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Blodgangsepidemien 1859
Alle vet at det vil skje fra tid til annen. Det
oppstår smittsom sykdom som sprer seg
raskt i en populasjon. Vi ser det i dyreverdenen også, at når mange individer lever
tett sammen, så oppstår det sykdommer.
Harepest, revepest, selpest osv. Det kan
virke som om en slags mekanisme i naturen slåes på for å regulere bestanden.

T

ankene går til Darwin og «Survival of the
fittest». Også bedriftene og økonomien rammes på tilsvarende måte. Selskaper uten «livets
rett» bukker under. Før snakket man om viktigheten av å ha «penger på bok». Kanskje man
i fremtiden må stille større krav til egenkapital
slik at selskapene blir bedre rustet til å overleve
slike pandemier?

Fra tid til annen har vi hatt epidemier og pandemier som i større eller mindre grad har rammet
vårt distrikt. På midten av 1300-tallet var det
«Svartedauen» som tok mange liv rundt om i
verden. I nyere tid hadde vi Spanskesyken rundt
1920 som også tok livet av mange mennesker.
For 161 år siden ble Vestmar-regionen rammet
av en blodgangsepidemi (dysenteri). Berthine
Ruud Hellesnes som var redaktør i Vestmar,
intervjuet 70 år etter epidemien, mange som
fremdeles kunne huske denne tragiske hendelsen. I boken «70-års-minner fra Kragerødistriktet. Blodgangsepidemien 1859», skriver hun om
dette.
Den engelske skuta «Prince of Wales» hadde
vært innom Kalkutta ved juletider i 1858, og
tidlig på nyåret returnerte den til
England. Om bord var 4 norske
sjøfolk. En av dem var sannidølen
Markus Gunnarsen Gjerde. Det
fortelles om Markus at han var en
ung, stor og skulderbred mann.
Han hadde askeblondt hår og litt
store og lyse, undrende øyne. Han
var en vanlig matros om bord, men
godt likt av offiserene fordi han
alltid var til å stole på. Flere av
sjøfolkene på skuta hadde følt seg
skrale før de seilte fra Kalkutta,
og på hjemveien var flere av dem
blitt enda sykere. Markus var så
syk at han var sengeliggende på
hele hjemturen. I februar ble han
innlagt på et sykehus i Liverpool.
Etter 5 ukers sykehusopphold var
Markus svært syk og avkreftet, og
han bestemte seg for å bruke sine
siste penger for å forsøke å reise
hjem til Norge. Han fikk plass om
bord på dampbåten «Nedenes»,
men siden han var så syk, fikk han
ikke lugar, men ble lagt på dekk.

«Pesta i trappen»,
Theodor Kittelsen 1894-1896.
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Noen generasjoner med Marcus Gjerdes forfedre.

Det var derfor en døende mann som 20. april
1859 ble rodd til land ved Lilletorget i Kragerø.
Nå startet arbeidet med å finne noen som kunne
huse den syke. Fisker og losjivert Hans Eie bar
Markus på ryggen opp trappene i sitt hus slik
at han fikk seg et varmt rom med en god seng.
Kort tid etter fikk han besøk av lege. Her hos
Eie ble Markus liggende i 5 dager uten at det
ble konstatert noen bedring. Den 26. april kom
broren Klas for å hente ham hjem. Markus ble
lagt på en smal seng om bord på en båt og rodd
inn til Kil. Herfra gikk ferden videre med hest.
Kristoffer Holt (1846-1931) som den gang bodde
på Gjerde, husket at han så de kjørte den syke
ned bakkene og inn på tunet på gården. Her
hjemme på Gjerde lå Markus til han sovnet inn
16. mai i 1859. I løpet av de nærmeste dagene
sprer smitten seg fra de nærmeste på Gjerde til
slektninger rundt om i distriktet. Mange blir
også smittet i begravelsen den 23. mai. Dette
ble starten på «Blodsotta» eller blodgangsepidemien (dysenteri) som skulle komme til å ta

livet til flere hundre mennesker i vårt og omliggende distrikt. Det fortelles at det i Kil bodde
30 familier i 1859. Til sammen utgjorde dette
178 mennesker. I perioden 10. juli til 25. august
blir 89 av disse syke. 17 av disse dør, hvorav 10
barn og 7 voksne. Karen Nilsdatter Malmhaugen
fortalte at i huset til smed Nils Rasmussen døde
han og 3 av barna, mens kona Ingeborg og 2 av
barna overlevde. De reiste senere til Amerika. I
hele Sannidal alene døde 215 mennesker. Totalt
i alle bygder døde over 600 mennesker. Kanskje var det den formidable innsatsen til legen
Christian H. Homann (1826-1880) sammen med
sin assistent Christian Hartwig (1824-1892) som
gjorde at «Blodsotta» gradvis døde ut. Dette er
godt dokumentert i artikkelen de publiserte i
Magazin for Lægevidenskapen i 1860.
Vi ser parallellene til dagens situasjon når
Berthine Ruud Hellesnes skriver i sin bok om
epidemien: «Her skylder man å innskyte den
>
bemerkning at distriktslege Homann d.e. allerede
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Datautskrift fra Sannidal kirkebok som viser dødsfall sommeren 1859.
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Avfotografering av «begravede» i Sannidal kirkebok 1859, Marcus Gjerde øverst.

