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Han har bodd  
90 år i skaukanten

Knut L. Dobbe har hatt et innholdsrikt liv på Øvre Dobbe

Knut og brødrene, «Dobbeguttane», tidlig på 1940-tallet, før lillesøster Inger ble født. Fra venstre, etter 
alder: Knut ( f. 1932), Oskar ( f. 1934), Ragnar ( f. 1935), Olav ( f. 1937), Gunnar ( f. 1938). Mor Ingeborg må 
ha hatt mye å gjøre på 1930- og 40-tallet! Hun jobbet både i huset og i fjøset. De hadde 3 – 4 melkekuer 
på gården, og Knut kan huske at mora var veldig flink til å melke. Faren arbeidet for det meste i skogen.
Privat foto.
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Han har bodd  
90 år i skaukanten

Knut L. Dobbe har hatt et innholdsrikt liv på Øvre Dobbe

Gården Dobbe i Kjølebrønd ble formelt delt i to bruk i 1939. Den fraskilte delen ble hetende 
Øvre Dobbe, og huset der var blitt bygd av Knut L.s bestefar, som hadde flyttet inn i 1910. Øvre 

Dobbe ble kjøpt av Knut L. Dobbes foreldre, Lars Knutsen Dobbe (1903-1973) og Ingeborg 
Knutsdatter Hødnebø (1904-1975). Knut L. var eldste barn og overtok gården etter foreldrene 

sine tidlig på 1970-tallet. Han ble født i oktober 1932 og har altså i disse dager bodd på Øvre 
Dobbe sammenhengende i 90 år!

Ja, her har jeg bodd hele livet, bortsett fra 
korte perioder med skolegang. Jeg gikk for ek-

sempel på Gjennestad Hagebruksskole i 1953-54. 
Da jeg vokste opp, var det bare en dårlig heste-
vei hit. Men den er jo siden utvida og forbedra 
mange ganger, så nå er det en god kommunal vei 
til Øvre Dobbe. I 1960 gifta jeg meg med Anlaug, 
og da bygde vi nytt hus her, som vi fremdeles bor 
i. Men jeg eier ikke gården lenger. Den ble over-
dratt til sønnen vår, Lars, for noen år siden.

Gården Øvre Dobbe er på drøye 20 mål jord og 
i overkant av 1000 mål skog. I 1976 kjøpte Knut 
den ene Øyfjellgården med vel 2000 mål skog, 

og der har han vært på hogst i mange år etterpå. 
Det har vært et liv på gården og i skauen, dette?
Det stemmer. Jeg har jobba på gården så lenge 
jeg kan huske tilbake. På Kjølebrønd skole gikk 
vi annenhver dag, og de andre dagene var det en 
selvfølge at vi var med på gårdsarbeidet hjemme. 
Vi dreiv med grønnsaker, frukt og bær, og mye av 
det blei solgt på torvet i Kragerø. Min far hadde 
også tre melkekuer i alle år. I tillegg var det både 
griser, høner og sauer på gården.
Og hele vinteren hogg vi i skauen. Det var et fint 
og fritt arbeid, men også veldig slitsomt til tider. 
Alt tømmeret blei jo barka i mange år, og det var 
en tung jobb!

Knuts familie, midt 
på 1950-tallet.                                                                  
Første rekke, f.v.: 
mor Ingeborg, 
lillesøster Inger 
Lovise, far Lars.                   
Bakre rekke, f.v.: 

brødrene Gunnar, 
Ragnar, Oskar, Olav 

og Knut. Privat foto.
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Kan du fortelle noe om redskapene dere bruk-
te?
På 1940-tallet brukte vi håndsag og øks. Vi fikk 
etter hvert ei sag som hette «tigersvansen». 
Denne var veldig god og effektiv, men det var 
mye arbeid å file den opp. Tidlig på 1950-tallet 
begynte motorsagene å komme. Vi fikk anskaffa 
en «Jobu junior», som kunne være ganske vrien 
å få i gang. Og så gikk kjedet veldig seint på den, 
og det førte til en del plunder, for kjedet satte 
seg fast i kvisten. Så til kvisting var denne saga 
i grunnen ubrukelig. Men sagene blei jo bedre 
og bedre etter hvert, og jeg brukte motorsag i 
skauen helt til i fjor vinter. Men nå blir jeg «nek-
ta» dette, og jeg skjønner selvfølgelig at det er 
greit å være to når motorsaga er i sving! Men jeg 
bruker stadig vedmaskinen, for det blir hogd en 
del ved her også.

