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6 år gamle Solveig Skarvang holder et godt tak rundt trompetkofferten når 
hun kjøres av sin far, Lars, til musikkøvelse i Kjølebrønd.

Kjølebønd  
Blåsegruppe 60 år
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Det var en gang – i 1959 – at det ble tatt initia-
tiv til å starte et skolekorps i Kjølebrønd. 

Det var Knut Asbjørn Skarvang, som den gang 
var aktiv i Sannidal Hornmusikk, som kom med 
ideen om å prøve. Det var lange veier og ikke så 
lett med transport, så det ble veldig god oppslut-
ning om korpset lokalt i Kjølebrønd. Ryktene 
spredde seg fort, her var det moro, og Lars Falck 
som da var engasjert i Hornmusikken, spurte 
selv om å få være med. Det ble han, og han ble 
da dirigent i starten. Hele bygda gikk sammen 
og stilte med både musikanter og penger. De 
aller fleste hjemmene har hatt en eller flere 
utøvere med i perioder. Allerede året etter ble 
det kjøpt inn mange instrumenter. På det meste 
var det 23 musikanter og korpset holdt seg der i 
ca. 4 år før nedgangen begynte å komme. Utflyt-
ting og skolegang andre steder gjorde sitt til at 
korpset i 1972 var nede i 10 instrumenter, og det 
ble lagt ned.

 Men i 1976 kom Knut Asbjørn på banen igjen, 
og med nytt navn ble Kjølebrønd Blåsegruppe 
starta opp, fortsatt med rundt ti medlemmer. 
Hovedgruppa var på den tida en oktett med 
noen aspiranter. Øvingslokalene var på Kjøle-
brønd skole, og på kalde vinterdager måtte det 
fyres foran hver øvelse. Øvelsene nå er fortsatt 
i samme bygg. Varmen trenger ikke mye for-
arbeid, nå må det heller luftes, alt etter hvor 
krevende stykker som gjennomgås. Det er både 
Bach, Beethoven, Händel og Mozart godt blan-
det med 60’talls og nyere svisker.
 Knut Asbjørn Skarvang fikk kurset seg litt, 
men ellers har han i alle disse årene vært 
selvlært spillende dirigent, han arrangerer og 
skriver noter, og han var i tillegg også instruktør 
i Sannidal Skolemusikkorps, Sannidal Musik-
korps og Kroken Musikkorps i mange år. Han 
har ledet blåsegruppa gjennom utallige spil-
leoppdrag, fra tradisjonelle opptredener på 

Kjølebrønd Blåsegruppe  
jubilerer igjen – nå 60 år!

Bilde fra  kassettutgivelsen i 1980. Utøverne med dagens navn: Kari Skarvang, Bjørg Dobbe Rønningstad,  
Solveig Skarvang, Åse Barland Thorsen, Gunn Inger Kiil, Kjell Rasmus Eidet (d.), Erling Skarvang og  

Knut Asbjørn Skarvang.
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17. mai, basarer og lokale jubileer, spesielt i 
Kjølebrønd, til juletrefester og julekonserter. 
Kjølebrønd Blåsegruppe har spilt i alle kom-
munens fem kirker mange ganger. Snakk om 
dugnadsånd!
 Blåsegruppa har mange trofaste tilhørere også 
utenfor Kjølebrønd. I forbindelse med 20 års ju-
bileet, ble det i 1980 spilt inn en kassett. Den ble 
laget i et opplag på 100 stk., og det ble den gang 
sagt at det nok ville dekke behovet i Kjølebrønd. 
Det skal være mulig å få tak i et par eksemplarer 
fortsatt, men prisen er nok veldig høy. 
 Med seg på lasset fra 1959, har Knut Asbjørn 
fortsatt tre andre medlemmer: Erling Skarvang, 
Åse Barland Thorsen og Solveig Skarvang, som 
var 6 år da ho starta, før ho begynte på skolen. 
Det er nok bare beinbrudd som kan hindre 
øvelsene for henne. En annen primus motor fra 
starten var Kjell Rasmus Eidet. Han fikk med 
seg 45 år i gruppa før han gikk bort i 2004. Fort-
satt spilles «Mary’s Boychild» til ære for ham. 
«Det blir ikke jul uten den».  Gunn Inger Kiil, 
Hjørdis og David Lloyd, Kari Lien og Kari Skar-

vang har også vært med i en årrekke. Lisbeth 
Skarvang Stahl, Olav Lurås Stahl og Elisabeth 
Lloyd Svestad er de sist ankommende i gruppa, 
antallet er økende! Undertegnede er også med 
og har det moro.
   Fellesskapet er viktig i bygda, og det preger 
øvelsene. God prat, kaffe/te og kjeks er på plass 
i pausa, og avgjørelser om spilleoppdrag og 
musikkvalg tas også der. Et godt utvalg noter 
bæres rundt og prøvespilles, så de er klare ved 
etterspørsel. Utfordringene står i kø spillemes-
sig, men det er et oppdrag som ikke er aktuelt 
lenger, og det er marsjering. Det har vel sin na-
turlige forklaring når det feires 60 års jubileum 
og gjennomsnittsalderen er på rundt 64 år. Det 
legges derimot mer vekt på at det er på grunn av 
manglende slagverk. 
 Det blir jubileumskonsert 13. oktober i San-
nidal kirke og jubileumsfest på Kjølebrønd skole 
2. november. Begge steder vil det bli variert pro-
gram med tilbakeblikk både med ord og musikk. 
Vi gleder oss.    
 AS

Fra en gruppeøvelse helt i starten: Erna Dalen, Ingvar Skarvang, Sigrun Kjærra,  
Dag Skarvang og Åse Barland.
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På moen for over 100 år siden
Å være på moen, eller i militærtjeneste, var nok en veldig stor opplevelse  

for unggutter i gamle dager, i tiden før bil og buss ble vanlige fremkomstmidler.  
Reiser utenfor bygdegrensen var ikke dagligdags.