i 30 årene hadde gjort iakttagelser vedrørende
smittestoff og dratt helt riktige sluttninger ut av
det iaktatte, så han på egne vegne følte seg forvisset om hvordan smitten førtes videre fra person
til person under epidemier, men det var så langt
fra å være almindelig erkjent, at han hadde den
ledende opfattning innen medisinske videnskap
imot sig, og hvad verre var -: vårt land manglet
en lovgivning som tilrettela forholdsregler til å
hindre videreutbredelse av smitte ved offentlige
sammenkomster i kirker, skoler, auksjoner, sesjoner, ting o.s.v.»
Disse legene hadde forstått viktigheten av smittesporing og laget kart som viste smitteveiene.
De satte inn en rekke tiltak for å begrense smitten. Alt dette var nybrottsarbeid på den tiden.
Arbeidet vakte stor oppsikt også utenfor Norge,
og Christian Homann ble bl.a. utnevnt til æresdoktor ved København universitet. Arbeidet

som han utførte, påvirket også utarbeidelsen av
sunnhetsloven av 1860.
Når dette skrives, er hele verden rammet av
Corona-viruset covid-19.
Pandemien oppstod rundt årsskiftet 2019/2020.
Opprinnelsen var i Wuhan i Hubei-provinsen
i Kina og spredte seg derfra til hele verden. På
Wikipedia kan vi lese at opprinnelsen til «Svartedauen» også var i Hubei-provinsen i Kina. De
første smittetilfellene av Corona-viruset i Norge
ble registrert i februar 2020, og i midten av
mars ble de mest omfattende smittevernstiltak
noen gang innført i Norge. Når vi ser ringvirkningene en slik pandemi får på menneskers liv
og økonomi, er det god grunn til å stille spørsmål om vi i fremtiden må forberede oss bedre.
GA

Kilder:

70-års-minner fra Kragerødistriktet. Blodgangsepidemien 1859. Av B.H. (Berthine Ruud Hellesnes) /
Wikipedia / Artikkel i KV av Asbjørn Johannessen 4 juli 2020.
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Om å oppdage
slekt i Sannidal
Denne artikkelen kom først ut på engelsk i Minnesota, mai
2019, i bladet Telesoga, med tittelen «Discovering My Roots
in Southern Telemark». Øyvind T. Gulliksen har oversatt
og tilrettelagt artikkelen til norsk for Arven, med tillatelse
fra både forfatter og fra redaktøren av Telesoga. Gulliksen
som har sine røtter fra Tveitereid, har tidligere bidratt med
artikler i Arven. (Se Arven nr. 40, 3/1993 og nr. 110, 3/2017.)