Hvordan fikk dere tømmerstokkene fram dit de 
skulle?
På 1950- og 60-tallet kjørte vi tømmeret til 
Hansjø på vinterføre, og da brukte vi hest og 
to sleder. Utpå våren, etter at isen var gått, blei 
tømmeret målt og påslått kjøperens merke. Tøm-
mermålerne kom ofte fra Drangedal. Etter at 
målinga og merkinga var ferdig, blei stokkene 
rulla ut i vannet. All grana gikk til tremasse-
produksjon på Kammerfoss Bruk, seinere også til 
Vafos Brug. Skurtømmer av furu leverte vi mye 
til Garnvik.
Seinere, da jeg dreiv skauen, brukte jeg bare 
traktor.

Fra Hansjø ble tømmeret fløta. Fortell om 
dette!
Fra Hansjø blei det fløta tømmer fra flere 
gårder, bl.a. Dobbe, Brekka, Skarvang, Mørskar 
og Saga. Det verste med fløtinga var når tøm-
meret satte seg fast. Dette var et stort problem i 

Hansjøelva, for der var det ei dyp og trang kløft 
nedenfor dammen. Så dammen måtte stenges 
før vi kunne få løst opp proppen og komme i 
gang med fløtinga igjen. Men lenger nede, ved 
Steane, var det lettere, for der gikk elva brei. 
Enda lenger nede heter det Ålekarfossen, og der 
gjør elva en 90 grader sving. Der var det tømra 
en skjerm slik at tømmeret ikke skulle sette seg 
fast.

Da kom tømmeret til Mørlandstjenna. Så måtte 
det vel videre til sjøen i Kjølebrøndskilen?
Ja, og det var en elv ned til den såkalte 
«Rennedammen». Derfra måtte vi lede tømmeret 
inn i ei trerenne, som førte ned til brua over 
Kjølebrøndsveien.
Midt på 1960-tallet opphørte fløtinga i Hansjøel-
va og ned til Kjølebrøndskilen. Etter at jeg over-
tok gården og hogsten, har det bare vært brukt 
bil til tømmertransporten.

Det var naturlig for deg å bli med i Sannidal 
skogeierlag?
Javisst, der har jeg vært med veldig lenge, og i 
flere år var jeg også formann i laget. Det var for 
det meste en grei jobb å ha.

Men du har også jobba med andre ting?
Jada, allerede tidlig på 1950-tallet begynte jeg 
med sprengningsarbeid. Jeg hadde egen traktor 
og kompressor og reiste rundt og bora og skjøt ut 
hus- og hyttetomter. Det blei også en del veiar-
beid. Jeg hadde vanskelig for å si nei til folk, så 
det blei etter hvert svært mye å gjøre. I tillegg til 
dette førte jeg regnskapet for noen av bøndene 
i Sannidal og Skåtøy. Så da det kom krav om å 
ta sertifikat for å drive med sprengning, rundt 
1980, nøyde jeg meg med C-sertifikatet. Da kunne 
jeg bare sprenge for meg sjøl, og det var i grun-
nen veldig greit.

