet var det nok en 
kjærkommen ekstrainntekt.
 Før Teodor Bråtane begynte med mel-
kerute til Kragerø, gikk jobben med trans-
port av melk på omgang blant produsen-
tene. De hadde en uke i slengen, og hvis 
noen skulle til byen, fikk de sitte på vogna 
eller sleden.
 Brøyting av Sørlandske ble besørget av 
hester. Det var en kjempestor plog som ble 
trukket av tre fire hester. En mann gikk 
foran og styrte hestene, mens en eller to 

styrte plogen. Dette gikk på omgang mel-
lom brøytelag.
 Bestefar fortalte en gang mens han satt 
i en skoletime at han trykte blyanten inn i 
øyekroken og fikk se et dobbelt bilde. Dette 
var interessant, og han prøvde på dette 
flere ganger. Da ble lærerinnen så irritert 
at hun sendte ham i skammekroken. Mens 
han sto der med nesa mor veggen, fikk han 
se en flis i en av tømmerstokkene. Da ble 
fristelsen for stor. Ha pirka på flisa, som 
ga en lyd, først en gang og så en gang til. Da 
ble lærerinnen enda mere irritert, og hun 
beordret han ut. Dette opplevde han så ure-
ttferdig at han nekta å ha noe med henne 
å gjøre, og enden på visa ble at han gikk 
resten av skoleåret i storskolen hos klokker 
Fuglestveit. Det var nok typisk han å være 
litt standhaftig.
 En annen episode han fortalte var da Løn-
neelva var blitt så stor at brua stod under 
vann. Da bestefar, læreren og hans sønn 

Med bestefar i slåtten 1940.
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skulle hjem om ettermiddagen valgte de å 
ake seg over på en stokk som lå tvers over 
elva litt høyere opp. Guttungene gikk først, 
det gikk bra. Så skulle Fuglestveit i veg. 
Da han var midt på stokken, kom den ene 
foten ned i vannstrømmen og vippet han 
rundt. Læreren med skoleveska havnet i 
vannet. Han klarte å karre seg i land litt 
lengre ned i elva. Det hele endte bra.

Bestefar likte å fiske tryte. Ikke sjelden 
utfordret han oss ungene til å bli med i 
Lona. Han hadde pram i Eikstøa og den 
hadde han laget selv. Det var vår jobb å 
grave beiter (meitemark). Vi hadde med 
bambusstenger med kork. Noen ganger la 
vi oss i sivkanten, gjorde fast med to årer 
og fiska fra båtkanten. Det var spennende 
å sitte med snøret i handa og kjenne tryta 
nappe. På en slik tur kunne det bli 30 — 50 
tryter. Disse fisketurene synes jeg det står 
en egen glans av. Når vi kom hjem utpå 
kvelden, ble alltid noen renset og stekt til 
pålegg på brødskiva.

Bestefar var flink som smed og snek-
ker. Smia hans lå midt i der E-18 går nå. 
Han laga sleder, kjerrer, div. redskaper og 

teksthaker for seg selv og litt for andre. 
Jeg satt ofte på dørstokken og så på at har 
banka på det varme jernet. Når noe skulle 
herdes, putta han det i ei bøtte med vann 
slik at det fresa og dampa. Det han laga var 
solid, kanskje litt grovt, med så holdt det 
for det det var ment til. Han hadde ikke 
sveiseapparat, men klarte å sveise ved å 
varme jernet opp til det «freste» og deret-
ter slå det sammen. I tillegg til høvelben-
ken, hadde han ei lita sirkelsag som han 
hadde laga selv. Med den kunne han splitte 
materialer i ulike tykkelser. Bestefar var 
begeistret for barnebarna, men vi opplevde 
han nok som litt «bøs» Kanskje jeg var litt 
favoritt fordi jeg hadde hans navn og var 
den første alene om gusten i fem år.

Bestemor var alltid mild, snill og lun. 
Hun tok oss ofte på fanget og dulla med oss 
og fortalte noe. Hun var en dyktig husmor. 
Jeg ser for meg at hun ofte satt med rokken 
eller i vevstolen. Av gamle bilder kan vi se 
at hun var ei pen dame. Hun døde i 1952 av 
kreft, 72 år gammel. Hun var født Grønstad 
og var fra Grønnøya i Tokke.

