Tragedien ved Blekketjønn
Blekketjønn (- nord for Svanstulvannet) Her skjedde et mord i 1834. Sønnen på en gård i
Sauherad ble myrdet av sin svoger. Dette var en tragisk hendelse der morderen, Ole, nok
var negativt påvirket av sin kone til å begjære eiendommen som den myrdede odelsgutten
Lars rådde over. Kona Margitt var søster til Lars. Hennes lett påvirkelige mann,
godmodig og hardtarbeidende Ole, gav etter for en innskytelse og slo ned svogeren da han
skulle hjelpe ham med å trekke fiskegarn. Da hadde Ole jobba i skogen hele dagen, mens
Lars hadde tilbrakt dagen ved Blekketjern og fiska. Ugjerningen kom snart for dagen og Ole
tilstod i dyp anger. Etter 20 år i tugthus ble Ole benådet. Hans ikke helt uskyldige kone,
Margitt, ble i sin tid dømt til 6 år i tugthus.
(kilde: Sauheradfjella. Der alle stier møtes.)

Blekketjern en sommerdag
(foto: TAu)

Få har som Magne Kortner mestret å ta oss med på vandringer i naturen i vårt distrikt der
han ikke bare observerte og beskrev det han så. Med vilje og evne til innlevelse, synker
man som leser inn i beretningene hans med en fornemmelse av å høre bekkesus, kjenne
lukter og få sterke fornemmelser av slit og følelser hos de mennesker som engang var der.
Mange var det som gikk rikere hjem etter å ha vært fanget inn av ett av de mange kåserier
han ga til beste for alle som var møtt fram med evne til å åpne sine sinn.
” .. der alle stier møtes” – en liten
overdrivelse kanskje?
Men, mye god informasjon av TT ,
flott turkart og merkede løyper kan
du nesten ikke gå deg bort – du
bruker bare lenger tid om du
kommer på vidvanke.
Her passeres ei fin bru ved utløpet
fra Tvetjønn (Tvitjern). Bekken
renner ut i Blekketjern.
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