Knut har vært med på de fleste av  
Sannidal ungdomsskoles Bygdetundager, 
for det meste som instruktør ved barking 

av tømmerstokker. I 2016 hadde han denne 
jobben sammen med Asbjørn Tonstøl (t.v. på 

dette bildet). I midten av bildet står  
Knut og kontrollerer at elevenes  

barking går korrekt for seg.
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Hva husker du fra tida på Kjølebrønd skole? 
Gjorde dere noen gang noe «galt»?
Hele min skoletid foregikk under krigen. Vi hadde 
Jens Barland i alle faga hele skolegangen. Han 
var flink, især i matematikk og historie. Jeg hadde 
en god skolegang, men jeg husker jeg sleit med å 
skrive stil. Vi var nok stort sett rolige på skolen. 
Ett av skoleåra satt jeg ved en dobbeltpult ved 
siden av Erling, sønnen til læreren. En gang sølte 
vi med blekket med vilje; vi tegna en sirkel rundt 
blekkhuset med fingeren. Da blei Barland sint, og 
vi måtte «sitte igjen» for å vaske pulten vår. Da 
skal jeg si vi vaska fort! Og jeg løp alt jeg orka et-
ter de andre slik at jeg ikke skulle komme seinere 
hjem, for jeg hadde aldri tort å fortelle foreldrene 
mine hva vi hadde gjort!
Utpå dagen 8. mai 1945 kom Barland inn i klasse-
rommet og fortalte at det var blitt fred. Da sang 
vi noen nasjonale sanger, og fikk så fri resten av 
dagen. Etterpå gikk vi hjem for å være med på å 
sette ut alle flagga vi hadde!

I Sannidal går det «gjetord» om juletrefestene på 
Kjølebrønd bedehus!

Ja, det var svære greier, alltid stuvende fullt 
av folk! Det var avholdslaget som arrangerte 
festen tredje juledag for barn, dvs. de som ikke 
var konfirmert. Da var det andakt, diverse op-
plesninger og masse god, medbrakt julemat. Men 
det gildeste var gangen rundt juletreet! Det var 
alltid to ringer. Det var Erling Mørland som dreiv 
barnelaget i avholdslaget, og han var veldig flink 
med oss ungene. Bl.a. spilte han orgel svært godt. 
Andre juledag var det fest for de voksne, og det 
var indremisjonen som stod for denne. I de seinere 

Huset der Knut og kona Anlaug 
har bodd siden 1960.

Knut L. Dobbe på «gamle 
tomter» i november i 

år, ved Hansjødammen. 
Betongdammen her ble 

oppført på slutten av 
1950-tallet, bare noen få år  

før fløtningstida var over.  
I dag er det bygd vei  

fram til dammen.

Øvre Dobbe i dag: våningshus, låve og 
bryggerhus. Husene blir i dag leid ut.
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åra har festen blitt holdt tredje juledag for alle i 
kretsen.
 I 1947 blei jeg konfirmert. Vi var bare 15 konfir-
manter det året, og dette var et lite kull, så både 
jentene og guttene var samla en gang i uka i kjer-
ka. I «normalår» var guttene og jentene hver for 
seg. Det var Torkell Tande som var prest, og ham 
hadde vi stor respekt for. Jeg torde aldri snakke 
med ham. Men det forandra seg da jeg blei voksen. 
Da fikk jeg etter hvert god kontakt med Tande.

Tilbake til krigstida 1940-45. Hvordan opplevde 
du de årene?
Her inne var det stort sett rolig. Det var sjelden å 
se tyskere på disse kanter. Men dro vi til Kragerø, 
var det alltid masse tyske uniformer å se. Det mest 
dramatiske jeg husker, var at en tysk rømling ble 
tatt på Brekka en dag. Det vakte stor oppstand-
else! 
 Det var strengt forbudt å ha både radio og 
gevær. Jeg husker godt at min far sykla til lens-
mannen og leverte geværene våre. Det var nok 
mor som fikk ham til å gjøre det. Men det var 
likevel noen som beholdt geværene, og iblant 
blei det skutt elg, i største hemmelighet. De var 
selvfølgelig livredde for at skuddet skulle bli hørt! 
Det fantes ikke nazister her i nabolaget, men de 
var likevel redde for å kunne bli anmeldt. Kjøttet 
etter slik «jakt» blei frakta hjem om natta og delt i 
hele nabolaget.
 Jeg husker også at de hadde en skjult radio 
nede på Værmslåtta, ikke så langt herfra, hos 
Nyhusfamilien. Far var der nede og hørte nyheter 
fra London, og det var spennende, især utover 
vinteren 1945! Den ulovlige avisa, «Budstikka», 
kom også hit, og vi visste at det var presten, Tor-
kell Tande, som stod bak denne utgivelsen. Utpå 
vinteren 1945 fikk alle vite at Tande hadde kom-

