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Glimtfra Sannidal Bygdetun 
Vi tenker i dette og i de neste 

nummerne av «Arven» a 
presentere en del av gjen
stander og interi0rene sO.m 
Sannidal Historielag har samlet 
i husene pa Bygdetunet. 

Vi begynner med «Bispe
stolen» som star i 1. etg. i 
Heglandstua og som i sin tid ble 
gift som gave av Gustav R erum, 
Kullrenna. 

«Bispestolen» har en fin pro
filering og innskarete ornament
border, og den er antagelig laget 
tidlig pa 1600-tallet. Men selve 
denne stoltypen, som er bygd opp 
omkring fire stolper i sakalt 
stolpekonstruksjon, er middel
aldersk. 

Materialet i stolen er eik, og vi 
ser al armlenene er svakt 
svungne med staende, gjennom- . 
brutte sprosser ned til setet. Slike 
gjennombrutte .sprosser er del 
ogsa i ryggen. . Ryggstolpene 
ender i skarne kuler. 1 stolen 
finner vi bare trenagler. 

- Bispestolem>-l har antage/ig 
VlErt preslens stol og kan ha 
kommet fra den gamle Sannidal 
kirke. I Gjerstad skal detfinnes 
en maken stol tit denne. 

Fotografiet er taft av Per 
Jorgen Halvorsen. R.G. 
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Fra redaksjonen 

Med dette nummer fuIlflZirer «Arven» sin 5. argang. 


Dette er det 15. eksemplaret som kommer ut, og fra og 

med dette nummeret blir «Arven» ogsa nummerert 

fortl"'pende i tillegg til argangsnummeret. 


I forbindelse med at fern arganger herved er avsluttet, 
har vi satt opp en innhoidsfortegnelse som viser hoved
artiklene i de 14 f",rste utgavene av «Arven>>: 

1/1981 (Nr. 1): 	 Historien. GamIe industristeder i 
San nidal, Pa gjengrodde stier. 

211981 (Nr. 2): 	 Sannid01er pa biltur i 1920 (bilde), 
Sannidalsangen, Humlestad ca. 1900 
(bilde), En bj0rnehistorie. 

3/1981 (Nr. 3): 	Jul i Sannidal for 100 ar siden, Litt om 
skolekretser og skolehus i bygda «i 
gamle dager», Kil skole 1921-22 
(bilde), Kvernhuset pa Bygdetunet, 
«Veteranhus» i San nidal. 

1/1982 (Nr. <a): 	 Heimegarving og bygdeskomaker, 
Laven pa Bygdetunet, Amerikabrev 
fra 1854. 

211982 (Nr. 5): 	 Sagaen om Sannidal Historielag 
1942-82, En vandring i det gamle Kil, 
Kammerfoss - fra industristed til ut 
kantstrek, Gamle industristeder i 
San nidal. 

3/1982 (Nr. 6): 	Kurd01, Kammerfoss - fra industri 
sted til utkantstr0k, Fantefolket. 

1/1983 (Nr. 7): 	 Ml2Jte med den gamle Kongsveien, Kil 
ca. 1905 (bilde), Fantefolket, Stolpe
bua pa bygdetunet. 

211983 (Nr. 8): 	 En ny vise, Gjetergutten som kom til 
Kurdela for 140 ar siden. 

3/1983 (Nr. 9): 	 Sannidal kirke ca. 1900 (bilde), Med 
kirken som samlingssted, Kilsfjorden, 
Med sorenskriveren i Bamble pa be
sek i Sannidal for 190 ar siden, Glimt 
fra Sannidal fra svunne tider, Synke
V"mmer, Guttekonfirmantene iSanni
da! i 1898 (bilde), Amerikabrev fra 
1852. 

1/ 1984 (Nr. 10): 	Jernbaneanlegget ved St0a ca. 1925 
(bilde), Bestemor D rammen, Elever 
ved H oltane skole 1913 (bilde). 

211984 (Nr. 11): 	Kil eIdre kvinneforening ca. 1880 
(bilde), F lettf0ringskontrakt fra San
nida l i 1840, Sannidalskoniirmantene 
1911 (bi lde), A nleggsarbeid ved 
Vadfosstunnelen ca. 1925 (bilde), 
lnstruksjon for kru ttbehandiing. 

3/1984 (Nr. 12): Melkeforsyninga i Kragem, Intervj u 
med bestefar, lOO-aring pa Dalsfoss, 
Litt om veiproblemer i Sannidal i 
1 870-ara, A merikabrev fra 1874, PA 
landev~i og gjengrodde stier, Bryllup 
pa BrekRa (bilde). 

1/1985 (Nr. 13): Pa landevei og gjengrodde st ier, En 

Bygdekve d 
i Samfunnshuset 

Sannidal Historielag skrev historie 28. 
november da laget som f"nste forening i bygda 
hadde stelt i stand et arrangement i det nye 
samfunnshuset ved Sannidal ungdomsskole. 
Kvelden ble ledet av formannen. 

Pa tross av vinterens ferste kraftige sn0fall 
samme kveld hadde ca. 100 mennesker m0tt 
fram, og det viser at folk er interessert i H istorie
lagets arbeid. 

Det var sang av gruppa «31,5» fra Kragem, og 
de fikk kraftig applaus for bade religieJse og Evert 
Taube-viser. 

Lysbilder tat! av Per 1. Halvorsen fra kultur
dagen pa Bygdetunet i sommer ble ogsa godt 
mottatt. 

K veldens hovedperson var imidlertid bygde
bokforfatteren Stian Henneseid fra B0, som 
kaserte om husmannsvesenet. H an hadde mye 
artig a fortelle. 

Festkomiteen hadde stelt i stand mat og kaffe, 
og det fait som vanlig i smak. 

Funnet 

Etter H istorielagets hyggekveld i Samfunnshuset 

ved ungdomsskolen er funnet en gra strikkjakke. 

Kan fas til bake ved henvendelse til formannen. 


nr. 8S 286. 

spillemann og dans pei kaffihuset, 
Bilde ffa Kil. 

211985 (N:r. 14): 	 Sannidal i krigsarene 1940-45, En 
IFarsje!rerers er indringer, Pa landevei 
og gjengrodde stier, Forbudsavstem
ningene i :.919 og 1926. 

K tillegg t!~ dette har «Arven» seivsagt inneholdt 
diverse redaksjone!le kommentarer, og dessuten har vi 
avfotografert enkelte gamle dokumenter. Og en gang i 
aret gjengir vi alltid H istorielagets fmberetning og 
referat fra arsm0te't. Redaksjoneil haper den 
ovenstaende Iista vi! vrere til nytte [0, !eserne av 
«Arven». 
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Hakon Fuglestvedt's dagbok 

[fa vinteren 1872 


Hakon Fuglestvedt var lrerer i Mo krets og klokker i 
Sannidal 1869-1920. Han var f",dt pa garden 
Fuglestvedt i Holme i Manndalen i 1844 og d",de i 1930. 
I Sannidal var han ogsa ordf",rer i tre ar i 1890-ara, og 
han var formann bade i skolestyret og i fattigstyret. 

Fuglestvedts dagbok fra 1872 er i hans etterslekts eie 
i Sannidal, og med deres tillatelse offentliggj",r her 
HArven H deler av de n. Spniket er noe moderni sert. 

J anuar mAned 1872. Nervefeber og dedsfall. 
Den 8. januar begynte jeg skolen i Almuestuen og 

holdt jeg uavbrutt ved dermed maneden ut. En 
avveksling i min gjerning brakte den mengde 
begravelser som fant sted i denne maned. D",delig
heten har vrert stor i denne maned . Nervefeberen raste i 
Kil og rev f1ere med seg. Et stadig mildvrer med sne, 
sludd, litt regn og take har gjort luften tung og 
temmelig usunn . Kanskje heri en arsak til d~delig
heten. E n uttalelse af en eldre mann (riktignok litt 
beruset) t",r jeg kanslcje skrive meg bak ",ret: HDuser 
noe enfoldig ut, men jeg tror nok du har dine tanker 
likeveL » 

Februar mAned 1872. 
Ell spesiell barejakt; en anekdote fca Gjerstad 

Holdt ved med skolen i Almuestuen Iiketil den 24 .. 
V reret likesom i januar. En hel del begravelser. A v disse 
er a merke konen Anne Lidens begravelse hvor jeg var 
til stede. Pa hjemveien derfra led jeg mer enn a lminnelig 
vondt over Fmvikheien i den store sne. Da jeg kom til 
Kil, var jeg nesten kvit, og dog matte jeg bardus av sted 
for asynge over et lik . E. Nilsmundsen var sa snill mot 
meg at. han h\nte meg underklrer, da mine egne var 
aldeles gjennomblette av svette. 

