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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 
Kjølebrønds tidlige historie og omtale av flere gårder, jernverk og sagbruk, 

skipsbygging og isutskipning. De to første delene stod i nr.113 og 114.  
Her kommer del 3.

KJØLEBRØND del 3

Fra slutten av 1600-tallet kom skipsfarten og 
skipsbyggingen til å bety mye for Sannidal og 

Skåtøy. Ned gjennom tidene ble etter hvert også 
bøndene interessert i skipsbygging. Storbon-
den Knud Knudsen Dobbe, som eide 4 gårder 
og mange underliggende bruk, hadde verft på 
eiendommen sin. Han skal ha bygd 4 skuter der, 
men bare to av dem vites sikkert å være innre-
gistrert. Det er «Svanen», som var på 94 c.l., og 
«Duen».     
 Bøndene fikk som regel parter i skutene i 
forhold til det de leverte av tømmer, og de visste 
å benytte skogen på den mest fordelaktige måte, 
nemlig til skipsbygging. 
 Da John Knudsen kjøpte Mørland i 1865, betal-
te han for gården 1200 spd. I Mørlandskogen var 
det mye godt skipstømmer, og for på beste måte 
å få avsatt dette i kontante pengertil betaling av 
kjøpesummen, bygde han i 1869 barken «Gari-
baldi» på Stumsnes verft, og leverte selv alt tøm-
meret til skuta. Skipet ble så solgt i seilferdig 
stand. Han var også med på å levere materialer 
til «Statsminister Stang».
 En av de mest kjente byggmestere på den ti-
den, var Tharald Gundersen Litangen. Han anla 
verft på Litangen, hvor han bodde. Han utførte 
også tegningene til flere skip, bl.a. Thorgny, 
Bravo, Statsminister Stang, og Bondevennen. 
Barken Thorgny var en særlig hurtig seiler. I 
1878 seilte den fra Liverpool til Sidney på 13 
døgn; det varriktignok ikke rekord, men ble 
ansett for å være usedvanlig godt gjort.
 Det fortelles om Tharald at han en gang spurte 
presten Gjesseng i Kragerø om det var sant det 
folk sa om han, at han spilte poker og drakk 
vin. «Å ja, folk sier nå så mangt de,» sa presten. 
«Vet du hva de sier om deg da, min gode mann?» 
Nei, Tharald kunne ikke skjønne at noen skulle 
ha noe vondt å si om han. «Jo, de sier nå det», 
svarte presten, «at du skal være en stor skurk». 

Det svaret stoppet visstnok munnen på Tharald.
 Den gang som nå, var det en ære for mannska-
pet å holde båtene skinnende rene. Noen skip-
pere var særlig strenge på dette området. Farfar 
var en gang på et skip hvor de hadde en svær 
slipestein som de pleide å dra fram og tilbake 
over dekket for å få det rent. Dette var naturlig 
nok et fryktelig tungt arbeid, og mannskapet 
ville gjerne bli kvitt den, men de våget ikke for 
skipperen. Så var det en gang skuta kom ut for 
et fryktelig uvær, og de var nær ved å forlise. 
Da benyttet farfar anledningen til å få lempet 
slipesteinen over bord. Til skipperen het det 
naturligvis at det var sjøen som hadde tatt den, 
og han kunne ingenting si til det. 

Følgende skuter ble bygd i Kjølebrønd:
Dobbe: 
«Duen» bygd i 1693. Reder: Knud K. Dobbe  
«Svanen» Reder: Knud K. Dobbe
Mørland:
«Store St. Anna» Reder: Olaus Bertelsen
«Olaus Bertel» Reder: Olaus Bertelsen  
«Farvel» Reder: Olaus Bertelsen  
Eidet: 
«Alise» bygd i 1865.    
«Enigheten» bygd i 1832. 35,5 c. l.   
Barland:
«Alliance» bygd i 1812. 130 c. l.    
«Caroline» bygd i 1830. 67,5 c. l.    
«Enigheten» bygd i 1831. 21,5 c. l.   
                   
Lien: 
«Henriette» bygd i 1832. 31 c. l.     
«Phøenix» bygd i 1835. 39 c. l.    
  
De fleste skutene ble bygd etter eller omkring 
1850, og på de fire største verftene i Kjølebrønd. 
Det var følgende:        
    

Skipsbygging i Kjølebrønd
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Barlandskilen:    
1. Bark «Argo» 373 r. t. bygd 1854    
2. Skonnert «Uller» bygd 1850    
3. Brigg «Ingeborg Emilie»
4. Brigg «Media» 296 r. t. bygd 1866   
5. Bark «Sif» 317 r. t. bygd 1854
6. Brigg «Vennerne»    
7. Bark «Alia» bygd 1865

Alia fikk sitt navn ved at de som bygde skipet, 
satte sammen forbokstavene i navnene til konene 
sine.
 Skutene som ble bygd i Barlandskilen kunne 
ikke være altfor store, for de måtte gjennom et 
nokså grunt sund. For 40-50 år siden kunne en 
ennå tydelig se kjølspor som de største skutene 
hadde laget, i sundet.     
     
Kjølebrønd:    
1. Brigg «Atlas» 166 r. t. bygd 1866 
2. Bark «Garibaldi» 169 c. l. bygd 1869
3. Bark «Njord» bygd 1868
4. Bark «Reform» 500 r. t. bygd 1880
5. Bark «Statsminister Stang» 200 c. l.  bygd 1873 
Den forliste i munningen av Amazonfloden, men 
heldigvis ble alle mann berget. 
6. Skonnert «Volo» 120 c. l. bygd i 1881  
  
Lien:    
1. Skonnert «Jaspis» 216 r. t. bygd 1880
2. Bark «Ligard» 232 r. t. bygd 1882

3. Bark «Vega» 400 r. t. bygd 1879 
4. Bark «Albatross» 166 ½ c. l. bygd 1872  
Albatross skulle seile i så farlig et farvann, at in-
gen ville ta sjansen på å forsikre den. Den forliste 
da også, og forsvant med mann og mus. 
 