met seg unna, og alle ryktene ville ha det til at hele 
prestefamilien var i sikkerhet i Sverige. Ingen vis-
ste at de befant seg bare noen få kilometer unna, 
på gården Strat, rett over grensa til Gjerstad!

Du var også en engasjert lokalpolitiker i mange 
år?
Ja, jeg satt i flere perioder i Kragerø kommunesty-
re, for Kristelig Folkeparti, og var også en periode 
i formannskapet. En del av denne tida var fetteren 
min, Einar Barland, ordfører, også han fra Kr.F.
 Men nå i nyere tid har jeg meldt meg ut av par-
tiet, mye på grunn av utviklingen som har vært 
på landsbasis i de seinere åra. Jeg stemte Kr.F. ved 
siste valg likevel, men innrømmer at det satt langt 
inne!
 Som følge av politikerlivet fikk jeg også verv i 
bl.a. likningsnemnda, der jeg også var formann i 
flere år.

Så har jeg hørt at du også satt lenge i Viltnemn-
da?
Ja, der var jeg formann i over tjue år. Da måtte jeg 
ofte ut og avlive elg som var blitt påkjørt, for det 
meste på E 18. Jeg husker godt den siste gangen 
dette skjedde. Da var det to kalver som hadde fått 
beina ødelagt i en bilpåkjørsel på E 18 ved Auråen, 
og jeg måtte avlive disse mens mora stod og så på. 
Det var vondt! Jeg har forresten hele livet vært 
imot at man skal skyte kalv.

Hvordan synes du livet har vært som pensjonist?
Jeg synes jeg har hatt det veldig bra! Jeg synger 
fremdeles i to kor, og har mye glede av det. Norge 
er et godt land å bo i, sier en aktiv, engasjert og 
høyst oppegående 90-åring. 
 Tekst og foto: RG

Knut koser seg i sofaen hjemme i stua. Knut med kona Anlaug ved sin side. Foto: Lars 
Dobbe.
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Dagboken
I forbindelse med et familiebesøk i Gjerstad for en tid siden fikk jeg se noen 
dagbøker som var skrevet av Einar Efraimsen. Einar var født i 1916 og døde 

i 1987. Han var gift med Torveig Flåta fra Gjerstad f.1920 d.1994. Mange 
husker sikkert også bror til Einar, postmannen Kristian Efraimsen. Einar 

og Torveig bosatte seg på Flåta i Gjerstad etter at det ble gift.

Einar skrev dagbøker i mange år, og bøkene 
er fulle av detaljerte historier og nedtegnel-

ser fra Sannidal, Kragerø, Bamble, Gjerstad og 
verden ellers. Den første boken som Arven har 
fått tilgang til, er bok 5 som starter 22/6-1965. I 
tillegg til denne har vi også avfotografert bok 6 
og 7 fra henholdsvis 1974 og 1985.
 Her er det dagligdagse hendelser som opptak 
av poteter, snømåking, notater om været, viel-
ser, dødsfall og begravelser, og ellers alle slags 
hendelser fra disse distriktene. Når man sitter 
og leser i disse dagbøkene, så undrer man seg 

kanskje over hvorfor noen velger å skrive slike 
dagbøker. Kan det være et ønske om å bygge opp 
et oppslagsverk for egen del for på den måten å 
kunne huske disse episodene for ettertid, eller 
kan det være et ønske om å bevare historien 
rundt dette for kommende generasjoner?
 GAa