Den 17. dede min kjrere venn skipsreder J akob 
A brahamsen i Kil av nervefeber, litt over 22 ar gammel. 
Det var det ferste d",dsfallet her pa 0 st landet sa m har 
gjort et mer eon almin elig sergrnodig inntrylek pa 
meg. Vi holdt ganske visst meget av hverandre. H an 
talte med meg a m at han kanskje med tiden skuUe 
skaffe meg en skutepart sammen med ham. Vi taite, 
med hverandre om mangt og meget. 

Den 26. begynte jeg slcolen i Lindtjemdalen has 
Halvor Thorsen. Kuide med sko lskinn. Den 28 . var jeg 
pa jakt om ettermiddagen, dog uten afa noe. Likevel 
hygget jeg meg pa turen a jeg fra en temmeiig stor 
h9)'de ved soleglad overskuet de umatelige snemasser, 
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sam isaer i nord visst meget Iignet umatelige isberg med 
sine takker. 

Den 29. var det Iitt sne og sludd. A v en skolepike fikk 
jeg vite at hun pa veien til skolen hadde sett en hare. Jeg 
besluttet da etter endt skoletid a ga etter den. Da jeg 
enda ikke har fAu min jakthund hit fra Mo, sa skulle en 
av sko leguttene gjere tjeneste som sAdan: En annen 
skolegutt, som hadde gevrer med seg, hadde Iyst til a 
vrere med. Etter endt skoletid satte vi av sted omkring 
112 fjerding vei i syd for Lindtjerndal. Pa veien dit skjst 
jeg en hjerpe. Det opplivet oss allerede meget. Med 
speidende ",yer og Iyttende ",rer drag vi videre. Endelig 
kom vi til sterlet hvor haren skulle vaere. Etter lang 
s",ken blant de utaUige spor fikk vi den endelig ut. Jeg 
stillet meg straks pa post og kommanderte Peder 
Lindkjern til a ga etter sporene og gi Iyd som en 
jakthund. D et var rett morsomt a h",re hvorledes han 
hal set bortover heiene. Om en st nd kom haren pa 
passeli sku dhold . Et skudd og straks etter et 
dobbelt Hurra! uilderrettet mine to skolegutter om at 
jeg hadde nedlagt den. Nu begav vi oss pa hjemveien 
forn0)'d med det vi hadde fa tt. 

Om aftenen sam!et de seg en del fo lk der jeg losjerte. 
De skul!e h!'5fe hvorledes det va galt pa jakten. Det 



som da moret dem mest, var den nye sort jakthund jeg 
hadde brukt. Samtalen gikk dog snart over til a fortelle 
anekdoter. En fortalte f0lgende: «Da prosten Aas kom 
til Gjerstad, ville han here sin husmann Zakarias til a 
lese. Han begynte som alminnelig med bokstavene. Om 
litt skulle de til a legge sammen. Aas sa da i sin 
undervisning: a si'r a! Zakarias sa etter: Asia! Aas: Nei, 
a si'r a! Zakarias: Asia! Aas enda en gang: a sier a! 
Zakarias igjen: Asia! Aas: a sier a, sier jeg! Zakarias: 
Asia, sier fa'n hakke meg jeg! Aas matte da slutte.» 

Mars mAned 1872 

Om bruk av brennevin 


23. Hele denne uke snef0)'ke med storm. Ja, sa matte 
da vinteren en gang innfinne seg; mars glemmer seg 
ikke. 

Tirsdag den 19. to begravelser. Brendevinet spiller en 
bedmvelig rolle i Sand0kedal. Uff1 leg synes ennu jeg 
kjenner svie i 0)'nene mine, for hver bevegelse av 
leppene til en som ville snakke med meg, gay et sprut i 
0)'nene mine og forvoldet en ubehagelig svie. Det er 
sare komisk a se hvor godt en som skulle skjrere av 
~teken, forsynte seg av den. Han skar kun av til seg selv; 
Jeg matte be om a fa Iitt. Det gjelder ikke a vrere 
unnselig pa slike «stellep,. 

I dag slutter jeg skolen i Lindtjerndal.-j derine uke har 
jeg gjennomlest «Norske Bygdesagn» av L. Daa. 
Ganske underholdende bok. 

April mAned 1872 
H yggelig besek i Farsjw, hans kammer som bedehus 
6. I dag reiste jeg til Farsje for a bes"'ke Fidje. Det var 

temmelig bl",t! og veien var tung. 

7. leg og Fidje over til N esland og derfra til Svenum 
hvor vi ble til utpa aftenen. Da vendte vi tilbake til 
Nesland, hvor vi ble natten over. En srerdeles hyggelig 
tur!! Svenumfolkene utmerket hyggelige! 

8. I dag flyttet jeg ti! min hybel i kirkestuen. NarvAren 
kommer, lengter min sjei etter enkelhet og ro. Det var 
virkelig min faste tanke ikke mer a bo her; men nar 
varen kommer, vinker det lille kammer etter meg igjen. 
Aile de d",de som ligger rundt omkring, synes ogsa a 
vinke nar gravene begynner Ati tte frem av sneen. De vii 
visst lrere meg avende mitt 0'je oppad . Ja, Gud gi at 
mitt kammer matte vaere et stadig bedebus! 

Sannidalshumor 
En dag ide magre tredveara var to karer fra Sannidal 

i feid ·med a dra t",mme ut i vannet under fl0tinga. 
Denne dagen gar arbeidet ugoskelig greit unna, og 
karene kommer i godlag. 

- Vi to har 1<- efter som en fjording, vi, sier den ene. 
- Javisst, svarer kameraten, - men sa er vi ogsa · 

blakke begge to. 

Ny giv for stedsnavninnsamlerne 
i Sannidal Historielag 

Torsdag 31. oktober mettes stedsnavninnsamler
gruppa i Sannidal i TV-stua pa Val Camping. Fra 
Institutt for Namnegransking ved Universitetet i Oslo 
hadde vi besek av Erik Johs. Vintermyr, opprinnelig 
fra Sendeled. 

Vintermyr holdt innledningsvis et foredrag om 
gamle gardsnavn. Han fortalte bl.a. at Institutt for 
Namnegransking tidligere het Norsk Stadnamnarkiv 
og ble opprettet i 1931 avGustav Indrebe . Pr. idaghar 
instituttet samlet naermere halvannen millioner navn. 

Det klassiske verket nar det gjelder gArdsnavn, er 
Oluf Ryghs «Norske Gaardnavne". Om gardsnavnene 
sa Vintermyr at det er de enkle naturnavnene som er 
e1dst. I Sannidal er det slike som Mo, Holt, Dal, Rinde 
og Lenne. 

Navn pa-heim er ogsa gamle, fra ca. 200-1000e. Kr. I 
Sannida! har vi Svenum, Lindheim og Solum. Heim 
betyr liggested. 

Stad betyr sted for hus, og -stadnavnene ble laget i 
perioden ca. 400-1000 e.Kr. Nevnes kan Humlestad. 

Av -Iandnavn er det ca. 2000 i Norge, og de ble til pa 
samme tid som -stadnavnene. Med land menes jord
stykke. Eksempler i Sannidal er Nesland, H egland, 
Merland og Barlapd . 

Vintermyr kom ogsa inn pa -be- og -rudnavn. Av 
slike finner vi i SainnidaI0vreb"" Sundbe og Torjemd. 

Mens foredraget pagikk, kom forsamlingen med 
atskillige kommentarer nih det gjaldt bade alder pa og 
betydning av navn. 

Etter en lang og god kaffepause orienterte Vintermyr 
om det praktiske ved stedsnavninnsamling, sa som 
f0ring av nummer pi\. kartene og navn og forklaringer 
pa skjemaene. 

Til slutt utvekslet innsamlerne erfaringer. Noen er 
al!erede ferdige med arbeidet, og for andre star bare 
«finpussen» igjen. Og for samtlige ble dette metet et 
godt «puff» til a fortsette arbeidet med stedsnavn
innsamling i Sannidal. 

De som star for stedsnavninnsamlingen i Sannidal, 
er felgende: Frithjof ThorbjelfSen, Erling Auraen, 
Hakon Schulze, Morgan Bureid , Per Nesland, Klaus 
Torsdal, Thorleif Dalen, Reidar Lenne, Aslak 
Eikehaug, Arne Naas, Thomas Wastel, Harald Vibeto, 
Eilert Wasj0 og Ragnar Gmmisen. Disse vii ta kontakt 
med bygdefolk under innsamlingen, og hvis noen sitter 
inne med opplysninger om gamle stedsnavn , er inn
samlerne svre rt takknemlige om det blir sagt fra til demo 
Aile navn , hvor ubetydelige de eon matte synes, er av 
interesse. R.G. 