Litangen:    
1. Bark «Bravo» 400 r. t. bygd 1876
2. Skonnert «Brasil»
3. Skonnert «Bonus» 199 r. t. bygd 1878
4. Bark «Linda» 332 r. t. bygd 1883
5. Brigg «O.P.Olsen» 307 r. t. bygd 1884
6. Skonnert «Rabbi» 174 r. t. bygd 1882
7. Skonnert «Smaragd» 250 r. t. bygd 1880
8. Brigg «Viking» 289 r. t. bygd 1881
9. Skonnert «Gymer» bygd 1879
10. Bark «Exelcior» 
 Ref. AS                        

Red.anm.                                                                                                                     
Det er nok helt sikkert at Olaus Bertelsen er feil 
avskrift for Claus Bertelsen, oppgitt i Sannidal 
og Skåtøy bind III - fellesbindet . Både Claus 
Bertelsen og skipet ”Claus Bertel” er nevnt ved 
flere anledninger andre steder, f.eks.: tatt ut 
fra ”Toldregnskaper. Accise.- Skiensfjordens 
handelsflaate. - Magistratens bybudget 1732” 
- Porsgrund  - ”Skib Claus Bertel, 156 1. Bygget i 
Kragerø, 21 aar. Ført av Halvor Borse”. 
Brigg «ALIA» er bygd på Eidet, ikke i Barlandski-
len, slik det står på s.3.
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Nok en gang fylte sannidølene Samfunnshu-
set  da historielagets  høstmøte ble avholdt 

den 23. okt. Folk er tidlig ute til møtene for å 
sikre seg en plass, treffe kjente og få seg en god 
prat før møtet begynner.
 Mange hadde derfor vært der en god stund 
og praten gikk livlig da historielagets leder, 
Kjell Ove Heistad, ønsket rundt 120 personer 
velkommen og presenterte kveldens foredrags-
holder, Alf Olav Larsen, som hadde «Feltspat og 
glimmergruvene i Sannidal» som tema for sitt 
foredrag.
 Han innledet med å si at han knapt hadde 
vært på et møte med så mange deltagere. Selv 
er han godt kjent i Sannidal etter å ha arbeidet 
med kartlegging av feltspat- og glimmergruver
i området. Med et godt bakgrunnsmateriale i 
ord og bilder og en egen evne til å formidle stof-
fet, fanget han publikums interesse fra første 
stund.
 Han tok forsamlingen med til en mengde 
gruver rundt i Sannidal, med en liten avstikker 
til den store glimmergruva ved Gofjell i Skåtøy, 

der tyskerne drev stort under krigen. På leiting 
etter gruver i Sannidal har han hatt god hjelp 
av såkalte LIDAR-kart. Kartene er et resultat av 
laserskanning fra  fly der all vegetasjon fjernes 
slik at terrenget kommer tydelig fram.
 Som et  eksempel ble det vist fram et kart fra 
området ved Nygård, som viste 7-8 gruver det 
ellers ville vært vanskelig å finne.
 Ei gruve ville han gjerne ha hjelp til å finne. 
Gruva skal ligge ved Hunsvik i Farsjø, i nærhe-
ten av Farsjøbrua. Hvis noen av Arvens lesere 
har opplysninger om gruva, ta kontakt med 
historielaget.
 Kjell Ove takket for foredraget og overrakte 
blomster, til stor applaus fra salen.
 Så var det tid for pause. Kjøkkengjengen stilte 
som vanlig opp med nysmurte rundstykker, 
kaffe og kaker. Praten gikk slik den pleier å gjøre 
på  møtene i historielaget, mens bilder fra  Ernst 
Kalseths store samling  rullet over lerretet. Sam-
lingen er en kulturskatt for bygda.
 Henry Isnes var på plass igjen med sin røde 
gitar og skapte stemning med sang og musikk, 

Sannidal Historielag

Høstmøtet 2019
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krydret med lun humor mens han gikk rundt i 
salen. Da han avsluttet med «Sigaretter, whisky 
og ville jenter», løftet stemningen seg enda et 
hakk.  Henry ble også takket med blomster.
 Loddsalget i pausen gikk som vanlig stryken-
de, med et resultat på over tyve tusen kroner.
Ernst sto for salg av Historielagets årskalender 

for 2020. Denne kan kjøpes på Alti Kragerø i 
desember.
 Trekningen ble ledet av Inger Kristine Fuglest-
vedt. I god tradisjon sang forsamlingen Sanni-
dalssangen før lederen ønsket alle vel hjem. 
 O.B.
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Redaksjonskomiteen ønsker alle Arvens lesere en

fredelig jul og et godt nytt år!
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Første rekke f.v.: Gerd Haugholt, Margot Moen, Liv Einertsen, Berit Thorsen, Inger Solberg,
Torkell A. Tande, Anne Marie Gundersen, Hilda Solbjørg Dalene, Ingrid Larsen, Gerd Jorunn Bjørnstad,
Andre rekke f.v.: Else Sollid, Solveig Nilsen, Helene Holt, Inger Lise Støyl, Elfrid Torsdal, Erna Wiik,
Synnøve Johnsen, Berit Sveinungsen.
Tredje rekke f.v.: Per Årø, Iver Juel, Borger Ramberg, Vidar Mjånes, Odd Nygård, Thor Rinde, Odd 
Uberg, Bjørn Lindheim, Asbjørn Holt, Gunnar Dobbe.  
Fjerde rekke f.v.: Bjørn Andersen, Gunnar Kristian Halvorsen, Tor Erling Lønne, Hans Christian Schul-
ze, Kåre Hegland, Tor Kåre Lien, Jens Lund, Hallvard Kristiansen, Helge Carlsten, Tore Kjelås.

Konfirmanter i Sannidal Kirke i 1953

Konfirmantene på Oslotur
Det er mange eldre sannidøler som husker konfirmantturene til Oslo.

Disse turene startet i 1948 og ble siste gang arrangert for 1960- konfirmantene.
For mange, ja, kanskje de fleste, var dette deres første møte med hovedstaden, og 

spenningen og forventningen til en 14-åring  var stor. Storbyens larm, mange mennesker, 
biler, busser, trikker og trafikkregler var ukjent for de fleste. Presten Tande var nok klar 

over dette da han på en humoristisk måte skrev reisedokumentet som Arven har fått et 
eksemplar av, og som vi gjengir på neste side.
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O S L O – tur 

1953     31 okt –1 nov. 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 

Deltakerne inndeles i seks grupper med hver sin 
«reiseleder». Reiselederen må til enhver tid ha greie          
på hvor han(hun) har sine, og melde av til presten om         
det er noe ekstra. 

 

Billetter       kjöper presten underett.                                                                 
Toget går:      Fra Vafoss kl. 6,14 fra                                                                                                                        
Sannidal        kl. 6,20 fra Farsjö kl. 6,27.                              
Tilbakereisen   fra Oslo Vestbanestasjon kl. 18 

Ankomst til Oslo kl.12. Först i «Aftenpostens» trykkeri.  
Så middag på Dampkjökkenet i Torggata. Omvisning i byen ved 
medlemmer av Sannidalslaget. Fest i Sannidalslaget. Norges 
Husmorsforbunds lokaler i Oscarsgt. 43. Enten Briskebytrikk   
til Riddervoldsgt. eller Majorstutrikk til Hygea. Begynner 
antakelig kl. 19.      Går noen seg bort på egen hånd, så spör 
en polis om vei til Vestbanen, meld dere på Hittegodsen og    
ring nr. 37 63 30 (konservator Lid) og gi beskjed, så skal      
dere bli hentet.  Husk at billigste framkomstmiddel i Oslo     
nest etter beina er trikken. 

