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Kultur og bærekraft
På besøk hos Abraham Thomas på Sørdalen

Foto fra lufta av Sørdalen, med utsyn vestover Breivann.
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Arven var på ettersommeren i år på besøk hos 
Abraham Thomas Sørdalen i Kjølebrønd, et 
besøk som nesten tok pusten fra oss. Det er 
nemlig ikke småtterier denne mannen har 
fått til på gården sin! 
Det første vi møter, er et verksted som også 
inneholder et museum med et utrolig innhold 
av allverdens «rariteter». Vegg i vegg med 
dette har Abraham bygd opp et imponerende 
sagbruk som driftes med egenprodusert 
strøm fra et eget vannkraftverk på gården, 
samt kraft fra to store solcellepaneler. Går-
den er selvforsynt med kraft fra disse anleg-
gene. I tillegg leveres det kraft inn på nettet 
til Kragerø Energi. 
Rett nedenfor huset har Abraham opparbei-
det en egen fiskedam med regnbueørret. Fis-
ken i anlegget stammer fra et fiskeoppdretts-
anlegg  som han også har bygd opp på gården. 

Abraham ble født i 1938 og vokste opp på 
Sørdalen i Kjølebrønd. I perioden 1962-1979 

bodde han andre steder, men i 1979 var det nye 
huset hans ferdig, og han og kona, Lillian, og 
barna, Jorunn og Ole Jakob, flyttet tilbake til 
Sørdalen. Huset ligger veldig flott til med utsikt 
vestover Breivann, som er 1 km langt og 800 m 
bredt. Ute ved vannkanten er det også bygd opp 
ei fantastisk hytte med badeplass. Sønnen til 
Abraham, Ole Jakob, har videreutviklet hytte-
plassen med bl.a. en egen bakerovn, for å nevne 
noe.

Det har vært gårdsbruk på Sørdalen i hvert 
fall siden 1700-tallet. Abrahams oldeforeldre 
kjøpte gården i 1869 (se: Bygdebok for Sannidal 
og Skåtøy, bind 1, s. 321-322), og siden har slekta 
hans eid eiendommen, som er på ca. 800 mål.

Det er helt utrolig hva Abraham har fått til på 
Sørdalen, og det i tillegg til full jobb. Han arbei-
det flere steder, men lengst «fartstid» hadde 
han på Vafos Brug og Kragerø videregående 
skole, begge steder 18 år.

Ellers forbinder nok mange Abraham Sørdalen 
med å være aktiv politiker for Venstre i Kra-
gerø kommunestyre i mange år, samt å være 
programleder i nesten 25 år i  «Bygda vår», en 
ukentlig programpost i lokalradioen «Hallo Kra-
gerø», som var på lufta fra 1989 til 2016.

Kultur og bærekraft  
På besøk hos Abraham Thomas på Sørdalen

De gamle husene på Sørdalen er fremdeles flotte bygninger: låven, våningshuset og bryggerhuset.

Abraham mater regnbueørreten i fiskedammen 
rett nedenfor huset.
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Abraham har skrevet bøkene «Tømmer- og 
vedfløting i Kjølebrøndsvassdraget» (i samar-
beid med Kjølebrønd utmarkslag) og «60 år 
med pionerbedriften Sørsmolt 1955-2015». Den 
sistnevnte boka skal komme i 3. opplag i 2021, 
og da skal Abraham få med de siste fem årene, 
2015-2020, også. Nå er han nettopp ferdig med 
boka «Historien om skogbruket i Sannidal fra 
1911» (i samarbeid med Skogeierlaget). Det er så 
mye som ennå er ugjort! sier Abraham.

På Sørdalen står det mange bygninger, og de 
fleste har Abraham bygd opp. Han sier selv at 
han har 21 tak å ta vare på!

Som avslutning på Arvens flere timer lange 
rundtur på eiendommen, ville Abraham vise 
oss den restaurerte dammen ved utløpet av 
Fossvann, en kjapp spasertur (82-åringen er lett 
på foten!) fra gården. Her ved Fossvannsdam-
men ble det i 2010, i tillegg til restaureringen, 
satt opp en minnetavle som forteller om tøm-
merfløtingen i Kjølebrøndsvassdraget. Abraham 
husker godt det sterke inntrykket tømmerstok-

Allerede i 1993 anla Abraham et eget kraftverk på gården, i Kvernhusfossen. Vannet kommer fra Lang-
vann, der elva renner med et 24 meter fall på vei til Breivann. Vannet renner gjennom 94 meter med 
rør fra Åletjenn. Installert effekt er 10kW. I de seinere årene er det også satt opp to solcellepaneler på 
Sørdalen. Vannkraftverket produserte 45.000 kWh i 2019, og de to solcellepanelene 5.000 kWh (2.500 
kWh på hvert av dem). (En gjennomsnittlig husstand bruker ca. 20.000 kWh i året.) Av disse til sammen 
50.000 kWh brukte Abraham 30.000 på gården, og resten ble levert ut på nettet til Kragerø Energi.

Kverna på Sørdalen laftet Abraham opp for ca. 
10 år siden, på holdesteinene til den opprinnelige 
kverna på gården, som var bygd i 1890. I dag er 
kverna uten kvernkall, og drives med motor. Den 
kan produsere 25-30 kg i timen. Inne i kverna fin-
nes det også et lite museum, der vi bl.a kan se ei 
karbidlampe.