~aver ti ««Arven» 
Fra "Arven,,' s kassaer, L iv Grunaasen, hal' vi mot/aft 

dcnne iisren over gaver iii blader: 

T. L. , Sandefjord 100,-. A. K., Skien 50,-. A. F., 
Sannidal 100,-, S. H ., H omes 50,-. R. G ., TOToo 50,-. 
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Uten Thomas ikkje noe Bygdeton 

Oppe i bakken nordaUSI for kjerka figger 

garden fJvreba. £in Slor slilrein bygning med 
Slor rad lave. Da E-18 for noen ar sida gjekk 
fordi kjerka Irudde mange al del var presle
garden som la der. Sfik var del ogsa engang i 
lida. I den forlegnelse som erkebiskop Aslak 
Boll i 1398 10k opp over kjerkegodsel i landel 
("Rade boken») helerdel om Sandhaukadaleal 
pres len som budde pa fJvreba fra eldre lid 
hadde 15 kg. smar og 53 kg. malmjal i maneden 
og i IIllegg 40 penninger i arel. Nok a leve all i 
den lida. 

K an lIi lafantasien lape fill, er dellrufigal del 
var bonden pa Mo som SIO for Ijeneslen i del 
marke gudehollel nede pa slella der kjerka na 
figger. Da krislendommen kom. ble ofle kjerka 
reisl der gudehollel hadde slall. Na kom en 

kalolsk presl som skulle se IiI al den nye /rera 
blei riklig innfart og kjerke bygd. Del liar 
rimel(>!, a I han fek k bll pa fJlIreba . Et ler 
Reformasjonen blei Sannidallagl under Bamble 
presleembele som anneks. 

Vi eldre huser del slaule parel som residerle 
pa fJlIreba i Irelliara, Finbo Hlimleslad og Kari, 
som liar fra Drangeda/. En Irivefig ogfin heim. 
De r.adde ingen barn, og i 1940 ollerdro Finbo 
garden IiI saslersannen Thomas Waslal, gifl 

. med Krisline Tlieilereid. Med dem kom garden ide besle 
hender. Kullilrelle og krislefige Iradisjoner blei holdl lied 
lag. 

ForUlen a skjalle lIel omjord og skog (Sannidalsfilmen 
har noen gode opplak all lIaronna pa fJlIreba) fekk 
Thomas mye a gjare som kjerkellerge. Del blei lall opp 
kart oller kjerkegarden, og med my e dugnadsarbeid blei 
den sell i fin sland. 

Del vi na i Hisloric/agel lIillakkel Thomasfor, pa 10
ars dagen, er del slore arbeid han har I~gl ned for afa 
reisl eil Bygdelon. Del liar noe han, sammen m ed mange 
gode medarbeidere, har all cere avo Del liar i 1949 al 
Thomas og Slina ga loml IiI Bygdelon lIeslafor kjerka. 
Her blei del rom IiI de mange gamle ling som Hislorie
lagel hadde lagra i Kjerkesllla. Her er na sju hus i all, ein 
fin slevneplass, mye brllka. Del er ingen overdrivelse a si 
al ulen Thomas hadde I'i ikkje hall noe Bygdelon. Han 

Thomas Wast"l pA Bygdetunet. Foto: T . A. Tande. 

var slerk som en bjann, og hadde en egen ellne IiI aftifolk 
med i dugnadsarbeid. Han var heller ikkje sa naye pa a 
skjale IiI med malerialer nar del Irengles. . 

Han fekk ei lei lid med sykdom. Vi var glad da han 
greide a komme oller den. 

Vi gralulerer med 10-ars dagen og ansker ham mange 
god£ ar lIidere sammen med Slina i den koselige heimen 
pa fJvreba. Ma Cuds velsignelse felge dem i dagene som 
kommer. 

Og sa er vigladfor al hans gode eksempelfalgesav Ole 
Waslal og kone som na liar lall over pd fJlIreba . Md Cuds 
signing falge ogsa demo 

For Sannidal Historielag 
Torkell Tande 

I annonsen star det :VastoIbakken 70 ar 15. januar 1986 
«Sand0kedal Skik!ubbVed en tilfeldighet kom vi over en annonse i 
Invider med Premieskirend i morgen s0ndag kI. 1Vestmar fra 15/ 1-191 6. I annonsen invite res det 
sin nye Bakke ved Vast0 (Brattbakken) hvortiltil invie lse a v den nye skibakken ved Vast0!. 
inbydes samtJige Distrikter. Pii Gimle kafe fra kI.Bakken kalles Brattbakken o g en vii anta at dette 
12-6. KJ . 7 Fest for deltagere og Medlemer av er det f0rste s kirenn i det vi i dag kaller 
Skiklubben og Ungdomsforeningen . PremieVas t0lbakken . Etter dette skulle alt s ii Vast01
utdeling. Entre Damer 0,50, H errer kr. 1,-. bakke n i 1986 kunne feire sitt 70-arsjubileum. 

Vi gratulerer l Fit Bestyrelsen. " 
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• 1894 Bryllup po Brekka 1 

I Arven m. 3 - 1984 hadde vi med et bilde fra et 
Bryllup pa Brekka i Kjelebmnd. Men navnene pa 
deltagerne var ukjent. 

Nfl har vi ratt navnene pa de neste. Det erThs. Johan 
Brekka og andre fra Kj01ebremd som har veert 
behjelpelig med dette. Vi takker for hjelpen. 

Vi har tegnet om risset av deltagerne og nummerert 
disse og haper at de t skulle vaere muJig afinne frem til 
den enkelte deltager. BrylJupet ble holt 20. sep. 1894. 

Vi begynner nede til venstre - i. rekke: 
I. Johanne Bri'oten m/ Gunvald pa fangel, 2. lohanne 

Torsdal, 3. Louise T orsdal, 4. Ann e Sjultangen, 5., 6, 
og 7. ukjente, 8. Thomas Dobbe, 9. Halvor Nyhus. 

2. rekke: 
10. Andrea Sagase n, II. Maren Sagasen, i 2. ukjent, 

13. Louise Lindheim , !4. Ingeborg Lindheim, 15. 
Helene Lindheim, 16. J o .an Lindheim (brudgom), 17. 
johanne Marie Brek ' a (brud), 18 . lohanne 0defjeld, 
19. Maren 0defjeld , 20. Mareo Lindhei m, 21. lohanne 
Torsdal m/Hans pa fanget. 

3. re kke: 
22. Marie Sigernes, 23. Ka ri Strat m/Kjersti pa 

fa nget , 24.. ukjen t, 25. lngeborg Eik eiand , 26. Louise 
Torsdal , 27. !ngeborg ~indheim og 28 . Lars lindheim 

m/Halvor pa fanget (brudgommens foreldre), 29. 
Jakob Brekka og 30. Ase Brekka (brudens foreldre), 
31. og 32. ukjent, 33 . Siri Skarvang. 

4. rekke: 
34. Tilla? fra Kil, 35. Anne Haugholt m/Agnes pa 

fanget, 36. Margrethe Braten, 37. Anne P. Barland, 38. 
Gunhild Skultangen, 39. Anne Eikeland, 40.,41.,42. 
og 43. ukjent, 44. Marie Haavet, 45. Karen Haavet. 

5. rekke: 
46. Mariken Nyhus, 47. Karen Barland, 48. Tomine 

Dobbe, 49. J ensine Lindheim, 50. Marie Tjostolsen, 51. 
og 52. ukjent, 53. Elise Skarvang, 54, Tomine 
Skarvang, 55. Sveinung Lindheim, 56. Gunvald 
Braten. 

6. rekke: 
57. Jens H. Lindheim, 58. Tarald Litangen, 59. 

Kristen Strat, 60. Knut Eikenes, 61, Lars Torsdai, 62, 
Per Eikeland, 63. Torgrim StTat, 64. Lars NyhUS. 

7. rekke: 
65 . Thomas P. Barland, 66. Knut L. Dobbe, 67. K nul 

Skarvang, 68 . Knut Haugholt, 69. Jens J. Skarvang, 70. 
Abraham Serdalen, 71. Jakob Eikenes, 72, ukjent , 73, 
Knut Torsdal, 74 ukjcnt, 75. Kristen Lindheim. 

8. rekke: 

76. Thomas K. Barland, 77. Tor Haavet. Fr. 
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Et 80-mminne: 

Sannidnlene svcert kongevennlige 

Unionsoppinsningen i 1905, og de toJolkeavstemningene i det aret 

Unionen mellom Norge og Sverige haddt: vart siden 
novem ber 1814, men det hadde aldri vrert noe hjertelig 
forhold mellom demo I 189G-ara ble dette forholdet 
enda mer anstrengt. Da var det striden om unionen 
som dominerte den rikspolitiske debatten i Norge. 

De, som til slutt «sprengte» unionen, var at det 
norske Stortinget, mot unionskongens vilje, vedtok at 
Norge skulle ha sitt eget konsulatvesen til a ivareta 
norske handelsinteresser i utlandet. Kongen nelctet a 
sanksjonere vedtaket, og 7. juni 1905 vedtok Stortinget 
den bemmte erklreringen om «at foreningen med 
Sverige under en konge er oppl0st som f01ge af, at 
kongen hal' opph0rt at fungere som norsk konge.» 

For at svenskeoe skul1e skjonne at nordmennene sto 
bak 7. juni-vedtaket, ordnet regjeringa med en folke
avstemning. D et var viktig afa klarlagt folkets mening 
f0r en gikk inn i forhandlinger med Sverige om 
vilkarene for oppll2lsningen av unionen. 