Turen koster kr. 35,- (billetter, to middager, fest.) 
Reiselederne samler inn hver for seg. Bruk minst mulig til 
sjokolade (hilsen tannlege Kobberstad). Skal noen besöke onkler 
og tanter og gå på egenhånd, så meld av til presten. 

 

TRAFIKKREGLER 
Gå aldri mot rödt lys! 
Vent på grönt lys og gå over 
gaten, men se först til venstre 
og når en er halvveis over til           
höyre. 

Husk en må fly temmelig  
fort skal en rekke igjen toget.  
Det blir reserverte kupeer. Bråk i 
kupeene straffes med mulkt kr.2,- 
pr.snute. I verste fall sennes 
vedkommend heim i godsvogn.         
    Lördag blir en stri dag- legg dere kl. 20 fredag 

1.Solveig Nilsen     2.Liv Einertsen    3.Gerd Haugholt 
Gerd Jorun Björnstad    Ingrid Larsen  Else Liv Bureid           
Elfrid Torsdal      Berit Sveinungsen Inger Lise Stöyl 

  Hilda Solbjörg Dalene Else Sollid  Anne Marie Gundersen 
  Helene Holt   Erna Wiik   Syönnöve Johnsen 
  Margot Moen   Grethe Wehus  Inger Berit Thorsen 
         Inger Solberg 
 
4.Gunnar Halvorsen    5.Helge Carlsten    6.Oddx Uberg 
  Hallvard Kristensen  Borger Ramberg  Odd Nygård 
  Asbjörn Holt      Tor Kåre Lien  Per Årö   
  Kåre Hegland   Björn Lindheim  Hans Chr.Schulze 
  Tor Rinde   Tor Erling Lönne  Björn Andersen 

kveld. Et par brödskiver til niste er ikke avveien.    
  Så får hver enkelt bidra det en kan til at det blir en 
hyggelig tur.            
  Kommer det noe i veien for noen av de innmelte, så 
ring tlf. 8 32 24 innen fredag kveld, 30. okt.  
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Harde forhør 
Da vi kom til Oslo, ble jeg straks transportert opp 
til Victoria Terrasse hvor jeg måtte gjennom flere 
forhør. Nå var det ikke noe hyggelig forhør, men jeg 
klarte på en eller annen måte å holde tett. Derfor 
ble jeg selvfølgelig forespeilet at jeg kom til å bli 
innkalt til nye forhør. De konfronterte meg også 
med at broren min satt på Victoria Terrasse. Det 
var min eldste bror Olaf, som også var tatt. Han ble 
senere sendt til Berg leir nede ved Tønsberg, og satt 
der fram til krigens slutt. Han klarte seg heldigvis. 
Berg var for øvrig den eneste fangeleiren i Norge 
som bare hadde norske fangevoktere, deriblant 
flere frontkjempere fra Tønsberg-området. Her ble 
blant annet alle jøder fra Sør-Norge internert før de 
ble sendt på marsj ned til jernbanen, og så til Oslo 
for å gå om bord i fangeskipet Donau, som brakte 
dem til det endelige bestemmelsesstedet i Polen, 
nærmere bestemt Auschwitz. Fangebehandlinga 
der var svært tøff, og tre av vokterne ble idømt 
livsvarig tvangsarbeid i rettsoppgjøret som fulgte 
etter krigen. 
 Berg interneringsleir ble kalt «Quislings hønse-
gård» fordi enkelte jøssinger og andre nazimotstan-
dere brukte hønseringer, det vil si små fotringer 
av metall for merking av høns, som protestmerker 
i norske farger mot myndighetene og den tyske 
okkupasjonen. Quisling-regjeringen bestemte seg 
for å opprette en hønsegård for disse «hønsehu-
ene» på Berg. Ministerpresident Vidkun Quisling 
sa følgende om dette i en tale som han holdt på 
Nasjonal Samlings stevne på Borrehaugene pinsa 
1942 og som ble gjengitt i partiavisa Fritt Folk: «17. 
mai gikk en del mennesker rundt med hønseringer 
på fingrene. Vi skal opprette hønsegårder for dem. 
Her i nærheten av Tønsberg vil vi således få i stand 
en stor hønsegård.» Berg var en hard leir, adminis-
trert av norske nazister som gjerne ville løpe de 
nye makthavernes ærend. Blant annet hadde de en 
fryktelig straffeeksersis i leiren. Olaf fortalte ikke 
så mye om det han hadde opplevd i leiren. Og han 
hadde nok sine grunner for det.

På enecelle 
Etter det første avhøret ble jeg satt i enecelle på 

Victoria Terrasse, og det var nok det verste for meg. 
Ikke minst når tankene begynte å trenge seg på. 
Under avhøret hadde det ikke blitt lagt skjul på at 
det illegale arbeidet jeg hadde deltatt i, kvalifiserte 
til dødsdom. Av vokterne fikk jeg i tillegg opplyst at 
det også kunne resultere i at jeg ble sendt til Tysk-
land, med alt hva det innebar. Jeg slapp rimelig 
greit unna det første avhøret, men det er klart at 
det gjorde inntrykk på meg når jeg ble forespeilet 
en dødsdom. Å si noe annet ville være galt. Etterpå 
kom det en rekke reaksjoner. 
 Mor hadde fått greie på at jeg satt på Victoria 
Terrasse, og det var ille for henne. Men det var vel 
nesten enda verre med broren min, Olaf. Hun vis-
ste at han var arrestert av Gestapo, men hun visste 
ikke noe om hvor han var blitt ført hen, eller om 
han i det hele tatt levde lenger. Mor hadde en veldig 
sterk kristentro, og jeg har fortsatt hennes gamle 
bibel, og i den har hun skrevet inn med blyant: 
”Kom til meg alle dere som har tungt å bære, og jeg 
vil gi Eder hvile.” Det var ordene som ga henne trøst 
i den vanskelige tiden. 

Reinhard Enggrav – speidergutten 
som ble motstandsmann (4)

«Arven» har fått tilgang til sannidølen Reinhard Enggravs (1927-2013) erindringer fra 
okkupasjonstida, og vi trykker utdrag fra disse. Delene 1 – 3 stod  i nr. 113, 114 og 115. 

Her følger resten.
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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 En kort periode hadde jeg en cellekamerat på Vic-
toria Terrasse, men han ble raskt sluppet ut igjen 
og dermed satt jeg alene igjen. Det var harde saker, 
og jeg hørte skrik og bråk fra andre rom eller celler, 
og jeg ante at det var harde forhør som pågikk. Det 
var forhør hvor man brukte tortur for å få fangene 
til å snakke. Og det var en psykisk påkjenning for 
meg. Jeg hadde ingen erfaring med det å sitte inne-
sperret. Men om det var aldri så mørkt, så hadde 
jeg likevel et håp. Da jeg ble arrestert, spurte jeg om 
jeg kunne få lov til å hente nytestamentet mitt, men 
det ble blankt avslått. Nå skulle jeg gjerne hatt det i 
cellen. Heldigvis hadde jeg lært mange ”minneord” 
den tiden jeg gikk på søndagsskolen, og nå dukket 
de opp igjen i erindringen min, sammen med an-
daktene vi hadde hatt i speideren. Det at jeg kunne 
sette min lit til disse ordene fra bibelen, gjorde 
situasjonen lettere for meg, og hjalp meg gjennom 
fengselsoppholdet. Det ble nå en byggende faktor. 

