
Per Persen (1895-1978), stiger og
arbeidsformann ved Klauvreidnuten
glimmergruver 1942-1945

Arne Asheim

I de bratte liene ned mot Bandak. nord for Klauvreidnuten i Bandaksli i Vest-Telemark. finner
vi store pegmatittganger som ble drevet pa glimmer under andre verdenskrig (Asheim &
Larsen 2008). Glimmer ble benyttet av den tyske krigsindustrien som isolasjonsmateriale.
Gruvedriften pa glimmer starlet i desember 1942 og ble bratt slutt varen 1945 da freden var
et faktum. Det var Oslofirmaet Preben Gjerlsen AS som sto for driften (Asheim & Larsen
2008). Arbeidsstokken besto i hovedsak av personer fra lokalomradene ved Bandaksli.
Lardal og Skafsa. Stiger og arbeidsformann var Per Persen. Jeg har fors0kt a finne ut litt om
Per Persen, en person som ikke Iikte a snakke om seg selv og som fa kom inn pa under
glimmerdriften pa Klauvreidnuten i Bandaksli. De muntlige kildene har vrerl til avgj0rende
hjelp i dette arbeidet.

Fig. 1. Per Persen pa Klauvreidnuten 1944.
Fotograf ukjent.

Per Persen het egentlig Lars Severin Pedersen Bakken og ble f0dt 5. februar 1895 og ble
d0pt i Lardal 24. mars samme ar. Hans mor var Gunvor Larsdatter (1872) fra Bandaksli i
Skafse, hun er Oppf0r1 som ugift husmannsdatter. Faren var Peder Klausen fra T0rdal,
ungkar og arbeider ved Amdals verk. Under faddere er det Oppf0r1 Gaardkone Birgit
Bandakslid. g.pige Signe K. ibid, husmand Olav Vrernsen Klevene og husmand Olaf A.
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Midb0. Lars Severin er Oppf0rt som "uffigte" f0dt, og under anmerkninger finner vi
"Anmffirkelsen er gjort af faren til barnemoderen. Begges f0rste leiermal."

Olav Midtgarden har fortalt at Per gikk under flere navn: Per Persen, Per Pedersen, Per
Klausen, Per Bakken, men hans egentlige navn var altsa Lars Severin Pedersen Bakken. I
ffittesoga for Mo under Bandaksli (s. 477) star det at "Gunvor Larsdotter Kasine fekk i 1895
eit barn med verksarbeidaren Peder Klasson fra T0rdal. Ikkje lenge eller vart ho gift med
Kjetil Anison Strand og let faren ha ungen pa Bakken ei tid." Denne S0nnen, som far til
Gunvor - Lars Olavson og kona Margit - da hadde som pleies0nn var Lars Severin Persen
Bakken som han star Oppf0rt i folketellingen fra 1900. Plassen som fergemann Lars
Olavsson Kasine bodde pa ble kalt Bandakslibakken, eller bare Bakken (Bakkjenn) og 113
ovenfor jordene pa Bandaksli. I Mo Bygdebok s. 488 er det nevnt under plassen Bakken i
Bandakslid at Lars Olavson Kasine (1838-1921) og den andre kona hans Margit
Drengsdotter (1853-1915) fra Lardal bodde her. Det er nevnt at Lars var fergemann, og
hadde bodd pa Bandaksli en tid. Da Lars d0de ble det holdt skifte i 1922 der s0sknene til
kona Margit og barna fra f0rste ekteskapet til Lars arvet kr. 558. Det kan se ut som om Lars
og Margit hadde ell barn, Gunhild, som d0de samme aret som hun ble f0dt, nemlig 1895.
Delle stemmer med folketellingen fra 1900 hvor det opplyses at under husmannsplassen
Bakken i Bandaksli er Oppf0rt Lars Olavsson Bakken, kona Margit Drengsdoller Bakken fra
Lardal, Ufr. s. 553 i Lardalssoga) og en pleies0nn Lars Persson Bakken f0dt 1895. Vi finner
senere mor til denne Lars Severin igjen som gift pa Strand in i Lardal med enkemann Kjetil
Aanisson Strand.