I ukene f0r avstemningen var avisene fulle av 
oppfordringer til folk am a stemme ja til unionsopp
10sningen. Saledes skrev «Vestmaf» 1/8 at aile som en 
matte m0te fram a avgi stemme, for «jo mere 
fuldtonende vort ja klinger, dess sikrere vii vi vrere paa 
at Unionsstriden vii blive ordnet paa fredelig Maade». 
Og noen dager seinere leom dette oppropet til avisas 
lesere: «Fedrelandet kalder sine Semner. Frem til 
Valgurnen l » 

Allerede 3. august var Sannidals formannskap og 
manntallsfgrer samlet til IlWte i Sj0mannsforeningens 
lolcaler i Kragef0 «i anledning af Storthingets 
Beslutning af 28. Juli om at en Folkeafstemning skal 
finde Sted angaaende Unionens OpI0sning.» Ti dager 
etter dette ble folkeavstemningen gjennomfert, for 
Sannidals vedkommende i Kil skolehus kl. 13 til 16. I 
valgstyret satt formannen, lensmann og manntallsf0rer 
O . Strand, o rdfgrer Th. Moe og formannskapsmed
iemmene H. Fuglestvedt, Sveinung Johnsen, A. 
Randgaard og Ole Ellefsen. I valglokalet var det en 
h0Ytidelig atmosfre re med opplesning ira grunnloven 
fen «de i Mandtallet indferte Vrelgere, hvis Stemmerett 
ikke var suspenderet, fikk Adgang til at stemme, 
efterhvert som de afgav Mede.» 

Etter at sannideilenes stemmer var talt opp, ble det 
godkjent 464 ja-stemmer . Ingen nei-stemmer hadde 
alitt avgitt. Pa iandsbasis var tallene 368208 ja og kun 
184 nei. I tillegg leom det inn nesten 250000 ja
underskrifter fra kvinner; de hadde jo enda ikke fatt 
stemmerett i 1905. Kvinnelista i vart distrikt omfattet 
Kragem og de tilst0tende bygdene, og den flkk 2323 
underslcrifte r. 

ARVEN 

\l3rini'J (iorf, Il3riUjC9jC ~mllllb og I.J3ri ll9 ~((clollbcr. 
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'2lle,anber tfb\uarb (lqriltion \yreberi! " fobl 2brn ;)uli IU03. 

Vestmar hadde detre hi/de! i avisen i oktober 1905 av de 
som senere samme ar kom til Norge som landets 

kongefamilie. 

F ra 31. augus t ti123. september ble det fert forhand
lingei' mellom de to land i Karlstad. Det fait mange 
harde ord, og krigstrusselen lei hele tida som en klam 
hand over forhan dlerne. M en Kalstad-d iskusjonene 
fmte til slutt til forl ik , og overenskomsten ble vedtatt 
av begge lands nasjonalforsamlinger i f0rste halvpart 
av oktober. 

Da 5tO det bare igjen alese sprarsmalet om 5tatsform 
fo r det frie Norge. Skul1e det vrere konged0mme eller 
republikk? Regjeringa hadde, etter et ferste mislykket 
fors0k pa a skaffe Norge en konge, f"m forhandlinger 
med den danske prins Carl om a bli konge i landet vAet. 
M en fordi mange i Norge pa den tida ville innf"re 
republikk, noe de mente var en mate a«10pe !ina» belt 
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ut pa nar unionen fl2mt var oppl0st, forlangte prins 
Carl at folket skulle avgj0re styreformen i en folke
avstemning. 

Denne folkeavstemningen ble den andre i aret 1905, 
og den skulle holdes 12. og 13. november. I tida f0r 
avstemningen ble det utfoldet en hektisk m0tevirk
somhet, ikke minst her i Telemark hvor det var mange 
framtredende republikanere. Det var en tid med mange 
folkeml2Jter og intense avisdebatter. 

Regjeringa la hele sin prestisje i et flertall for 
konged0mmet, men finansministeren, telemarkingen 
Gunnar Knudsen, gikk ut av regjeringa og talte og 
skrev varmt for republikk. Det samme gjorde 
«Varden"s redakt0r, Harald Kristoffersen, som mente 
at erfaringene med kongedl2Jmme ikke var gode, «thi vi 
er forraadt baade af svenske og danske Prinser», som 
han skrev i en lederartikkel. 

I «Vestmar» hadde Venstrekjempen, mangearig 
stortingsmann Peder Rinde, atskillige lange artikler i 
ukene fl2Jr avstemningen skulle finne sted. Hanskrev 
bl.a. 17/10: "Et kongedl2Jmme med sin gammeldagse 
Stas og Luxus, kan vrere gromt, og til Fordel for et par 
Procent af Landets Befolkning, men den store Mrengde 
afNreringsdrivende og arbeidende Mennesker i Landet 
har ingen som heIst Nytte af dette. Vor sidste fern 
Aarhundreders Erfaring synes jeg eller ikke skal gjere 
oss saa forhipne paa at faa Kongedl2Jmme.» 

Samme dag uttalte ogsa amtmann Ullmann seg for 
repu blikk i «Vestmar», og i siste del av oktober og i 
begynnelsen av november tilspisset avisdebatten seg. 
«Vestmar» hadde, kanskje for balansens skyld, 24/10 
et bilde av prins Carl, prinsesse Maud og prins 
Alexander pa fl2Jrste side, og to dager etter uttalte 
innsenderen M.S. fra Drangedal bl.a. fI2JIgende: 
<<Vestmar» har omtrent udelukkende, ligesom de andre 
Venstreblade i Amtet, inneholdt Udtalelser til Fordel 
for Republikken. En konge og et H off i yore Dage er 
noget andet end det var for 100 Aar siden. Prins Carl af 
Danmark vii komme til at leve ganske enkelt og 
borgerhgt paa Kristiania Slott.» 

4/11 ble ?et offentliggjort et stort opprop fra kjente 
mennesker 1 landet om astemme for republikk, og tre 
dager etter kom et nytt opprop, denne gang til 
dranged0ler, om astemme for konged0mrne. Samtidig 
ble ogsa Kragefl'2Jvelgerne oppfordret til a stemme for 
kongedl2Jmme av fremstaende borgere i byen. 

Dagen fm avstemningen skrev "Vestmar»: 
«Arbeidere! Vrer paa Vagt ogvrern om Eders Frihed og 
stem for Republikken!» 

Sa kom 12. og 13. november, og folk gikk til valg
urnene. Resul tatet ble at 259563 var for konge
dl2Jmme, noe so m utgjorde 79 %, og 69264 var for 
republikk, d vs . dmyt 21 % republikanere. Telemark 
!cunne imidlertid oppvise andre tall. Her var hele 
43,5 % av de som avga stemme, for republikk. 
Republikken sto srerlig sterkt i Vest- og 0st Telemark. 

H vordan gikk sa denne avstemningen i Sannidal? 
Ogsa denne gang gikk den for seg i Kii skolehus, og 
valgstyret var det samme som i august, bortsett fra at 
Lars L Thorsda l m0tte istedenfor A. Randgaard, som 

Bekjendtgjerelse 

Stmoag den 12te November f0rstk. 

fra Kl. 1-4 Eftermiddag og Man
dag den 13de fra Kl. J 0 Fm. til 
Kl. 1 Efterm. vii en F01keafstemning 
i Henhold til Storthingsbeslntning 
af 31 te f. M. nnde Sted i Kiils 
Skolehus i Sannikedal, hvortil de 
Stemmeberettige indkaides at ill0de 
for at afgive Stemme om, hvorvidt 
de er enige eller ikke i Storthin
gets Bemyndigelsc til Regjeringen 
om at opfordre Prins Carl af Dan
mark til at lade sig vffilge til Nor
,ges Kono'eb • 

Sunnikedals Lensmandsktr. 4de 
November 1905. 

O. Strand. 

Bekjentgjerelsen i Vestmar i 1905. 

hadde meldt forfall. Bekjentgjl2Jringen om valget hadde 
steltt i begge Kragem-avisene og hadde vrert lest fra 
kirkebakken. 

Felr velgerne gikk ~il urnen, leste formannen 
Grunnlovens §§50-53. «Da den for Stemmegivningen 
fastsatte Tid var udl",ben, aflyste F ormanden 
Stemmegivningen. Efterat de i U men nedlagte 
Konvolutter var vel blandede om hverandre, fandt 
Stemmeoptrellingen Sted paa den i Valglovens §31 
foreskrevne Maade. l ngen Stemmeseddel forkastedes.» 

Og det viste seg at sannid",lene gikk pa tvers av 
telemarkingene fomvrig. De var sogar mer konge
vennlige enn landet som helhet. Det ble nemlig avgitt 
391 stemmer for konged0mme og 20 for republikk. 
D.v.s. at bare 4,9% av de som stemte i San nidal, var 
tilhengere av republikanismen. «Vestmar»s republi
kanske Iinje og sannid0len Peder Rindes klare 
standpunkt for republikk sa altsa ikke ut til a ha noen 
srerlig innflytelse pa sannid0lenes valg. 