DEL I • AV JULIA JOHNSON

N

oen amerikanske familier har hatt
kontakt med slekt i Telemark gjennom
generasjoner. Andre kan oppleve at
slike forbindelser oppstår ganske plutselig og
uten at det er planlagt. Slik skjedde det i mitt
tilfelle.
I november 2016, da jeg var student ved
Luther College i Decorah, Iowa, inviterte jeg
min norsklærer, Kari Grønningsæter og hennes ektefelle, Øyvind T. Gulliksen, til å bli med
til min familie for å feire Thanksgiving. Festen
foregikk heime hos mine besteforeldre i den
vesle byen Forest City, i Iowa. På festen snakka
farfar, Bob (Robert) Johnson, med mine venner fra Luther College om sin norske arv. Han
nevnte at bestefar hans, Jacob Johnson (1858–
1938), hadde utvandra til Midtvesten fra en
liten by i Norge som het Kragerø. Han forklarte
at Jacob ikke kom fra sjølve byen, men fra en
liten plass i det nærliggende Sannidal, kalt
Farsjø. Faktisk hadde Farsjø vært Jacobs familienavn før han som 21-åring kom til Amerika
i 1879, men da han kom til USA, fortalte farfar,
droppa han etternavnet sitt og tok mellomnavnet som etternavn. Slik blei Jakob Jonsen Farsjø til Jacob Johnson, etter engelsk stavemåte.
Gardsnavnet fra Sannidal forsvant.
Øyvind, som satt ved sida av min bestefar,
kunne ikke tru hva han hadde fått fortalt! Øyvinds mor hadde vokst opp på Tveitereid, nær
Farsjø, og som liten hadde han vært i Farsjøgrenda fleire ganger. Det er utrolig at to familier med røtter i det samme bondesamfunnet i
Sannidal plutselig, på en sammenkomst i Iowa,
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oppdager at de har noe felles. Verden er virkelig, sånn sett, et lite sted.
Så begynte ballen å rulle. Øyvind kontakta
Ole Tommy Nyland, som veit mye om lokalhistorie i Sannidal, og han kunne gi nyttig informasjon om Jacob, min tipp-oldefar. Ole Tommy
fortalte meg at utvandreren Jakob J. Farsjø, var
ett av barna til Anne Olavsdatter (1827–1878) og
Jon Jørgensen Farsjø (1825–1910). Han kunne
også vise meg bilder av både Anne og Jon. Jacobs mor døde like før sønnen bestemte seg for
å dra til USA. Jeg så også bilder av Jacobs besteforeldre på Farsjø gården, Marie (1793–1871) og
Jørgen Jakobsen Farsjø (1791–1883). Min tippoldefar må ha kjent dem begge da han vokste
opp der.
Jacob Johnson blei altså født i Farsjø, Sannidal i Telemark, den 12. januar 1858. Han døde
åtti år seinere i Howard, Sør-Dakota, i 1938. Far
hans, Jon, var bonde og omgangsskolelærer
i Farsjø rundt 1850 (se Fellesbindet, s. 285).
Jon var også med i styre og stell i kommunen
(Fellesbindet, s. 354). Anne og Jon Farsjø, altså
mine tipp-tipp-oldeforeldre, dreiv den midtre
garden på nordre Farsjø. De hadde mange barn,
så jeg må ha en god del slektninger i Sannidal
i dag. Ole Tommy, min lokale guide til Sannidals historie, fant ut at ikke bare var jeg knytta
til hans familie, men at Øyvind og jeg også var
fjerne slektninger! Da han og jeg møttes på
Luther College, hadde vi sjølsagt ingen anelse
om at familiene våre var knytta til hverandre i
det gamle Sannidal. Ole Tommy fant ut at en av
hans tipp-oldefedre (Nils Wastøl) var søsken-

Den midtre gården på Nordre Farsjø til venstre.

barn til min amerikanske tipp-oldefar, Jacob.
Deres mødre var søstre! Dernest fant han ut at
Øyvind (og Ole Tommys mor, Kari) sin oldemor
(Salvine Haugland) hadde ei oldemor (Anne
Jakobsdatter), som var søsteren til bestefaren
til min egen Jakob Jonsen Farsjø!
Mens jeg jobba videre med mi eiga slektshistorie, oppdaga jeg at bygdebøker i Norge ofte
nevner slekt på lokale gardsbruk i detalj, men
når en person fra en gård i Telemark emigrerte
til USA, la bygdebok-forfatterne ofte bare til
opplysningen: «reist til Amerika» etter hans
eller hennes navn. Utvandreren var på en måte
ikke lenger relevant for norsk bygdehistorie.
I bygdeboka for Sannidal sto det bare at min
tipp-oldefar Jakob hadde utvandra til Amerika
og det var slutten på hans historie (se bygdeboka, s. 43). Men her lå jo begynnelsen på mi
historie! Plutselig oppdaga jeg at jeg, med hjelp
fra Ole Tommy og Øyvind, kunne bidra til å gi
en lengre fortelling om Jakob Jonsen Farsjø
enn den som var angitt i bygdeboka. Han hadde
reist fra Sannidal, men han hadde bosatt seg
i Midtvesten. Jacob, emigrant fra Farsjø, var
både bondegutt fra Sannidal og norsk-amerikaner i Sør-Dakota.
Mens jeg satt og mediterte over Jakobs liv, tok
jeg bestemmelsen. Jeg måte reise til Sannidal.
Over hundre år etter at Jakob Jonsen Farsjø

dro med båt til Amerika, bestemte jeg meg for
å reise på besøk, motsatt vei. I juli 2017 gikk jeg
ombord i et fly til Norge for sjøl å lære meir om
familiens røtter.
Sammen med mine kontakter, begynte jeg
oppholdet i Sannidal med et besøk på kirkegården, der vi fant grava til Eilert Farsjø. Eilert
Jonsen Farsjø (1868–1956), var en yngre bror til
min tipp-oldefar Jacob. Eilert arva gården fra
sine foreldre. Eilert og kona hans, Helene Tomine (1866–1958), hadde ni barn. Eilert var ordfører i Sannidal i noen år på 1920-og 1930-tallet
(Fellesbindet, s. 358–359).
Eilert Farsjø har fortalt at da han vokste opp
på Farsjø var «det alminnelig at husfaren om
søndagen leste en preken i en huspostill». Slik
står fortellinga hans i bygdehistoria:
«Det var etter min mening en god skikk. Jeg
husker jeg som barn hørte prekener fra Hofackers huspostill der gjorde et sterkt inntrykk på
meg. I konfirmasjonsåret var jeg sterkt grepet
av sogneprest Bredals formaning og tale til oss.
Mange var de bønner jeg i den tid oppsendte til
Gud» (Fellesbindet, s. 652).
Min tipp-oldefar må ha hørt de samme prekenene da han vokste opp i samme husstand
i Farsjø-grenda på 1860-tallet. De hadde blitt
oversatt fra tysk og Øyvind fortalte meg at slike