Tande formidlet beskjed
Under avhørene gikk de forholdsvis hardt innpå 
meg. Nazistene visste at det var flere motstands-
grupper i området jeg kom fra, og de var i første 
rekke ute etter å få tak i navn på de som var invol-
vert i det illegale arbeidet. Og ikke minst var de ute 
etter navnet på lederen. Jeg var livredd for å røpe 
noen av de andre, og jeg stålsatte meg under forhø-
rene. Men en dag fikk Tande formidlet en beskjed 
inn til meg om at jeg kunne snakke ut, og oppgi 
hans navn, fordi han var kommet til et sikkert 
skjulested. Det er ganske utrolig hvor godt han or-
ganiserte motstandsarbeidet. Via egne kanaler fikk 
han altså formidlet beskjed inn til meg på Victoria 
Terrasse om at han var i sikkerhet på denne gården, 
som lå veldig uveisomt til i Gjerstad. Selv om jeg 
nå kunne oppgi hans navn, lot jeg det likevel være. 
Det var en veldig prøvsom tid jeg tilbrakte i cellen. 
Jeg hadde med meg min barnetro og jeg regnet meg 
som en personlig kristen, men jeg skal ikke nekte 
for at nå kom jeg i store anfektelser, og troen min 
ble satt på en virkelig prøve. På den annen side 
gjorde dette også noe med meg, og jeg har vel heller 
aldri kommet så langt i mitt trosliv som nettopp da. 
For da kunne jeg av hjertet si: «Skje din vilje». Jeg 
overlot alt til Gud, og selv om det var usikkert hva 
som ville bli utgangen av min sak, så følte jeg en dyp 
indre ro. 

18-årsdagen ble feiret på Bredtvedt 
Etter avhørene på Victoria Terrasse ble jeg fraktet 
til ei celle på Bredtvedt, og da ble situasjonen noe 
lysere. Her var vi flere på cella. Det var et såkalt 
”ventefengsel” hvor vi skulle være mens vi ventet 
på dommene våre. Nå hadde jeg noen å prate med, 
og dermed fikk jeg de tunge tankene litt på avstand, 
selv om jeg fortsatt ikke visste noe som helst om 
utfallet av saken min. På Bredtvedt var det alltid 
mange håndverkere, både snekkere, elektrikere og 

rørleggere. De hadde mange forskjellige oppdrag 
rundt om på området og kunne bevege seg for-
holdsvis fritt. Og de smuglet beskjeder ut av og inn i 
fengselet. På bursdagen min, 21. januar, klarte de å 
smugle inn en hel del gode kaker. De hadde plassert 
dem i bunnen av vedkurven. Dette visste jeg ikke 
noe om, men de hadde tydeligvis fått greie på at jeg 
fylte år, og de hadde sine triks. Dermed kunne jeg 
feire min 18-årsdag i fengselet. Det var en veldig un-
derlig opplevelse. Jeg var innesperret bak murene, 
men jeg var likevel ikke glemt. Det var noen som 
visste om meg, og nå sendte de meg en hilsen.
 Mens jeg satt fengslet, var det flere av de andre i 
motstandsgruppen som jobbet for å få satt meg fri, 
og kort tid etter skjedde noe helt uforklarlig. Det 
var ”noen” i Drammen som drev med falske løslatel-
sespapirer. Og de klarte i flere tilfeller å smugle inn 
slike papirer til dem som satt virkelig hardt i det. 
På Bredtvedt hvor jeg satt, var det som nevnt mange 
vanlige håndverkere som jobbet til daglig. Det var jo 
et stort fengsel, og de hadde mange ulike oppdrag 
på området. Noen av disse håndverkerne var utvil-
somt med i hjemmefronten, og de hadde kontakt 
med ”Drammensfolka”. Nå hadde en av dem fått 
med seg slike papirer som gjaldt meg. På en eller 
annen måte hadde han klart å få lagt disse papirene 
inn i vaktstua, i et øyeblikk da begge vaktene var 
ute.

Det går vel bra
Utpå dagen, den siste dagen i januar måned, kom 
det beskjed til meg om at jeg var fri og skulle 
løslates. Jeg forsto ikke noe av det som skjedde. 
Vaktene hadde ikke ifølge forskriftene dobbeltsjek-
ket løslatelsen, men tok helt bokstavelig det som 
sto i de falske papirene. Dermed kunne jeg reise fra 
Bredtvedt.
 Noen av dem jeg satt sammen med, satt virke-
lig hardt i det, og de hadde behov av å få ut noen 
viktige beskjeder. Jeg fikk disse papirene og fikk 
stappet dem inn på kroppen, og håpet at det ville gå 
bra. Jeg prøvde å forme dem helt etter kroppen slik 
at det ikke skulle synes utenpå klærne.
 Da jeg kom i vakta, visste jeg at de vanligvis hadde 
kroppsvisitering av alle som forlot Bredtvedt. Det 
var veldig viktig for okkupantene at det ikke kom ut 
noen opplysninger om hva som foregikk innenfor 
murene. Og jeg var fullt klar over at jeg risikerte å 
bli visitert. Da jeg kom i vakta, viste det seg at han 
som satt der den dagen, opprinnelig var fra Kra-
gerø-distriktet, og dermed begynte vi å prate om 
løst og fast fra hjemmedistriktet vårt. Jeg tenkte at 
her er min sjanse, så jeg benyttet anledningen til 
å spørre om han  kjente den og den. Og etter hvert 
kom vi fram til at vi hadde mange felles kjente. Så i 
stedet for kroppsvisitasjon ble det en hyggelig prat. 
Han glemte rett og slett å visitere meg, og jeg ble 
etter en stund ganske enkelt vinket ut av porten - til 
friheten! Hadde jeg blitt tatt med alle disse papi-
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rene på meg, er det ikke tvil om at løpet ville vært 
kjørt for mitt vedkommende. Men det gikk altså 
godt, beskjedene kom dit de skulle, og jeg kom hjem 
igjen. Men det var noen veldig spennende minutter 
inne i  vaktstua! 