Og etter denne avstemningen korn prins Carl til 
Norge, og han tok som aile vet, navnet H aakon VII. 

KUder: 
Forhandlingsprotokol! for vaig-forsamlingene 

Sannida! prestegjeld, 1829-1960. «VestmaI»s argang 
1905. 

~. G. 

Til wIre lesere 
Med dene nf . av «Arven » f01ge r det en postgiroblankett. 

Vi haper det er mange sam vii benytte den til et bidrag tjj 
meldmgsbladet , stort eller lite , a lt er kja:rkomment. 

ARVEN 
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Tarene rant nedover kinnene deres 

AmerikanerepO: hesokpO: Haymyra der hestemora vokste opp 

Dranged"len Peder Olsen Lenes giftet seg med Anne 
Olene Isaksdatter i Sannidal kirke i 1851, og midt i 
1850-ara flyttet de til husmannsplassen H0)'myra pa 
Krokheia . 

Peder og Anne Olene fikk seks barn f",r de i 1867 
bestemte seg for a flytte til Amerika. Ombord pa baten 
«Oscarine Laurence», pa St. Lawrence-elva ble deres 
sjuende barn f",dt, ei jente som fikk navnet Laura. 

Familiens utflyttingsattest sa slik ut: 
«If",lge utflytningsattest til San nidal, datert II. juni 

1851 fra sogneprest F . E. M ii1ertz i Drangedal, 
«If"'lge utflyttingsattest til Sannidal, datert II. juni 

1851 for sogneprest F.E. Miillertz i Drangedal, 
er ungkar, tjenestedreng Peder Olsen Lehnes f",dt i 
Drangedal den 19. april 1830 av foreldre Ole Olsen 
Grantangen og hustru Asborg Aasoldsdatter. 

Peder Olsen Lehnes ekteviedes i Sannidal kirke med 
pige Anne Olene Isaksdatter, den gang 28 ar gammel, 
den 12. oktober 1851. Og dette ektepar har i Sannidal 
kirke latt dl1lpe f"'lgende barn: 
I. 	 Asber Bertine, fl1ldt pa Benkjrer under Holtene 17. 

april 1852, og dl1lpt 23 . mai samme ar. 
2. 	 Ole, fl1ldt 6. mars 1854 pa Stl1lenes, dl1lpt 14. april 

samme ar. 
3. 	 Anne Helene, f",dt pa H I1I imyr under Moe 21 . 

desember 1856, og d",pt 15. februar 1857. 
4. 	 Inger Karine, f0dt pa H I1I imyr 14. desember 1858, og 

d0pt 6. mars 1859. 
5. 	Halvor, f"dt pa H I1I imyr I. desember 1860, d0pt 3. 

mars 1861. 
6. 	 Ingeborg Marie, f",dt pa HI1Iimyr 3. 


juni 1865, og d0pt 2. juli samme ar. 

D a denne familie , om hvis forhold 


der i menigheten iotent ufordelaktig er 

meg bekjent, nu a lc ter a emigrere og 

s0lce bopel i N ord-Amerika, meddeles 

dem derfor utflytningsattest med ",nske 

om at Guds nade og fred rna vrere med 

dem alle. Kragem, den 25. mars 1867.1. 

Hartwig (sign.), forrettende sogneprest. 


Asber Bertine Pedersdatter ha r i et 

halvt ar vrert forberedt til ko nfirmasjon 

og utvist god flid. J. H artwig.» 


Den tredje ! Anne Olenes og ?eaers 

bamef1okk, Anne H e ene, bl e 

A merika gi ft med en mann ved navn 


Vart bilde viseY de fi re ameriical'lern£ 

under N orges-besekei. 


AFWE 

Anderson, antagelig en svenske. Disse to fikk s",nnen 
Hilmar, og han fikk en kone med navnet Sigfrid 
Siagdalen. 

Hilmar og Sigfrid ble foreldre til to dl1ltre, Ruby og 
Lillian. Disse to giftet seg med henholdsvis Dennis 
Hoffmann i Minneapolis og Clayton Fossum fra 
Minnesota. I vares kom sa disse fire pa Sannidalsbe
sl1lk pa jakt etter H0)'myra, f"destedet til damenes 
bestemor, Anne Helene Pedersdatter. 

Etter hvert fikk de kontakt med Reidun, som ogsa 
har slekt tilbake til H0)'myra, og Harry Halvorsen. 
Harry viste amerikanerne H",ymyra, og det ble et 
fI1Irende ml1lte for Ruby og Lillian med stedet der deres 
bestemor var f",dt og oppvokst. De greide ikke a holde 
tarene tilbake. Som minner tok de med seg et par sma 
stein fra plassen foran H0)'myr-husene. 

Seinere var amerikanerne innom Sannidal kirke der 
de bl.a. fikk se og fotografere dl1lpefonten som ble brukt 
da Anne Helene ble baret til dapen midt i februar 1857. 
Ruby, Lillian og deres ektemenn var svrert takknemlige 
for det de hadde opplevd i Sannidal, og de kommer 
kanskje igjen siden. 

Hvis noen av «Arven»s lesere sitter inne med 
ytterligere opplysninger om denne slekta fra Hlirymyra, 
er Reidun og Harry Halvorsen i Sannidal svrert glade 
om de Hn et tips om det. 
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Dette er et bilde fra Kil skole tatt i Tellev Wast01, 40. Harald H0iesen, Holt (Lindheim), 88 . Hansine 
1896. N ederst pa siden haT vi tegnet 41. Asborg Grave, 44, Gunleik H ansen, 90. Andrea Grave, 91. 
inn og nummerert elevene. Hegna, 50. Knut Rinde, 53. 10rgen Gunhild H olte, 92. lohanne Malm

Svendsen, 58. Trine eller Marie haug, 94. Anna H ansen, 95.Vi har funnet fram til navnene pi\. 36 
Brat,,:/? 59. Ingeborg Torsdal , Lisa Nossen, 97. Anne Solum og 98 .stykker. Er det noen som kan hjelpe 
81. Ragnhild Randgard, 85. Anna Ragnhi!d Pettersen . til A finne navnene pi\. noen av de 

0vrige hene. vi gjerne fra demo 

Li:~~:i~." utl;n! foa lng,~,~,g 0 (l) fl, @ ~RJ7jfll @ tjjfJ!. p\
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4. Per Torsdal, 5, Marie G rave, 6. 1 -(2.ZJ '";'~~~~71 :~r8\!~~~ @ /--
Krist ine 0degard (lrerer), 7, Johan {z5I Q '£i ;-:){iii ~~) -/ If. :1 "I'~ "rf5'.. ~ 
No~se? (lrer~r), 8. Asborg Menstad \1ri7JV'~ 'f;;;;l ~)('1/~'7~ I rrol ~%J '):17, 0 ',--,. @ 
(Kristiansen), 9. T ora Thommessen, YY/t~r;;\I); r: (/;-;v-=~ ;' A~( (6q7$l~';{Rl{:J'( "" 
l~ . H~ Abraha.1l1sen, I I . lohanne ~)__ I ~4.( ~ ~ ,,\~_JL~_,j ___ '\ {/ 6 1 r-~'PZ V (~/ 
R~nde, 1,5. lohanne Steinsen, 16. fi:iJ (b5) ~ @I@ rlO) ~7f\ b2$f. l[¥ \7~! :tf76!~7J 
Gma Emertsen (Svendsen), 18, ~r 67 ~~ ~~~ f l b ~:r-) r ~\ \
K~istine Masterie,d? 20. Andrea ~ Ji92,~o. ~/\ (i2j "~3/ ~f \f5( / '- Vi~/ ) i5~ 8'9 , 1 
Kilane, 23, Lovlse Jensen?, 24. \' :f\--< '\ " " 'J/ r---J -\., r;-;fiJ 10 r;;;;..r__ 

Ma thilde Malrnhaug, 25. l e rgen \90( 91 r:fZ; fjj( ~f( fi5J. r?i;/97 i ~g) fJ ,;<Y' )('-../ > 
Holt, 28. Lar: Torsdal, 31. Olav ( ' \.., ~ '\ (./ /' " / I " ~. ! ~ ' -- "'- -

Malmhaug, 3) . Jens St0en, 36. '- ./ 
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En Farsj01rerers erindringer ~ 
; 
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Vi fo rt setter her med de nedtegnelser som Christen 
Olsen gjo rde som lrerer i Farsjro i 1870-arene. 
Disse erindringene var tenkt til privat bruk, men de 
inneholder mye interessant lokalhistorisk stoff. 
Rettskrivningen er noe modernisert. 