I folketellingen for 1900 er Lars Severin Oppf0rt eller de 7 barna som Kjetil hadde i f0rste
ekteskap. Oversikten over barn etter Kjetil Aanisson Strand er gilt i Lardalsoga (s. 614) under
Strand:
Kjetil Adnesson f. 1862.
I. g. Margit Halvorsdotter.
II. g. 1899. Gunvor Larsdoller Bakken.
Lars Severin Pedersen Bakke, alias Per Persen, hadde fire halvS0sken.
Kjetil Adnesson Strand eide Store-Strand fra 16.05.1904 til 27.09.1917 og fra 15.09.1919 til
01.03.1921.

Ledelse og administrasjon av glimmerdriften
Innen bergverk betegnes en arbeidsformann som stiger. Per Persen var 0verste stedlige
leder for glimmergruvene pa Klauvreidnuten og saledes ma hans stilling betegnes som
overstiger. Hans rolle har Vffirt driften av gruvene bade administrativt og antakelig til en viss
grad gruvefaglig. Delle fordrer kunnskap om geologi, bergteknikk og daglig ledelse av
arbeidsstokken ved gruva. Imidlertid var det ingeni0r Hans Hummel og Dr. Sepp Horvath
som ivaretok de geologiske og bergtekniske vurderingene og rapporterte til Oslofirmaet
Preben L. Gjertsen AS som sto for driften. Dr. Horvath var leder for bergverksavdelingen
under Reichskommissar fijr die besetzten norwegischen Gebiete. Hans Hummel var ogsa
sentral i a skaffe kvalifisert arbeidskraft til glimmergruvene. Delte omfattet blant annet fagfolk
for stolidrift. Etter hva vi kjenner til hadde ogsa Arne Askje en funksjon som arbeidsformann
ved gruva. Han var trolig underordnet Per Persen. Det var ogsa drift pa glimmer andre steder
i Vest-Telemark, blant an net Sinnes i Vradal hvor formann var Thorstensen, Haukom i
Kviteseid, samt Skuggebergnuten, Brekke, Li og Rolleivstad ved Sundkilen (Poulsen 1967).
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Andre sentrale personer i forbindelse med glimmergruvevirksomheten var en hr. Kilen og
ogsa en med navn Detmer. Det nevnes at Detmer hadde mange ars erfaring med
pegmatittganger. Forekomstene i Telemark sorterte under distrikt Kragem (Hummel 1944).

Fig. 2. Bi/de fra K/auvreidnuten glimmergruve. Fotografen er ukjent. Bi/det er gjort tilgjenge/ig
av Sigmund Nygard (staende i midten bak i bi/det med venstre side mot fotografen) og
Gunnar Neverda/en, U!Jrda/.
Fremste rekke, fra venstre: 1 Hagen, 2 nn, 3 Sverre Skogstad (?). Andre rekke sittende, fra
venstre: 1 Arne Askje, 2 nn, 3 J0rund Kross/i, 4 Gerhard Skare, 5 Sevart Antonsen, 6 Toralf
Midtb0, 7 en S0nn av Trond Midtb0, 9 nn. Staende rekke, fra venstre: 1 Trond Midtb0
(smed), 2 nn, 3 nn, 4 Sigmund Nygard, 5 Per Persen (?) (bakerst med skygge/ue), 6 nn, 7
Johann Antonsen, 8 Olav B/ikom med m0rk vest og skygge/ue. Han sto for transport av
glimmer med hest ned til K/auvreid), 9 nn (de/vis skjult), 10 Rikard Wagner (brakkegutt).

Flere av arbeiderne bodde i en brakke som 113 syd i en liten kolle i den syd-syd0stre enden av
Stigamyr og forholdsvis langt fra gruvene. I dag synes restene av murfundament og en
nedbrukket pipe (UTM 32. 0 451923 N 6585277). Tor Reinskas fortalte at han etter krigen
var sammen med sin far J0rgen og hentet reisverk og kledning fra brakka pa Klauvreidnuten
til et pabygg pa Skogen i Skreosen.