Det er vel ingen overraskelse at Abraham har sitt 
eget sagbruk på gården. Dette drives av egenpro-
dusert strøm.
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kene i elva gjorde på ham som ganske ung gutt. 
Her ved dammen holdt fløterne matpause. Vi 
satte oss ned, og Abraham spilte et opptak fra 
et historielagsmøte på 1980-tallet der Aud og 

Thomas J. Brekka spilte og sang «Ved den gamle 
fløterdammen», med tekst av Hans Mjelland. 
Det ble riktig så stemningsfullt!

 Tekst og foto: RG og GA

Ved den restaurerte Fossvannsdammen. Dammen ble opprinnelig bygd 1889-90 av bøndene i distriktet. 
Behovet hadde kommet etter at etterspørselen etter tømmer både nasjonalt og internasjonalt økte i siste 
halvdel av 1800-tallet. I det første året ble det fløtet ca. 800 kubikkmeter tømmer ut her, og dammen 
var i bruk til 1960. Da begynte maskiner og skogsveier til traktorer og tømmerbiler for alvor å overta 
driften i skogen og transporten av tømmeret. Folk fra Kjølebrøndsvassdragets utmarkslag restaurerte 
dammen 2007-08.

Nærmere vannet, mellom huset og hytta, har Abraham bygd opp ei koie, i furu. Inne i den kan vi se et 
flott skap i eik fra Sørdalen. I bordet der inne er det alm som er brukt. 
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Abraham har innredet et eget omfangsrikt museum og hobbyverksted på Sørdalen. Der finnes bl.a. de 
første motorsagene som kom; den eldste er fra 1950-tallet og veier 17 kg. Her er også div. redskap, bl.a. 
ei tømmersaks til å ta opp sekketømmer. I det ene hjørnet av rommet er «studioet» til «Hallo Kragerø» 
rigget opp. Vi finner radioer og kassettspillere i alle aldre og fasonger. Ellers er skisamlingen i museet 
imponerende. Ett av parene er fra 1800-tallet. Det er de spisse skiene som er par  nr. 2 t.v. for vinduet. 
(Fridtjof Nansen brukte samme skitypen da han gikk over Grønland i 1888.) Disse lå på Enggrav etter 
Dorothea Lindheim (som var gift med Kristen Lindheim). De røde skiene som står opp mot vinduet, ble 
brukt av Abrahams datter, Jorunn, da hun gikk på ski over Grønland da hun fylte 50 år i 2013. Oppe 
under taket henger bl.a. Dag Michelsens ski. Disse har han hoppet med etter Wirkola to ganger! Ellers 
finner man ski etter tre kjente skimakere fra distriktet i samlingen til Abraham: Isak Lindheim, Jens 
Levang og Wilhelm Olsen.

Utsikt fra huset til Abraham mot koia og Breivann.
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Her følger Jakobs dikt om å utvandre fra 
Farsjø. Diktet er undertegna «Jacob 

Johnson, Howard, SD», så denne versjonen må 
han ha skrivi i Sør-Dakota, men diktet skildrer 
tydelig avskjeden med Farsjø før eller like etter 
avreise. Han uttrykker forventning til utreisa, 
men også sorg ved å forlate Farsjø og familien 
der. I barneåra i Farsjø-grenda, skreiv han at 
han var «glad som Fugl i Birkelunde»:

 «Avskeden»

Naar i Ungdoms lyse Vaar
vi vor Livsvei skal betræde,

da det gjælder at vi gaar
efter det, der os skal lede.

Guds Ords Lys vi følge maa,
Hvis vi Lykke sand skal faa.

Ungdomslivets dybe Trang –
den bør aldrig udestænges;
hvis den lider under Tvang,

vor Livs Saga vil forvrænges.
«Aandens Kilder, Tankens Flugt»

maa ei være indelukt.

Nu med denne Trang i Bryst
gaar jeg ud i Verden vide.

Ud – har længe vært min Lyst;
Lysten før er sat tilside;
derfor noget sent det er

min Bortreise herfra sker.

Hvordan det mig saa vil gaa
er en uforklaret Gaade,

som ei nu kan Løsning faa,
Blikket kranses av en Taage.

Og ei tjenligt det mig blev,
om den Taage fra mig drev.

Reisefærdig jeg nu staar
og mit Barndomshjem forlader.

Hvor jeg end i Verden gaar,
dig jeg ei af Minde taber.

Stedet, hvor min Barndomssang
lød, ei overstraales kan.

Saa farvel mit Barndomshjem,
fagrest Plet paa Jorderige;

Her maa Sne, naar Vaar trær frem,
Plads for Græs og Blomster vige.

Her stod Skoven altid grøn,
her lød Fuglesang saa skjøn.

Her, hvor Lyset først jeg saa,
glad som Fugl i Birkelunde

sprang jeg om med Venner smaa
Glædesraab fra vore Munde

lød fra Morgenstund til Kveld
Barndomshjem farvel, farvel!