7

Torveig og  
Einar Efraimsen.
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FOTO: BENTE NIKOLAISEN
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Gaveliste til Arven    
6.september – 8.november 2022

GEK 200, KKS 300, EHS 500, KMKW 200, PAN 200, GS 300, RGC 200, HW 300, JEW 1000, KSB 
250, KOH 200, IKS 200, LTØ 300, TD 300, IL 200, KAK 100, ME 200, AS 200, ILO 100, OBR 250, PS 

300, JSB 200, GJJA 200, OL 250, KT 200, JA 300, TGD 200, NJK 250, NJ 200, SG 250, RBAA 500, 
TEN 200, ØS 300, PIAM 200, BNF 150, OV 500, ABT 250, ERR 300, LS 500, SR 200, LS 200, GTØ 
300, ? 300, ? 200, ? 200, KMT 400, DKB 300, ? 200, IÅTS 200, HL 200, JB 200, ? 300, TEV 200, 
? 400, JMH 300, ADR 500, HLH 200, BJS 250, ØD 300, TS 250, MH 200, POP 300, OAE 500, PH 
300, ? 300, ? 300, ÅT 100, TI 200, GKD 100, JDA 500, THE 200, HS 200, PHB 300, OG 250, TAE 

250, KHL 200, BJD 200, AS 200, SL 200, RG 500

Vi takker så mye for gavene i denne perioden.

Juleglede 
Så var det nesten jul igjen, det lages julefest og julebord, 

skal tro om det er plass og omsorg til gamlefar og gamlemor? 
Siden slekt følger slekters gang, vil det ha noe å si med bestefars rang?

For her kommer nå våre arme små, men til hvilken skole skal de gå?
Det letes etter den store stjerne som skal lede de vise menn,

mulig han må komme fra det fjerne og samle trådene fra det som er igjen. 

Teslaen suser lydløst på nye veier, bilen har for lengst tatt over for hest og sledemeier.
Og toget har gått for Kragerøbanen, snart er eventyret om jernbaneskinnene også ute, 
tursti gjennom skog og hei ønskes velkommen, og vi klapper i hendene for en fin rute.
Selv om det kanskje ikke tennes tusen julelys i år, lyser det fortsatt i de stille grender.

Der finnes det enda et og annet skjul og enkelte steder fjøs og låver, 
det blir opp til enhver å kikke etter engler som daler, eller nisser som sover.

Det kokes og bakes og det synges i kor, alle julesangene som vi kjenner fra i fjor.
Og før kulda setter inn har vel alle sine beredskapslager på plass, 

kaker i bokser og syltetøy på glass.
Vi ønsker velkommen til julens budskap om kjærlighet og fred, og vi pynter vårt glitrende tre.

Deilig er jorden, fred over jorden, fra morgen til kveld, 
så blir det nok jul allikevel. 

AS
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I flere hundre år var linoljemaling den vanlig-
ste malingen som ble brukt, og den er derfor 

den eldste og mest utprøvde malingen vi har 
for å beskytte tre ute og inne. I siste halvdelen 
av 1900-tallet kom det nye produkter på mark-
edet og overtok for linoljemalingen. I dag er det 

mange som forbinder bruk av linoljemaling med 
restaurering av gamle hus, og da gjerne fredede 
bygg der antikvariske myndigheter setter krav 
om at det skal brukes. Riksantikvaren sier at 
linoljemaling er miljøvennlig og det smarteste 
valget for gamle trehus, men trenger huset å 
være fredet og gammelt for at maling skal være 
det beste valget? Med rett maling, brukt på rik-
tig måte, kan linoljemaling like gjerne brukes på 
nye hus som på gamle.

I 2021 kom en rapport fra NIKU (Norsk institutt 
for kulturminneforskning) og Riksantikvaren 
med en kvalitetsbedømmelse av alle skandi-
naviskproduserte linoljemalinger som var å få 
kjøpt i Norge i 2012. Gjennom 8 år ble 20 malin-
ger testet utendørs, og målet var å finne ut hvor 
godt malingene står seg mot nedbryting, slitasje 
og svertesopp. Denne rapporten gjør at det der-
for er mulig å gjøre et godt og kvalifisert valg av 
riktig linoljemaling.