Min onkel, Knut Barland som var født i 1889, var på moen i 1912, og var forlagt på 
Gimlemoen i Kristiansand. Han hadde mye å fortelle fra den tiden, og jeg trodde lenge 

at den gang hadde de en veldig lang militærtjeneste. Jeg ble derfor ganske overasket da 
jeg fikk greie på at tjenestetiden var 3 måneder.

AV ØYSTEIN DOBBE

Den største opplevelsen for han var nok 
landsmanøvren i 1912. Han fortalte: «Vi 

gikk med pans’rane (Eidsvold og Norge) fra 
Kristiansand til Christiania. Der ble vi forlagt 
på Akershus, på Kontraskjæret. Der ble det kokt 
mat i store gryter på bål. Hestene ble satt litt 
bortenfor.
 Neste dag (eller dagen deretter) marsjerte 
vi ned til Østbanen og tok Kongsvingerbanen 
opp til Jømna. Fra Jømna til Løten hadde inge-
niørvåpnet bygd en ny vei som vi marsjerte på 
til Stange, mens selve stridsøvelsene skjedde i 
Løten.»
 Han fortalte videre: «Det var en veldig stor 
manøver, vi var over 20.000 mann. Der var også 
utsendinger fra mange land for å observere den 

norske hæren. Til og med fra Russland var det 
offiserer. Kong Haakon var der også. Den karen 
var ikke mye skvetten av seg! Da vi kom marsje-
rende sto han så nær at jeg kunne ha tatt han på 
bajonetten!»
 Det er ikke rart at dette var en opplevelse for 
livet for en ung gutt fra Kjølebrønd som knapt 
hadde vært utenfor bygdas grenser før.
 Her var det mye nytt og spennende å obser-
vere. Det deltok 16 stk ”militærautomobiler”. 
De fikk til og med se fly for første gang. Norge 
hadde  skaffet seg fly. En splitter ny og moderne 
todekker som hadde navnet Gange Rolf. Det var 
første gang militærfly og militærautomobiler 
ble brukt under øvelse i Norge.
 Ellers fortalte han: «Halvor (Humlestad) var 
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heldig han. Han var i sambandet. Når vi andre 
marsjerte i støvføyka kom de i sambandet og 
suste forbi oss.»
 Jeg lurte fælt på hva i all verden det var de 
«suste avgårde» med i 1912, bil kunne det ikke 
være. Etterhvert kom det frem at: «Jo, de hadde 
tråsykkel.»
 Da må jeg tilstå at jeg strevde med å holde meg 

alvorlig. Tråsykkel var det siste jeg tenkte på 
for å suse avgårde, men det har gjort at jeg har 
husket fortellingen hans om den store Lands-
manøveren i 1912.
 Jeg kan forresten fortelle at veien som ingeni-
ørvåpnet bygde fra Jømna til Løten den dag i dag 
heter Militærveien. Jeg bodde nemlig like ved 
den et par tre år og kjørte den ofte.
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Grautfest i Sannidal
Før i tida var det tradisjon med grautfest på 

Bygdetunet. Det var Mammy Tveitereid og 
sanitetsforeningen som stod for arrangeringa i 
mange år, helt fra den første i 1969. Skolemusik-
ken fikk senere prøve seg, og til sammen ble den 
holdt i live i 30 år. Det utviklet seg etter hvert 
til et stort arrangement, der det på det meste 
kunne være mellom 1000 og 2000 mennesker 
til stede. Mange kjente artister underholdt, og 
disse kostet mye å leie inn. Overskuddet ble 
desto mindre. Behovet for dugnadsfolk ble også 
mer krevende enn det medlemsmassen kunne 
gi, så etter hvert måtte foreningene gi seg. Det 
har i mange år vært snakket om og savnet, og 
historielaget har prøvd å dra det i gang igjen de 
siste tre åra. 
 I år falt valget på 3. august. Festkomiteen 
hadde kokt 40 kg. rømmegraut/risgraut og 
salget gikk over all forventning. Sammen med 
grauten serverte Reidar Skoglund flott visesang 

fra scenen. Etter hvert kom også dagens auksjon 
i gang. Auksjonarius Johan Dahlgren vrei seg 
flere ganger da han syntes gjenstandene gikk for 
billig. Lokale gjenstander var populære, deri-
blant 2 Kilsstoler. Disse stolene er fra perioden 
1810-50 og ble bare produsert rundt 300 av i året 
i Kil. Fortsatt finnes det en og annen av den på 
gårdene i Sannidal.
 På Bygdetunet ellers var flere av bygnin-
gene åpne. Det foregikk ting både ute og inne. 
I Heglandshuset er det «alltid» lefsebaking, i 
Dobbedalsstua og utenfor foregikk det hånd-
arbeidsdemonstrasjoner, deriblant veving og 
vidjebinding. I Redskapsbua fikk interesserte 
historie fortalt om gamle redskaper. Mellom 150 
og 200 mennesker deltok på årets grautfest, og 
historielaget takker for bidrag til auksjonen og 
til alle som møtte opp. Et vellykket arrangement 
som frister til gjentakelse.
 AS
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Bygdetundag
for kommunens sjetteklassinger