Gerhard Skare som arbeidet under Per Persen i glimmergruvene pa Klauvreidnuten fra noe
eller ny1tar 1943 og fram til ut pa varen 1945, fortalte at Per Persen var en person det var
vanskelig a bli kjent med. Han sa veldig lite. Han fortalte at glimmeren ble kj0rt med hest ned
tit Klauvreid. Det var Olav Blikom og Olav Amundsen som sto for transporten med to hester.
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Fig. 3. Gerhard Skare (1944). Fotograf ukjent.

Fig. 4. Arbeidsstokken ved Klauvreid glimmergruver 1944. Fotograf ukjent. Bi/det ble i sin tid
Itwt av J0rund Krossli (1924-2001), som ogsa ga opplysningene om personene pa bildet.
Bakgrunnen av bi/det viser fjella ved Bandak pa Lardalsida. Vi ser ogsa kompressorhuset.
Personene pa bildet er: Teodor Hagen (Austheia), Ola Midtb0 (Austheia), Edvardsen, Askje
(formann, Larda/), Sveinung Midtb0 (Austheia), Rikard Wagner (Vraliosen), Gerhard Skare
(Austheia), Ola Antonsen (Skafsa), Ivar Solvang (Austheia), Torleiv Strand (Hauggrend),
Sigmund Nygard (Larda/), Torleiv Brubakk, Tron Midtb0 (smed, Austheia), Toralf Midtb(lJ
(Austheia), Einar Barstad (Skafsa), Magnus Myrvang (Austheia), J(lJrund Krossli (Kross/i),
Sverre Skogstad (Vraliosen), Olav Kosi (Skafsa) og Per Persen (stiger). Fotograf ukjent.
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Lasten ble kj0rt ned til en apen overbygd hestevandring framom 10a pa Klauvreidgarden.
Etter omkring 14 dager ble det foretatt oppveiing pa en stangvekt. Gerhard Skare og en
mann til 10ftet kassene pa vekta. De veide omkring 70-80 kg avhengig av hvor tett de var
pakket, ofte 76-78 kg. Per Persen noterte vekta. Han gjorde kun den oppgaven i delle
arbeidet.

Saerlig Trond Midtb0, som var smed pa Klauvreidnuten glimmergruver og hans S0nn
Sveinung Midtb0, hadde kjennskap til at Per Persen hadde vokst opp i Bandakslitraktene,
men Persen var lite villig til a snakke om eller svare pa sp0rsmal om barndommen.

Gerhard Skare fortalte: "Han var lite villig til a snakke om det, men sa at han hadde sprunget
mye rundt i omradet som gullunge og fiska mye i Bandak. Nar de fors0kte a komme
naermere inn pa barndommen vridde Persen samtalen over pa noe annet. Men for det meste
var han lite snakkesalig. Persen snakket naermest en Oslo-dialekt". De var nok klar over at
han var en sakalt uekte S0nn. Hans mor Gunvor var daller av fergemann Lars Olavsson
Bakken og Margit Drengsdoller Bakken.

Gerhard fortalte videre at Persen var gift. Kona var kokke i brakka som var satt opp et stykke
fra glimmergruvene pa Klauvreidnuten. Rikard Wagner var brakkegull for fru Persen som
hun ble kalt. Han rakk omtrent bare a hente vann i en rennende bekk omkring 70 meter fra
brakka og a ordne med ved. Kona var ikke spesielt stor, men det man kaller god og rund.
Dette understreker Gerhard med a fortelle at han danset med fru Persen en gang, og hun var
omfangsrik og stor a holde rundt.

Artur Haugen har fortalt at han spilte trekkspill til dans pa brakka pa Klauvreidnuten en var
under krigen. Han var bare omkring 17 ar. Det var mye drikking og fyll og det ble et voldsomt
slagsmal. Ikke aile var like begeistret for Per Persen, sa f1ere var med pa a gi Persen bank.
Artur var i en tidlig periode av a finne ut av sin religi0se s0ken, og fortalte at i pausene gikk
han ut og ba til Gud. Det gikk en religi0s vekkelse i omradet pa denne tiden, hvor blant andre
predikanten Ola T0rdal var sentral.

