
HISTORIEN OM GRASHAVET, DER KAPTEIN SABELTANN SEILER SINE SJØRØVERSKUTER. 
 
 
Hver sommer samles mengder av folk ved Grashavet ved Kristiansand  dyre og fritidspark, og i stor 
spenning venter på en kjent kaptein og hans sjørøvere. 
Sørlendinger og turister fra fjern og nært ser i nattens mulm og mørke på det som foregår ute på 
Grashavet, og de små gjemmer seg litt, for dette er da skrekkelig skummelt. 
 
Få er det i denne byen som egentlig kjenner den egentlige historien om Grashavet, eller havets rette 
navn Grasvannet. Langt skumlere røvere en  Sabeltann hadde gjestebud ved dette havet før 1650. 
Trolldomsprosessen rullet på denne tiden over hele Norge, en får opplyst mange rare historier fra 
munnen til heksene som førte trolldom, og som gikk til bål og brann på Trolldomsheia i Oddernes. 
 
I kvinne som hadde levd i Utukt på gården Møglestu i Oddernes i 21 gode år, er egentlig opphavet til 
denne noe spesielle historie. Paret kalte seg  for Karen Møglestu og Torstein Møglestu. Men deres 
egentlige navn var Siri Sjursdatter og Gunnar Torsteinsson. På våren 1650 ble der ført en rettsak mot 
paret i Odde tingstue. For 21 år siden hadde paret bodd på gården Hem i Lardal i dagens Vestfold, Siri 
hadde vært husfrue på gården og Gunnar tjenestegutt. Der må ha utviklet seg et intimt forhold på 
gården mellom disse to, for Siri og Gunnar rømmer etter en 6 måneders tid  fra gården, og kommer 
til Møglestue på Oddernes. Paret hadde fremvist attest for sognepresten i Oddernes, som skulle ha 
vært utstedt av lensmannen i Sandsvær. Paret bodde som et hvilket som helst annet par på 
Møgelstue, gikk til alters i kirken og var vell ansette, ingen hadde mistanke om at paret ikke var gift. 
 
Men så lullet denne Karen eller Siri som var hennes egentlige navn, innom trolldommen, og i den 
tiden var dette livsfarlig. Hun skal ha møtt en mann på veien mellom Lund og Møglestue, som var 
djevelen. 
Hun hadde kommet inn i den onde sirkel med andre som drev samme hobby, om en kan kalle 
trolldom for hobby i den tiden. Men for å komme til saken om Sjørøverens Grashav, siterer jeg Karen 
Møglestue sin forklaring for retten. 
 
En kveld kom Kristen Kuld og Karen Torsdatter til meg hjemme på Møglestue. Det hadde blitt mørk 
og jeg hadde lagt meg. De kom til meg i sine legemlige skikkelser, og Kristen Kuld spurte om jeg ville 
være med på gjestebud.. Jeg svarte ”Er det et smukt gjestebud, da vil jeg gjerne være med”. Så for 
jeg med dem fra Møglestue til Grastjønn , vi for ganske lavt over bakken, som om vi hadde sittet i en 
runse eller slynge. Den djevelen som før hadde lovet meg tjeneste, så jeg ved Grastjønn, i likhet med 
alle andre som var med fra roden. Der var Gunhild Nærebø, Mari Hesthagen, Søde-Mari, Eli i 
Kvåseskogen, Ragnhild Årdal, Kristen Kuld, Ellen- Gunnhild Næresbøs datter, Karen Torsdatter, Bodil 
Kroms, Sissel Jacob Mortensens enke, Marte Hundal og meg selv. Der var det gjestebud, og vi fikk litt 
mat og noe vin, som vi drakk av glass og små staup. Kristin Kuld gikk omkring som en slags 
køgemester, og skaffet det han ville unne oss, det trollet jeg hadde gått i tjeneste for, løp og smøyet 
seg mellom oss som en tyv, og noen ganger drakk han med oss. Der fortelles at det etter 
festlighetene for til en skute, med hensikt å forlise den, men vi kunne ei få makt over skuta, for 
folkene om bord, holdt seg for sterkt til Guds ord. Vi for så hjem, og vi møtes ikke mer, jeg red hjem 
på et kosteskaft. 
 
Denne historien er gått dokumentert, noen steder står der at vannet låg i Tveit sogn, andre steder 
står der Kvåse skog, som lå i Høvåg. Begge stedene er riktig. Vannet ligger ved komunegrensen 
mellom Lillesand og Kristiansand. 
Da vet en, Grashavet var brukt til trolldom, lenge før Kaptein Sabeltann begynte å seile der. Siri 
Sjursdatter ble brent på bålet i juli 1650. Det andre som var med på festligheten ved Grastjønn, har 
under de forskjellige rettssaker, bekreftet Siri Sjursdatter tilståelse. Noen av disse gikk samme veien 
som Siri. 



Litt om gårdene Møglestue og Odde som her nevnes. 
I 1635 skulle lensherren, Palle Rosenkrantz ha en større lensgård, til den tid hadde han bodd  på 
lensgården iNedenes, men kongen ville ha han i sentrum for Agder, og dermed skulle der bygges en 
Kongsgård. I 1636 byttet kongen de tre store gårdene Elgesi- Odde og Møglestue med bøndene, 
egentlig hadde de ikke noe valg. Dette var noen år før den samme konge kom til dagens Tangen i 
Kristiansand, og streket opp Kvadraturen  en juli dag i 1641. Samtidig tok han Eg og Grim. 
 
 
 
 


