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Aust-Agder-Museet: 

Imponerende, innholdsrikt og oversiktlig 

Med Historielaget pa S0rlandstur 

Nrermere 40 personer tok sete i bussen da Sannidal 
Historielag arrangerte tur til Aust-Agder-Museet og 
Merd",gaard 3. september. 

Selv om San nidal oftest blir forbundet med bonde
kultur og det indre av Telemark, har bygda ogsa mye til 
Idles med kyststripa vestenfor oss. F",r var nemlig 
sj",en med skipsbygging og seilskutefart svrert 
dominerende i Sannidal. 

Merdagaard 
Og det var neltopp dette som var temaet for [",rste 

stopp pa turen: Merd0gaard pa ",ya Merd0 utenfor 
Areoda l. En halv times battur fra Pollen gjennom 

Galtesund mellom His0Y og T rorooy brakte oss di t. 
Merd0gaard ble museum i 1930. Det er et 

skipperhjem med hovedbygning, sj",bu, fj "'s og I",e der 
man drev vekselbruk mellom gardsbruk og sj",fart og 
ti l stadighet var i nrerkontakt med Danmark, 
Nederland og England. 

I hovedbygningen star interwrer praktisk talt ur",rt 
era 1700-tallet. Vi fikk en meget grundig og interessant 
innf",ring i husets og gjenstandenes historie gjennom 
konservator Ulf Hamrans omvisning. Her har vi bare 
mulighet til a nevne noe av det mest wynefallende. 

I storstua forekommer engelsk tapet tra 1700-Arene i 
gra tt ; blatt og hvitt, og en 1600-talls kubbestoltype med 

utskAret snorfletting vakte vAT 
interesse i dagligstua. Kj",kkenet har 
apen skorstein med skorejem til a 
henge grytene i under koking. I salen 
i 2. etasje kommer 1700-tallets farger 
kraftig fram. Taket og d",rene er 
dypt beau og belistningen md. Her er 
ogsA gulvuret fremtredende. Det bar 
verk med en viser og nederlandsk 
kasse era siste balvpart av 1600
Arene. Skjermbrettet pa golvet viser 
en mytologisk scene: nymfen 
Callisto som straffes av Hera fordi 
bun hadde latt seg forf0fe av Zeus. 

Til slutt no en ord om den sakalte 

f:llhollen fra Sannidal som er 
omtalt i referatet. Den har Ii/
hert Hans Gunvaldsen Torsdal, 
som var onkel til far lil Lars 
Torsdal i Kit (<<Buss-Lars»). 

Foto: Fr. Thorbj~rnsen. 



Her ser vi konservator Uif Hamran omgitt all noen av turdeltakerne Ira Sannidal. 

Kina-salen. Den har brystpanel i dypt gr0nt. Her finnes 
ogsa Christian den fjerdes bibelutgave fra 1633. 

Aust-Agder-Museet 

Sa bar det til bake til byen til god middag pa 
Harebakken senter f0r omvisningen i Aust-Agder
Museet tok til. 

Og dette museet er utrolig omfattende! Vi rna derfor 
begrense oss til a nevne enkelte spredte ling og ellers 
anbefale folk a reise og se selv. 

Museet ligger pa den gamle Langsre gard, stilt til 
disposision av Arendal kommune i 1938. Men allerede i 
1832 hadde museet blitt stiftet som Arendals Museum. 

Museet omfatter avdelinger for Dvner og jernverk, 
sj0fart, arkeologi, m",bler, kirkesaker, drakter, 
mineraJer og bondekulturgjenstander, for a nevne det 
viktigste. Ellers er diverse hus inkJudert i samlingene. 

Langsre gards hovedbygning er oppf0rt i 1858 i 
tidlig sveitserstil, og interi0rene er for en stor del brakt 
tilbake ti l det opprinnelige. 

utgis av Sannidal Historielag 
« Arven» med tre nummer i aret. 

Redaksjonskomite: Fridtjol Thorbjernsen, tlf. 
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lemverks- og ovn-samlingen er nymontert i ar. Den 
viser jernverkenes historie og ovnenes ytvikling rra ca. 
1700 til etter 1900. Og at denne utstillingen vises her, er 
helt naturlig nAr vi far here at 4/5 avail jernmalm som 
ble brukt i jernverkene pA S0T- og 0stlandet, kom fra 
gruver i Arendalsdistriktet. 

Her fant vi bl. a. en ovn laget ved Egelands Verk i 
Gjerstad i 1807 med omtrent samme motiv som pa 
ovnen i stua i f0rste etasje i Heglandsbuset p:i Sannidal 
Bygdetun. Motivet er Perseus som bekjemper dragen, 
og Perseus er ook ment A skulle vrere Daomerk-Norge 
og Napoleon som nettopp da var kommet i krig mot 
England. 

PA 1700-tallet st0J)te man i en :ipen sandavtrykks
form i st0pegulvet. PA 1800-tallet innf0rte Jacob Aall 
pa Nes jemverk st0ping i lukkete fo.-mer. Da sparte 
man jem, og kvaliteteo ble bedre. 

Sj0fartssamlingen pA Aust-Agder-Museet er even
tyrlig innholdsrik og mangesidig. Vi kan finne 
modeller, skutebilder, diverse maritime gjenstander, 
verkt0Y, deler av skip og eHers en del utstyr. 

f1lbolle fra SannidaJ 
I tredje etasje blant bygdegjenstandene kom vi over 

en 01bolle fra Sannidal. Inni bollen er malt en mann 
med et s0lv 01laus i den ene handen ogen lang kriltpipe 
i den andre. Han har ogsa knebukser og vest og jakke 
med s0lvspenner. Mannen er malt i sterke farger mot 
m0rkebla bakgrunn. Langs bollekanten fiones en 
grovmalt bord av vekslende bla og gule flikede blad 
med blc't og rosa blornsterstengel imellom. Teksten pa 

Forts. side 12. 
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Pi landeveg og gjengrodde stier (7): 

Barndomsminner 1925-35 

Av Haakon Myhre 

Om bil- og busstrartkk 

Nar hesten er over og tiden til jul bli r kortere, 
komm r minnene fra barndommen fram, og dette blir 
mest for barna. Det som vii prege denne vesle 
forte ll ingen fra barndommen min er den da ri ige tiden 
s m dengang var. Sa:rlig fra 1929 var det mange som 
gikk ledige, og da forstar vi at det ikke var greit a va:re 
barn heller. Det viktigste var a fa tak i mat og klrer. 
Lcker og a nnet matt e Oeste va:re uten. Det var mest 
hester denga ng, men noen biler var det, heist Iastebilder 
som hadde kompakte hjul. Og sa var det d rosjene, som 
hadde luft i hjula, men dette var sa darlige greier a t det 
var punkteringer i elt fo r de a ller Oeste . Oct var nesten 
ingen i Sannidal som hadde privatbiler, kanskje vardet 
3-4 stykker. Det var 3-4 drosjer og kanskje 4-5 
lastebiler. 