I skjul igjen
Etter at jeg var satt fri, kom jeg meg videre til 
Kragerø med toget. Deretter dro jeg hjemom for å 
vise mor at jeg var i god behold, men det ble bare 
et kort besøk. Det var bare et tidsspørsmål før det 
ville bli oppdaget at mine løslatelsespapirer var 
falske, og da ville jeg straks bli etterlyst igjen, så jeg 
måtte komme meg ut i skogene for å skjule meg. 
Det var altfor farlig å være hjemme. Det viste seg at 
saken min dro i  langdrag. Dette var i månedskiftet 
januar-februar 1945, og det var ingen av dem som 
etterforsket min sak, som ikke forsto at slutten på 
deres karriere nærmet seg med stormskritt. Og det 
ble viktigere for dem å berge sitt eget skinn, enn å 
konsentrere seg om en skoleelev fra Kragerø som 
hadde vært med i det illegale arbeidet. Jeg vet hel-
ler ikke om det fikk noen konsekvens for de vakte-
ne som hadde sluppet meg ut på grunn av de falske 
papirene. Det er ikke tvil om at det ble gjort en grov 
tabbe - men heldigvis til min fordel. Jeg kom meg 
velberget ut til skjulestedet vårt og oppholdt meg 
der fram til frigjøringen. Denne tiden benyttet vi til 
trening. Ingen var lenger i tvil om at Norges frigjø-
ringstime nærmet seg, og vi ville være klare til den 
dagen. Vi ventet bare på klarsignalet fra lederen 
vår. En kveld var tiden inne.  

Tyskerne ønsket oss velkommen
På kvelden den 7. mai kom Tande fra gården Strat, 
der han hadde skjult seg. Han kom roende over 
vannet og ga oss beskjed om at nå kunne vi gjøre 
oss klar til å ta telegrafstasjonen i Sannidal. Denne 
lå på Tangen, på tomta til min tante og onkel. Der 
hadde okkupantene rekvirert telegrafstasjonen, 
og den var en veldig viktig posisjon under okkupa-
sjonen, for det var herfra fienden formidlet sine 
meldinger. Den var vanligvis bemannet med fem - 
seks tyskere. Jeg tror de fleste av dem var offiserer. 
Nå skulle vi i samkjøres med en større styrke fra 
Kragerø for å ta telegrafstasjonen tilbake. Vi hadde 
ikke noen uniform, men hadde et armbind som 
viste at vi var med i heimefronten. Da vi kom inn i 
Sannidal, skjedde det utrolige: Vi ble ikke møtt med 
et motangrep, men tvert imot ønsket velkommen. 
Tyskerne var bare glade. Endelig var krigen slutt. 
 Jeg må berømme hjemmefronten i Telemark for 
den disiplinen de utøvde i frigjøringsdagene. De 
opptrådte korrekt, selv om det var noen tyske offi-
serer som kjempet til siste slutt, blant annet i Gjer-
penområdet. Fem lange okkupasjonsår var slutt, og 
det kunne nok ha vært lett å gi rom for hatet. De al-
ler fleste opptrådte korrekt. Men det var noen som 
slapp ut sin aggresjon, og ikke minst gikk det utover 

de jentene som hadde pleiet kontakt med de tyske 
soldatene. Her skjedde det overgrep som ingen bør 
være stolte over.
 Krigen satt dypt i den norske folkesjelen, og 
kanskje det må gå enda en generasjon før man kan 
legge dette bak seg.

Etter krigen 
Tiden etter krigen ble også spesiell for meg. Jeg var 
så heldig å få drive med arbeid blant ungdom. Det 
er et utrolig givende arbeid. Og det er klart at jeg 
kan bruke de erfaringene jeg gjorde under krigen 
for å illustrere viktigheten av at alle og enhver kan 
gjøre en innsats i sitt lokale miljø. Og det gjelder på 
mange ulike områder, alt fra det å vise omsorg for 
sine venner til det å motarbeide menneskefiendt-
lige og rasistiske holdninger. Det er viktig at vi 
forteller dem hva som skjedde under krigen, og at 
vi deler av vår i erfaring på en positiv og byggende 
måte. Jeg var også en tid feltprest. Det var feltprest 
Guttormsen som sørget for dette, fordi de ønsket 
noen som hadde bakgrunn fra det illegale arbei-
det. Og i den tiden jeg vikarierte som lærer, hadde 
jeg også studert teologi. Det var mange interes-
sante oppgaver å ta fatt på. Jeg jobbet i mange år 
innen Norsk søndagsskoleforbund, og jeg fikk den 
takknemlige oppgaven å være leirleder på ulike 
ungdomsleire rundt om. Det er utrolig mye flott 
ungdom i landet vårt, og de er mye mer reflekterte 
enn det vi aner. 
 De siste yrkesaktive årene jobbet jeg som redak-
tør og konsulent i Norsk Søndagsskoleforbund. Her 
var det også mange utfordringer å gripe tak i. 

Vi må fortelle og informere
Nynazismen er et sørgelig kapitel. Vi har følt noe 
av dette i Telemark. De har heldigvis ikke fått det 
fotfestet man fryktet. Samtidig må vi ikke lukke øy-
nene for at det kan være samfunnsmessige faktorer 
som gjør at ting kan snu seg. Men i et demokrati er 
det ikke så enkelt å få fotfeste for slike ideologier 
som nynazistene bringer til torgs. Det står på en 
brakkevegg i Auschwitz: Den som ikke lærer av 
historien, må leve den om igjen!
 Budskapet i denne setningen må vi fortelle vi-
dere. Og vi må være kreative når vi går inn i barne- 
og ungdomsmiljøer. Jeg tror det er en måte å møte 
utfordringene fra nynazistiske miljøer på. Vi må 
ikke slakke av på kravene, men stå på. Da kan vi 
demme opp for de ideer som disse gruppene står 
for. 
 
Reinhard Enggrav fikk Kongens fortjenesteme-
dalje i sølv for sin innsats for norsk ungdom og 
søndagsskolen.
 Det var ordfører i Skien, Rolf Erling Andersen, 
som delte ut den velfortjente medaljen i Solum 
kirke 4. februar 2007.
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Bjarnes ord og uttrykk (5) 
I Arven nr. 112 - 115 har vi trykket gamle ord og uttrykk innsamlet av Bjarne Lien 

gjennom nærmere 70 år.
Her følger «løsningen» på uttrykkene i nr. 115, og så kommer det denne gangen  

også 20 nye å «gjette» på.

farang - omgangssyke
fassin - bunt med strangler, f. eks. hassel, til å ferje med ved 
fjellsprengning
feime - gjøre store armbevegelser 
fesle - forbinde, bandasjere
fikkel - spredte snøfnugg
fislærtut - sladrehank
fjagg - kjæreste, kavaler
fjomsete - vimsete
flakne - revne
fleke - sprike, sprekke
(ei) flokse - lettliva kvinnfolk som er mye frampå
flore - et lag, f. eks. når en la flesk i tønna for salting
fløse - strømme, renne kraftig
flåt - fett (ved steiking av flesk)
(være) forlein - mangle
(fortere enn) svint - svært fort
framfusen - frampå, pågående
furt - vanskelig
fuse - kaste penger på strek
fyse - ha lyst på

gaule
(g)jørs (på)
glenne
gnåle
grøype
(fytti) holingen
handtuple
hastans
hattefåk
hauen
hausen
hersens
hiske
hoslesten
hott
hurv
husk
hølje
håfattelig
håpe