Tidlig i juni i år arrangerte 9B på Sannidal ungdomsskole Bygdetundag for alle sjetteklassingene i 
kommunen. De var i aktivitet på hele 7 poster i løpet av dagen. På bildet ser vi de 3 som hadde gjette-
konkurranse for barneskoleelevene, f.v.: Mathias Foss Bakke, Johannes Andersen og Ola Holte Aarø.

Gaver til Arven
OCA 250, MKH 200, KH 300, GG 200, MMKW 200, SS 100, KGH 250, JNG 300, TS 300, IHS 200, KS 200, 

JEW 500, ETS 250, KME 200, NJK 200, RAH 200, JF 400, OA 200, GØ 200, IP 200, IL 300, HUL 200,  
GM 150, OS 150, OSB 400, OBR 150, STR 200, ST 200, AM 200, SOL 200, MH 150, AEL 200, AØ 300, JES 300, 

GE 200, IRMB 250, BSN 200, HES200, KOH 200, TR 200, AM 200, GJS 150, MH 200, KKL 150, RG 150,  
HW 250, MMH 250, LS 200, ÅGB 300, PS 300, OW 250, MAS 200, ØH 200, PAa 400, AKD 400, ED 200,  

TAE 200, ED 200, 0, AKSM 150, ØD 300, PP 200, THE 200, KTS 200, TL 200, TAE 200, ED 200, ATF 200, 
EBF 200, PCS 150, KF 200, MTVE 200, DAE 200, HS 400, GTD 300, BGB 200, JA 250, SL 200, LHB 300,  

TGD 200, TLH 1000, SR 200, PIAM 200, ATS 150, SEM 200, KAO 200, JE 250, BKH 150, MMF 200, ERR 200, 
AL 300, ATB 200, OV 200, JT 200, EL 200, AB 200, FK 250, NJ 200, POP 200, SB 200, IKOP 150, GL 100,  

EH 200. AKG 400

Stor takk til alle som støtter utgivelsen av Arven.
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Gruppen blir avslørt 
Vi fortsatte ennå en stund med det illegale arbei-
det, og det var stadig oppdrag til oss ”speidergut-
tene”, men etter hvert begynte det å hardne til, 
og det var ikke tvil om at tyskerne var på sporet 
av noe i vårt distrikt. Så begynte ting å skje i rask 
rekkefølge. En dag kom det en telefon fra Oslo 
med beskjed til Tande om at nå begynte det for 
alvor å brenne under føttene hans. Han måtte 
komme seg unna så kjapt som mulig. Ivar Skar-
vang bodde like ved prestegården, og han var også 
med i sambandstjenesten. Han fikk spørsmål om 
han kunne kjøre inn til Strat med hest og slede. 
Og det ble en spennende ferd. Det ekteparet som 
bodde på Strat, var barnløse, og derfor ble dette 
stedet valgt ut. Det var ikke noen trafikk til og fra 
noen skole, og det var bare en dårlig tømmervei 
som førte fram til gården. Nå ble familien Tande 
flyttet ut dit i all hast. 

Jeg ble arrestert tidlig på morgenen. 
Ikke lenge etter at Ivar hadde fått levert preste-
familien på Strat, kom lensmannen til preste-
gården. Han traff Ivar og moren Marie. Ivar ble 
brakt inn til forhør hos lensmann Moland, han 
som gikk for å være nazist. En skulle nesten vært 
en flue på veggen under det forhøret. For mens 
Ivar løy som aldri før, satt lensmannen og noterte 
det hele ned på et gråpapir. Her var det ikke mye 
snakk om offisielle papirer. Det sier seg selv at 
man kan ikke putte et gråpapir inn i de papirene 
som tyskerne skulle ha til sine arkiv. 
 Jeg var imidlertid blitt arrestert før dette 
skjedde. Allerede den 4. januar 1945 ble jeg hentet 
av Gestapo tidlig på morgenkvisten. Broren min 
ble som nevnt tatt i en buss, rett før de skulle 
forsøke å komme seg til Sverige. Det er ingen 
tvil om at de på en eller annen måte ble angitt, 
men jeg kan ikke si hvem som anga dem. På den 
tiden var de veldig sensible på svenskegrensen. 
Svenskene ville forsøke å hindre at nazister tok 
seg over. For de hadde opplevd at angivere hadde 
klart å komme seg inn i Sverige på falske premis-

ser. Her jobbet de i det skjulte og sendte informa-
sjon tilbake til naziregimet i Norge, der de anga 
motstandsfolk. I hanskerommet på bussen hadde 
de gjemt koder og navn på de som hadde vært 
med på med å utstede og lage de falske reisetil-
latelsene de var utrustet med. Selv om papirene 
var aldri i så godt gjemt, ble de funnet. Og blant 
navnene sto mitt navn. Dermed var løpet kjørt for 
meg. På denne tiden oppholdt jeg meg vanligvis 
i skjul ute på bestemte plasser i skogen. Men ak-
kurat den 4. januar var jeg hjemme.
 Det var noen nazister i bygda, men det var ikke 
så mange. Men en av dem hadde nok oppdaget 
at jeg var hjemom før jeg skulle gå i skjul igjen. 
Tidligere på dagen hadde jeg vært innom noen av 
kjøpmennene for å få med meg noen forsyninger 
innover til
 Lindheimseidet, der vi lå i skjul. Men jeg valgte 
å overnatte hjemme denne natten.                            
 Tidlig på morgenen ble jeg vekket av at det ban-
ket hardt på døra, og utenfor sto et par Gestapo-