7

bøker var populær lesning blant norske bønder
på den tida.
Tipp-oldefar Jacob kan også ha blitt inspirert
av den lokale presten, Edward Storm Munch
(1814–1896), som var prest i Sannidal fra 1868
til 1875 (Fellesbindet, s. 509). Jacob blei konfirmert den 25. mai 1873, av pastor Munch i
Sannidal kirke. Presten Munch var vel onkel til
den seinere berømte maleren Edward Munch.
Jacob må ha vært en ypperlig elev i sin klasse
av konfirmanter. Ole Tommy fant ut av kirkebøkene at Jacob var den eneste av 45 konfirmanter (gutter og jenter) det året som fikk
beste karakter («særdeles flink»). Munch var
ikke raus med karakterene! Kanskje Jacob tok
med seg slike minner fra oppveksten i Sannidal
til Sør-Dakota? Noen dikt og minner han skreiv
blei funnet etter at han døde. De viser at oppvekst i Farsjø-grenda betydde mye for han.
Så besøkte vi havna i Kragerø. Det var en solrik sommerdag med mange små båter på vannet. Jeg prøvde å forestille meg hvordan det må
ha sett ut i 1879, da et større skip må ha ankra
opp der, et skip som venta på å ta utvandrere
ombord. Det var underlig å stå på den plassen
hvor så mange mennesker forlot venner og familie for å starte på nytt i Amerika. Jeg lurer på
hva den da tjueett år gamle Jacob må ha følt da
han sto der, vel vitende om at han kanskje ikke
skulle se sine søsken igjen. Skreiv han brev til
sin familie i Farsjø etter at han kom til Amerika? Vi veit at Jacob var flink til å skrive og lese,
så han må ha sendt brev heim. Hvor blei det i
så fall av slike brev? De skulle jeg gjerne ha lest.
For ikke lenge sia oppdaga min bestefar i
Forest City kopier av fleire dikt som Jakob hadde publisert i det norsk-amerikanske magasinet Lutheraneren, for eksempel ett kalt «Ved
Aarskiftet» og ett om «Kristi Oppstandelse».
Lutheraneren blei utgitt på norsk av den norsklutherske kirke i Amerika. Disse dikta lå i en
skuff hos min bestefar i Forest City og har ikke
blitt lest på mange år. Bestefar Johnson oppdaga også et håndskrevet dikt skrevet av Jacob,
kalt ”Avskeden”, der han skreiv om hvordan det
føltes å si farvel til Farsjø-gården i 1879. Det er
trolig ikke utgitt tidligere.

Fortsettelse i neste nummer
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Viser fra
Sandøkedal
Fra Hasse Lønne, bosatt i Oslo og
med stor slekt fra Sannidal, har
Arven fått tilgang til et hefte med
tittelen «Viser fra Sandøkedal,
samlet og nedtegnet av Jørgen
Pedersen Tyvand og hans døtre i
året 1887».
Vi vil trykke noen av disse visene i
Arven framover, og begynner i dag
med

Barndomshjemmet
I Barndommens Dage da glade vi gaar
med Roser og Liljer på Kind,
Da ser vi ei Englen som
skjærmende staar
og titter i Hjertene ind.
I Barndommens Dage var alt som et Hav
af Perler og reneste Guld,
da visste vi ei at der fandtes en Grav,
et Hjemme blant Stene og Muld.
I Barndommens Dage, da ønsked jo vi
o gid, jeg var voksen og stor,
gid Skole og Skjænd og al Tvang var forbi
og selv jeg var Far eller Mor.
Nu er vi da voksne, i Sorgen vi gaa,
vi ser jo saa sorgfulde hen,
vi sukker, mens Taarer i Øinene staar,
o gid jeg var Barn igjen.