Farvel Far og Søsken kjær!
Jeg vel knapt Jer ser herefter.
Hvad jeg maaske tidt mod Jer

feilet har, giv det mig efter!
Gid en Gang vi samles der
Hvor der ei Skilsmisse er!

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 2 • AV JULIA JOHNSON
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Jakobs åpnings linjer er utvilsomt inspirert av 
et dikt ”over de Høie Fjælle” av Bjørnstjerne 
Bjørnson, utgitt i romanen Arne (1858), der 
hovedpersonen drømmer om å flytte ut fra 
en norsk dal, som han opplever som trang og 
innestengt. Jakob må ha lest Bjørnson. Sita-
tet som brukes av Jacob i det andre verset er 
(ifølge Øyvind) ei berømt linje fra et dikt kalt 
”For trykkefriheten” (1840), av Henrik Wer-
geland, som Jakob altså også må ha lest eller 
hørt. Legg merke til følelsen av både lojalitet og 
frihet i Jakobs dikt. Han innrømmer at han ved 
avskjeden er i en slags tåketilstand, men han 
ønsker ikke å ombestemme seg. Han kjenner 
på at han må stå i det usikre. Til slutt i diktet 
bruker Jacob et bilde av himmelen som et sted 
der en skal slippe å ta farvel. Det er et bilde 
som står som sluttpunkt i mange brev fra nor-
ske innvandrere til familier i Norge.

Ole Tommy har også informert meg om at Ja-
kob Jonsen Farsjø ikke var den eneste i Farsjø 
familien som reiste til Midtvesten. To av hans 
tanter (hans fars søstre) Ingeborg Marie Jør-
gensdatter Farsjø (født 1820) og Maren Jørgens-

datter Farsjø (født 1817) hadde utvandra til USA 
i 1853 (Fellesbindet, s. 159). Ingeborg er oppført 
som singel, mens søstera, Maren, emigrerte 
med ektemann (Kristofer Tomassen Svenum) 
og tre barn (se Nyland, s. 67). Ifølge bygdebok-
komiteen for Sannidal og Skåtøy, dro også Ja-
kobs yngre bror, Jon (født 1863), til USA (Bygde-
boka, s. 43). Jeg vet ikke hva som skjedde med 
Ingeborg, Maren og Jon Farsjø i sitt nye land, 
men ønsker å finne ut meir om det. Kanskje 
hadde min Jacob ’ s tanter, Ingeborg og Maren, 
som alt var i USA, inspirert ham til å emigrere? 
Jeg skulle ønske jeg visste noe om det.

Til slutt kom jeg til den gården i Farsjø-grenda 
som min tipp-oldefar hadde forlatt. Denne Far-
sjø gården blir ofte referert til som «den midtre 
gården på nordre Farsjø» (se Sannidalboka, 
42–43). I henhold til 1999-utgaven av Norske 
gardsbruk: Telemark II (s. 312) har den Farsjø-
gården som Jacob kom fra, rundt 1362 mål med 
skog. Ingjerd Isaksen fra nabogarden var også 
sammen med oss der. Jeg så på hus og stabbur. 
Våningshuset på gården blei bygd rundt 1750, 
seinere er det bygd på og restaurert. Stabbu-

Forfatteren, Julia Johnson, på brygga i Kragerø.
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ret er fra rundt 1830 og må ha vært om lag det 
samme på tipp-oldefar Jacobs tid som i dag. 
Den nåværende eieren er Øyvind Aarlid, olde-
barn av Jakobs bror, Eilert. Så gården er slik 
sett i min familie! Takk for at jeg fikk anledning 
til å oppdage mine røtter i Farsjø!

La oss til slutt gå tilbake til min tipp-oldefar, 
Jacob Johnson. Lite er kjent om hans liv i Midt-
vesten, men vi veit at han, etter å ha utvandra 
fra Farsjø, til slutt busatte seg i Howard, South 
Dakota. Han var gift med Mary Johnson, født 
Fossum (1864–1947). Da Jakob døde i ei bilulyk-
ke i 1938, publiserte den lokale avisa en nekro-
log med et bilde av ham. Der står det følgende:

”Jacob Johnson, 80-year-old pioneer resident of 
Miner County and a resident of Howard, was 
buried from the Bethany Lutheran Church at 
Howard recently. Mr. Johnson, a pioneer edu-
cator and politician throughout south-eastern 
South Dakota, was killed when a car […] struck 
him as he was crossing a Howard street. The 
victim was either treasurer or deputy treasurer 
in Miner County for 34 consecutive years. He 
was a charter member of the Belleview Lutheran 
church, located north of Howard, and a char-
ter member of the Bethany Lutheran Church in 

Howard. He is survived by his widow and six 
children.»

Jacob er også nevnt i et oppslagsverk om 
norsk-amerikanske menigheter, nemlig O. M. 
Norlies, Norsk Lutherske Menigheter i Amerika 
1843–1916 (publisert på norsk i Minneapolis 
i 1918). Der står det at Bethania norsk evan-
gelisk-lutherske menighet i Howard, SD, blei 
grunnlagt i 1903 og at Jacob Johnson var en av 
de tjue som var med fra begynnelsen. I 1914 
var medlemstallet vokst til 133 (Norlie, Vol. 1, s. 
982). Jacob står oppført som medlem av menig-
hetsrådet heilt fra starten. Den første presten 
i Jakobs menighet var Mads O. Andenæs, som 
hadde vært lærer i Porsgrunn. Bethany-menig-
heten i Howard besto av 133 medlemmer i 1914, 
da Jacob Johnson fortsatt var i menighetsrådet 
(Norlie, s. 982).