L rs Torsdal hadde lastebi l med slike kompakte 
hjul, men sa gikk han over ti l drosje og fortsatte med 
buss, somhan 'i mange, manj!.e Ar kjerte strelm"ingen 
Kragere-Kil med. Lars var s-! uendetig glad fbain.sa 
han tok oss pa bAde nAr han kjerte drosje og buss. Lars 

stoppel niH ha n sa meg og spurte om ieg ville bli med . 

Han va r sa god til afortelle. Han hadde vrert i Amerika, 
og der hadde han hert og sett sa meget rart. Nar han var 
ferdig med historiene, 10 han sammen med sine 
tilherere sa det var en fryd . 

Sa far vi ga over til hestene, som det var veldig mange 
av pa den tiden. Om vintrene var det bare hestene som 
kom fram, for vegene var smale og dArlige. Breyting pa 
a ile vegen focegik k med hester, 4 eHer 6 hester i spann 
dro en stor plog ette r seg, og som regel var det en 
la ushe. t , eHer om du vii en reservehest, som var bundet 
bak i plogen. Denne hesten var sA castles, den sa faktisk 
lei seg ut. Den va r ikke forne yd med ikke a vrere med de 
andre hestene a jobbe. Det var vel en 5-6 karer med, og 
Illir det var veldig stor sne red to mann fo ran og 
markerte vegen. Breytestikk var ikke i bruk pa den tid. 

Det va r heifer ingen melkeru te . Bendene kjerte hver 
!ii veke til Kragere fra Sannidal ogde hastet som regel, 
sa de hadde ingen tid til eHer plass pa lasset for oss 
unger. Me n de andre som fe rdedes pa vegen hadde vi 
god kontakt med, og stor stas var det mir vi fi kk kjere. 
Det var virke lig mora, srerlig na r VI fikk holde i 
temmene. 

Haako~ Myhre forreller i denne artikkelen om breyring ;;'edhesr~ vi har he; et biid~ som e~ latt vii,;eren 1944/45 og vise" 
breyling med hesl i KiJ. I:'oran med lemmene gar Ute 1 ors(/al som tJegynte som neSlekar, men gikk senere over tilo kjere 
drosje. Bak gar Abraham Abrahamsen som ogso var hesteeier og drev med varefrakt, bl. a. fra Kil til Merkebekk. 

Den rredje vi ser po. bi/del er Abraham Nilsen. I bakgrunnell ser vi noen hestevogner i tunel po Nyland. 
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Om vi ntrene var det travkj0ring pa HeJle fjo rden og 
Tyvan n, g del var ·vcldig moro a dra pa d isse 
kj0ringene. Det kom da voksne og unger langveis fra. 
og nar det va r blank, fin is, skjeisa barn og voksne i 
store flok ker. 

PA Rinde var det dyrsku , og pa disse var det mora for 
oss unger. PA Bondebeimen i Krager0 tok driftekarene 
inn med kuer og hester for kjep og sa lg, og del var ogsa 
moro a vrere med og drive buskapen. Del gjorde ingen 
ling om vi ikke fikk beta ling. Pengene salt lrangt 
overa lt. 

Kramkarer var del mange av eUer vegen , og de 
hadde meget rart i koffertene. Det kunne nest en vrere 
en liten butikk de dro rundt med. Men noeo kom bare 
med skriveark og sko lisser i lomma. Kapilalen var nok 
minket, sa del var ikke greit a vrere menn ske i de 
dager. Det ble cUer hvert flere bi ler og busser som 
kjerte til Krager0 . Bratane og Ar0 fikk melkebi ler, sa 
kontakten med de vegfarende minket. 

Leik og moro oorte oss barn til i denne tiden. Det var 
svrert sjClden a t de voksne var med og sparke t fotball. 
Det var ingen ordentlig bane noen steder pa 
landsbygda. Heller ingen voksne var med oss og rant pa 
sk..i eller skjeiser, og vi savnet ingen heller. Slik det var, 
skulle det vrere. Vi visste ikke om noe annet. 

L~rerinne Gjertrud Sehl 
Skolen gikk greit sa lenge vi hadde lrererinnen, for 

del var en prektig dame, og hun var glad i aile sine 
e1ever og gjorde ingen forskjell. Allikevel hadd hun en 
veldig disiplin, og hun var mild . Hun kalte oss «sine 
elever» sa lenge hun levde. Gjertrud Sehl hette hun. Jeg 
er blitt bedt om a skrive om henne i "Arven». Det var 
noe srerlig godt over dette mennesket. Hadde vi hatt 
benne som lrerer aile 7 ara, tror jeg del Iladde blitt en 
helt annen interesse for skolen for mange av oss. Pa den 
tiden vi gikk for frk. Sehl, hadde det seg slik at et par 
karer rant i Holmenkollen her fra kommunen og 
lre rerinnen var den som jublet meSl nar sportsnyhetene 
kom over radio. En gang hadde to av guttene fatt hver 
sin fine genser med .. SS" pa brystet for sin dyktighet i 
hopprenn. De hadde vrert ivrige i lang tid. Det fortelles 
at de begynte som ganske sma. Nar de rant i Solberg
land (Arebukta), bar de voksne dem opp pa toppen av 
Qvarennet, og sA rant de ned oB hoppa alt de orket. 
Sannidal Skiklubb hadde sa all grunn til a belenne 
guttene med fine gensere. 

Denne formiddagen gikk det skiprat og sang inne i 
skolestua, og den som gledet seg mest, var lrererinnen 
var. Det fortelles fra helt sikre hold at da freken Selll 
var ganske ung, kom det en srerdeles kjekk kar og ville 
ha henne til kone. Freken Sehl hadde ikke noe imot 
denne karen, men hun svarte at hun felte et kall ti l 
lrerergjerningen, og i dette kallet ble bun hele sitt 
yrkesaktige liv, trofast, og i kjrerlighet til sine sma 
elever. 