Gaver til Arven

( 9.03 – 3.09.2020)
OTN 500, EH 200, GTD 300, LHB 300, PT 1000, KMR 200, JB 200, KKD 100, IKB 100, AHL 300, LL 300, JE
300, RB 200, HS 200, MH 150, KØV 150, POP 300, SL 250, HH 250, ÅT 100, I-MA 200, ALS 200, RBA 500, JHT
400, ASGA 200, MS 200, GTD 300, NJL 150, NJ 200, BS 200, AJ 300, GT 300, JES 200, TM 200, KL 100, TEN
200, OG 200, DHS 200, HMÅ 200, AHB 250, ASH 200, JL 300, ØS 300, HRD 150, MKE 200, HJL 200, KME
200, FB 300, SH 200, EKN 200, KMT 250, HM 300, ML 300, JDA 200, KHK 200, HDL 200, IHN 200, A-WL
300,BKH 150, AM 200, KSL 200, ÅS 300, EHB 300, SA 200, SH 500, RL 200, ØH , TB 300, KHL 200, MKB 200,
GH 300, BL 200, GKD 100, BNF 200, KM 250, HL 200, MH 200, LS 200, PASK 300, THE 200, KS 300, MNNH
200, HLH 200, AOW 300, ØD 300, TB 300, KF 200, GWH 200, EB 150, AKSM 100, RG 500, JMA 400, KAS
300, ISJ 250, KL 200, AKG 200, TK 200, AE 250, RAH 200, OV 400, EJK 300, RHH 150, JA 300, OBR 200, PAE
300, Ukjent 100, OU-M 300, KM 500, HES 300, K-ES 500, OW 250, ACA 500, AB 200, OTG 250, JHS 300, NJK
200, JHØ 250, ADR 200, GTD 200, JNG 300, ABT 200, TM 200, EBF 200, HWL 200, TGD 300, ATB 200, SR
250, KS 300, LKT 300, ET 200, OS 150, TOK 300, SMS 200, JSB 250, TRS 200, KKS 250, ILO 100, PP 200, SEL
250, LJM 500, SL 200, OAE 300, UH 200, JF 400, BTE 300, ST 300, PS 400, TD 250, LTØ 200, JE 300, HAW
200, RGC 200, KOH 100, MSE 200, LS 100, LS 200, SB 200, KIO 250.

Folk i bygda som har levd
noen år, vet at «presten
Tande» var en allsidig person med mange interesser.
At han også malte og tegnet
litt, er vel kanskje ikke så
kjent.
På prestegården i Sannidal
er det malt et stort bilde på
brannmuren i trappa opp til
annen etasje, og «kunstneren» som har malt dette, var
bygdas folkekjære prest.
Bildet er usignert og malt
ca. 1935. Det er 2,1 m bredt
og 2,4 m høyt
Motivet er Sannidal kirke,
og mannen som går bak
plogen, er Aslak Moe
(1860 – 1952).
Teksten under bildet henviser til bibelen og Luk. 9. 62,
men er hentet fra salme nr.
633 i Dansk salmebok.
« Har hånd du lagt på
Herrens plov, da se dig ej
tilbage».
O.B.
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Dugnad Bygdetunet 2020
Vi har et bygdetun i Sannidal som jeg tror vi med sikkerhet kan si at alle
Sannidøler har et spesielt forhold til. Men gamle bygninger krever vedlikehold, og slikt skjer gjennom dugnad i bygda vår.
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N

å var det stort behov for å få tjæret husene, da det var mange år siden dette var
gjort sist. Interessen for å være med på dugnad
var overveldende, og lørdag den 13. juni møtte
Bjørnar Tonstøl, Arild Eggum Humlestad, Jostein Nesland, Tor Martin Grue, Jan Sundbø og
Ole Tommy Nyland opp på Bygdetunet.
Med godt utstyr og driftige karer klarte gjengen å tjære alle husene på en dag. Etter mat og
drikke på kvelden var det en sliten og tjære-

luktende gjeng som dro hjem til sengs.
Det blir flere oppgaver som må tas tak i de
neste årene, så det er godt å vite at det fortsatt
er stor dugnadsvilje, som det alltid har vært i
Sannidal.
Nå er bygdetunet klart for neste års 17. mai,
som vi håper vi får anledning til å feire på Bygdetunet igjen i 2021.