Gaver til Arven   
PR 150, KPF 150, TGD 200, RL 200, JDA 200, PCS 200, HM 300, KJO 200, PT 250, GH 300, RL 200, BAJ 100, 

TEN 200, SØG 300, ON 150, TB 300, MH 150, JP 200, AE 200, IRL 250, OL 250, PP 250, IL 200, KKL 200, 
MWP 150, SWK 200, OTN 500, SL 200, PH 300, EBF 100, TOB 250, ET 200, KM 200, KAK100, SM 250, SV 

200, MH 150, IMBE 200, PAN 200, OAE 300, JTT 200, IBK 250, ELF 200, OH 500, KF 200, AS 200, ÅBT 200, 
GH 300, ØH 200, EB 150, AH 200, OW 250, TAE 200, GJJÅ 150, ILO 100, ILD 200, BNF 200, LE 200, SG 200, 

TRS 200, AKSM 150,  ATB 200, MBM 250, HWL 200,  AESS 300, HW 250, GØ 200, WEH 200, OG 250, RL 
200, JDA 200, PCS 200, HM 300, KJO 200, KS 200, NOH 250, GTD 200, PASK 200, HL 200, ETW 300, JBA 
250, JT 200, TI 200, HRD 150, JA 150, TD 250, LHB 400, PR 200, AJM 300, AØ 300, ØT 300, KOH 100, EL 

200, TM 200, RB 250, MS 200, JES 200, HK 200, OUA 250, EHB 300, GE 200, BJS 200, RJ 100 SL 200.
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SKOLEN
Høsten 1946, i august, starta jeg på skolen. Far 
vartilsynsmann for Mo skole og han fulgte meg 
første dag. Sidenklasserommet i første etasje var 
under oppussing, startet vi på sløydsalen oppe på 
gamle dobble pulter. Lærer var Kristen Lindheim 
som ble pensjonist året etter. Lindheim gjorde 
dessverre forskjell på elevene. Jeg som var sønn til 
tilsynsmannen slapp greit fra det, men i ettertid 
har jeg forstått at han kunne være ubehagelig mot 
noen.

Knut Tore og jeg satt på samme pult.
En gang ble vi uenige om noe med det resultat at vi 
dengte løs på hverandre med skolesekkene og Lind-
heim måtte komme og skille oss. Men jeg tror det 
var eneste gang vi to var uvenner. Vi var ellers alltid 
gode venner og hadde mye kjekt sammen.

Skolehuset var et lite hus med ett klasserom pluss 
gang nede og sløydsal oppe. I nord vestre hjørne 
sto en diger vedovn der det ble fyrt jevnt og trutt 
gjennom vinteren. Solveig Bjørnstad var pedell og 
sørget for fyring om morgenen og rengjøring om 
ettermiddagen. Utenfor sto en rød bygning med 
utedo for jenter, gutter og lærer. Veden ble lagret i 
kjelleren.

Timeplanen var omtrent slik:1 Bibelhistorie, 2 
Lesing, 3 regning, Matfriminutt, 4 Nat.fag/Geografi/
Historie, 5 Skjønnskrift eller diktat, 6.Tegning 
(en sjelden gang gym.). I bibelhistorietimen ble vi 
hørt i leksa. Vi måtte fortelle mest mulig ordrett. 
Videre måtte vi vise tegningen til leksa. Dette ble 
kalt bibelhistorietegning Etter fem rette tegninger, 
fikk vi en stjerne. Det var svært sjelden at noen ble 
refusert. P.g.a. denne tegningen, var det viktig å 
følge godt med når Lindheim fortalte neste lekse. 
Jeg har fortsatt min første bok liggende i en eske 
med gamle skolebøker. Da Ole Dobbe kom som 
lærer høsten 1948, ble det slutt på tegningen. Han 

hadde ingen praksis for dette. Men vi yngste var 
svært skuffet.
 I første klasse fikk vi en kladdebok med ruter til 
regning. Første leksa var en halv side med ett-tall 
og en halv side med to-tall o.s.v. til 20. Deretter 
var det en linje med hvert tall opp til hundre. Da 
startet regnestykkene. 1 + 1= 2, 1 + 2 = 3. Jeg har 
fortsatt også denne boka liggende. Det holdt til å bli 
matematikklærer.
En sjelden gang hadde vi enkel gym enten ved 
pulten eller ut. En gang sto vi ut på plassen, rakte 
høyre arm ut og rettet inn på linje. Lindheim kom-
manderte: Magen inn og brøstet ut! Da kom det 
fra Knut Tore: Men det har ikke du klokkærn! Hva 
skjer nå tenkte noen av oss. Men Lindheim lo så 
hjertelig at klokkelenka på magen hoppa opp og 
ned og alt fikk en god slutt.
 I en lesetime sa plutselig en av jentene: Det er 
en mus ved veggen under tavla! Den krøp langs 
veggen og forsvant under ovnen. Jentene krøp opp 
på stolene og hylte, guttene jublet. Klokkærn: Hent 
langkosten i gangen! En henta kosten og pirka 
under ovnen. Da fortsatte musa inn under kateter-
plattformen. Lindheim ble ivrig, kasta jakka, dro 
ut plattformen og pirka under med kosten. Alle 
sto spente og så på. Plutselig reiser han seg opp og 
griper over høyre lår. Så rister han det vide bukse-
benet og musa faller død ned på gulvet. Hendelsen 
gjorde sterkt inntrykk og resten av timen måtte 
avlyses.

Vi hadde alltid mange leker i friminuttene. Eks: 
Titten på hjørnet, slå ball, tredjemann i vinden, 
jeppe pinne, pinnen er avslagen, (som boksen går) 
Jentene «balla» Det var aldri noen «guttegreie». 
Fotball var ikke-eksisterende på Mo skole i min tid. 
Vi var for få gutter og læreren som hadde et stivt 
bein, kunne ikke noe om fotball. Da vi kom på re-
alskolen, skulle det sparkes fotball. Vi fra Mo skole 
var blanke når det galt fotball og ble alltid valgt ut 
helt til slutt på laget. Om vinteren laga vi skihopp 

Lønne – del 3
AV LARS JACOB MOE

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.

Delene 1 og 2 stod i Arven nr. 114 og 115. Her trykker vi del 3.



13

ved trammen. Unnarennet ble ganske flatt, men 
hoppa gjorde vi. Lengde? Kanskje 3 — 6 meter.
 Når det var snø eller is på vegen, var det populært 
med spark. Vi rakk to eller tre turer i et friminutt. 
Ofte laga vi sparketog. Alle sparkene ble satt i 
hverandre, den størst først og den som var bakerst 
måtte skyve i gang. Det var svært sjelden det kom 
biler. Dessuten var fartsgrensa 60 km/t. Kom det en 
bil, så og hørte vi den på lang lei. Da var det bare å 
stopp opp i vegkanten.
 Våren 1948 gikk Lindheim av som pensjonist og 
vi fikk en ung vikar, Hølje Halvorsen. Han var en 
kvikk fyr som lærte oss nye sanger og var med oss 
i diverse leker. Han ble senere styrer på Birkeland 
folkehøyskole.