Det hadde seg slik seinere at jeg arheidet . 
sammen med frk. Sehls svoger. Dette var pa et snekker
verksted i Oslo. Da jeg ble spurt hvor jeg korn fra 

og svarte Vafoss, varte det bare til neste dag fer jeg fikk 
beskjed om a komme til hans hjem. Hans kone ville 
snakke med meg. Jeg gruel meg, og fant pa en 
unnskyldning, men det var ikke tale om a lippe. Det 
var et nydelighjemjeg kom liJ ,ogjegsa ved ferste blikk 
at husets [rue var sester til freken Sehl. Hun hadde 
gledel seg til a here nyU ffa Vafoss . Beseket varfe 4-5 
timer, og utalligc: spersmal og forfellinger ble servert, 
men del var en historie s0steren fortalte som jeg ble 
veldig overrakset over. Del kom fram en ny side ved 
frk Sehl som jeg ikke kjenle, og som vel heller ingen i 
Vafoss kjente til. Sesteren fortalte: Dengang vi var 
unge, hadde vi mye moro i Kragem og i Vafoss. Det var 
mange hester nar vi kj0rte i kanefart til Stathelle. I 
rekke og rad kj0rte vi, og alt var bare liv og moro . Det 
var bare en ling vi gruel svreTt for, og det var 
ungdommen i Bamble . De gjorde ugagn og var sa eklc, 
men mlr Gjertrud var med, var det ingen fare . Vi bare 
ropte ut at ff0ken Sehl var med , og da ble bamblingene 
spake, og vi fikk vrere i fred, og ferden gikk videre . En 
lrereri nne ble i de d1ser respekte rt som en 0vrighet i 
Iikhet med politiet, fork larle s0steren. I Telemark 
Fylkestings forbandJingsprotokolJ for aret 1920 Slar 
det at Gjertrud Sehl har 21 tjenestear bak seg. 

J uletrefester 
Sa var det juletrefestene pa Sendagsskolen. ug 

Folkeskolen. De foregikk nogenlunde pa samme 
maten. Juletreet var pent pyntet, og elevene i de to 
0verste klassene hadde hentet treet i skogen, og vrert 
sammen med lrereren og tatt det ut. Spenningen var 
a tltid stor nar treet stod ferdig. Pa sendagsskolen var 
del bare greie og snille lrererc. De hadde liten trening i a 
vrere «0vrighett> og da det av og til kom store gutter fra 
andre kanter for alage brak og fa floe i Jangsekk, kunne 
det av og til bli litt for urolig. Srerlig vardet t ilfellet nedc 
i Lillesalen hvor bordene ble dekket av flinke damer. 
Heldigvi for Fe tlyden var det en ekspert i lrererstaben 
til it takle en hver urolig situasjon. Kristian Sandbekk 
va r mannen . Han kom ned og salle scg for a prate. Han 
begynte a sperre de slerste guttene om forskjellige ting. 
og sa fortalte han et par hi. torier. 10 og var hyggclig . 
H0ydepunktet pa disse festene var nar posene skulle 
deles ut. Da dukket en ekstra fare opp, ved at del var 
apne Iys. store stearinlys , og nar del ble noe urolig med 
det som skullc fo rega , var det frykt blant de vok ne. 
Lrererne hadde utstyrt seg med lange staker med vate 
kluter, slik at det alltid gikk bra likevcl. En ting somjeg 
aldri vii gJemme, var at de store jentene i de 0Vcrste 
klassene skulle Icie oss smarollinger rundt treet. Sa fort 
en sang vaT sunget, grep en annen stor jente oss, og slik 
fortsatte del til vi var he lt ulkj0rte . Og sa varme og 
svelte som vi ble! Heist ville jo vi smagutter vrere der de 
store guttene var, me n dengang ei. Si t. men ikke minst 
var det tale av de voksne. Det var om julens betydn ing 
med Jesubarnet, og juleevangeliet ble troverdig 
framstilt. Det var helst de store jentene som leste opp 
fra juJeheftene, oftest sergelige hverdagshistorier som 
alltid endte bra . 
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Glimt Ira Sannidal Bygdetun (10) 
Stol i Louis-seize stil 
Vi har lid/igere omlall Kil-stolen i "Arven» (nr. 17, 
2/ 86 ognr. 22. 1I88). ogdennegallgen larviforossen 
slol som hoysl sannsynlig er Kil-slo/ens forieper. 

Bygdelunet har 10 av disse slo/ene. som delforDvrig 
finnes en del av i KragerD- og Sannidalsdistriklel. De 
10 slolene kom lil Sannidal Bygdetun i siSle ha/vpart 
av 1960-iirene ved lestamentarisk gave fra Krislian 
B/ankenberg. 

1 "Budslik ken» for 21.3. J8J4 suir bI.a. felgende 0 
lese: "Slolmager Tel/ev Jacobsen i Sannikedal 
udmterker sig ved Vindskibelighed og Duelighed. Han 
forarbeider 20 lil 30 Dusin Slole aarlig.» Tellev 
Jacobsen ble fedl i Sannidal i 1751. og han giftel seg 
med Ingeborg Thorsdaller. Den elle av deres senner, 
Tore Tel/evson. ble seinere Kil-slolens meSler. KiI
stolen ble lagel ca. 1820-60. alTso i empire stil. 

Slolen vi Tar for oss i dag, Tellev Jacobsens slol. er 
av en eldre type. Dell horer slullen av 1700-rallel til. 
Malerialet i stolen erbjerk. Ryggen har svungen profil 
med "skuldre». og den har et s((iende. gjennombrull 
ryggbrett i vifteform. Beina er relfe og bundet 
sammen i sakalt «H-kryss». Opprinnelig var nok 
slolen redmalt. men nti er den i eikelresmaling: Del er 
bare brukt trenagler. Nar del gie/der armlenene, er de 
penl svunglle og dessUlen f eslet Iii setets sider po en 
noksa spesiell male. (se f %gra/iel nedersl) De er 
giort med en halvveis innjeldl oval nederst po 
armlenel. Stolen har nd lest sete. men delle er 
rimeligvis av nyere dato. Opprinnelig var del ofte et en del av rundt i Sannidal. Noen har relle bein og rell 

tresele. htindokset pa undersida. sarg. rypi.fke louis-seize sloler. Andre har svungne 
f orbein med utskjteringer og svungen sarg med skaretSlike stoler, medog Wen armlenerJorekommer del 
skJel/. De siste er stilhistorisk enda eldre. ntermere 
rokokko-t iden. 

Louis-seize slilen herksel i Europafra rundt 1760 til 
1800. lIoe seinere i Norge. Det var Ludvig 16. (konge i 
hankrike 1774-92) som ga stilen navn. Stilen OPPSIO 

lltermest som en reaksjofl mot rokokkoens (17agrende 
!ewinn» eller at man startel uTgravingefle i Pompeii 
og Herculaneum. som hadde blitt begravd av vulkanen 
Vesuv i ar 79. nmdl 1750. De antikke f orbildelle ble 
straks fremlredende. Louis-zeize slilen seller derfor 
srrenge k ray lil klarhel. orden. slabililet og symmeTri. 
Bonset f fra arm/enene og Iii en viss grad ryggen. som 
har noe av rokokkoens grasiDse preg over seg. er 
Sannidal-slolen i Iypisk louis-seize sli!. 

Louis-sl'ize-slOlene pa Sannidal Bygdetun og i 
bygda ellers er vektige bidrag Iii distrik,tels htindverks
og· kullLlrhislorie. Bygdesnekkeren ellerlignel med 
hell del mall gjnrrfl' i utlandel og i byene. og stolene 
representerer den (idUge epoken i et mRhelverksreds 
ntzrmere 75-drige hislorie. 

