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Tok
treet
Tre trefellere måtte til
for å få ned den 30 meter høye eika ved rensebassenget på Heldal.
ANNE MARTA SVENDSEN
anne.marta.svendsen@lp.no

Det sto to svære eiketrær ved
kommunens rensebasseng på
Heldal. I går måtte den ene ned.
Vegvesenet forlangte eika fjernet
av hensyn til bassenget.
Tre trefellere var i sving med eika
i går. Espen Paulsen fra Tovdal
Villmark AS – Trefelling-Trepleie
klarert til værs og sørget for at
grein for grein falt til jorden. Under sto Hans Kenneth Birkeland
fra H.K. Trefelling og Ole Sundsdal fra Treservice klare med
motorsag og flishogger. De har
tilhold i henholdsvis Tovdal, Øvrebø og Dølemo. Ingen oppdrag
er vanskelige, sier Hans Kenneth
Birkeland i reklamen for sitt firma.
De tre trefellerne beregnet eika
til en høyde på 30 meter, og et
kubikkinnhold på 7.
De tre har hele Sørlandet som sitt
virkefelt, og de må ofte ta oppdrag sammen.
– Vi hjelper hverandre, sier Ole
Sundsdal som driver Treservice.

I TOPPEN: Espen Paulsen klatrer 30 meter til værs når han
sager ned greinene til heldalseika.

«Det er ting
vi ikke kan
glemme»
Om krigsseiler Abrahamsen fra Høvåg
Kaptein Finn Abrahamsen bodde
hele sitt landliv i Høvåg, dels
på Ørsland og til sist på
Vallesverd. Han ble født
7.juni 1905 og døde
24.11.1988. Han fikk nok
et mer spennende liv
enn han hadde ønsket
seg. Som 15-åring dro han
ut som sjømann og tok etter
hvert gradene til fullbefaren skipskaptein. I krigsårene seilte Abrahamsen i konvoifart i Nordatlanteren,
hvor han opplevde torpedering av
skipet og etterfølgende tysk fangen-

skap. Han har fått de høyeste utmerkelser Norge kan gi en sivilist.
Museet takker for en samling av
bilder, utmerkelser, fangebrev, attester og annet som er gitt av
datteren Grete Haaversen.
Dette er stoff som vil bli
bredere presentert på et
senere tidspunkt. Museet
håper å få klargjort en
mindre utstilling til sommeren i forbindelse med
«Store menn i Lillesand».
Abrahamsen hører til blant dem.
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EIK: Hans Kenneth Birkeland fra H.K. Trefelling (tv) og Ole
Sundsdal fra Treservice med eika på Heldal i bakgrunnen.