Minner rra 1870-ara 
Av Christen Olsen 

Om fornsyelse og vekkelse i FarsjB 
Under mitt opphold i Farsj0 har jeg ofte deltaget i 

ungdommens sakalte uskyldige forn0yelser sasom 
«sisten », ballspill, ringspill ogforskjellige leker. Jeg har 
stedse f01t meg tiltalt av den simple mate a more seg 
pa, Iiksom jeg pa den annen side aldri har kunnet finne 
at jeg derved st0tte srerlig an mot moralen ; for en sadan 
lek bestar ikke i srerlig tilfredsstillelse av sine onde 
tilb0yeligheter , men den er en n0dvendig hvile og ad
spredelse. Og nar en sadan lek veksles med glad og 
vakker sang, noe som oftest skjedde, finner jeg det a 
vrere den st0rste uskyldighet. Man kan sannelig glede 
seg liksom smabarn. 

Pa den annen side har jeg gjerne villet vekke en st0rre 
sans for Guds ord og har stedse ved de stedfundne jule
fester talt alvorsord til folket, liksom jeg til forskjellige 
tider har avholdt en del misjonsm0ter. Folkene har 
stadig vist interesse for a h0re Guds ord, men noen dyp 
religi0s vekkelse spores nettopp ikke imine krctser. 

Boforhold og isnn, 1875-76 
Na hadde jeg fatt en Iiten bifortjeneste som revisor i 

Sandrokedals H andelssamlag. Jeg matte da utf0 re mine 
periodis ke vandringer til Kii!. Det var forresten en bi
stilling som jeg sa tte liten pr is pa, sa at hvis de! ikke 
hadde vrert for de fa skillinger a tjene , hadde jeg straks 
frasagt meg den ne bistilling. Men da en skolelrerer 
tjener sa sare lite, rna han med begjrerlighet trakte etter 
den alIer mi!1ste fortjeneste. 

Sa ledes henle p da vinte ren 1875-76 uten noen 
merkelige hendelser. J eg fant meg etterhanden bedre og 
bed re forn0 yd i mi tt skolehus, som nylig var blitt 
inn viet og ta tt i bru le Pa tross av a t manglene var 
mange, skjent eil dei hadde blitt rettet, fan t jeg 
s k olev~relset mer bekvemt enn som jeg hadde ha t! det 
f0r. Laererbolige n lot man derimo t sta yn kel ig til bake, 
. sa del i den stand de t nu er ville vrere umulig fo r noen a 
bo der. For a unnga klammeri har jeg ikke nevnt noe 
angaende de t, men leie! meg kost og losji. Ettersom 
Fa rsj0 k retsskole er sa li te a vl r<mnet og forb undet med 
n ere ubehagelighe te r, a nser jeg det ku n bli r en kort tid 
jeg kommer tii a virke her. 

I bryllup til Kristoffer Saga 
og betraktninger om alkoholforbruk 

Hesten 1876 holdtes bryllup til Kristoffer Saga, 
hvortil jeg ogsa ble innbudt. Ikke sa fa gjester var 
innbudt, dog mest av eldre folk, sa den for anledningen 
hentede spillemann ikke hadde det syndelig travelt. 

Ved brudebordet utbraktes av kjegemester P. J. 
Nesland en skat for brudgomnlen, som nu hadde fat! 
hjem sin Rebekka. Han utviklet historien litt om 
patriarken og anvendte den pa det foreliggende tilfellet. 
Dagen etter utbragtes av herr stortingsmann Peder 
Rinde en skal for brudens far i hvilken ogsa erindres om 
hva der ble sagt i vielsen at det n0dvendigste er a' 
arbeide for den mat som ei forgar. Lrerer Olsen talte for 
brudgommens far og min net om den grah~rede krone 
som er den deilige prydelse nar den finnes pa rettferdig
hetens sti, samt 0nsket den gamle glade og lyse dager 
den stund han enna matte ha igjen a sveve her i 
forkrenkelighetens land. 

Festen var i det he Ie noksa underholdende og 
morsom . Visstnok var det enkelte som tok seg en tar 
over t",rsten, hvilket som oftest er tilfelJet. Nflf man 
kunne fa bort den fordervelige sprengvirkning! Det er 
visstnok for mange mennesker at vel ei kan bruke sin 
munn og tunge til morskap uten at de har fau det 
sakalte snakkemot i brennevinsglasset. Det er 
naturligvis opplysning som mangler dem da. I edru 
tilstand vii de heIst snakke lite av frykt for at deres 
uvitenhet skal komme til syne . Mange synes visstnok 
ofte a ha bedre for a forsvare seg og i det hele samle sine 
tanker nar de har en passe «knert » i kj0det. Vette vrere 
nu som det viI! Men den svrere drikking der sans og 
samling mistes, burde sannelig underkues . Fy hvor 
stygt er det vel ikke a se en person, der vrere seg mann eller 
kvinne, rangle om ferdig til a falle overende hvert 
!2Jyeblikk. En dram er ingen synd, og d u kan drikke 
bade en og to, ja kanskje tre ogsa, men holder d u pa, sa 
er snart hundreogett ute. Som en alm innelig regel fra en 
som viI vrere avholdsmann , vii jeg si a t man aldri rna se 
for dypt i glasset. Fl2lies be ruselse , sa si stopp ! Man rnA 
nemlig ikke stole pa at man ennu er herre over seg selv, 
thi for hver gang man ta r for meget av glasset, slappes 
t0mmene, og snart vii man ha mistet dem ganske. Ta 
dem da igjen! D u rna vrere herre over degselv! Klarer du 
ilcke de!, nytter inlet uten totalavholdenhet, og den vii 
for ma nge mennesker vrere sare nl2ldvendig. Jeg er ikke 
totalavholdsmann og akter ei abli det, men jeg er og M per 
ogsa i fremt iden a bli , en mateholdsma nn ; fo r del er ei 
drikken eller bruken, men misbruken som er synd og 
setter mennesket lavere ned i dypet. 

Kretsmste om skoleSBkningen 
En ukes tid eHef bryUuppet pa Saga begynte jeg 

skolen pa Farsjl'), hvor jeg skulle holde pei i Ire uker for ' 
deretter a flytte til Lundereid og siden t il Bredlas. 
Mellom d isse kretsene hadde det lenge vrert klagemAI 
over at skolen ofIe fait pa den tii skoles0kning 
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ubekvemme tid. Jeg matte derfor sammenkalle et 
kretsml2Jte til Farsjl2J, hvor husfedrene fra aile tre 
kretsene var underrettet om ml2Jtet. 

Jeg matte da forklar.e hvorledes det var uunngaelig a 
holde skole i hele 38 uker uten at en del fait pa sommer
tiden, samt at jeg hadde og aktet for fremtiden a dele den 
ubekvemme skoletid pa de forskjellige kretsene etter 
deres skoleukers antall etter en plan, som ble fremlagt. 
Nu hadde ingen noe imot denne ordningen, og planen 
ble vedtatt. Visstnok brummet P. Lundereid og mente a 
ha srerskilt rett til helt a slippe sommerskolen, men aIle 
var enig i at det var en urettferdighet at den ene krets 
skulle begunstiges mer enn de andre. Den vedtatte plan 
skulle legges i protokollen sa lrereren for fremtiden 
skulle rette seg etter den uten hensyn til de forskjellige 
fl2Jster som mUligens ville la seg hene. Jeg var derfor 
meget glad ved a fa ordnet denne sak som hadde 
forvoldt meg sa mange ubehageligheter, pa en sa 
tilfredsstillende mate. 

Mandagen etter flyttet jeg da til Lundereid for a 
begynne hl2Jstskolen. Det var litt tidlig. De fleste barn 
var sysselsatt med gjeting, potetgraving, o.s.v ., sa den 
forste skoleuke ble meget diirlig besl2Jkt. Snart ble det 
dog litt likere. Jeg hadde stadig gjort den erfaring at nar 
skolen fl2Jrst er kommet i virksomhet pa et sted, pleier 
gjerne skoles0kningen ga sin regelmessige gang, omenn 
tiden til det kan vrere temmelig ubekvem . Men skal 
man begynne skole i en krets pa en sadan tid, er der 
stedse knurr og klage de fenste dagene, og nesten 
bestandig skallrereren brere skylden. Heldigvis er det 
dog fornemmelig de lavere klasser og isrer de simplere 
arbeidere som resonnerer saledes. De mer inteIlektuelle 
skjl2Jnner naturIigvis at en nidkjrer lrerer gjerne viI virke 
til alles fordel, men han kan dog ikke pa egen hand 
begunstige den ene krets mer ennden andre. 