(Foto: L. H. Gunnarsen) R. G. 
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Antonije Sokolovskis, et krigsminne 

Hun var en titen, vever, eldre kvinne fra Latvia. Hun 

hadde bodd i Riga og var sydame. Hun oppJevde at 
tyskerne tok landet, at de ble drevet tilbake. Hun fulgte 
med flyktningestr0mmen og var ialt i tolv forskjellige 
fangeleirer. Hun fortalte: «En dag sa jeg oppslag fra 
R0de Kors om at de som 0nsket , kunne s0ke om afa 
komme til land som var villig til a ta imot demo Jeg 
valgte Norge. » 

Sannidal kommunestyre sa seg villig til A ta imot 
benne, og en dag skulle hun komme og fa et rom pa 
Aldershjemmet. Formannskapet m0Ue pa stasjonen . 
Hun gikk av toget med en liten hAndkoffert i hver hand . 
Hun snakket tysk, russisk, endel fransk, og sj01sagt 
latvisk. Hun virket noe nerv0s og redd. Vi hilste pa 
he nne etter tur, men for hver gang hun satte kofferten 
ned og tok oss i handen, var hun Iynsnar til a ta den 
igjen. Hun had de erfaring for at det hun ikke hadde i 
handen, fort ble borte. 

Pa Aldershjemmet hadde bestyrerinnen Marthe 
Sydtveit dekket et pent bordo Jeg 0nsket henne 
velkomrnen til et fremmed land og hApet hun ville trives 
i sitt nye bjem. Hun sa noen ord til takk. Hun tilh0rte 
den lutherske kirken i Latvia og ville gjeme ha bes0k av 
presten i SannidaL Hun fikk tilsendt bladet «Latvia» 
fra den latviske koloni i Oslo, hun hadde et fransk 
korrespondansekurs med et institutt i Munchen, 
leverte pene besvarelser pa oppgaver, og jeg hjalp 
henne med a poste de og sende penger. 

Hun ble invitert til den Latviske kolonis vArfest i 
Oslo. Sammen med bestyrerinnen kj0rte vi inn til 
Lysaker hvor del var stor hagefest. De bandt kranser av 
10V og satte pa hodet, sang folkeviser, sma vers 
«Lianer», fikk god bevertning, og det var en festlig dag. 
Generalkonsul Wannag var det· entrale punkt. 
Lykkelige minner! 

Usikkerheten fra flyktningeleirene salt i henne. Hun 
kj0pte seg noen ting, hun fikk presanger til jul, men 
var redd for at noe kunne bli borte. Sa kj0ptejegen stor 
koffert til henne med en god lenke med las, og det hjalp. 
Hun vaT for gam mel til a lrere seg norsk. S0ster Marthe 
hadde en ty k-norsk og norsk-tysk ordbok. Her pekte 
hun pa et norsk ord og A ntonije pekte pa et tysk, og det 
gikk bra. Men en dag: S0ster Marthe ringte opp, 
Antonije hadde stengt seg inne pa rommet sitt. Det 
skulle vrere begravelse fra hjemmet med en lilen 
minneslund. Hun pekte pa ordet «Begrabnis» og pekte 
ned. Antonije ble skrekkslagen , hun trodde hennes 
siste time var kommet. Da jeg kom ned, matte jeg 
snakke til henne utenfra og forklare og berolige. Sa 
apnet hun og kom ned til kaffen. 

Det hun fikk av penger, var hun sparsom med. Hun 
la til side og fikk en bankbok. Hun bad meg ta yare pa 
den nar hun var d0d og fa en gravst0tte pa Sannidal 
kirkegard, og sa skulle resten ga til vedlikehold. 

Etter hjemlandets skikk ville hun ha nattverden to 

T. Tande Jorteller her en inleressant og rurende 
historieJra SannidaJ i 1950- og 1960-0ra. Den kan 
kanskje vlEre et apropos Iii debatten i wire dager 
om asylsDkere, j1yktninger. O.S.lI. 

ganger om aret. Jeg matte ringe pa forhAnd, for bun 
matte faste f0T hun tiki!. :attverden, og sl0yfet 
frokosten. H0ytidsstunden med de tente Jys, og 
Iiturgien som jeg matte oversette tilly~k, har jeg sam et 
fint minne for livet. Iblallt ringte jeg opp, og hun var sa 
glad nar "Schwester Marthe» kom og sa det var telefon. 
A lie pa hjemrnet var gode mot henne, og hun hadde del 
sa bra, sa hun. Sa kom dagen da hun ble stedt til hvile 
pa Sannidal vakre kirkegard, i fremmed jord. 

Det ble slutt pa pengene til vedlikehold, men 
Sannidal menighelsrAd sammen med kirkevergen har 
bestemt at om graven rna sieltes, skal bennes st0tte fa 
en plass hvor den kan stA trygt. Jeg er meget 
takknemlig for at del ble ordnet slik. Anlonjje 
Sokolovskis mfl ikke bli glemt i Sannidal 

Torkell Tande 
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Det skjedde 18~8~50: 


Den nyoppussede kirke
stua i Sannidal kan 
snart jeire 140 dr 

I heftet «Sannidal kirke og menighet» utgitt i 1972 
skriver Torkel Tande f"lgende: «Kirkegarden ble i 1837 
utvidet med to stykker jord som Jens Olsen Mo solgte. 
Det ene stykket skuJle benyttes til a binde hester og 
oppf"re stall rom, dels ogsa til a oppf"re et vaningsbus 
under navn av «kirkestue» til benyttelse av presten, 
kirkesangeren og almuen under sam ling.» 

Det gikk imidlertid ikke fort a behandle saker i 
gamic dager, og furst i mars 1848 behandlet 
herredstyret et shiv fra presten i Krager" og Sannidal 
1840-50, Hans Rasmus Krag Schnider, angaende 
opp["relsen av en bygning ved Sannidal kirke «til 
Afbenyttelse af Pra:sten, Klokkeren og Almuen til de 
Tider som Gudstjeneste afholdes i bemeldte Kirke ... 
Oct ble videre i m"tet besluttet at huset skulle vrere 36 
fot langt og 30 fot bredt. 