Her er til slutt litt av fortellingen om hvor-
dan det gikk med en grein av Farsjø-familien 
i Midtvesten. Tipp-oldefar Jacob etterlot seg 
altså seks barn, ett av dem var min oldefar, O. 
J. Johnson. Han vokste opp i Howard, South 
Dakota og gikk på St. Olaf College i Northfield 
i Minnesota, der han studerte matematikk og 
fysikk. O. J. begynte som lærer før han tok vi-

Forfatteren ved 
stabburet i Farsjø.
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Viser fra 
Sandøkedal (2)

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 trykker noen av 
disse visene i Arven.

En vise
Ak Kjerlighet hvor er din lige                                                             

som udi alles Hjerter monne bo,
hvor fornøieligt er det at sige                                                    

at Venner hinanden er tro.

Det stedse fornøier mit Hjerte  
hver Gang som jeg tenker paa dig, 

fra første Gang du mig begjerte                                                       
du alltid var yndet af mig.

Jeg maa for det Mindet bekjende                                                   
at jeg haver elsket en Ven,                                                                   

jeg elsker bestandig en Veninde                                                        
som elsker oprigtig igjen.

Endel det til mig monne sige                                                      
til mig lyder Ordene saa,                                                              

hvorfor tog du ikke en af de Rige?                                                       
Jeg ved at du de nok kan faa.

Hvad nytter hverken Rigdom eller penge 
naar Sindet det ei falde kan? 
Fornøielsen bliver saa ringe                                                     
og Tiden den falde saa lang.

Men naar vi fornøiet kan leve                                                        
og have det daglige Brød,  

hvorfor skulle vi tragte efter mere?  
Gud under oss det til vor Død.

Hermed vil jeg slutte min Vise  
min Pen og Papir legges hen,                                                

udaf Kjerlighed skriver jeg Visen til dig                                          
min utvalteste Ven.

5 Takk til Ole Tommy Nyland og Øyvind T. 
Gulliksen for god hjelp med stoffet og med 
artikkelen.

dere utdanning. Til slutt blei han professor ved 
Waldorf College i Forest City. Waldorf College 
blei starta av norsk-amerikanere i Iowa. I 1917, 
da de forskjellige norsk-amerikanske lutherske 
kirkene gikk sammen, hadde Waldorf College 
300 studenter. Min oldefar, O. J. Johnson blei 
dekan for denne høgskolen. Hans sønn Ro-
bert (Bob) er min bestefar. Robert vokste opp i 
Forest City, Iowa. Han gikk på Waldorf College 
og Luther College før han begynte som arki-
tekt.

Jeg er glad for at jeg fikk oppleve å kunne 
knytte banda tilbake til Farsjø i Sannidal.5  
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I «koronaåret» 2020 har det ikke vært noen arrangementer på Sannidal Bygdetun,  
og det har nesten ikke vært organisert besøk heller.

Men den siste onsdagen i oktober var 7. klasse ved Sannidal skole på «uteskole»-tur, og de la veien 
opp til Bygdetunet. De fikk høre om historien til og ideen bak Sannidal Bygdetun. Dessuten lærte de 
om hvor alle husene på tunet kommer fra. Deretter fikk de en rundgang i første etasje i Heglands-

huset. Dette var en grei og spørrelysten gruppe, og tida gikk så altfor fort!
           
 RG

Gaver til Arven   
( t.o.m. 11.11.2020)

TI 150,- KKØ 200,- HWL 200,- AJA 100,- JTH 300,-LTØ 200,- AGF 100,- AAK 200,- GKD 100,- ADR 500,- 
IRMB 250,- NJK 200,- MBM 200,- GH 500,- TD 300,- IHS 200,- OG 200,- OBR 150,- TEN 200,- KAO 

200,- KAK 100,- JP 200,- BJD 200,- ILO 100,- RG 150,- ØTG 400,- TGD 250,- KOH 100,- KKL 150,- KJS 
500,- SEM 200,- IR 300,- KTB 200,- JDA 300,- GTH 200,- Ukjent 300,- JTT 200,- IKS 500,- PAN 200,- FB 
300,- RJ 200,- SL 150,- ON 200,- HM L-Ø 250,- NES 200,- AE 300,- KMT 200,- ÅBT 200,- ATB 200,- ME 
100,- KPF 200,- GE 200,- EL 200,- HLH 200,- JA 300,- KT 200,- HHB 150,- THE 200,- TA 250,- ØH 200,- 

WEH 200,- ET 200,- AKSM 100,- POP 300,- A-GKK 200,- BSS 200,- LS 100,- TS 250,- KB 250,- Ukjent 
300,- EDJ 300,- PH 300,- AE 500,- KRS 300,- RGC 200,- KTLS 100,- EBF 200,- IMBE 300,- KE 200,- PCS 

200,- SB 200,- ALFS 200,- TR 200,- IL 200,- BJS 250,- ØS 300,- EH 150,- KHK 200,- ATS 200,- PIAM 
200,- OL 200,- TM 200,- ØVF 200,- SB 200,- AL 300,- RL 300,-

Trivelig besøk på Bygdetunet
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Folketelling for Sannidal 1920 
er nå gjort tilgjengelig på nett

I Europa begynte de med folketellinger på 
1700-tallet, den første i Norge i 1769. Den 

var numerisk, det vil si at antall personer i en 
husstand var oppgitt, men ikke inneholdt navn. 
Dette var med hovedmål det samme, innkalling 
til militærtjeneste og for skatteinnkreving.