Problemelev og -foreidre 
Under mitt opphold pi'! Lundereid denne omgang 

kom jeg i en sa traurig situasjon som jeg ei kan oppvise 
maken t il i mitt niarige skoleliv. Det var som sagt 
hesten 1876. Ba rne tallet i Lundereid krets hadde 
svunnet meget fra den tid jeg kom, sa det var nu blott 
10. Flere av disse sto betydelig tilbake . Kun et par 
stykke r hadde anlegg for sang. En gutt utmerket seg 
som en av de Jikegyldigste og vrangvilligste av de 
skolebam jeg har hatt. AJdri lrerte han lekser. Jeg 
forsekte ham pa aile mulige mater ved a la ham lese 
leksen i fritiden, i skoletiden, ta den om igjen, la ham bli 
tiIbake om ettermiddagene for a lrere d en. Guttens 
husbond bistod meg meget. Gutten manglet ikke evner, 
Visstnok er han ikke noe geni , men lysten har han ikke. 
Pa lekeplassen var han en av de livligste. Al t det jeg 
hadde arbeide t med ham, filllctet intet. Jeg grep da til 
det siste middel, legemlig straff, hvilket gjentok seg 
ogsa uten nytte. 

D a moren sa fikk h0re at gutten hadde fatt bank, 
kom hun settende en dag etter at skolen var begynt og 
skjelte meg ove r som det verste menneske som hadde 
gatt pa guds gremne jord. Jeg viste henne ut ogsa at hun 
kun ne ga ti l Skolekommisjonen a anklage meg, da det 
ikke vi!ie nytte a utgyte sine ord her. Men hun ble 
Iikevel staende a skjelle en god stund. Ergre lsen grep 
meg f",rst for alvor elter at hun va r gatt. Jeg 
sendte bud etter Ped er Lundereid , som kom . H an fant 
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hennes fremgamgsmate likefrem oru tal og hennes 
klagemal ubegrunnet. De 0vrige skalebarn torterdeaes 
over det som var skjedd. 

En dag senere kom guttens far inn i skolen. Han talte 
ikke et ord, men gikk bare hen og fl2Jlte gutten i hodet og 
pa fingrene, hvorpa han forlot vrerelset. Jeg ba ham bli, 
men han gjarde blott et nikk med hodet. Det saret meg 
meget at man skulle 10nne meg pa en sadan mate for 

den umaken jeg hadde hatt. Peder Lundereid stod 
meg dog meget bi og irettesatte til og med de ubetenk
somme folk sam kunne tillate seg en sadan fremferd. 
Med guttens fremskritt gar det smatt. Visstnok synes 
det undertiden som om han skulle ha forbedret seg, 
men i vifkeligheten er han den gamle slenderian. Han 
hl2Jrer mer etter sine enfoldige foreldres ard enn etter 
lrererens og fornuftige mennerskes fad. J eg 0nsker at 
sadanne historier ikke matte gjenta seg afte. 

Mens jeg appholdt meg pa Lundereid denne 
omgang, fikk jeg se Kalstadkilens skale bekjentgjort 
ledig. I lang tid hadde det vrert min faste bestemmelse a 
s0ke denne skolen. Jeg var fremdeles av samme 
mening , hvorfor jeg naturligvis fremsendte min 
ans0kning. 

(Forts.) 

Fra Sannidal i riktig 
gamle dager 

I gamle dager var det alminnelig abruke hest nfu en 
en sjelden gang skulle rerend til byen, dvs. Kragem. 
H verken Lars Thorsdal, Theodor Bratane eller noen 
bil i det hele tat! var oppfunnet da, sa hest eller 
«apastlenes hester» var redningen. 

Det fortelles at en gang kom et par karer bortenfra 
heia kjerende en morgen forbi Moe pa vei til byen. De 
la merke til at ei gryte med skolle-vann sto ved uthus
veggen, ag de skjl2Jnte at her skulle det slaktes gris. De 
ble enige om at pa tilbaketuren om kvelden skulle de 
sikre seg noe flesk - det var jo langt innunder jul, og 
Desk he rer jula til. D et var vanlig at det etter endt 
slakting kom mye god mat og d rikke pa bordet, og Moe 
var ikke den garden slakterne gikk sultne fra. Det 
visste disse karene fra heia og mente at her sku lie de 
gj0re en bra fangst. 

Joda, i mtarkningen om kvelden da karene kom fra 
byen, sa de det var livlig i stua pa Moe, og na skulle det 
handles. De snek seg inn pa laven def grisen vanligvis 
ble hengt opp etter slaktingen. Men det hang ingen gris 
der. De famlet seg fram i m0rket, men ingen grisvar a 
finne . Mens de holdt pa a fam!e der inne, merket den 
ene noe som la innkledd i et laken i det ene hjl2lrnet av 
laven. H an kjente etter; jo, del matte vrere grisen. De 
tok med seg heie bylten, s!ellgte den i sleden og kjl2Jrte 
hjem . 

Forslcreklcelsen rna ha vrert star da de pakket 0PP 
hjemme og skulle smah pa flesket. D et viste seg nemlig 
a.t det var en legdekall sam hadde de dd pa M ae som var 
SV0pt i et laken og lagt ut pa laven. D et var «slaktet» 
heikarene hadde stja let. 

Hva karene foreto k seg senere, forteller ikke 
historien noe am . 
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Pa landeveg og gjengrodde stier Av Haakon Myhre (4) 


Om OIaves Andreas Olsen og 
andre folk og deres bus pa Baten 

Vi skal for en stund forlate gruver og tunge 
arbeidssteder, sa stoffet blir en tanke lettere for dem 
som ikke er sa interessert i slike ting. Det stod ei Iita 
stue pa nedre Baten, mUligens to stuer, hvor det bodde 
to menn ved navn Halvor og Vetle. Selv om dette ikke 
er lenger siden enn siste del av forrige arhundre, er det 
svrert lite som er kjent herfra . Det samme gjelder 
leirgaupsdalen, ogsa kalt Karishal. Stedet ligger like 
ved krysset ved Kammerfossvegen. Eldre folk har 
fortalt at fer jernbanen ble lagt, var det sannsynligvis 
en boplass her. Slike stuer la gjerne ved postvegen, og 
var som oftest bebodd av folk som ikke var sa godt 
bemidlet pa gods og gull. Ogsa enslige medre med et 
barn eller to bodde i sJike stuer under vanskelige kar. 

Disse menneskene ble ofte utnyttet av den sakalte 
overklasse, eller de som da eide fast eiendom. Gamle 
Gunnar Eklund fortalte at stua pa Nedre Baten ei tid 
var bebodd av ei mor med datter. En kan enna se 
holdesteinene der stua har statt. Gunnar fortalte at det 
var en bon de fra Sannidal sam absolutt ville inn til 
denne kvinna, men hun ville ikke ha noe med han a 
giere. H un holdt den skrale og eneste d,:;ra stengt nar 
mannen kom kjerende og ville inn. Gunnar Eklund 
kjente denne patrengende bonden, men han ville aldri 
si hvem han var. 

Gunnar vaT t0mmermerker og lensmannens med
hjelper ute i terrenget. Jobben besto bl.a. i a male fast 
eiendom osv. Det var en ting Gunnar hadde ekstra godt 
handlag med, og det var ut!castelse ved tvangsauksjo
nero D a var det am a gjene a fa lempet ut alt lesf'!fe som 
fantes. Han var lean hende redd for it miste sine jobber, 
sa han var lojal mot sine arbeidsgivere. Men nih en 
utkastelse skulle finne sted, var det som regel ingen 
mannlige naboer hjemme. 

Nar disse linjer skrives, Kommer jeg i hug noe annet 
sam jeg synes er sa graverende. Da ble fattige familier 
utnyttet maksimalt . Niu det ble fedt et barn i ei 
fattigstue og samtidig has de bedre stilte, var det ofte at 
den fa ttige moreo diet rikmannsbarnet av og tii , slik at 
denne sk ulJe fa «en ekstra skvett» . Deue matte den 
fa ttige moren gje re for a fa noen ekstra skillinger til silt 
opphoid. I realiteten var det den li lle i fa ttigstua som 
gikk glipp av sin hardt tiltrengte nre ri ng, mens det 
and re barnet godt kunne greid seg med sin mors 
d iegivni g. 

i'-l evnes ,(211 at i en!celte tilfeller def en mar ikke 
adde melk til si·t nyfeJdte barn, elier mistet den 

umiddelbart, var det en selvf01ge at en eller annen 
«medS0ster» hjaip ti i med diegivningen. Det var i de 
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dager en utstrakt hjelp a fa i slike tilfeller. Vi rna huske 
pa at vitaminer og ammehjelp etc. var ukjente 
begreper. Etter sigende har ovenfornevnte hendt 
innenfor Sannidals gamle grenser, trolig over det 
ganske land, og over landegrensenede. 

Vi skal se litt pa den vesle stua pa eyre Baten. Selv om 
den rna ha statt til ca. 1880, er det svrert lite vi vet om 
den. Ingen nalevende husker den, men noe av grasteins
muren og no en fa gryteskar vitnet am en ganske liten 
boplass. Dette var synlig helt til det ble bygget hytte 
der. Selv om det var et ganske start jorde der som 
kunne brukes til hage, fantes det ikke noe, eller 
muligens bare et skralt uthus. Det fortelles at de hadde 
3-4 hens vaglet inne i stua. Na var det slik at folk fer var 
nrert knyttet til husdyra, men mye fra den tid heres helt 
utrolig ut. Vadfos Brug kjepte 0vre Baten med tanke 
pa utskipningsplass, men dette ble ikke noe avo Nevnte 
stue kan trolig ha blitt revet av den grunn. En ting er 
sikkert: den sagnomsuste OlAVES BATEN er fedt der 
5/8-1864. Hans rette navn var Olaves Andreas Olsen. 