Nar det gjaldt finansieringen av huset, hadde 
herredstyret aUerede i 1843 bestemt at tiloversblevne 
penger pa salg av kom fra bygdas kornmagasin skulle 
seltes inn pa et fond i Krager" Sparebank. Penger fra 
dette fondet skulle siden brukes til bl.a. byggingen av 
en kirkestue, eUer almuestue som den ogsa ble kalt. 
Disse pengene viste seg imidlertid i 1848 ikke a strekke 
til, og derfor s"ktede folkevalgte om a fa oppheve 
kornrnagasinet og bruke midlene som kom inn ved 
dette salget til byggin~ av kirkestua. Disse pengene 
kulle komrne i tillegg tild-et -fondet som sto inne i 

Krager" Sparebank. 
Kornmagasinet var et lokalt tiltak for a sikre bygda 
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mat- og sakom i tilfelle oar og kommangel. Det var 
Selskabet for Sanruchedahls Sogns Vel som hadde fatt 
opprettet magasinet, sannsynligvis mot slutten av 
trengselsarene under Napoleons-krigene rundt 1812-13. 
Etter S0knaden fra Sanrudal herredstyre ble 
kommagasinet endelig opphevet ved kongehg 
resolusjon av 29/6 1848. 

I august samme ar utnevnte herredstyret tre 
.. Opsynsmrend ved bygningsarbeidet, samt til at 
modtage og forvalte de inkj"bende Materialier». Disse 
Ire ble lensmann N. Thorbj"msen, som siden matte 
trekke seg p.g.a. sykdom og ble erstattet med Jens 
Christensen Lofthaug, samt Vilhelm J"rgensen 
Hegland og Lars Gunvaldsen Thorsdal. Varamenn var 
Aslak Johnsen Moe og Nielsmund J"rgensen Tan~en. 

De ansvarlig.e reE!let med at 24 tylfter t0mmer av 
forskjellig lengde ville ga med til byggingen. Etter at 
anbudsinnbydelse pa t0mmerleveransen hadde blitt 
kunngjort fra kirkebakken 27/8 1848, ble flere anbud 
avgitt til herredstyret, som gay dette til Alf Olsen 
l0nne for 79 Spd., 4 ort og 12 skilling. Abestemrne 
bygningens tomt ble overlatt byggekorniteen sammen 
med presten og kirkesangeren. 

En rna ga ut fra at reisingen av huset tok til h"sten 
1848, for i referatet fra en prostevisitas i 1849 er det 
anf"rt: "Kirkestuen er begynt at. opf"res». 

Varen 1849 sendte man utanbudsinnbydelse pA bord 
til bygningens innredning, men det· kom ikke inn 
skriftlige anbud. Derfor bestemte herredstyret i mai . , . ...
1849 at "det overlades tli Bygnmgscommlsslonen at 
beserge Almuestuen opf"ret enten ved at bortaceor': 
dere Arbeidet eller ved leiede Arbeidere ... 

N"yaktig oAr huset sto ferdig, vet vi ikke. Men del 
rna ha vrert rundt 1850. I 1852 besluttet herredstyret at 

Forts. side 9. 
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SANNIDAL HERREDSTYRE 1902-1904: Fro vens[re bakerst: Andr. Randgaard, Peder Strand, Gunnar Moberg, lensmann 0. Strand. Annen rekkefra 
vens[re: Thomas Humlestad, Elling KurcJel. O/aves Larsen, Asu/fTveitereid. Lars Thorsdal. lens Lindheim. Eilert Farsje, Lars Gundersen. Tredje rekkefra venstre: 

,. ~ Thomas T. Farsje. Svein lO,hnsen, Knut Haugholt. Th. Moe. John Nossen (ordferer) , H Fuglestvedt. Ole Steen. Halvor Hegna. 
~ Av disse var fire stykker ogsd i herredstyret under navnedebatten i 19/5. nemli~ Th. Moe. Eilert Farsje. Jens Lindheim og lensmann O. Strand Fotografiet har vi 
!2 Flft /tine av Kristiane Tveitereid 
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Nar begynte man a 
skrive «Sannidal»? 
I 1915 debatterte herredstyret 
stavematen av bygdas navn 

I 1915 debatterte herredstyret stavemAten av bygdas 
navn. I herredstyre1ll0tet 16/8 1915 kom det forslag fra 
Knut Thorsdal om at navnet burde skrives 
«Sandekedal" , ikke "Sannikedal". Imidlertid ble saken 
utsatt til neste mete etter forslag fra Knut Tveit. 

Dette 1ll0tet ble holdt 27/9 s.a., og da foreslo Th. 
Moe at stavematen skulle vrere "Sannikedal», mens 
Knut Thorsdal foreslo {(Sandekedal» som han hadde 
gjort i det tidJigere metet. U oder avstemningen delte 
herredstyret seg pa midten idet 7 stemte for Moes 
forslag og 6 for Thorsdals. 

Da var det at Eilert Farsje stilte forslag om at navnet 
burde shives «Sannidai>. da det var dette som var 
overensstemmende med den almjnnelige uttale. Og 
dette ble vedtatt med 8 stemmer. 

(Herredstyreprot. for Sannidal 1901-16, pag. 285
286.) R.G. 

Den nyoppussede 
Forts-fro side 7. 

graver Halvor Halvorsen skulle be 0rge oppvanningen 
av almuestua «til enhver Tid som fomediges». 

Og i kirkestua kunne de varme seg aIle de som kom 
langveisfra til gudstjenestene. Helt fram til 1930-arene 
var det dessuten vanlig praksis at dapsbam og deres 
foreldre opphoidt seg i kirkestua ferselve dapshandlin
gen. Det ble ringt i en klokke m'lr alt var klart. 

Men kirkestua har ogsa fylt aDdre funksjoner i 
bygdas kuiturliv. Det er nok a Devne at der var 
skolelokale for Mo krets i nrer 40 ar i forrige arhundre 
og utlanssted for beker fra Sandekedals Lreseselskab j 
en arrekke fra 1863 til langt inn i vart arhundre. Men 
det er en anneD hi torie. R. G. 

200 ir gamle epletralr i Farsjs 

Sannidals eldste epletr~r? 
Hos Toralf Aarlid i F~rsje befinner det seg to svrert 

gamle epletrrer, et veldig heyt i den gamle hagen og et 
mindre utenfor huset ved veien. Begge brerer fremdeles 
mange epler, og srerlig det heyeste treet kan varte opp 
med meget gode epler. 

Treet nede ved huset, som vi viser bilde av, og som 
fer hadde et makent tee ved siden av, er na hult inni. 
Det gar daglig under navnet {(surapalen» og skal etter 
sigende ha vrert plantet av en omvandrende dansk 
gartner en gang pa 1700-tallet. 

Finnes det eldre frukttrrer i Sannjdal? R.G. 
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Sannidal Historielags 
styre og bladet «Arven» ensker aile sambygdinger 
og lesere en 

riktig GOD JUL 
og et 
GODT NYIT hI 

-_...-r 

Vi benytter samtidig anledningen til a takke 
alJe dere som har hjuJpet ti l ved yare forskjeUige 
ti!stelninger og med bidrag og annonser i Arven. 
Uten de res medvirkning hadde det vrert umulig Ii 
gjennomf0re arets program. 