O.T.N.
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Lønne – del 5
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 - 4 stod i Arven nr. 114, 115, 116 og 117.
ALFRED SNØÅS kom til Vestgård som forpakter
ca1945. I 1947 kjøpte han Sannidals første traktor, en Ferguson. Den var bensindrevet og hadde
ca. 25 hk. Han farta rundt i hele bygda og pløyde
og harva for folk. Etter hvert fikk han også slåmaskin Dette var svært spennende for oss guttungene. En stor drøm var lenge å få sitte i fanget
til Alfred og styre traktoren. Til slutt tok jeg mot
til meg og spurte og han var velvillig. Det var
en stor dag. Siden ble det flere turer på Alfreds
fang. Alfred var «ei seig reim». I onnene starta
han grytidlig og holdt på til bortimot midnatt.
Han var dessuten en jovial og trivelig kar som
alle likte. Han bodde på Vestgård noen år før
han giftet seg med Ingrid Eikehaug og bygde nytt
hus ved Humlestad. Senere kjøpte han en større
traktor med gravemaskin og gravde hustomter,
veger og dreneringsgrøfter.
THEODOR BRÅTANE kjørte rute til Kragerø
med sin lille buss, Oldsmobil modell ca.1939. Det
var 17 sitteplasser og plass til melkespann bak.
Knut Tore og jeg møtte ofte opp ved Lystokkbakken og fikk kjøre med til vegs ende ved Bråtanevegen. Det skulle ikke mye til for å begeistre en
guttunge i på den tiden.
Noen ganger på sommeren kjørte Theodor
søndags-turer. En gang dro vi helt til Bamble
kirke på stevne.
I forbindelse med Theodors melkekjøring, var
det bygget et skur for melkespann og div. gods på
Tangen. Dette ble et samlingspunkt på kveldene.
På veggen ble plakater for møter og samlinger
slått opp. Ca.1950 ble dette byggverket kjørt opp
til Prestegårdsvegen og tjente her samme formål.
JULA
Jula var alltid en festlig tid. Mitt fjerneste minne
om jul var da mor lukte kjøkkendøra og gikk inn
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i kammerset for å pynte treet. Jeg husker jeg
stod med det ene øyet i nøkkelhullet. Da hun var
ferdig, ble døra åpnet og treet kom til syne i all
sin glans med levende lys. En gang var vi også på
Lønne hos Bestemor og Bestefar. Det som gjorde
inntrykk den gange, var at det kom en nisse med
sekk og gaver. I ettertid forstod jeg at det var
Moster. Den jula fikk jeg kopi av et salonggevær
og Knut fikk gyngehest laget av en orekubbe.
Det var nok bestefar som hadde vært en tur ved
høvelbenken. Ellers var det enkle nyttige ting
i pakkene. Det var også mye god mat og gang
rundt juletreet med julesanger. Det var vanlig å
gå julebukk til naboene. Masker ble laga av litt
stiv papp og tegna på med fargeblyant. Vi fikk
gjerne en kakebit der vi var innom.
Når vi ble eldre og kom på sløyden på skolen,
var det vanlig å lage julepresanger der. En gang
laga jeg en hagebenk som ble gjemt i løa til julaften.
SKIBAKKER OG ANDRE AKTIVITETER.
Det var mange små skibakker rundt i bygda.
Lønnebakken, Vottåsen ved Nygård, Holtbakken,
Merrfjell, Lyngåsen, Bråtanebakken Skaubakken, Rindekollen, Årdalsbakken. Det var guttungene som bygde dem opp og holdt dem ved like.
Foreldrene hadde ikke tid til slikt. Det var dyrt
å skaffe seg hoppski. Jeg kjøpte først et par ski
av Torbjørn Nygård for 40 kr. Siden kjøpte jeg et
par av Oddvar Tobiassen for 50 kr. De står i stabburet fremdeles.
Jeg kom aldri så langt at jeg deltok i skirenn,
men vi konkurrerte mye på lengder. Det var særlig Lønnebakken som ble min skibakke. Straks
det var snø nok, møttes vi guttungane og begynte å tråkke bakken. Så måtte det måkes opp
en diger haug som skulle bli hopp. Det var nok
nærmere en meter høyt. Den største jobben var
å lage en provisorisk bru over elva, ca. 10 meter

nedenfor Lønnebrua. Det ble hogd to tørrgraner
som ble lagt med ca. en meters avstand. På tvers
ble det lagt rikelig med granbar og noe snø på
toppen. Når unnarennet hadde festa seg, kunne
hoppinga starte. Lengdene varierte fra 10 til 20
meter. Mitt lengste hopp var 19,5 m. Avstanden
fra overgangen og bort til brua var så pass lang
at de fleste traff brua. Hvis noen fikk problemer, var det bare å kaste seg ned. Alle hoppa
var nok ikke stående, det hendte ofte vi måtte
over ende. Når forholda var gode, var vi i bakken
hver eneste ettermiddag. På søndagene kom det
ofte noen gutter fra Kil oppover. Da kunne det
komme ganske mange tilskuere til bakken. Det
var bare guttane som hoppa i bakken.
En fornøyelig tildragelse fant sted en søndag ettermiddag. Vi stod noen på toppen og venta. Da
kom Ivar Byholt med bikkja Runa i helene. Er
det klart spurte han og dermed satte han utfor
med bikkja i helene. Han ramla rett før hoppet
og seilte sidelengs ut fra kanten og landa med et
smell på kulen.
Bikkja ble stående litt rådvill på toppkanten,
men så hoppa den ned og gikk bort og slikka
Ivar i ansiktet.
Tilskuerne ble noe overrasket, men da han
reiste seg opp, brøt jubelen løs. Det ble med det
ene hoppet for hans del.
En helg hold vi på i bakken hele tiden. Det ble
nok litt stritt for foten, for etter et nedslag fikk
jeg en senestrekk bak i venstre fot. Den satte seg
skikkelig fast og jeg sleit med smerter der i to
— tre år. Jeg fikk fysikalsk behandling og spesialsåler, men det var likevel seigt å bli kvitt.
En søndag arrangerte Speidern skirenn i
Lønnebakken. Det var mange deltakere og stort
publikum. Kjell Søndbø vant rennet, jeg ble nr.
to, ett poeng bak ham. Samtidig var det utforrenn. Det startet på toppen av Furuåsen og
hadde målstreken vest for Lønnebrua. Når det
var is på veiene, var det populært med rattkjelke. Jeg tror alle guttungene hadde rattkjelke. Vi
gikk til Øverbø og rant ned til Tangebrua eller vi
gikk til litt ovenfor Sjuers og klarte å renne ned
til Lislaubrua. Det var svært få biler på veien.
Jeg kan ikke huske at det skjedde noen ulykke
med kjelker.
Når det var sterk skare, kunne vi kjøre rattkjelke hvor som helst på jordene. Det var gjerne
plass til to på en slik kjelke. Noen var større og
hadde plass til tre eller fire.
Når isen la seg på Kilsfjorden, var det svært
populært å sparke utover for å pilke torsk eller