Reinhard Enggrav – speidergutten 
som ble motstandsmann (3)

«Arven» har fått tilgang til sannidølen Reinhard Enggravs (1927-2013) erindringer fra 
okkupasjonstida, og vi trykker utdrag fra disse. Delene 1 og 2 stod i nr. 113 og 114.

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.)
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folk. De spurte om jeg var Reinhard Enggrav. Da 
jeg bekreftet at det var meg, tok den ene av dem 
fram en pistol og sa at jeg var arrestert. Det var 
norske gestapister som var hjemmehørende i 
Oslo, og de hadde kommet ned til vårt distrikt i 
løpet av natten.
 Selv om dette skjedde veldig tidlig på morge-
nen, var allerede mor i gang nede l vaskekjelle-
ren. Så jeg spurte om det var greit at jeg sa fra til 
moren min.                 
 Hun hørte ikke at jeg ropte, men da jeg ville gå 
ned i kjelleren, tok han ene et grepa tak i meg. 
Jeg fikk ikke lov til å gå ned i kjelleren. Heldigvis 
hørte mor meg til slutt og kom opp.
 Det var tydelig at dette var en vanskelig situa-
sjon for henne. Hun hadde ikke hørt noe fra Olaf, 
den eldste broren min, og visste ikke noe om 
hvor han befant seg. Nå ble det sikkert ikke noe 
bedre når jeg ble arrestert. Lensmannen i San-
nidal hadde ikke noe med min arrestasjon å gjøre. 
Mange mente at han hadde nazisympatier. Men 
når han fikk ordre om å arrestere noen, ventet 
han alltid så lenge at de rakk å stikke av. Så han 
hjalp egentlig veldig mange til å rømme. Han var 
uten tvil i mange konfliktsituasjoner.

Med tog til Oslo
Jeg ble nå plassert i den tyske fangeleiren ved 
Kragerø, før jeg skulle videresendes med toget til 
Oslo. Allerede her begynte jeg å legge konkrete 
planer for hvordan jeg skulle rømme under trans-
porten. De to som hadde arrestert meg, ønsket å 
ledsage meg i en egen biltransport til Oslo, men 
lederne for leiren nektet plent å gå med på dette. 
Det hjalp ikke noe som helst om Gestapo-folkene 
maste aldri så mye. Den gang gikk det jernbane 

fra Kragerø, og det ble derfor bestemt at jeg skulle 
sendes med ettermiddagstoget fra Kragerø. Det 
var det vi kalte for «Skoletoget», for det var det 
som elevene på realskolen brukte når de skulle 
hjem. Det var et tog som gikk til Neslandsvatn, og 
der skulle vi bytte over til Sørlandsbanen og dra 
videre innover til Oslo. I den samme vogna satt 
flere av skolekameratene mine og tittet på meg 
med store øyne. De skjønte jo at jeg var tatt for 
ett eller annet siden jeg ble eskortert av to mann. 
Men ingen av dem visste noe om at jeg hadde vært 
med i det illegale arbeidet.
 Jeg tenkte at jeg skulle prøve å hoppe av toget 
ca. 50 meter før det gikk inn i tunnelen ved Kam-
merfoss holdeplass, der jeg vanligvis gikk av. Hvis 
jeg klarte å stikke av i skjæringen rett før tunne-
len, mente jeg at jeg hadde en sjanse til å komme 
unna. Rett før vi kom til tunnelen, gjorde jeg meg 
klar. Inntil nå hadde jeg prøvd å gi inntrykk av at 
jeg mer eller mindre satt og døset. Men idet jeg 
skulle gjøre alvor av forsøket, var det som om to 
hender grep fatt i meg. I dag ville man sikkert 
kalt det englehender. Og jeg klarte ikke å gjen-
nomføre flukten. Heldigvis ble det ikke noe av 
fluktforsøket, for det ville utvilsomt gått ut over 
de andre i familien, men i min fantasi tenkte jeg 
ikke så langt. Jeg hadde all grunn til å være redd, 
men under resten av togturen klarte jeg å roe meg 
ned. Men jeg kan aldri glemme de hendene som 
holdt meg tilbake. For de reiser samtidig en rekke 
spørsmål for meg. Er det bare noen som føler det 
slik? Hvorfor var det ikke hender som grep inn og 
reddet andre i samme situasjon? Jeg tror ikke det 
nytter å spekulere på slike ting, men vi må godta 
at det er en rekke ting som skjer i livet, som vi 
ikke kan forklare, eller forstå.