I 1801 ble den første landsomfattende nomi-
native tellingen holdt, det vil si at her er alle 
oppført med fullt navn. For første gang er kvin-
nene med. Det ble senere holdt mange tellinger, 

Folketellinger har i årtusener blitt holdt 
i hele verden av forskjellige grunner. 
De eldste tellingene man kjenner til, ble 
foretatt i Babylon, Egypt og Kina allerede 
2000-3000 f.Kr. Romerrikets folketel-
linger er kjent fra Bibelen, der de kalles 
manntall. Den gang var det gjerne en 
hovedgrunn, nemlig å registrere alle som 
kunne benyttes som krigere. 

Her sees et utsnitt av excel-filene jeg jobba med. De er skrevet rett av personsedlene og viser også tekst 
fra baksida. Her vises mange forskjellige yrker. Nr.2. er min manns bestefar, tydelig ikke skiftet etter-
navn før senere, så da vet vi det.
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mer eller mindre fullstendige for hele landet, og 
flere var uten navn igjen. Fra 1865 ble nomina-
tive tellinger gjeninnført, og etter hvert har det 
kommet flere opplysninger med, bosted, yrke, 
sivilstand, alder og slektsforhold i husstanden. 
Landsomfattende tellinger finnes for 1875, 1891, 
1900, 1910 og 1920.

Disse er delvis bevart i arkiver, mye er avfoto-
grafert og skanna. En del har nok dessverre gått 
tapt, og flere av dem kan være ufullstendige. Det 
hendte ikke så sjelden at oppbevaringsstedene 
ble utsatt for både brann og fuktighet. 

Det er forskjellige grunner til at dette er interes-
sant lesestoff. Mange av disse har blitt og blir 
brukt til statistikk. Veldig mange slektsforskere 
bruker timevis foran en skjerm for å finne 
opplysninger. Da er folketellinger et godt sup-
plement til de velkjente kirkebøkene. Folketel-

lingene gir en bedre oversikt over husstandens 
slektsforhold og fødested, samt yrke og bositua-
sjon.  

De landsomfattende tellingene har en sperre på 
100 år før de kan offentliggjøres, mens det er 60 
år på mindre lokale tellinger, deriblant en del 
bytellinger. 

Digitalarkivet og Registreringssentral for his-
toriske data har digitalisert tellingene fra 1801, 
1865, 1875, 1885, 1891, 1900 og 1910 og gjort alle 
disse søkbare på internett.

Det var folketelling også i 1920, og denne er nå 
klargjort for offentligheten og blir søkbar på 
forskjellige stikkord. Hele Norge ble delt inn i 
tellingskretser og det gikk folk rundt med sed-
ler som skulle fylles ut, 2 sider pr. person. Den 
fastsatte datoen var 1. desember 1920, og i år, 
på dagen 100 år etter, legges den ut for innsyn. 
Takket være hundrevis av frivillige personer, 
er alle disse sedlene nå transkribert, som det 
kalles. Det vil si, en sitter med bilde av en seddel 
på skjermen og registrerer alle opplysninger 
på riktige felt i et Excel-ark.  Disse dataene blir 

På linje åtte i dette bildet fant jeg min grandonkel Peder 
Engmyr (1891-1979), bror til min bestemor og vår nærm-
este nabo. Familien hans var allerede lagt inn. Dette var 
fra en av kommunens ytterpunkter, ved Leivann. 
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korrekturlest av Digitalarkivets utvalgte, slik at mulige feil 
blir rettet opp så langt det lar seg gjøre. 

Undertegnede har deltatt på dugnaden og registrert tel-
lingen for den gang Sannidal kommune. Jeg registrerte 
5400 sedler, altså 2700 personer, men riktig antall er of-
fentlig oppgitt å være 2696, og DET stemmer, da jeg fant 
fire personer tilhørende andre kommuner, men som 
feilaktig var kommet inn i bunken med Sannidals bebo-
ere. Det var veldig interessant å registrere disse, mange 
av dem har jeg møtt, altså siste født i desember 1920, og 
mange finner jeg i slekta mi. Med litt lokalkunnskap om 
navn og steder, samt ord og uttrykk fra tresliperi, jern-
banebygging og kraftverksarbeid, så kom jeg vel i havn. 

Håper mange vil kunne få glede av disse opplysnin-
gene, det skal bli spennende å se resultatet. For det er 
nemlig stengt – også for oss som registrerte, fram til 
1.desember i år. Da er det åpnet når Arven 119 går ut til dere.  
Lykke til med søking.                                                                       A.S.