Høsten 1948 fikk vi Ola Dobbe som fast lærer. 
Han hadde før vært på Farsjø skole. Nå ble han også 
klokker i kirken. Vi opplevde han som en grei lærer. 
Fam. Dobbe flyttet inn på Enggrav. De var 7 barn i 
familien. Yngstemann Øystein var 3 år. Jeg ble nå 
kjent med Asbjørn Dobbe. Han var på min alder og 
vi ble straks gode venner, noe som fortsatte gjen-
nom alle år. 
 Min skolevei var over Kirkedalen, sommer som 
vinter, da ofte på ski. Siste del av vegen gikk over 
kirkegården. Hvis graveren holdt på å grave en grav, 
var det gode nyheter. Det betød at læreren, som 
også var klokker, ble borte i en og en halvtime.

En traumatisk opplevelse på skolevegen var da 
jeg, midt på det store jordet vest for kirkegården, 
fikk se den store schæferen til Valborg Dalene 
komme mot meg i lange byks. Jeg så for meg at min 
siste time var kommet. Plutselig kom Valborg til 
syne ved Kirkestua og ropte på bikkja. Da snudde 
den og løp tilbake. Jeg opplevde det som en av mine 
første bønnhørelser.
 Fam. Inga og Bernhart Thorsen bodde på Sund-
bø. Tor Johan, som også var min alder, kom med 
Gjerstadruta og kom derfor alltid 15 min for sent til 
første time. Tor var en ivrig og dreven friluftsmann. 
En gang vi hadde en fridag, kom han bort for å lære 
oss andre å fiske aure i Lønne- elva. Noen år senere 
lærte han oss å lystre på bekken når det var mørkt. 
Da brukte vi karbidlampe. Vi tok flere store aurer, 
men på høsten var de ikke gode som matfisk.
 Tre uker på vårparten hadde storskolen håndar-
beid for jenter i 1 etg. og sløyd for gutter i 2. etg. Da 
gikk vi hver dag. Mitt klassetrinn fikk starte i 3. 
kl. fordi det var så få gutter i storskolen. Vi syntes 
sløyd var morsomt og Dobbe var en flink sløy-
dlærer. Vi lærte mye og laga mange fine ting: div 
småting, men også taburett, radiobord, hagebenk 
og bokskap. Dobbe var flink til å holde redskapen 
skarp, det gjorde det lettere å arbeide pent. Noe 
av det vanskeligste jeg ga meg i kast med var et 
bokskap med halvdekt sinking i hjørnene. En kan 
se slikt på skuffene til gamle komoder. I dag er det 

Høyonn i gamlejordet : Per ( far), Helge, Knut, Olaf, Aase Marit, Reidun, Lars Aage og Marit.
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ingen som lager slikt. Det brukes solide plugger og 
godt lim. Vi hadde vår personlige redskap gjennom 
3 uker. Da passa vi godt på den. Når de tre ukene 
var slutt, hadde vi utstilling av arbeidene våre en 
ettermiddag. Da kom det alltid mange foreldre for å 
beskue og utøverne var synlig stolte.
 En gang tok Dobbe oss med på tur til Farsjø. Vi 
tok toget fra Sannidal stasjon til Farsjø stasjon og 
gikk videre til Farsjø skole. Der traff vi elevene i den 
delen av bygda. Vi var også til omvising på kraft-
stasjonen. Det var fascinerende. De færreste av oss 
hadde vært i Farsjøbygda før. 

FORHOLDA I SANNIDAL I 50-ÅRA.
Far og mor dreiv melkeproduksjon og leverte til 
meieriet. Prisen ble justert etter fettprosent i mel-
ka. To tre ganger i året kom det en fjøskontrollør. 
Han kom til kveldsmålet og tok prøver av hver ku. 
Så overnattet han og tok nye prøver på morgenen. 
Prøvene ble tatt over i reagensglass som ble lagret 
i ei lita trekasse. Disse tok han med til meieriet for 
analyse. Jeg husker Olaf Solum og Toralf Bjørkkjær. 
Dette var før privatbilens tid så de kom på sykkel.
 De fleste jobba i jord og skogbruk. Det var stort 
sett småbruk i Sannidal. De fleste hadde litt ekstra 
skog. Alle bruka hadde kuer, hest, gris og høner. Og 
det ble drevet variert vekselbruk med høy, korn, 
poteter, rotvekster og litt grønnsaker, mest til 
eget bruk. Noen få dreiv litt gartnervirksomhet og 
fruktproduksjon. Og de fleste bøndene var i skogen 
om høsten og vinteren. Noen hadde jobb på tresli-
periene. Noen få var i vegvesenet, skoleverket eller 
handel. Det var også noen sjøfolk bosatt i Sannidal.
 Et fåtall kvinner var ansatt i fast jobb. De fleste 
var hjemmeværende og skjøttet jobben som 
husmor. Hun hadde nok å gjøre med matlaging, 
rengjøring, klesvask, lapping , stopping, innkjøp, 
sylting, safting for ikke å forglemme barnestell og 
barneoppdragelse. Mange måtte også bære vann fra 
en brønn. Kvinnene lå derfor ikke på latsida. Og de 
som var bondekoner, var ofte også i fjøset og med 
ute på jordet.

Det var en speidertropp i Sannidal.Vi småguttene 
hadde sett speiderne i 17-maitorget og ved andre 
anledninger. Det så festlig ut og vi håpet å bli spei-
dere. Så en dag, høsten 1951, stod det oppslag på 
skolen at de som ville bli speidere, kunne møte på 
prestegården en bestemt dato. Vi var fem aktuelle 
på skolen og alle ville bli speidere. Det var: Asbjørn 
Dobbe, Tor Thorsen, Knut Tore Bråtane, Kjell Tore 
Lindkjenn og meg.

Det var med stor forventning vi møtte opp første 
gang. Troppsieder den gang var presten Torkel 
Tande. Han samla oss i peisestua som også var 
kontor. Der ble vi plassert i noen dyp skinnsofaer. 
Det føltes veldig høytidelig. Tande forklarte oss litt 
hva speiding var og så startet vi på tredjegraden. 
Vi lærte de to første paragrafene i speiderloven og 

to knuter. Det var båtsmannsknop og kjærringk-
nute. Den siste skulle ikke brukes, men var ment til 
skrekk og advarsel. Til slutt var det «Kims spill» der 
vi måtte huske 12 ting vi fikk se på i 30 sek. Det viste 
seg å være svært vanskelig å huske alt. Vi hadde 
møte en gang i uka og syntes dette var storartet. Et 
par ganger var Tande opptatt. Da var sønnen Johan 
stand in. Han var fem år eldre enn oss og hadde 
mye å fortelle. Han var også med oss på tur til Kven-
nvann en gang.