Høstmøte 2019
Sted: Sannidal samfunnshus

Foredragsholder: Alf Olav Larsen holder foredrag om feltspat- og  
glimmergruvene i Sannidal

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

Salg av historielagets års kalender for 2020. Pris kr 150,-

Alle er hjertelig velkommen. Styret

Onsdag den 23. oktober kl 18.30
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Ca. 130 personer fra fjern og nær hadde møtt 
fram da Sannidal historielags årsmøte ble 

avholdt på Sannidal samfunnshus 24. april.
 Historieagets leder, Kjell Ove Heistad, ønsket 
velkommen. Han ble så valgt til ordstyrer og 
foretok konstituering av årsmøtet.
 Styrets årsberetning, utarbeidet av Ernst 
Kalseth, ble opplest av lederen og vedtatt uten 
kommentarer. Regnskapet for 2018 ble pre-
sentert av Jan Kilen. Dette ble  også enstemmig 
vedtatt av årsmøtet. Et forslag fra styret om å 
øke årskontingenten fra kr.125,- kr. 150,- per år 
ble vedtatt.
 Vedtektene fra 1988 foreslås endret, slik at 
tittelen formann blir endret til leder. Dette ble 
også enstemmig vedtatt.

Så var det tid for valg, som nok en gang ble 
ledet av Bjarne Lien.
 Oså i år har valgkomiteen gjort en kjempe-
jobb for å få på plass ca. 40 personer i styret og 
komiteer.
 Men valglederen sier det går greit, for sanni-
dølene er ikke vriene når de blir spurt, nesten 
alle sier ja. Ved årets valg var det bare to end-
ringer. Aud Lien gikk ut som varamedlem til 

styret og ble erstattet av Rolf Heimdal. I fest-
komiteen gikk Harry Eklo ut og ble erstattet av 
Sonja Skarvang.
 Aud Lien og Harry Eklo ble takket for innsat-
sen og overrakt blomster.
 Ellers er valget i Sannidal Historielag  et 
kapittel for seg. Det føles som en uavbrutt ap-
plaus, hvor valglederen såvidt får presentert 
kanidatene før klappsalvene runger og skaper 
god stemning i Samfunnshuset.
 Før pausen var det underholdning av en 
gruppe karer fra Gjerstad, Kragerø og Sannidal 
som kalte seg Mannsgruppa. Flotte manns-
stemmer. De ble akkompagnert av Oddvar B. 
Halvorsen på piano.
Festkomiteen disket som vanlig opp med nyde-
lige påsmurte rundstykker, kaffe og kaker. De 
har en stor del av æren for at denne kvelden 
ble så vellykket.
 Loddsalget gikk strykende, folk koste seg og 
praten gikk livlig rundt bordene.
 Aftenens foredragsholder, æresmedlem og 
tidligere leder i Historielaget, Ragnar Grønå-
sen, tok forsamlingen med på en reise hvor han 
fortalte om Bygdetunets 80 årige historie, med 
bilder helt fra begynnelsen  og fram til i dag.  

Sannidal Historielag

Årsmøte i  
Sannidal Historielag 2019
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Han tok for seg alle bygningene,  fra kvernhu-
set fra Våsjøseteren ble reist i 1950 og fram til 
restaureringa av Dobbedalstua.
 I alle disse årene har bygdetunet vært møte-
plass for folk og har en unik posisjon i bygda 
med alle sine arrangementer, som grautfest, 
markedsdag, gudstjenester osv.  Hva hadde  
17. mai i Sannidal vært uten bygdetunet?
 Et arrangement som ligger Ragnars hjerte 
nær er bygdetundagen. Det kom tydelig fram 
under foredraget. Bygdetundagen har blitt ar-
rangert hvert annet år helt siden 1988 i samar-
beid mellom historielaget og ungdomsskolen. 
Her har elevene kledd seg i gamle klær og un-
der kyndig veiledning fått delta i gamle dagers 
gjøremål og tradisjoner, samtidig  som de har 
undervist sine medelever. Dette har knyttet 
sterke bånd mellom de unge og bygdetunet, 
noe som vil være til stor nytte for historielaget 
i framtida. Ragnar har lagt ned et stort arbeide 
her. Han ble da også takket med blomster 
og en rungende velfortjent applaus etter sitt 

foredrag, som traff ei nerve i frammøtte sanni-
døler.  Så var det klart for trekning av mange 
fine gevinster, som etterhvert fant sine vinnere 
rundt om ved bordene.
 Årsmøtet ble avsluttet med Sannidalssangen, 
før leder, Kjell Ove Heistad, ønsket vel hjem. 
 OB 

Bjarnes ord og uttrykk (4) 
I Arven nr. 112, 113 og 114 har vi trykket gamle ord og uttrykk innsamlet av  

Bjarne Lien gjennom nærmere 70 år.
Her følger «løsningen» på uttrykkene i nr. 114, og så kommer det denne gangen  

20 nye å «gjette» på.