Maling med linolje utvendig, Sophiengård lyst-
gård, Tromøya ved Arendal.

Maling innvendig på speiderhytta på Hovstølen.

LinoljemalingLinoljemaling    
AV DAGFRID BRÅTANE
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Årskalenderen  
2023 
Den 11. utgaven av historielagets 

årskalender er i salg. Dette er 
et arbeid som en mann stort sett 
har vært eneansvarlig for. Bildene 
må velges ut og tekst samles inn, 
for deretter å settes inn på riktige 
steder. Etter alle disse utgavene 
begynner det nå å bli vanskeligere 
å finne bilder av så god kvalitet at 
de kan brukes på en kalender. Og 
slik leiting tar også tid, trolig har 
opp mot 50 timer blitt brukt til nå 
på årets utgave. Dette arbeidet over 
11 år har gitt historielaget et veldig 
pent overskudd på bortimot 500 
000 kroner. Det må rettes en stor 
takk til Ernst Kalseth som har tatt 
på seg denne jobben frivillig i disse 
årene. Neste oppfordring må bli: Ta 
en kikk på loft og i kjeller, kanskje 
det er nettopp ditt bilde som kan 
bli med på neste års prosjekt. Vi 
håper jo på flere år med kalendere, 
men da må flere på banen med gode 
innspill. Salget startet på høstmøtet 
og fortsetter framover mot jul på 
forskjellige steder, hovedsakelig på 
Amfi Kragerø.

l{ragere $>anntbal �t.stortelag 
2023 

Sand.0ked,a\; 'i\irke • Lages av linolje fra frøene fra linplanten.

• Kokt linolje er mest brukt.

•  Linoljen tilsettes fargepigmenter og vanlig-
vis litt sinkhvitt for å bedre værbestandighet 
og avgrense muligheten for soppvekst og 
blæring.

•  Inneholder ikke skadelige avgasser fra lø-
semidler.

•  Linoljemaling er diffusjonsåpen, det vil si at 
den lar treverket «puste» og slipper fukt i 
treverket ut.

• Kan brukes både innvendig og utvendig.

• Kan bukes på tre, puss og metaller.

• Finnes i ulike glansgrader.

• Kan blandes i vanlige fargekoder (NCS koder).

•  Trenger godt ned i treverket slik at den får 
god vedheft til underlaget og tetter mot fukt 
og råte.

• Den er drøy i bruk.

•  Grunnarbeidet er svært viktig for et godt 
resultat.

•  Underlaget må være rent og tørt med maksi-
malt fuktinnhold på 18% i treverket.

• Unngå å male i regn og sterk sol.

• Påføres i tynne strøk med runde hårpensler.

•  Tørker relativt seint, 1-3 dager, avhengig av 
fukt og temperatur.

FAKTA OM LINOLJEMALING:

I dag forhandles linoljemaling i ulike bygn-
ingsvernbutikker eller på nettet. Forhandlere 
av linoljemaling har mye kunnskap og et stort 
engasjement for bruk av linoljemaling.

Det har vært en fast tradisjon i hele Norge å 
bruke linoljemaling på høvlet panel, vinduer og 
dører. Ved å bruke linoljemaling følger vi opp en 
lang og god tradisjon, og vi bruker et miljøvenn-
lig produkt som gir et vakkert og tradisjonsrikt 
uttrykk.

Kilder:
•  Informasjonsark 3.9.4 Utvendig maling: Linoljemal-

ing – egenskaper og bruk. Riksantikvaren.

• Byggogbevar.no

•  NIKU Oppdragsrapport 1342020.  
Kommersielt tilgjengelige linoljemalinger
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VISER FRA SANDØKEDAL (7)

Fra Hasse Lønne, som var bosatt i Oslo og hadde stor slekt i 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».