Tor Reinskas fortalte at det var et veldig slagsmal pa dyrskuen pa Krossli h0sten 1944. Det
var kjent at det var mye fyll og slagsmal pa Krossli-dyrskuen. Tre personer, aile arbeidere fra
glimmergruvene pa Klauvreidnuten, gikk 10S pa Per Persen, arbeidsformannen i gruva. Aile
som en var overstadig beruset. Persen gikk overende mens de tre banka 10S pa han. Mens
han la pa bakken pr0vde han a vri seg rundt og kjenne eller tollekniven, men slira var tom.
Noen andre karer fikk de tre slasskjempene vekk og slagsmalet var over. Delle gjorde et
voldsomt inntrykk pa Tor som da var omkring 11 ar. Senere, pa Dale i Austheia, treffer Per
Persen en av karene igjen og sier: "Du var ogsa en av de som banket meg pa Krossli". Sa
tok han tak i karen og slengte han over et gjerde. Persen ble betraktet som en kraftkar, og
han var nok det.

Pa Klauvreidnuten slullet driften pa glimmer plutselig da freden om varen i 1945 var et
faktum. Hele glimmerdriften var tuftet pa ellersp0rselen fra den tyske krigsindustrien. Per
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Persen forsvant i all stillhet, antakelig uten a ta avskjed med noen. Gerhard Skare fikk i aile
fall aldri sagt adjl2J til Persen, selv om de to hadde stall for veiing av glimmerproduksjonene
nede pa Klauvreid i en periode pa niBr to og et halvt ar.

Digitalarkivet inneholder informasjon om at Lars Severin Pedersen Bakke/Per Persen dl2Jde i
Oslo 08.02.1978. Han ble kremert og urnen ble sall ned pa 0stre Aker kirkegard 23.10.1980.

Fig. 5. Graven til Per Persen med familie pa
0stre Aker kirkegard. Foto: Stian Madsen, juti 2011.

Disse ligger i familiegraven hvor aile er kremert og lagt i urne.

Fl2Jdt Dl2Jd Gravlagt

Lars Pedersen

Lars Severin Pedersen

Karen Oline Pedersen

Maurits Pedersen

12.08.1922 28.05.1967 16.07.1968

05.02.1895 08.02.1978 23.10.1980

01.09.1896 17.07.1984 23.08.1984 (kone til Lars Severin)

30.06.1924 06.03.1995 09.05.1995
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Lars og Maurits er to sl1Jnner av Lars Severin og Karen aline. De var henholdsvis 20 og 18 ar
i 1942 da glimmerdriften i Klauvreid pegmatlttbrudd tok til, og hadde trolig sine egne Iiv et
annet sted. Dette kan vrere forklaringen til at de personene sam var ansatt i glimmergruvene,
og sam er viktige kilder for denne artikkelen, ikke hadde kjennskap til am ekteparet Pedersen
hadde barn. Etter hva vi kjenner til var Rut Pedersen kana til kjl1Jpmann Lars Pedersen. Hun
dl1Jde pa As sykehjem i 2002.

Etterord
Lars Severin Pedersen Bakken alias Per Persen kom altsa i en alder av snaut 50 ar tilbake til
sine barndoms hjemtrakter I Bandaksli for a lede gruvedrift etter glimmer pa Klauvreidnuten
pegmatittbrudd i en periode fra desember 1942 til varen 1945, da han uten a si farvel forlot
stedet i all stillhet. Vi finner hans navn igjen i Oslo, pa 0stre Aker kirkegard i en familiegrav.

Fig. 6. Den stl1Jrste dagstrossen ved Klauvreidnuten pegmatittbrudd,
Foto: Aif Olav Larsen 2007.
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Takk
En hjertelig takk til aile personer sam har bidratt med informasjon am personer og forskjellige
forhold omkring glimmerdriften ved Klauvreidnuten pegmatittbrudd: Gerhard Skare (1919
2011), Tor Reinskas (1933-2010), J0rund Krossli (1924-2001), Dagfinn Midtb0, Gunnar
Neverdalen, Sigmund Nygard, Olav Midtgarden, Artur Haugen, og Stian Madsen. Takk til Alf
Olav Larsen for verdifulle kommentarer og korrektur. En takk ogsa til Gravferdsetaten, 0stre
Aker kirkegard, Oslo.
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