Igjen hjertelig takk! Fr. 
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Innholdeti«Arven» 
nr.15-23: 

I "Arven» nr. 15 (3/85) presenterte vi en innholds
fortegnele over de ferste 14 utgavene. 

Tre arganger er gAtt siden dette, og denne gangen har 
vi satt opp innholdet for de nummeme som er kommet i 
den perioden. Vi haper dette vii vrere til nytte for yare 
lesere. 

Vi har fremdeles gamle nummer, og hvis samlere 
mangler noen, kan de altsa skaffes ved at det tas 
kontakt med et av redaksjonsmedlemmene. 

Nr. 15 (3/85): 
Bygdekveld i samfunnshuset, Hakon Fuglestvedts dag., 
bok fra vinteren 1872, Stedsnavninnsamlingeo i Sanni
daJ, Uten Thomas ikkje ooe Bygdeton, BrylJup pA 
Brekka i 1894, UnionsoppwsninJen i 1905, Ameri
kaoere pa besek pa H0)'myra, Elever ved Kil skole ! 
1896 (bilde). En Farsje lrerers erindringer (2), Fa 
landevei og gjengrodde stier (4), Peder Rinde i Ford i 
1920-arene (bilde), GJimt fra Sannidal Bygdetun 
«( Bispestolen»). 

Nr. 16 (1/86): 
T. A. Tande reresmedJem i Historielaget, Arsberetning 
tor Sannidal H:storielag 1985, Fortsettelsesskolen i 
Sannidal 1908/09 (bilde), J0rgen Jergensen Blanken- ' 
berg, Elever og lrerer ved Moe skole i 1904 (bilde), En 
Farsjelrerers erindringer, (3), Sannidalslaget i Oslo 40 
ar, Klesvask, Glimt fra Sannidal Bygdetun (kista rra 
Dobbe), Arsrrwtet i Historielaget 1986. 

Nr. 17 (2/86): 
I almuens stue og rikrolks hjem, Da monnonerne kom 
til Sannidai og Kragem omkring 1850, Bilde fra Kil i 
1932, Om del gamle legdsystemet og gamleheimene i 
San nidal. En Farsjelrerers erindringer (4), Gliml fra 
Sannidal Bygdetun (Kilstolen). 

~ 

Elever ved Kil skole 1956 
I vdr serie med skolebilder fro 1956har vi medK il skole. 
Den var firedelt og vi har med de to eldste klassene. 
everst k/asse 4 som var 6. og 7. skolear. Her er fl1lgende 
med: 1 fmste rekke fro venstre: Jorunn Romnes. Gre~e 
Sundb8. Kirsten Gjestland. Sigrllnn Olsen. Anne Mane 
Wallmark, Gunn Mastereid. Andre rekke fra vesnTre: 
Arne Larsen, Halvor Menstad. Magne Vehus, Jon 
Sveinungsen, Kat Vehus, Kjel/ Andersen. Tredje rekke 
fra venstre: Knutlnghart Halvorsen. Nils Halvor Nilsen. 
Knul umne, Eigil Fredriksen, Rolf Kristiansen, Lars 
Thomas Braten og Arvid Andersen. Klasseforstander 
Ha/vor Gjerde. 

Po del nederSle bildeJ er klasse 3 som var 4. og 5. 
skoletirel. Vi ser ifl1rsre rekkefra vensfre: Marie Nilsen, 
Kirsten £inertsen, Ase Wiik, Anne Berit Ll11tne, Kari 
Wal/mark, Vigdis Kdsa, Sylvia Masfereid og Beril 
Eikehaug. I andre rekke fra venstre: Nils Jon Anderse~, 
Nils Jolm Thorbjmnsen. Reidun Gustavsen, bzgfnd 
Bakken. Anne £ikehaug, Halvor Fjellstad og Gunnar 
Rmming. 1 tredje rekke fra vensJre: Knill Rinde, Kjell 
Sverre Mastered, Rolf Heimdal, Nils Andersen. Carl 
Thomas Carlsten, Einar Mjelland og Rolf Fredriksen. 
Klasseforstander: Halvor Gjerde. 
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Nr. 18 (3/86): 
De harde trettiara, Seren S0r nsen U rberg - sannidelen 
som ble prest i Amerika, Elever ved Farsje skoJe 1956 
(bilde), Om det gamle legdsystemet og Gamleheimene 
i Sannidal, Bilde fra Tveitereid sommeren 1914, En 
samtale med Kristine Nygard om lindyrking i Sannidal, 
G limt fra Sannidal Bygdetun (sofa , bord og stoler i 
finstua i Heglandshuset). 
Nr. 19 (1/87): 
San nidal skiklubb/Sannidal idrettslag, Kil eld re 
kvinneforening ca. 1928 (bilde), Arsberetning for 
San nidal historielag 1986, G limt fra Sannidal 
Bygdetun (veggskap fra 1700-tallet), Elever og lrerere 
ved K j01ebmnd skole i 1910 (bilde), U tdrag av brev fra 
Sannidalssj0man nen Knut Svenumsen i 1890-arene , 
Elever vee Lindheim skole 1956 (bilde) . 
Nr. 20 (2187): 
Bilde fra Berg landhandel i Kj01ebr0nd f0fst i vart 
ilrhundre, Arsmetet i Historielaget 1987 - Thomas 
Wastel historielagets andre reresmedlem, G limt fra 
Sannidal Bygdetun (oppgangsagblad), Elever og lrerer 
ved Mo skole i 1908 eUer 1909 (bilde), Sannidal i 1837, 
K il i andre ha lvpart av forrige arhun dre (bilde), Elever 
ved Kj0iebrend skote 1956 (bilde), Sannjdal prest gard 
17. mai 1949 (bilde), en samtale med Thomas Wast01 
m vedflet ing. 

Nr. 21 (3/87): 

Speider'n i Sannidal, Kragem-banen 60 ar (bilde), 

G limt fra Sannida l H isto rielags tur ti l Eid borg 

stavk irke og Lardal Bygdemuseum, lakthistorier i 

San nidal (bilde), G limt fra Sannidal Bygdetun 

(sledesamlingen), Krager0-gu llsmeders liv og arbeid 

gjcnnom 250 ar, E lever ved Kil skole i 1910 (bilde), 

Bilder og historier fra krig tiden J 940-45 (bilde), Berg 

landhandel i Kj0lebr0nd. 


Nr. 22 (1/88); 

Kil-stolen 150 ar etter, Arsberetning for Sa nnidal 

Historielag 1987, lakthistorier fra Sannidal (bilde), 

Elever ved Mo skolc 1956 (bilde), Sannidalsgutter til 

konfirmasjon for 100 a r sidcn (bilde), Til Visi tatsen af 

Skolelrercr C. Olsen, Bi lde av Farsje skole f0rst i va rt 

arhundre, Glimt fra Sannidal Bygdetu n (potetkve rn). 