En Vise
    

I Haabet i Dalen der blomstrer en Mø  
i Ungdommens Skjønhed saa rosenrød.  

Hun eier mit Hjerte hvor ene vi skal staa,  
for hende var den skjønneste Pigen jeg saa.

I Haabet i Dalen hvor vi vandrer til,  
hvor Maanen og Stjernerne tindre saa blid,  

der gav vi hverandre vore Hjerter og Haand,  
fornøiet vi knyttet vort Kjærligheds Baand.

Saa kjært jeg erindrer mit Fedreneland, 
hvor blid og uskyldig min Ungdom hensvandt.  

Ja, stedse ihukommer jeg Vennerne, der 
dyrbart det bliver hvor vi enn er.

Nu haver jeg lært hvad der fordres af mig  
om vi skulle bydes at føres udi Krig,  
at sørge for Kongen og Fedreneland,  

og saa for den Pige der rakte mig sin Haand.

Jeg drog fra Foreldre og Søskende og Smaa, men 
aldrig saa forglemmer jeg nogen av dem. 
Og aldrig saa glemmer jeg Eden jeg svor, 
ei heller det Sted hvor min Kjæreste bor.
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Minner fra Vestbygda
Vi har de siste årene trykt en del av Lars Jacob Moes (1939 – 2022) 

erindringer fra Lønne og Vestbygda. Vi har også noen småhistorier fra 
det samme området liggende etter ham, og disse har vi tenkt å presentere 

framover.

Ny klokke fra Gjerstad
Da jeg var tretten år gammel, hadde jeg spart 
meg så mye penger at jeg kunne kjøpe et arm-
båndsur. Far råda meg til å reise til Theodor 
Bjordammen i Gjerstad. Har var urmaker og 
solgte også klokker. Far og jeg sykla over Øster-
holtheia. Theodor bodde til venstre i nedre del 
av Stemosbakkane. Vi traff ham i verkstedet, og 
han hadde flere klokker jeg kunne velge blant. 
Jeg endte opp med en som het Dixton. Den kos-
tet den gangen ca. 100 kroner, og det var et stort 
beløp for en guttunge. Jeg hadde denne klokka 
til jeg var 24 år. Da kjøpte jeg en Omega med 
selvtrekk.

Trytefiske og flatbrødsoll
Da jeg var barn, hendte det at bestefar utfordra 
meg til å bli med i Lona på trytefiske. Det var 

min jobb å grave meitemark. De var lett å finne 
i de gamle halmhaugene som lå på fjellet nord 
for smia. Bestefars pråm lå i Eikestøa, og vi 
rodde opp Breiungen eller i Hestvikhølen. Noen 
ganger fiska vi med stang fra båten, men det 
morsomste var å skyve stanga bak oss inn i sivet 
og bare holde snøret i handa. Da kjente vi straks 
det nappa. Da var det om å gjøre å gi et lite rykk 
i snøret slik at tryta ble sittende fast. Hvis vi 
var heldige, kunne vi få 30 – 40 små tryter på ei 
kveldsøkt. Vel heime i bryggerhuset ble noen 
tryter flådd og kokt. Så kom desserten. Det var 
flatbrødsoll fra bestemors store lager i bua. Et 
par ganger i året kom det en flatbrødbakerske 
på besøk. Hun satt gjerne en hel dag i brygger-
huset og laga store stabler. Jeg husker Ingeborg 
Lønnerød og Tomine Løvås i den jobben.

Lars Jacob og bestemor. 
Bildet er hentet fra heftet om Lønne.
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Historielagets høstmøte i oktober fikk 
god oppslutning, rundt 150 personer 
fikk en hyggelig kveld sammen.  