Lars Jacob, Aase Marit og Knut på ski 1. mai.

annet. Da var det nødvendig med issvekke eller
en god barkespade for å lage hull i isen. Det var
spennende når pilken hukka i og du stod der
og dro opp. Ofte var det mindre fisk på 1- 2 kilo,
men det slang også noen på 6 - 7 kg.
Når det var potetopptaging, var det oftest med
et par guttonger ekstra. Tor Thorsen var fast på
Lønne. Far oppdaget at han var flink og arbeidsom. Etter matpausa, når de voksne skulle
hvile, løp vi i skogholtet og lekte gjemsel, opp i
trærne eller bak busk og kratt.
Vi laga også vannhjul «kvernkall». Denne ble
montert nord for Gamlejordet «Under åkrane»
ved utløpet av ei dreneringsgrøft. Det var særlig Knut Tore og jeg som jobba mye med dette
prosjektet. Vi laga en solid dam med luke og en
lang renne ned til hjulet. Det var en stor tilfredstilleles å se kallen rase rundt så spruten stod.
Liv Bråtane og mor var svært bekymret for at vi
skulle pådra oss forkjølelse i det kalde vannet,
men vi var ikke til å stoppe.
Borte ved Haghaugekra var det ei naturlig hole
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i fjellet der det samla seg vann, kanskje 1,5 x 4
meter. Der var det flott å seile med små barkebåter. Her var det til tider stor aktivitet. Det
hendte nok at vi plumpa ut i, men den var ikke
dyp og slett ikke farlig.
Om vinteren var det som regel sterk is på vanna
seint på høsten. Da var det skøyter som gjaldt.
Vi hadde enkle skøyter som ble festa til skiskoa
med reimer. På ettermiddag kunne det være en
stor flokk med barn og ungdom på Lofthaugkjenna. Vi laga en bane og tok tida på en runde
eller tre. Vi laga oss også køller av bjørkestrangler og spilte en slags hokky.
Om høsten kan en se hvite bobler under isen.
Det er gass fra organisk materiale som råtner
på bunnen. Denne gassen er brennbar, Det er
trolig metangass. Når det mørknet, tok vi en
kniv og stakk to hull i bobla. I det ene hullet
blåste vi, i det andre holdt vi en fyrstikk. Da
fikk vi en flott lysende fakkel noen sekunder.
På søndagene kom det ofte foreldre og andre
voksne for å se på ungene som boltret seg. Noen
hogg hull i isen og pilka tryte.
Konfirmasjonstiden
Det vanligste var å stå til konfirmasjon det året
du slutta i 7. kl. I mitt kull var Tor Thorsen. Han
var født i oktober og måtte derfor vente til året
etter. I solidaritet med ham valgte vi andre også
å vente et år. Det ble derfor sommeren 1953 at
jeg «gikk for presten». Og presten var den gang
Torkel Arnold Tande. Han var også speiderleder
og vi hadde et greit forhold til ham. Undervisningen foregikk i
våpenhuset der vi
satt på noen enkle
benker uten ryggstø.
Jeg husker svært lit
av det som ble forelest. Antagelig var
mye en repetisjon fra
kristen-domstimene
i skolen.
I løpet av sommer/
høst var det leir for
konfirmantene på
Risøya. Der var vi
sammen med dem fra
Gjerstad og Søndeled.
Konfirmasjonssøndagen forløp greit og jeg
tror vi svarte det som
var forventet. Det
var enkle spørsmål.
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Etterpå var det selskap med familie som gjester
hjemme på Lønne med middag og kaffe.
Jeg husker far og onkel Robert holdt taler for
meg. Det var nærmest litt pinlig. Jeg fikk nok
noen gaver, men det er uklart hva det var. De
fleste gavene tror jeg var penger, muligens 4 —
500 kr.
Senere på høsten hadde konfirmantene tur
til Oslo. Vi var da invitert av Sannidalslaget i
Oslo som også innkvarterte oss. På lørdag var
det omvisning på forskjellige steder i Oslo og til
sist i Stortinget. Tande hadde på den tiden blitt
stortingsmann. Om kvelden var det fest i Lærerinnelagets hus. Så kom det mest spennende.
Hvor skulle vi overnattes? De som hadde familie
i Oslo ble sendt dit. De fire guttene fra Vestbygda, Asbjørn, Knut Tore, Tor og jeg pluss to jenter
fra Farsjø ble sendt til Fru Rinde i Dalsveien.
Dette var et herskaplig hus og vi syntes dette
var stas. Da vi våknet om morgenen, var skoa
våre borte. Vi fant dem på utsiden av døra,
blanke og nypussa.
Så var det frokost rundt et digert bord i spisestua. Ned fra taklampa hang en ledning med en
knapp. Hva var det? Jeg ble utfordret til å trykke
på knappen og vips så sto betjeningen i døra. Jeg
ble ganske beskjemmet.
Det som også gjorde inntrykk var at under asjetten lå en tier som en gave til oss. Ti kroner var
en betydelig sum for en femtenåring den gang,
kanskje en tredel av daglønna til en voksen.
På en av juledagene ble hele konfirmantkullet
invitert til Prestegården. Da var det brus kaker
og div leker. Det var også stas.