Her er linker til steder å lete på:
https://www.arkivverket.no/slektsgranskning/folketellinger

https://www.digitalarkivet.no/content/censuses
https://www.digitalarkivet.no/content/taste

En av damesidene, dvs. dette er bare døtre, det vises ved kode 
d. Her er det mange som har kommet til bygda med arbei-
dere, akkurat på denne siden mye jernbanearbeidere, vi ser 
at mange av jentene er født andre steder.
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Kragerøpresten Ivar Fougner 
(1902-1982) og hans kone Inge-

borg Prytz Fougner (1913-1996), var 
ofte gjester i Sannidal prestegård. 
Tande og Fougner vikarierte også 
for hverandre ved behov.

Ingeborg Prytz Fougner var en 
kjent norsk lyriker, skribent og sal-
medikter. En av hennes mest kjente 
salmer er: «Ikke en spurv til jor-
den». Under et besøk på prestegår-
den en augustdag i 1941 satt hun 
på verandaen, så ned på Lofthaug-
tjenna og skreiv dette diktet.  

Diktet har vi fått låne av Johan 
Tande.
 O.B.
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Realskolen og Gymnaset.
Da vi starta på realskolen, måtte vi sykle til San-
nidal og ta toget til byen. Det gikk 0803. Det ble 
en overgang for nå ble det skole hver dag. Tog-
turen på 15 — 20 min var trivelig. Vi traff andre 
elever og fikk prate litt sammen. Vi kunne også 
samarbeide litt om oppgaver. Det kom også tre-

fire elever fra Kroken. Ole Johnny Fosshaugen 
og Arvid Eikhaugen gikk i vår klasse. I første og 
andre klasse hadde vi rom i Folkeskole-bygget, 
men måtte ned på realskoletomta i friminutta. 
Det var lite fysisk aktivitet i friminutta, men 
strekke pinne og nappe med en hand var popu-
lært. 

Lønne – del 6
AV LARS JACOB MOE

 Lars Jacob Moe (f. 1939) på Lønne i Sannidal skrev for få år siden ned det han kalte 
«Notater om opplevelser og episoder i barndom, tidlig voksen alder og litt om nyere tid».

Dette ble 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 - 5 stod i Arven nr. 114 – 118.

4. gym. I Kragerø 1957. 1. r. v.: Lektor Soløy, Kari Refsalen, Aase Malene Nilsen, Berit Haslestad, Berit 
Sveinungsen, Britt Johnsen, Rigmor Jensen, Ulla Haslund, Ragnhild Nilsen, Rektor Seim.
2. r. v.: Arne Walle Jensen, Bjørn Lindheim, Jan Bærø, Iver Juel, Lars Jacob Moe, Kjell Reite, Carl Han-
sen, Per Haslestad.
3. r. v.: Arvid Eikehaug. Knut Tore Bråtane, Gunnar Dobbe, Asbjørn Dobbe, Hallvard Kristiansen,
Jan Gunnar Knutsen, Per Juell, Steinar Grønn, Sam Lunøe.
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Vår klasse bestod av elever fra Skåtøy, Sannidal 
og Drangedal. Det var dem som ikke hadde lært 
engelsk før. Vi elevene fra Mo skole hadde ikke 
lært å sparke fotball, derfor ble vi nesten alltid 
valgt sist på laget.

Men vi var gode i matematikk og imponerte 
der. Overgangen fra Mo skole og til realskolen 
var stor, det var jo hver dag, Men vi tilpasset oss 
raskt og jeg trivdes godt på skolen. Vi merka 
raskt at det var mere lekser å forholde seg til og 
så var det mye oftere skriftlige prøver. Klassen 
jeg gikk i var ganske grei. Det var sjelden noe 
bråk. Vi var i alt 27- 28 elever.

Klasseforstander var Lektor Harald Berget. 
Han var en løgn og rolig kar som var godt likt. 
Han kunne kanskje virke litt kjedelig av og til. 
Han hadde matte og naturfag. Lektor Reinert 
Rødland hadde norsk og historie. Han kjente vi 
fra speidern. Han hadde god disiplin og vi lærte 
mye av han. Lektor Ivar Åsen var engelsklærer 
og en meget original fyr. Han var ca 40 år og 
ugift. Når noen begynte å snakke om jenter, ble 
han litt brydd og rødmet forsiktig. Han spiste 
alltid middag på Kragerø Kafe. Lektor Torgeir 
Swanøe fra Bergen var en tøff bergenser med 
mørkt krøllet hår. Han hadde en absolutt natur-
lig disiplin og ingen tullet når han var i gang. 
Her lærte vi for første gang ich bin, du bist, er 
ist o.s.v. Denne regla og mange flere sitter like 
godt i dag, 60 år etter. Han hadde også gym. med 
guttene. Når det var bar mark og fint vær, var 
vi ofte på Stadion med ulike øvelser. Han var 
også en dyktig karikaturtegner. I en time før jul 
underholdt han oss med å tegn hele tavla full av 
morsomme figurer. Liv Brodtkorb hadde teg-
ning, det var også trivelig. Sløyd var ved lektor 
Reidar Soløy. Vi fra Mo skole var godt vant med 
god redskap og få elever, det var enkelt å få 
hjelp. Her var det 27 gutter, mye dårlig redskap 
og lite driv. Noen laga knapt mere enn en kles-

henger på høsten. Jeg var ivrig og klarte til slutt 
å få ferdig et sekskantet salongbord med tre 
bein.