dilte - følge etter, løpe sakte
dælje - slå
dape - vannpytt
drøsen - stor og kraftig
dikkedere - forhandle eller kverulere
deisen - rå, våt, deigete (f. eks. om en kake)
(ei) dondre - stort kvinnfolk
dusemang - sjaber, slapp
daffe - gå seint
esle (seg til) - gjøre (seg) i stand til

farang
fassin
feime
fesle
fikkel
fislærtut
fjagg
fjomsete
flakne
fleke
(ei) flokse

flore
fløse
flåt
(være) forlein
(fortere enn) 
svint
framfusen
furt
fuse
fyse
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Jula var alltid en festlig tid. Det var pynta 
i huset, litt ekstra god mat hørte med og 

det vanket noen enkle gaver. Det første jeg 
kan huske om jul var at mor lukket døra til 
kammerset for å pynte juletreet. Men litt så 
jeg likevel for jeg rakk opp til nøkkelhullet og 
tittet inn. Da hun var ferdig, åpnet hun døra. 
Det står for meg som den reneste åpenbaring 
da jeg fikk se treet med pynt og levende lys. Jeg 
fikk en lastebil laget av tre. En dag like etter jul 
hørte jeg noen utenfor huset. Jeg rakk ikke opp 
til vinduet, derfor dro jeg bilen bort for å stå på 
den. Da skjedde det fatale. Bakakslingen knakk 
tvert av og bilen var ikke den samme lenger.

En ide jeg hadde var å fortelle fantasihistor-
ier. Jeg fortalte at jeg hadde en hel flokk hester 
som måtte fores. Jeg løp rundt i blomsterhagen 
på østsiden av huset med fanget fult av im-
aginært høy. Det var ganske slitsomt. Når jeg 
tenker etter, sto nok noen i kjøkkenvinduet og 
smilte. Dette var noe jeg holdt på med ganske 
lenge.
 Når bestemor eller en av tantene skulle 
melke kuene, dingla jeg ofte med til fjøset. 
Jeg satt på en krakk bak kua og hørte på den 
gode lyden når melka traff bunnen i bøtta. 
Ute i skålen venta katten på sin rasjon. Noen 
ganger sto det en kalv i bingen borte i kroken. 
Den fikk selvsagt også sin skvett. For meg sto 
det en egen glans av det å rusle rundt i tunet 
på Lønne. Det var i høyeste grad en ubekymret 
tid.

El-folka jobba av og til i trafoen nedenfor 
huset vårt. Asbjørn Nilsen og Arne Eikhaugen 
var noen store skøyere. En dag jeg kom bort til 

dem, sier Arne til Asbjørn. Har du du hørt at 
det skal bli så fælt vær? Først vil det komme et 
kraftig regnvær, så sludd og til sist kommer det 
rett og slett ned blaut saule. Da blir det tungt 
å gå da! Fireåringen ble livredd og løp hjem til 
mamma med en gang.
 En gang hørte jeg noen rare lyder inne på den 
gamle låven. Det hørtes ut som grisegrynt. Vi 
hadde på den tiden en kultegris i uthuset. Da 
jeg forsiktig åpna døra, lå Arne og Asbjørn med 
hver sin høydott under hodet og sov middag. 
Jeg våga ikke å vekke dem og rusla inn til mor 
som fikk seg en god latter.

Grustaket på Moe
Min far starta med uttak av støpesand da han 
starta et taksteins-støperi. Det lå på sletta nord 
for Jan Linkjenndalens hus. Etter en stund 
ble han så plaga av eksem p.g.a. sementen at 
han måtte overlate arbeidet til andre. Jeg tror 
onkel Abraham støpte en del. Siden kom Ole 
Linkjenn og andre.
 Etter hvert begynte Jens Lofthaug å ta ut 
sand i grustaket og kjøre rundt med en liten 
lastebil. En ettermiddag da min far kom 
kjørende fra skogen, hørte han rop om hjelp da 
han var på høyde med grustaket. Han svingte 
straks bort og fikk der se Jens stå begravet i 
sand til opp under armene mens han kavet for 
å holde sanden unna hodet. Det hadde plut-
selig gått et ras. Far klarte å grave han fram og 
berget trolig livet hans der.
 Jens og siden hans sønn, Kristoffer kjørte 
sand fra dette grustaket i mange år. Etter hvert 
ble det bygd silo med belter for oppfylling og 
med flere soll. Da kunne en bil raskt fylle et 
lass. En mann var ofte ansatt for å trille og fylle 

Lønne
AV LARS JACOB MOE • DEL 2

Lars 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. Del 1 stod i Arven nr. 114 (s. 16-18). Her trykker vi del 2.
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siloen. Karl Bakken jobba der i mange år og 
sleit ut flere skuffer. Etter hvert ble det brukt 
traktor eller shovel til fylling. De siste åra var 
Kristoffer Haugum og Ronald Bjerva med på å 
kjøre sand fra grustaket.

Høsten 1970 skjedde noe dramatisk i grusta-
ket. Det var flom og en grantoppe hadde stengt 
løpet under brua ned til grustaket. Resultatet 
var at vannet endret løp og fylt til slutt opp 
hele grustaket. Da rant vannet over på laveste 
punkt i østre kant og flommet nedover. Sand-
kanten ble raskt skylt vekk og en kolossal van-
nmengde fossa nedover. Store mengder sand 
fulgte med og ble liggende langs elva nedover. 
Et ganske stort jorde, som tilhørte Øverbø, 
fikk et 50 cm lag med sand og ble aldri senere 
dyrket. Midt i grustaket lå da en sementbun-
ker som var dynamittlager. Den hadde ikke 
gulv. Da den kanta, gikk all dynamitten med i 
flommen. Folk fra Dyno industrier gikk i lange 
tider og plukka dynamitt og fenghetter langs 
vassdraget. Problemet var at hver gang det kom 
en liten flom, kom nye tilfeller til syne. Det ble 
sterkt advart mot at barn skulle gå og plukke. 
Jeg tror ikke det var noe uhell med dette.