Senere på høsten tok Aslak Lofthaug over som 
leder. Han var da 22 år, full av entusiasme og 
fant på mye morsomt for oss. Patruljen skulle 
ha et navn. Etter litt diskusjon, landet vi på 
Bjørnepatruljen. Da aspiranttiden var over og tred-
jegraden bestått, skulle vi bli høytidelig opptatt som 
speidere på juletrefesten 1. Nyttårsdag. Vi hadde 
fått speiderskjorte med flotte merker og var utrolig 
stolte. Speiderløftet var iherdig pugget, men ble 
likevel noe stotrende framført, men vi bestod.

På disse juletrefestene var det alltid mye festlig 
underholdning. Det starta med noe seriøst. Tande 
holdt en enkel andakt og noe av jentene leste 
juledikt. Så var det matpause med kakao og med-
bragt mat/ kaker. Gang rundt tre hørte selvfølgelig 
også med. Men mot slutten av festen hadde guttene 
gjerne noen sketsjer som var isenesatt av Aslak 
Lofthaug.

En gang ble «foryngelsesmaskinen» demon-
strert. En kjempestor pappeske ble båret inn. Den 
hadde blinkende lys, visere og sveiv. En dame med 
en svært gammel mann kom og ønsket ham 15 år 
yngre. Maskinisten putta mannen inn i esken, stilte 
viserne inn etter hennes ønske og startet. Men så 
ringte hans telefon og tiden gikk. Da han var tilbake 
og åpnet døra kom det en liten gutt ut og dama bes-
vimte selv- følgelig. Stor applaus. Med årene ble det 
nærmest et krav at det måtte komme noe
oppsiktsvekkende på slutten av festen. 

En annen vellykket sak var måneraketten. Et 
kjempestort papprør (rakett) ble bragt inn og en 
godt polstret astronaut entret senen. Etter en enkel 
avskjedsseremoni, krøp han inn i raketten og døra 
ble skrudd igjen. En fiktiv lunte ble tent og alle 
ventet spent. Da hørtes et mauserskudd fra vind-
fanget og lyset gikk. Det var nok i sterkeste laget 
med virkemidler, for noen hylte og noen begynte å 
gråte, men enda i dag, 60 år etter, er det noen som 
husker opptrinnet. Nevnes bør også Kjell Tores 
nissen fra
Hofstølen som danset til munnspillmusikk og delte 
ut godterier og Aslak Lofthaug og Torun Dobbes 
biltur der til slutt alle hjula punkterte.

Gjennom åra ble det mange festlige speiderturer og 
leirer. Men den største opplevelsen var
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Landsleiren i Værdal i 1952. Vi reiste med tog 
sammen med speiderne fra Kragerø. Det ble en 
stans i Oslo. Der var det ikke mange som hadde 
vært før. Tande var med oss som leder. Fra Oslo 
gikk det eget tog med bare speidere. En tildragelse 
på toget gjorde sterkt inntrykk og huskes godt den 
dag i dag. Jens Postmyr fra Kragerø, Knut Tore og 
jeg stod i gangen utenfor toalettet. Da kom det en 
dame og gikk inn der. Jens tok opp en foldekniv 
og vippet fram skrujernet. Med det klarte han å 
åpne låsen og dyttet opp døra. Der satt dama på 
do. Hun ble rasende og slo døra igjen. Jens stilte 
seg beskjedent bort i en krok, mens K.T. og jeg, 
som ikke hadde gjort noe galt, ble stående der vi 
stod. Plutselig kommer dama ut, rasende og rød i 
fjeset. Den første hun fikk se var K.T. Var det deg 
kanskje, sa hun til han, og ga han en saftig ørefik. 
Så forsvant hun inn i vogna med høylydte trusler 
om å fortelle dette til lederne. Det skjedde ikke noe 
mere, men K.T. følte seg svært forurettet og det med 
god grunn. Jens ble på resten av turen sett på som 
en tvilsom person. Siden har vi fått et godt forhold 
til ham.

De årlige bannerkonkurransene i Kragerø avde-
ling var ett av årets høydepunkter. Det kunne noen 
år være over tjue patruljer som møttes til kappes-
trid om avdelingsbanneret. Det var en rundløype 
med ca. 10 poster og oppgavene var både teori og 
praksis. Lederne og roverne var postmannskap og 

dommere. Da vi ble eldre, ca.15 år, klarte vi til slutt 
å erobre trofeet. Vår patrulje hadde også mange fine 
dagsturer i omegnen og noen teltturer.

Tiurleik. En populær aktivitet blant noen var å dra 
på tiurleik. Det gikk ut på å liste seg inn på tiuren 
når den spilte om våren i mars—april. Knut Tore og 
jeg ble enige om å dra til Reidars hytte ved Løng-
stravann og gå opp til åsen vest for Helstadkjenna 
neste morgen. Der kom vi over en stor tiur som 
spilte ivrig. Poenget var å gå tre raske skritt fram 
hver gang tiuren «slapp klunken». Da hørte og så 
den ikke noe. Vi gikk raskt fram og ville støtte oss 
til ei bjørk som sto der. Bjørka var fin utenpå, men 
morken innvendig. Begge rasa ned en skråning og 
tiuren forsvant.

På veg tilbake til hytta, kom vi over noen froskeegg 
i ei myr. Vi gav oss til å vippe dem på land med en 
pinne. Plutselig svikta myra under Knut Tore og 
han sank i til brystet. Dra i meg, dra i meg hylte 
han. Jeg rakte ut en kjepp og han kom seg opp. Det 
var kort veg til hytta og vel nede vrengte han av 
seg og krøp i soveposen. Jeg ble sittende på trappa 
å stelle med noe. Da kom plutselig far Theodor 
gående, han ville ut å besøke oss. Han lurte på hvor 
Knut Tore var. Jeg vist han inn i hytta og han fikk 
seg en god latter da han fikk forklaringen.

Kuslepp om våren: Far, Lars Jacob og Knut. 
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Gamle Kammerfoss skole 

Dette bildet har vi fått låne av John Eikehaug. Han mener bildet er tatt mellom 1870 og 1900, og han forteller 
at bildet er tatt av Gabrielle Marie Doran-Norgaard, som muligens kan ha vært læreren til disse elevene.  

Kammerfoss var den første faste skolen som ble bygd med støtte fra det offentlige i Sannidal. Den ble ferdig-
stilt i 1870. Den lå der veien i dag går opp til Åsheim. (I Kil fikk man bygdas aller første faste skolehus, gitt som 

gave av skipsreder John Abrahamsen i 1866.)
Etter at Årø skole ble tatt i bruk i 1897, ble Kammerfoss skole revet i 1901 og flyttet til Ånevika i den ( fra 1890) 
nyopprettede skolekretsen Åtangen. Der stod huset til skolen ble nedlagt i 1938. I dag blir bygningen brukt til 

sommerhus.