Tante Åsta og onkel Robert bodde i Løkka, ca. 
100 m fra skolen. Det hendte jeg overnattet hos
dem. Det kunne være at jeg skulle passe barna 
om kvelden, Det kunne være et skolelagsmøte 
på kvelden, eller det var mye snø og toget var 
ustabilt. Det var alltid hyggelig å komme dit og 
de var snille og vennlige. På den tiden leverte far 
melk til Kragerø meieri. Det hendte jeg hadde 
beskjed om å gå innom meieriet og få med en 
ost til levrandørpris. Det kunne også være andre 
mindre ærend vi rakk før toget gikk 1425.

Etter to år flytta noen av oss over på gymna-
set. Til reallinjen: Bjørn Lindheim, Knut Tore 
Bråtane, Hallvard Kristiansen, Helge Carlsten, 
Gunnar Dobbe og Else Paulsen. Til engelsklin-
jen: Asbjørn Dobbe og Berit Sveinungsen. På 
gymnaset følte jeg det ble enda mere å gjøre. Da 
kom fransk i tillegg. Det opplevde jeg vanskelig. 
Jeg fikk riktignok en G da jeg avsluttet, men det 
må ha vært av nåde. I dag er jeg ikke i stand til 
å gjøre meg forstått på fransk. Jeg kan bare si 
noen usammenhengende setninger,
nærmest som en regle. 

Bedehuset
På bedehuset foregikk det mye. I tillegg til søn-
dagsskolen, var det stadig møter på torsdag og 
fester på søndag. Torsdagsmøtene var samling 
av 4 —12 personer. Styremedlemmene skiftet 
på å lede disse. Det var sang, åpning med et 
bibelord, en som holdt en liten andakt og noen 
ganger bønnemøte til slutt. Da la alle seg på kne 
ved benken. Det hendte vi barna gikk med far 
bort på møte. Utbyttet var kanskje ikke så stort. 
Jeg ser for meg Far, Reidar Lønne og jeg med 
lommelykt på veg over Kirkedalen. Juletrefeste-
ne på 3. juledag var mere spennende. Da var det 
gang om treet, poser med godtteri, opplesing og 
noen leker.

To ganger i året var det basar. Da var bedehuset 
propp fult av folk. Det var åresalg, auksjon, lod-
der på bøker der du skrev ned navnet, og såkalt 

Mo Bedehus.
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aftentrekning der du kjøpte små farga lodd 
fra en blokk. Pris pr. lodd var stort sett 10 øre. 
Gevinstene var strikka ting, broderte duker og 
brikker, og mye naturalia. Grønnsaker, syltetøy, 
brød, kaker, egg, sopelimer, spikkefjeler o.s.v. 
Aftentrekningen var ofte spiselige ting : brød 
kaker og til slutt en bløtkake som hovedgevinst. 
Halveis i basaren var det matpause med winer-
brød, julekake og kaffe. Da gikk praten livlig. Det 
var ofte folk fra andre kretser som møtte opp på 
disse basarene. Det var også en oppbyggelig tale 
i løpet av kvelden. Pengene som kom inn, ble 
sendt til Misjonsselskapet eller Misjonssamban-
det. I forkant av basarene gikk noen rundt med 
lodd-bøker. Det var ofte større unger som fikk 
denne jobben. På den måten kom vi innom i de 
fleste hus i grenda. Og vi ble alltid godt mottatt. 

Det hendte også at det ble en dødsboauksjon 
i bygda. Det var gjerne i løpet av sommeren og 
da var det ganske folksomt. Det var lensmannen 
som var auksjonarius og inntektene gikk til fa-
milien som arrangerte. Rett etter krigen var det 
vanskelig å få tak i ting, derfor var det populært 
på auksjoner. Senere var det mest antikviteter 
som var etterspurt på auksjoner. 

Nabogården vest for oss var Vestjordet.
Her bodde familien Byholt. De eldste var Maren 
og Sven født ca. 1870 — 1880. De kjøpte går-
den ca. 1905 og kom fra Gjerstad. Sønnene var 
Håkon f. 1907, Leif f. 19?? og Ivar f. 1919, I tillegg 
bodde to søstre som hadde vært fosterbarn der. 
Jørgine og Olaug Tangen. Sven husker jeg lite 
til, jeg ser for meg at han var syk og lå i ei seng i 
kammerset med en snor feste til en krok i taket. 
Maren var ei kvikk og humoristisk dame som 
ofte besøkte bestemor.

Håkon var av den pessimistiske typen og 
konstruerte stadig opp problemer. En morsom 
historie etter han er som følger. Jeg kom bort en 
høstdag og traff han i en hagestol, godt påkledd, 
og med lua ned over ørene. Jeg har vært så klein 
ei beite sa han. Jeg fikk feber og lå til sengs i 
fire dager. Da jeg kom meg på beina, savna jeg 
gebisset mitt. Jeg leita i sengklærne, undersøkt 
oska i ovnen og til slutt gikk jeg og kikka ned i 
utedoen uten resultat. Da kontakta jeg tannle-
gen, fikk en time, og tok avtrykk for nytt gebiss. 
Men tenk du, et par dager etter fant jeg det 
igjen. Du skjønner jeg frøys så da jeg hadde feber 
og tok derfor på meg to par lange underbukser. 
Gebisset hadde havna mellom de to buksene og 
stoppa opp under høyre kneet. Han hadde altså 

sitte i tannlegestolen med gebisset under kneet 
da ha tok ny avstøpning. Han kunne ikke holde 
seg for å smile litt da han fortalte det.