Vedtekter for San nidal H istorielag og Sannida l 

Bygdetun, Bildc fra DaJen i Kj0lebrend. 


Nr. 23 (2188): 

Levende lokalhistorie pa Bygdetunet i juni, Seilskuter 

som tema pa Sannidal Historielags arsmete, Furu

lund tuberkulosehjem, Bilder fra Bygdetundagen, 

Glimt fra Sannidal Bygdetun (isplau), Sannidal Ski

klubb/Sannidal Idrettslag 75 ar (bilde), Holtane skole 

1956, Folk pa Heymyra I Sannidal, Lynet slo ned pa, 

Bygdetunet (bilde). 


I tillegg til dettc kommer maartiklcr fra redaksjo nen , 

enkelte rettelser og tilf0yelser o.S.v. 


Gaver til «Arven» 
Som vanlig en gang i het legger vi ved en postgiro

blankett for de som ensker a stette bladet med en gave. 
Pa forhand lakk! 
Gaveliste kommer i neste nummer. 
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Jomfruland i Grevens tid 

RekordframltlBte pa Historielagets hBstfest 

Sannidal Historielag arrangerte den tradisjonelle 
h0stfesten med rundt 130 frammmte den 20. oktober i 
samfunnshuset. Dette betydde et nesten fullsatt lokale. 
Likevel greide festkomiteen a s0rge for glimrende 
bevertning. Og Kare Bakken og OUo Karlsen fikk 
stemningen opp med feiende musikk. 

K veldens kas0r var f0rstekonsvervator Carsten 
Hopsroek. og han holdt et glimrende foredrag om 
10mfrulands historie for den store forsamlingen. Men 
tilh0rerne ble savisst ikke taU med utelukkende til 
10mfruland. Som bakgrunn for hendelsene der fikk vi 
nemlig bade Norges og store deler av Europas historie 
gjennom flere hundrear servert. Hopstoek har en 
sjelden evne til a levendegj0re historien og likeledes til a 
sette de 10kale begivenhetene inn i en st0ffe 
sammenheng. F oredraget, som h0stet stor applaus, var 
ledsaget av meget interessante Iysbilder. 

I .. Arven» har vi bare muligbet til a gjengi et kort 
utdrag av Hopstoeks utrolig rikboldige ..historietime». 

Utgangspunktet for foredraget var en tegnjng av 
10mfruland fra slutten av 1 680-arene som befinner seg i 
Nasjonalbiblioteket i Paris. Den viser bl.a. en stor 
slottliknende bygning som hadde to tarn og flere murer 
med h0}'e vinduer, spissbuete og gotiske. Dette h0fer 
middelalderen og klostertida til. Og hvordan ble 
tegningen av den slottliknende bygningen pa 
lomfruland til? Bakgrunnen er denne nesten utrolige 
historien: I 1685 ville Ludvig 14. av Frankrikesendesin 
ambassad0r til Danmark-Norge for a kondolere med 
enkedronningens doo. Pa deone tid hadde kong 

Aust-Adger-Museet - - 
Forts. fra side 2. 

bollen er f0lgende: ..Mal t f"rste gang 1762 for IKS og 
MTDV. Mati anden gang 1863 for Hans Gundvaldsen 
og Ingeborg 10rgensDatter Torsdal». 

H usmannshuset 

Av hllsene i friluftsmuseet rakk vi bare a se 
husmannshuset fra Hesthag i Holt, der bl. a. 
sprakreformatoren Knud Knudsen var foot og 
oppvokst. Huset har to rom og kj0kken og ble bygd 
f0cst pa 1800-tallet. Ovenpa er det et stort soverom. 
Huset med peis og toroms plan er den eldste type 
vaningshus i to h0}'der i denne landsdelen. Da Knud 
Knudsen bodde I huset, ble lOa ogsa brukt til skolehus, 
og i hans barndom i 1820-arene sto det seng i stua, en 
slagbenk med soveplass for barna, matbord og 
matskap. 

Vlf Hamran greide pa tre timer a ta for seg et 
representativt utvalg av det Aust-Agder-Museet har a 
by pa, og at han hadde stemme igjen etterpa, or et 

Christian 5. av Danmark-Norge bestemt at han ville 
sitte, endog med hatten pa, mens han ga audienser. og 
Ludvig 14. ville ikke finne seg i at hans representant sto 
mens kongen av Danmark-Norge salt. Det ble en lang 
diplomatisk floke av dette. og Christian 5. skulle pa 
Norges-bes0k og kunne ikke vente. Da fant de ut at 
Christian kunne gi den franske ambassad0ren en prival 
audiens i Norge, der ingen skulle ha hattene pa og der 
aile skulle sta. Og slik 10Ste det seg. Den franske 
ambassad0r, grey Torey, seilte til Norge og langs 
kysten forbi Jomfruland. Og om bord var en fransk 
tegner, som festet d t na Cl sa til papirel! 

Innledningsvis fortalte Hopstoek at det eldste navnet 
pa Jomfruland var Aur, altsa ur eller grus. Seinere ble 
den kalt Landet Gode; det er et sAkalt noa-ord eller 
god-ord for a blidgj0fe det farlige farvanoets onde 
makter. 

Hvorfor fikk 0}'a navnet Jomfruland? Kanskje det 
var fordi sj0folk i gamle dager pakalte 10mfru Maria 
nar de i uvrer skulle seile forbi Aur eller Landet Gode. 
Men Hopstock mente ogsa at teorien om at nonnene pa 
Gjems0 kloster ved Skien sku lie ha bidratt til navnet 
har mye for seg. Det er i hvert fall et faktum at nonnen~ 
eller jomfruene eide 10mfruland som en del av sitt 
klostergods i perioden ca. litO til ca. 1520. Disse 
dyrket eUer all sannsynlighet opp 0}'a i sommerhalv
aret, og da er det ikke urimelig a tenke seg at de fikk 
oppf0rt et hus i murt stein, slik mange klosterbygninger 
var anlagt i hele den katolske verden i middelalderen. 
Da reformasjonen ble innf0rt ved kongelig pabud i 

u~der! Han ble overrakt velfortjente blomster av 
hlstonelagsformannen. 

Men som s~gl , man rna reise og se dette museet selv! 
Ta deg god tid, og du viI bli kulturhistorisk beriket. 

R.G. 
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Bilder og historier Ira krigstiden 194045 


Under denne titte
len presenterte vi 
et bilde av ulovlig 
radiolytting i 
"Arven» nr. 21 
(3/87) 
I dag kan vi vise 
enda et slikt bilde 
tatt nyttarsaften 
1944 i kjellcren 
ho' Knut Tveite
reid. Vi ser fra 
venstre: Knut 
Tveitereid, Nils 
Langmo, Kare 
Holt og lens 
Langmo. 
Fotografiet har vi 
fatt Hine av 
Kristiane Tveite
reid. 