Mor til Olaves het Anne, og det het hun som ble 
Olaves' kane ogsa. Trolig har disse, mor og senn, 
bodd der lenge, men ting tyder pa at det ogsa har bodd 
folk der etter dem, vel i kortere tid. Olaves var det man 
kaller en merkelig mann . Han hadde sitt 

Olaves Balen i del milittEre po Gratenmoen i Skien 
en gang i J880-arene. 
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barndomshjem her pa Baten - i ei lita stue, og jeg skal 
forsl2lke a skrive litt om han. Jeg har lovet hans datter a 
skrive pent om far. Det var etter maten vanskelig a fa 
opplysninger om han, selv om jeg har h0rt utallige 
historier om Olaves Baten helt fra guttedagene. Olaves 
var f0dt og oppvokst i ei lita stue pa 0vre Baten, og han 
var den eneste sadanne vi nalevende huser i levende 
live. 

Olaves hadde utprega handelsevner. Helt fra han var 
15 ar handlet han for a komme gjennom denne verden. 
Det begynte med smahandel, men tok etter hvert til a 
omfatte st0rre ting som kuer og hester. Pa en avsine 
ferder kom han til Gjerstad. Der kj0pte han garden 
Maurlia og ble boend<! der resten av sitt !iv. Som 
driftehandler var han ofte i Kragem og hadde til hold 
pa Ar0 gard. H er slaktet han sauer han hadde med og 
solgte dem i Vadfoss. Han var godt kjent i Vadfoss, og 
en sk0ier som han var, er det som sagt blitt mange 
historier om han. 

Han handlet med grisunger, sopelimer, sild, huder 
og sk inn og ting som andre hadde laget, tok han med pa 
sine handelsferder . Til Skien dro han med store drifter 
av hester og kuer, og til Oslo dro han med grisunger. I 
Oslo hadde han to d0tre. Den ene drev en restaurant. 

En gang Olaves var i Oslo kom han ut for en 
trafikkulykke. Han ble lagt inn pa Ulleval sykehus, 
men da han ingen penger hadde pa seg, ville de ikke 
operere. De spurte om han kunne stille garanti. Til dette 
svarte Olaves at han hadde ei datter i Oslo somv ar god 
for 8.500 kr. «Men da ska eg sei dei skar», sa Olaves. 

Den andre clatteren som bodde i Oslo, kom hjem til 
Gjerstad pa bes0k rett etter krigen. De spurte henne da 
om det ikke var ille i Oslo da tyskerne kom. "Det var 
verre da far kom til Oslo med grisunger», svarte 
datteren. D et hadde seg slik at en stor kasse med 
grisunger hadde gatt i stykker pa Vestbanen, og det 
hadde vrert et svare strev a fa tak i disse grisungene 
igjen. 

Olaves hadde 10 bam, og to dooe som sma . Barna 
arbeidet hjemme pa garden, og nar Olaves var ute og 
handlet, arbeidet de med oppgaver han satte dem til , 
som skikk og bruk var. Olaves var en hard ogufo rferda 
kar . Han kom hjern til farmor i R"dkjrer og ville lane ei 
stor stoppenal. «A lit ska du ha pa traen?» spurte 
farmor. «Eg har tra' sj01 », var svaret. Han fikk nala, 
gikk ut igjen, og pa lasset la en av guttungene hans med 
et stort sar i laret. «Du rna fa tak i doktor Olaves,» sa 
farmor. OJaves dro ut en trad i strisekken , sydde 
gutten, leverte nala og dro videre mot Gjerstad . 

Denne episoden har jeg fortalt til en av hans 
etterkommere, som kunne fortelle a t OJaves i mange ar 
hadde drevet og sydd folk som hadde hugget seg med 
"ks eller sigder . Jeg undres pa hvordan slik t kunne ga 
bra. Han brant nalene svarte, men lo t til slutt vrere 
denne geskjeft , da han var redd noe galt skulle skje. 
Kommunikasjonsmidlene hie jo ogsa beere og leger 
:nere benyttet etter hvert. 

Olaves pa tur til Oslo i 1930-arene, her fotografert 
sammen med sin datter. 

Det var ikke greit a vrere O laves, en liten gutt som 
kom til verden i ei Iita stue pa ca. i 5-20 kvm. Mors0stra 
hans ville ta gutten med til Amerika, men mor Anne 
ville ikke vrere av med han. H va Olaves ville, er ikke 
fortalt. Muligens hadde han ",nsket a bli med. H ans 
handelsteft, hardhet og pagangsmot hadde vel gitt 
bedre resultat «der over" enn her hjemme. 

Jeg vii til slutt nevne «handelsskalene» som ofte 
vanket ide tider. Olaves har i sin tid uttalt: «Hadde det 
ikke vaert for denna alkoholen, skulle jeg blitt 
millionrer. » 

i hems ord 0ynes en advarsel til aile og enhver om 
alkohoiens herjinger. Vi tror han mente dette, og tar 
det til etterretning, en appell fra gutten f0dt pa Baten, 
doo pa RiS0f sjukehus den 22/7-46. 

Vi mO _er om at 
TA. Tandes hefte «Sannidal i krigsarene 1940 til 

1945" er til salgs i fiere butiklcer i San nidal eller ved 
henvendeise til formannen , tiC 85 286. 

H istorielaget ha r ogsa tilsaigs noen eksemplarer av 
Skatgy-boka (bind II) og felles bindet (bind HI) av 
bygdeb0lcene for Sannidal og Skatey. 
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Vi ser her Peder Rinde i sin fine Ford en gang i 1920
arene. Peder Rinde er et navn man stadig st0ter pa i 
forbindelse med arbeidet med Arven. Han hadde 
avisinnlegg i anledning folkeavstemningene i 1905, og 
han holdt taler i brylluper og mye annet. Det var ogsa 
Peder Rinde som i 1926 henstilte til herredstyrene i 
Sannidal og Skat0Y am a sette i gang arbeidet med 
bygdeb0kene. 

Haakon Myhre, som haT skaffet oss dette bilde~, har 
felgende a fortel!e: 

«Det kan kanskje vrere av interesse a nevne at 
stortingsmann Peder runde's privatliv var noe 
alrnenheten snakket om. Her tar vi med noen glimt fra 
Kalstad-traktene hvor han bodde den siste delen av sitt 
liv. 

Peder Rinde kj0pte Nordre Kalstad i 18g8. Hans 
bekjente i Sannida! spurte Rinde hvordan han kunne 
bo sa nrere ki rlcegarden. Han svarte: «De som er der, er 
mine roligste og beste naboer». I 191 2 solgte han 
Kaistad og ordnet det sli , a t han beholdt sin 
va lgbarhet sam stortingsmann i Samble vaigkrets. 
Dette ifl'lJge Sk.:itey Bygdebok. Men pa folkemunne 
herte en at han hadde et rum pa N. i(alstad d-::T han 
hadde en bukse hengende. 

Den fl2ifs te gang jeg sa bi en til Rinde, ante jeg ikke 
hvem det var. En 5-6 ari ng oppfattet ikke aile 
h end inger. Men jeg symes det var en rar mann som lot 
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kjrerringa kj0re. Det hadde jeg aldri sett f0r, og det gikk 
vel en 10-15 ar f0f jeg neste gang sa en dame kj0re bi!. 

Na var sjiif0ren nok ikke kjrerringa til Peder Rinde, 
men husbestyrerinnen som hadde sertifikat. Hun var 
f0dt i 1901 og s0ster til Thor Thorsen Langetangen. 
Det var han som hadde lrert sin sester Margit a kj0re 
bil. Thor Thorsen var fOT0vrig bilselger hos Bredsdorff. 
Bilene kom som rege! i deler og ble satt sammen i 
KrageT0. Del manglet noen deler til den bilen Rinde 
skulle ha, sa ha n matte vente en tid. Bilen var en Ford 
1922 model! med 24 HK motor. 

De aller siste leveara bodde Peder Rinde pa Levdal. 
Det var en star have til dette huset, og pa tornten bygde 
han to bolighus av materia!er fra to hus som ble revet i 
Kirkebukta i forbindelse med byggingen av jembanen. 
I disse husene bodde det i mange ar folk fra andre 
distrikter. Rinde tok ikke leie pr. maned som vanlig, 
men leie matte betales hver uke. En tid var dette 5 
kroner. 

Ri de leide guttunger La Kalstadkilen til a h~ste 
kirseb<er. Han sa at de matte plystre hele tiden mens de 
var i trea. Dette skulle vaere fordi han da hadde < ontroll 
rued at de ikke a t for meget ba::-. E ller om det var en 
sp"k , vites ikke. » 

Haakoo Myhre. 
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