Dagliglivet på Lønne
Bestemor og Bestefar flytta alltid i Brygger-

huset om sommeren. Kjøkkenting og den 
elektriske ovnen ble flytta bort, men de sov 
inne. Sommeren ble benyttet til rengjøring 
inne og ev. maling. Det var alltid koselig i 
bryggerhuset. Vann ble hentet i brønnen ved 
veikrysset. Bestemor bakte brød i den store 
steinovnen fra ca. 1922, 20 — 25 pr. gang. De 
ble lagt i ei trekasse i kjelleren. De første brøda 
som ble spist, var ekstra gode. De siste som ble 
tatt opp, hadde et lag med mugg, men det ble 
skjært av og brødet spist. Noen ganger kom 
ei bakste- kjerring for å lage flatbrød. Det var 
Tomine Løvås eller Ingeborg Lønnerød. De 
stekte på jerntakke som ble vedfyrt i peisen. 
Leivene ble lagra på ei hylle i bua. Den hang 
i ståltråder p.g.a. musa. Flatbrødet ble brukt 
inntil middagsmat eller som «flatbrødsoll» 
(knust flatbrød med sukker og melk). Da bryg-
gerhuset ble bygget var det murmester Nils 
Torbjørnsen i Rindebakken som murte opp 
bakerovnen. Han må ha gjort et godt stykke 
arbeid for ovnen er i bruk av og til fortsatt, og 
det er nesten hundre år siden.

Bestemor og Bestefar hadde 3 — 4 sauer. 
Disse ble klippet et par ganger i året, ulla vas-
ket kardet og spunnet og det ble til slutt sokker 
votter og lignende av den. Av og til ble det satt 
opp vev, enten i stua eller på kammerset. Det 

Lønne slik det var ca 1950.
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ble vevd ryer av filler, duker eller tepper av 
spunnet garn, ull eller lin. Jeg husker det ble 
dyrket lin i Gamlejordet. Jeg tror det ble sendt 
av sted for raffinering til tråder. Jeg husker 
også at de raspa poteter og «vaska» ut potetmel 
selv.

Et år var det slåttonn i Gamlejordet.  
I søndre kant mot Badstuhaugen var det 
noen jordbærplanter som hadde rømt fra en 
tidligere åker der. Tante Aasta viste meg noen 
flotte jordbær, ca. 7-8 stk. og jeg ble sendt hjem 
til bestemor med dem. De skulle på brødskiva 
til formiddagsmaten. Da jeg kom bort mot 
låvebrua, falt jeg for fristelsen og smakte på et 
bær. Innen jeg kom bort til bryggerhuset, var 
det ikke ett bær igjen. Det ble en plagsom tid å 
vente til de andre kom til mat. Da alle til slutt 
satt rundt bordet, sa tante Aasta: Du «Gutte», 
hvor har du jordbæra? Det var et svært ube-
hagelig spørsmål, men jeg svarte tappert: De 
ligger i skapet der. Bestemor gikk bort, men så 
ikke noe. «De ligger høyere opp» sa jeg. Ingen 
jordbær der heller. «De ligger helt øverst» 
prøvde jeg meg. Bestemor fant en stol til å stå 
på, men ingen bær var å se. Da var jeg kjørt 
helt til veggen og måtte motvillig tilstå at de var 
spist. Det ble for meg en så pinlig og ekkel op-
plevelse at jeg husker den helt klart i dag 73 år 
senere. Jeg antar at alle de voksne var klar over 
saken, men at de ville ha litt moro med meg.
 Bestefar hadde noen ganger behov for litt ek-
stra hjelp i onnene. Da kom Lønneguttane på 
Holt oppover. Bestefar var onkelen deres. De 
jeg husker i den sammenheng er Einar, Johan 
og Kåre. Det var særlig i slåtten at de kom opp.

Når kornet ble slått og bundet i nek, ble det 
satt på staur eller hengt på hesje for tørk-
ing. Deretter ble det kjørt på låven og lagret 
i vestre del av låven. Når annet onnearbeid 
var ferdig om høsten, var det tid for tresking. 
Treskemaskinen ble koblet til halmristeren 
som stakk litt ut av den store luka i låveveggen. 
Bånda rundt neka ble kuttet av og neket ble 
forsiktig kjørt inn med aksa først. Det gav alltid 
en spesiell lyd i verket. Etter hvert ble halmen 
kastet framover i risteren og havnet utenfor 
veggen. Kornet som havnet under risteren, 
ble skuffet opp i strisekker og stablet i en krok 

på låven. Det ble et fryktelig leven av treske- 
maskinen og en intens føyke i rommet. Flere 
av de voksne tok et tørkle rundt munnen og 
nesa for å beskytte seg litt. Vi ungane ble sendt 
ut. Når jobben var gjort, ble halmen kjørt bort 
på et flatt fjell nord for smia. Det blir til jord 
forklarte bestefar. Denne halmhaugen var 
også et utmerket sted for å finne meitemark til 
tryte-fiske.