1536, ble aIle klostrene med gods og bygninger inndratt 
av staten, dvs. kongen. Hopstock mente at Gjemse 
kloster da ble taU i bruk for lensherrene i Bratsberg 
som en slags fylkesmannsbolig, -kontor og -arkiv. Og 
lomfruland med steinbygningen fulgte med. Hopstock 
viste her til F.W. Thues Krager~beskrivelse fra 1789, 
der han forteller at det "fer i tiden» hadde bodd 
amtmenn i Bratsberg pa lomfruland. 

I 1667 kjepte kansellirad Niels Seffrensen Adeler i 
Kragere 10mfruland med tilherende eiendommer i 
Kragereskj~rgarden. Adeler var sam me mann som 
aret fer dette hadde skaffet Kragem byprivilegiene via 
gode kontakter ved det kongelige slott i Kebenhavn. 
Kragere var forevrig en av de byer pa Serlandskysten 
som tidligst ftkk byprivilegier. 

Adeler bodde i Kragere, men oppholdt seg i 
sommerhalvaret mye pa lomfruland. Sa feriefolk har 
det v~ i Krager0-skj~rgarden siden 1680-arene! 
Adeler kjepte ogsA opp kjempestore skogstrekninger i 
Terdal, Drangedat Bamble, Sannidal og SkAtey, og i 
1675 kjepte han hele Gjemse kloster av sin bror, den 
beremte admiral Cort Adeler. [ forbindelse med 
skogstrekningene til Adeler nevnte Hopstock at Kil 
kanskje var Norges eldste utskipningssted for temmer! 
Og da man i 1966 rev Buchholm-garden i Kragere, var 
kjernen i huset Adelers havestue fra 1600-tallet. Niels 
Seffrensen Adelers bo gikk imidlertid fallitt i 1694, og 
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stattholder grey Ulrik Fredrik Gyldenl0ve kjepte 
lomfruland og aile eyene og la det under Larvik 
grevskap. 

Gyldenleve var mannen som skatTet Kragere byens 
ferste postmester, en av hans fargede tjenere. Han het 
Christian Hansen Ernst. Den dramatiske historien om 
ham forteller at han ble myrdet, stukket ned med kniv, 
her i 1695. Grev Gyldenleve og hans etterkommere 
hadde lomfruland fram til 1797, og Hopstock fortalte 
en mengde artige historier om grevene i denne 
perioden. 

I 1797 kom lomfruland pa Krager~hender. Da 
kjepte den rike kjepmann Henrik O. Bjem eya,oghan 
rev det store, gamle herresetet me110m 17970g 1800 og 
oppferte i stedet en ny, rommelig hovedbygning pa 
lomfruland. 

Det gamle slottet fra nonnenes, amtmennenes, 
Adelers og grevenes tid er altsa helt vekk, men kanskje 
finnes det rester av det i kjelleren pa hovedgarden pa 
lomfruland. Men det rna arkeologer til for a fa fastslatt 
dette, .sa Hopstock. Carsten Hopstock avsluttet sitt 
fantastiske balvannen times foredrag med a lese noen 
vers av Krageres byfogd Roland Knutsens dikt om 
10mfruland fra 1690-arene, som handler om Gylden
leves tid pa eya, lomfruland i grevens tid. 

R.G. 
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Kragere 

Sparebank 

- lokalbanken siden 1840 

Vi ~nsker aile vare sambygdinger 

en god jul og et 

godt ir for 1989 

1989 er Aret hvor vi 
har hatt 100-Ars 
virksomhet i bygda 

14 ARVEN 




.. 


Vi allernaadigst have 
bevilget og tilJadt . 
Interessant 1700·tallsdokument pI Skarvang 

Da Knut KristoUersen Skarvang og Ingeborg 
N ielsdatter ReDDing skulle gifte seg i 1794, ensket de at 
vielsen sku lie skje hjemme. For afa det til matte de ha 
tiIlatelse av kongen . 

Dette a gifte seg hjemme var noe de fornemme og 
adelige tok til med. Etter hvert ble det eD form for status 
som bredte seg utover i folket. 

Dokumentet vi viser her, bekjentgjer kongens 
t.illatelse til at det omtalte ektepar «maae UdeD 
foregaaende Troelovelse og Iysning af Prredikestolen, 
hjemme i Huset sammenvies, naar den paabudne 
Accise efter CODsumptionsforordningen er bleven 
betalt, og ellers intet befindes deres "£gteskab lovligen 
at kunne forh indre.» 

"Accisen» det hen vises til. var en avgift pa 
ekteskapsinngaelse som var blitt pabudt i 1680, men 
som del fremgar av parantesen i dokumentet helt var 
avskaffet i Norge fra 12/9-1792. 

Knul Kristoffersen Skarvang var fed t 1769 og kona 
i 1770. Disse to er tippoldefore1dre til Lars Skarvang, 
som eier dokumeDtet. Det var hans kone, Ingeborg, 
som fant del ved en tilfeldighet da hun lette etter et 
hemmelig rom i ei kistc en gang i 1940-areDe. Kista 
hadde tilh0rt Ingeborg Nielsdatter. og dokumcntet 
som ga henne og mannen tillatelse ti l a bli viet hjemme, 
hadde nok ligget i kista siden 1794. GeDerasjonene 
imellom hadde i a ile disse arene vrert uvitende om den 
artige historien. R. G . 

t.[~rtfttatt 

tiirc%g5Mcr. 

be n 6»utnbt 
of @j ub~ D?aabe, 

~Ot1gf til manmarf og ffiorgc,· be mmbct5 
.og ~ot6~, .pertug ubi 6le6uig,ilolllen, eto"" 
marn, ~l)tnterrrm o~ t)(bt!16Ilrg, gi8tr aUe l1ittrrligt: 

'Orn paa6ubm ~cdre (fom tlog: nu, i tjofge trorottlnlngtn af 1'2 '€5tptemocr 1792, 

J'1cOtlllja bn) (feer (!"onfum"riond'~onn';mfngtn n fit~b(n 6etlllt , og tam~ intet ticRntl~ 

tnd 'f9lt(?n6 fObfi.grn ot funne forJ)lnbrt; mog (p(lf .Jfirren og t rne, ~(fitnre, fomt 

<er" ,", \j.llig. og onere !<l'brommen~, Cfrober inlel i bern! !)l<lHgP/bt( orgoM. 

~~~r~~ 6ib" 

Utsnitt av dokumenlet pa Skarvang. 

, denne kisla. sam no star pii lojtee pa Skarvang. b/e dokumentet med tillate/sen til a gifte seg hjemme,junnel. Den bluer 
arstallet 1798 Of{ bokstavenl' «/. N. V.(l ) R. = Ingeborg Nie/sdatter Rnnning. 
P.g.a. Iysjorholdene kommer kUla ikke helt til sin rett pa bildet. 
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