Med bestemor Louise 1941.
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Han forteller at bestefaren, Peder Jørgensen 
Tyvand, i mange år drev høyslått ved det 

som da var Tyvandseteren i den øvre enden av 
Store Grøtvann, og det er nok etter ham slåmas-
kinen har blitt stående. Tyvand sier også at selv 
om det var lite vann i Grøtvann sist sommer, var 
vannstanden likevel en god del høyere da enn 
før vannet ble vannreservoar for Kragerø kom-
mune, noe som skjedde midt på 1960-tallet.
 Arven har også tatt en prat med Olav Tveiter-
eid (f. 1937), som har mange minner fra denne 
delen av Sannidal fra 1940-, 50-, 60- og 70-tallet. 
Han sier at den eneste bygningen på Tyvand-
seteren var en løe, og han mener også at denne 
slåmaskinen har blitt stående igjen der etter 
høyslått, antagelig siste gang i løpet av første 
halvpart av 1950-årene. Etter den tid fikk Hans 
Jørgen Rinde en traktor, og med den reiste han 
rundt og slo enga for bøndene i bygda. Første 
gang Rinde slo høy på gården Nedre Tyvand, var 
i 1955.
 Øvre Tyvand hadde også sin seter ved Store 
Grøtvann, noe lenger syd, omtrent midt på og 
vest for vannet.
 Tveitereid forteller også at det var svært van-
lig både for sannidøler og kragerøfolk på fine 
vintersøndager på 1950-tallet å gå på ski over 
Store og Lille Grøtvann og videre på hestevei til 
Hovstølen. Han mener å huske at første gang 
han selv gikk denne turen på ski, var da han 
gikk på Framhaldskolen i 1952. Mellom Lille 

og Store Grøtvann var det den gangen en bratt 
hestevei.

Siste tømmerfløting
Olav Tveitereid var med på de to siste tømmer-
fløtingene fra Lille til Store Grøtvann, i 1966. 
Tømmeret tilhørte Wåsjø og Holtane, og noe 
Tyvand.
 Fra Grøtvann ble tømmeret fløtet ned i Ty-
vand. Erling Wåsjø var fløtningsformann dette 
siste året, og da siste stokken gikk i Tyvand, 
ropte han: «Færvel!»
 På ferden over Tyvand var tømmeret samlet 
i «tekster» (lenser). En «tekst» er tømmerstok-
ker bundet sammen med tekstehaker, og «tek-
sten» fungerer som et gjerde. Disse ble rodd 
over Tyvand til Råna, som er passasjen mellom 
Tyvand og Tveitereidvannet. Det er ca. 0,5 m 
høydeforskjell mellom vannene, og Råna fryser 
aldri til. For å få stokkene gjennom Råna ble 
«tekstene» åpnet, og stokkene fløtet gjennom. I 
den andre enden av Råna ble så stokkene samlet 
i «tekster» igjen og rodd over Tveitereidvannet, 
fram til Breiungen i hovedvassdraget, nedenfor 
Gunnars. Her ble «tekstene» løst opp igjen, og 
tømmeret fløtet nedover til Vafos Brug. Som 
man skjønner, var tømmerfløtingen en svært 
omfattende prosess.
 Siste gang det ble fløtet tømmer i hovedvass-
draget, var i 1972. R.G.

Tyvandseteren
(SETER FOR NEDRE TYVAND)

I forbindelse med bildene vi viste i forrige utgave av Arven, nr. 113 (s. 5),  
av en slåmaskin som kom til syne i Store Grøtvann i løpet av tørkesommeren i fjor, har  

Per Tyvand på Nedre Tyvand henvendt seg til oss.
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Vastølbakken 1945

I mars 1945 ble 
det arrangert et 
illegalt hopprenn i 
Vastølbakken. Dette 
diplomet ble tildelt Arne 
Dalen fra Neslandsvatn.
En av dommerne, Petter 
Nygård, var en kjent 
idrettsmann i Sannidal. 
Diplomet tilhører 
Torgeir Lindtvedt Dalen.


