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Ildverksjentene

I dag ligger bare hustuftene igjen etter
“øyfolket” / All that is left of the island
dwellers today are the house foundations.

Dette huset ble flyttet fra Hvaløy til Ildverket i 1844,
og er trolig det første huset på øya. Malt av O. Nilsen.
This house was moved from Hvaløy to Ildverket in 1844
and is most likely the first house on the island. Painting
by O. Nilsen.

Rester av gamle hustufter igger nord på øya (markert).
Remains of old house foundations can be found in the
north of the island.

I 1844 begynte bosettingshistorien i en hule på øya.
Etter noen år bygde flere
familier sine hjem her og tok
øya i bruk. «Ildverksjentene»
levde hele sitt liv her.
Flere av de tidlige beboerne kom fra Østfold og Sverige. Etter hvert fant fire familier sitt utkomme her ute.
Øyboere måtte være praktiske mennesker om de ikke
skulle sulte i hjel. De brøt jord, drev med husdyr og håndterte båt og fiskeredskap. Det daglige brød kom mest fra
sjøen. «Ildverksjentene» Olava, Andrine og Anne Sofie
bodde i «Drengestua» etter foreldrenes død. De hadde
det svært trangt og måtte snu på skillingen for å overleve.
Olava forlot avkreftet øya som sistemann i 1921.
Bjarne Kroepelien var en fargerik person som kjøpte
øya i 1925. Han var kjent som en nidkjær vokter av sitt
øyparadis, kun iført Adams drakt og hodeplagg. Øya ble
solgt til staten i 1966.
The human settlement of the island started in 1844. The first settlers lived in a cave,
but they soon started building houses and utilising the islands resources.
Many of the early settlers came from Østfold (east of the Oslofjord) and Sweden. The
island community consisted of four families. To avoid starvation, the island dwellers
had to be resourceful. They worked the land, kept livestock and made boats and fishing tools. Their main source of food was the sea. After the death of their parents, Olava,
Andrine and Anne Sofie (“Ildverksjentene”) lived in a cabin called “Drengestua” (The
boys’ cabin). Their standard of living was poor and they had to struggle to survive. As
the last of the sisters, Olava left the island in 1921. Bjarne Kroepelien was an unusual
Norwegian merchant, who bought the island in 1925. He was known as a jealous protector of his island paradise, often running around the island naked but for a hat. He
sold the island to the State in 1966.
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