Sannidal Historielag ønsker flere
medlemmer!

M

ange tror nok at historielag er noe
for eldre mennesker. Ja selvfølgelig,
men det trengs også rekruttering av yngre
medlemmer, folk som vil og kan lære og
sette seg inn i alt de «gamle» kan og vet.
Dugnadsarbeidet som i sommer er utført på
bygdetunet, viser at det heldigvis er mange
som ønsker å bidra. Sannidal Historielag har
et flott bygdetun med mange bygninger som
skal vedlikeholdes. Dette kan medføre store
utgifter, og to store inntektskilder har i år
gått ut, det vil si både årsmøtet og høstmøtet.

De som har e-postadresser, må gjerne oppgi
disse og få fakturaen på mail. Mye porto ville
vært spart for historielaget.

Sannidal Histo
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2021

Det skal lages og selges årskalendere før jul,
dette gir normalt et pent overskudd. Det
blir stand på Alti Kragerø, de blir solgt hos
Eurosko på samme sted, og historielagets
styre kan skaffe dem. Dette er også fine
julegaver!
Meldingsbladet Arven er en selvgående del
av historielaget. Bladet går ut gratis til alle
som ønsker det, og trykking/utsending dekkes utelukkende av gaver øremerket Arven.
Medlemskap i historielaget er uavhengig
av bladene. Det er en kontingent for tida på
kr. 150.- pr. person. Dette går da til å støtte
historielagets øvrige arbeid, i hovedsak
vedlikehold av bygdetunet. Det er også viktig
at eksisterende medlemmer betaler denne
kontingenten, da statsstøtte gis for antall
betalende medlemmer i laget.

Følg også med på nettsida:
https://sannidalhistorielag.no/
Der kan det letes i gamle bilder, videoer,
noen dokumenter, alle Arvens utgitte blader,
til nå 117 utgaver, og det kan sendes inn
bilder/historier eller velge medlemskap
under https://sannidalhistorielag.no/
kontakt-oss/. Selvfølgelig finnes det en Facebookside også: https://www.facebook.com/
sannidalhistorielag/.

Den første traktoren i Sannidal

S

om Lars Jacob Moe skriver på annet sted
i dette bladet, kjøpte Alfred Snøås den
første traktoren som var i bruk i Sannidal.
Dette var en Ferguson, og den befinner seg i
dag på Bråtane, hos Olav Bråtane.
I Arven nr. 38 (1/1993) trykket vi for øvrig
et intervju med Alfred Snøås, gjort av tre
gutter i ei lokalhistoriegruppe ved Sannidal
ungdomsskole. Snøås forteller der bl.a. at
han kjøpte traktoren i 1948 hos Telemark
Maskinforretning i Skien. Med traktoren dro

han rundt til bøndene i Sannidal og pløyde
jorder og dro tømmer i skogen. Han fikk
betalt for hver time han jobbet for dem.
Olav Bråtane forteller til Arven at hans far
kjøpte traktoren av Alfred Snøås i 1957, og at
Olav dermed har brukt den siden han var 13
år. Traktoren er fremdeles i orden, selv om
den akkurat nå trenger en liten reparasjon.
Den var senest i bruk i 2019. I Arven nr. 40
viser vi et bilde av traktoren.
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Adr.: Gunnar Aabøe
Solstadbakken 16
3766 Sannidal

Hytta ved
Storfiskvann

Jørgen Tyvand
(1900 -2000)
foran hytta si ved
Storfiskvann, tidlig
på 1960-tallet.
Bildet tilhører Per
og Wenche Tyvand
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