Vegen til Vestgård gikk på vestsiden av 
familien Grønstads hus. Her kjørte også biler. 
Reidar Lønne var en av de få som hadde bil i 
Vestbygda på den tiden. Han hadde en liten 
burgunder Opel varebil. Han var en forsiktig 
sjåfør som nesten alltid kjørte på lavt gir. De 
andre som hadde bil var presten Tande, klok-
ker Lindheim og kjøpmann Sveinungsen.

Ly(s)dokkbakken ble utbedret ca. 45-48. 
Det ble kun benyttet hånd- boring og trille-
bår. Det stod ei lita smie og ei spisebrakke på 
nord-siden midt i bakken. Halvor Holt var 
smed og kvessa bora. De jeg husker jobba der 
var basen, Anders Bråtvannsdalen, Jul Sundbø, 
Karl Hammerstad, Jacob Brattlid, men det var 
også andre der en tid. Jeg husker spesielt Jacob 
for han var alltid litt rart kledd og var veldig 
skjeløyd. Jeg tenkte ofte når jeg stod å så han 
slå på boret, hvor treffer du nå. Men det rare 
var at han traff
alltid. Sjefen og oppmåleren var Jørgen Sund-
bø. Jeg tror det ble satt i gang som nødsarbeid. 
Det ble en stor forbedring da skjæringa på top-
pen ble tatt i bruk.

Kristine og Ole Neste bodde først på Fjellmyr, 
men ca. 46-48 bygde de nytt hus på haugen sør 
for oss. Kristine var bestefars yngste søster og 
altså mors tante. Mor kalte henne alltid tante 
Seine til tross for at hun alltid var rask i snuin-
ga. Ola ble av mange kalt Ola Vallers fordi han 
opprinnelig kom fra Valdres.
 Sønnen Odvar, f.1932, bodde også der. Da han 
senere giftet seg med enka etter Arne Lind-
kjenn, Borgny, bodde de i 2.etg. Hans søster, 
Solveig, var gift tidligere og hadde flyttet ut.
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Arven nr. 114 bringer del 2 av A. T. 
Liens velskrevne historieoppgave 

fra hennes skoletid på Kragerø gymnas i 
1960-årene.
 Det er korrekt at Alheit Kreftings store 
støpejerns gravplate fra 1643 er Mørland 
Verks eneste kjente bevarte produkt, 
hvilket indirekte forteller at det verket 
først og fremst ble satt i gang for, var å 
støpe kanonkuler (en del ble funnet ved 
graving nær stedet masovnen har stått, 
visstnok rundt 1950, men dessverre 
tildekket og trolig gått tapt), sikkert også 
kanoner, som det under Tredveårskrigen 
var et umettelig behov for i hær og flåte, 
men også for eksport. De fleste verk drev 
også med tilvirkning av stangjern, som 
var råstoff for allslags verktøy og våpen av 
smidd stål.
 Alheit Kreftings gravplate er Norges 
eldste gravplate av støpejern. Den er tem-
melig enkel i utførelsen, så dette var ikke 
noe verket hadde spesialister til, men 
var et særtilfelle. Den har nok aldri vært 
plassert «på Sannidal kirkegård». Her-

man Kreftings hustru ble ganske sikkert 
begravet under alteret eller iallfall under 
koret i Sannidal gamle kirke (stavkirken), 
slik standspersoner den gang alltid ble.
 Hvorfor jernverket ble nedlagt, be-
handles av professor Ingeborg Fløystad i 
hennes store artikkel «Mørland jernverk 
i Sannidal. Et industritiltak på 1600-tal-
let», som Arven har gjengitt i et par 
tidligere numre. Hun siterer opplys-
ninger Selius Marselis ga kronen i desem-
ber 1652, om at det da de siste syv år (dvs. 
etter 1645) ikke hadde vært masovndrift 
ved verket, bare stangjernproduksjon av 
importert rujern.
 Marselis solgte i april 1662 Mørland 
gård med underliggende jernverk og 
to sager til kjøpmann Peder Truelsen 
i Kragerø, men da fulgte gruvene på 
Langøy ikke med i salget. Deres malm 
gikk rett til Bærums Verk, og da fors-
vant hovedråstoffet for Mørlandverket. 
Dermed ble Mørland og Kjølebrønd i de 
neste 300 årene en ren skog- og sagbruk-
seiendom.

Mørland 
og jernverket
En kort kommentar  
fra Ulf Hamran

Rettelse til s. 19  
i Arven nr. 114.

Vi skrev at siste 
tømmerfløting fra 
Lille til Store Grøtvann 
foregikk i 1966. Rett 
årstall skal være 1967.
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Håkon Fuglestvedt  (1844-1930)
var en kjent og aktet mann i Sannidal. I 1869 søkte han og fikk  
lærerposten i Mo krets og stillingen som klokker i Sannidal.

Han var ivrig i kommunepolitik-
ken bl.a. som ordfører og formann i 
skolestyret og fattigstyret.

Høsten 1920 sluttet han som  
lærer og klokker.

Jakt var hans store liden-
skap, og her har han tatt  
med seg to hunder og hagla 
til fotografen.

Bildet: antagelig fra 
1870-80 årene,  
har vi fått låne av 
Ragnhild Fuglest-
vedt.

I Arven nummer 
15 (3/85), side 3-4, 
gjenga vi utdrag fra 
Håkon Fuglestvedts 
dagbok vinteren 
1872. 
 O.B.