Ivar var hans rake motsetning, han var alltid 
optimist og så lyst på livet i alle situasjoner. 
Han hadde stadig noen gode historier å komme 
med. Noen ganger forsøkte han å være vittig, 
andre ganger var han vittig uten å vite det selv. 
Jeg har samla 15 — 20 morsomme «anekdoter» 
etter ham. Han var en godlynt person som tok 
alt i beste mening. Jeg tror jeg har til gode å 
høre han snakke ufordelaktig om noen. Han tok 
alltid alt i beste mening. Selv om ting kunne se 
trøblete ut, hadde han alltid en positiv vri på 
saken. 

Et år hadde han korn i Gamlejordet og åkeren 
så ganske bra ut. Rett før det skulle treskes, 
kom det langvarig regn og åkeren la seg flat. Da 
det omsider ble oppholds vær, kom Guttemann 
Rinde for å treske. Det var vanskelige forhold, 
maskinen tette seg gang på gang og mye gikk 
til spille. Jeg var borte hos Ivar på kvelden og 
så noen få sekker som stod på åkeren. Hvor-
dan gikk det, spurte jeg. Da kom svaret som jeg 
husker så godt: Det var vanskelig å treske og det 
ble ikke så mange sekkene, men sannelig ble det 
mere enn jeg hadde venta meg.

I slåttonna fikk han gjerne Alfred med traktor til 
å slå av, men så var det til med hesjing. Da hyra 
han gjerne inn noen av naboungene på Bråtane 
og Lønne. Det gikk ikke så raskt, men ferdig ble 
de. Da det var tørt, kom jeg med Gråtassen og 
kjørte det inn. 

Når alt var kommet i hus, var det tid for slåt-
tegraut. Da ble Ingebjørg busendt for å koke 
rømmegraut og hele arbeidstokken benka seg 
rundt bordet på «museet» i 2. etg. Noen år se-
nere var arbeidfolka blitt så gamle at de hadde 
fått seg andre sommerjobber. Da hadde Ivar min 
sønn,Tryggve, i kikkerten. Men Tryggve så mørk 
på å gå i Gamlejordet og hesje sammen med Ivar 
i dagevis. Så han passa på å stikke seg vekk hver 
gang han ante at Ivar nærmet seg. Jeg tror det 
endte med at Tryggves far måtte bli med litt det 
året.

Da Ivar ble pensjonist i 1986, leide jeg jorda 
hans til korn i noen år, kanskje 7 — 8 år. Jorda 
var i god hevd og jeg fikk ganske gode avlinger 
der. Det gamle treskelaget i Vestbygda hadde 
eid en skurtresker Volvo 830. Den overtok Olav 
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Bråtane og jeg sammen. Og med litt innsats og 
tålmodighet klarte vi oss med den disse åra. Si-
den overtok Olav treskeren alene og han bruker 
den fortsatt i 2016.

Ivar var en omgjengelig og vennlig kar. Hver 
jul inviterte han naboer til juleselskap. Da ser-
verte han smørbrød med sylteflesk, småkaker 
og lefse og tomtebrygg, alt egenprodusert. Da 
han i 1989 fylt 70 år, var det stort lag på Vestjor-
det. Ingebjørg og Inger Lise Hagen hjalp ham 
med matstellet da. Jeg mener det var 25 - 30 
personer tilstede den dagen og svært god stem-
ning i stuene.

Høsten 1994 gjorde Per og jeg et timelangt 
videoopptak med Ivar. Per gjorde opptak og 
jeg intervjuet ham. Vi starta nede i hagen med 
lefse og kaffe. Da fortalte han om sine foreldre 
som ca. 1905 kom fra Gjerstad og kjøpte gården. 
Derfra gikk vi ut i byggåkeren og snakka litt 
om hvordan drifta var før. Så var det en tur på 
låven for å se på div. redskap. Inne i huset så vi 
på gamle møbler og bilder pluss knivsamlingen, 
ca. 30 tollekniver fra forskjellige knivmakere. 
Vi avslutta med en tur til Eikstøa der pråmmen 
hans lå. En kopi av denne filmen ble overlevert 
til Gjerstad Historielag.

 Forts. i neste nr.

Aslak Lofthaug, Lars Jacob Moe og 
Ivar Byholt.

På grunn av koronasituasjonen blir det ikke vanlig salg av historielagets kalender på Alti 
Kragerø i år, men den blir solgt hos Eurosko på senteret. Dessuten kan kalenderen kjøpes i 
Suwannees frisørsalong i Sannidal. Ta ellers kontakt med noen i historielagets styre, eller 

ring/sms 91182609. Vi leverer kalendere gratis i Sannidal m/omegn. Vi foretrekker betaling via 
VIPPS til 530360. 
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