Kveldens hovedtema var Vafos Brugs historie 
fra 1889 til 1921. For ordens skyld, dagens 

navn er Vafos Pulp AS. Roy Isnes har sammen 
med Bjørn Brendal satt sammen en film om 
mye av det som har foregått i brukets over 130 
år lange tilværelse. Kommentarene på filmen 
ble lest av regissøren selv. Her var det filmklipp, 
bilder og intervjuer i skjønn forening. Utrolig 
hvor mye som finnes av dokumentasjon og så 
moro å se det samlet.  Den kan sees her: https://
sannidalhistorielag.no/video/
    Like etter filmen overtok Abraham Sørdalen 
med foredraget sitt som han hadde kalt «Daglig-
livet på bruket på 60-tallet». Han selv begynte 
å jobbe der i 1962 med 45 timers uke med 5,25 
kr. pr. time for fagarbeidere. De ansatte var fra 
Sannidal, Drangedal, Gjerstad og noen andre. 
De fikk ikke mer betegnelse enn det. Mange sy-
klet til bruket, men etter hvert kom bilene også. 
Det var mange VW bobler og andre merker som 
Renault, Skoda, Moskvitch og Hillman. Mange 
brukte også mopeder. På den tida kosta bensi-

nen 1 krone for literen. Mange Vafosarbeidere 
kom fra Kil, og der bodde det mange originaler, 
sa han, men det var bare positivt ment.   
 Da bruket sto i helgene, ble det ofte overtid for 
verkstedfolka, da kunne de reparere og vedli-
keholde i fred. Verkstedet hadde da Abraham 
begynte, 12 godt voksne menn, alle med sine 
spesialitetsfelt, godt opplærte og gode til å lære 
videre. Han hadde mange gode minner fra den 
tida. 

    Han trakk også 
fram taubanen og 
Strand, stedet for 
lasting og lossing. 
Her var Kristoffer 
Tveitereid sjef og 
på plass til nesten 
enhver tid. En gang 
måtte han droppe 
middagen for et 
langvarig oppdrag, 
og da trøstet han 
seg med at han 
hadde fått et drops 
av en kar og kunne 
klare seg ei stund 
på det.
    Sigurd Rinde var 
selve høvdingen. 
Han hadde omsorg 

Sannidal HistorielagSannidal Historielag

Høstmøtet
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for spesielt sannidøler, og han ble kalt «Far» av 
folk i Dalsfoss, der han i perioder bodde og var 
veldig grei med de fastboende. 
 Abraham avsluttet et veldig interessant fore-
drag med «Prolog til 90 års jubileet på Vafos», 
skrevet av Hans Mjelland fra Kil.
 Da passet det bra å synge «Kilsfjorden» av også 
Hans Mjelland før en lang pause med god mat, 
kaffe, loddsalg og kalendersalg, samt boka om 
Sannidal kirkes 250 års historie. 
 Torstein Lofthaug fikk lov til å åpne andre økt 
og publikum fikk et gjenhør av diktet «Pensjo-
nistvask». Hvor diktet kommer fra, vites ikke, 
men det høstet i alle fall mye latter og applaus.
 Sang er viktig i historielaget, og allsangen «De 

nære ting» ble opptakten før Kragerø Sangfo-
rening fikk slippe til med sin avdeling. Dette 
hadde publikum venta på. Dirigent Robert Czyz 
ledet koret gjennom det hele. «Har du fyr» av 
Ola Bremnes var en av sangene, mens de andre 
var «Men går jag över ängarna», «I Midnattso-
len» og «Norges Fjelde». Alt var godt gjennom-
ført og en glede å høre på, så disse ønskes helt 
sikkert tilbake.
 Avslutningsvis ble det delt ut blomster og takk 
til dagens aktører, før tradisjonen tro «Sanni-
dalssangen» ble sunget og ble med på hjemvei. 
    AS

Redaksjonskomiteen i Arven ønsker alle leserne en  

riktig trivelig jul  
og et godt nytt år 2023!
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Gården Tangen i Sannidal, ca. 1900.
Bildet er tatt av fotograf P.B.Melaas. Vi har fått låne bildet av Jens Halvor 

Humlestad Jensen som eier gården i dag.


