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I ar er det Holtane Vel og Sannidal'
HistorieLag som er ansvarlig for arrange
mentet av 17. mai i Sannidal, og i den
anledning har vi lyst til a gjengi noen
bilder f ra tidligere ar. Vi har ogsa spurt
tidligere sogneprest Tande om han hadde
noe stoffvi kunne bruke, og del hadde han,
blant annetflere bilder.

~

17. mai i Sannidall930-50
Jeg kan ikke hugse at det var noe st¢rre stas i
Sannidal 17. mai i lretliru-a. Lrererne laga til fest i
skolekretsene. Det var hest og sykkel som var
framkomstmidlct for de fleste. U ngene mane gAo Det
var gudstjeneste i kjerka, der var fest pil. Kil bedehus.
Da jeg skulle tale ble det en real 17. mai tale, og det
var nok mange som syntes dennye presten var forlite
Forts. side 10.

17. ma i·toget ved Farsj¢ skole i 1922 eUer 1923, i krysset ved Bedehuset i Farsj¢. Bildet er tall av lcerer Ole Dobbe. Fra
venstre: Hans Brendt¢y, Anker Pedersen, nr. 4 Olaj KaTlberg, nr. 8 1¢rgenNesland. Vi har h'int bildet av KristianeTveitereid.

o

Arsmptet 1993
Sannidal Hislorielag hadde sin Arsm01e pA San
nidal samfunnshus torsdag 4. mars. Fonnannen 0nsket
den store forsamlingen hj rtelig velkommen. Over 100
personer var til stede. I anledning av at sangboka var
ferdig til bruk skulle del vrere mye sang og musikk pA
m0tet og derfor 0nsket formannen velkommen til Tor
, Wast01, Aud og Thomas Johan Brekka, og til Marils
OrkeSler som skulle spille komposisjoner av Anders
Schulze.
Formannen orientene om at datautvalgel hadde
fAttferdigfolketellingen fra 1865,ogheftetdensammen.
Delle heftel og sangboka var til salgs pA m01et, og
mange medlemmer kj0pte. NAT del gjelder medlems
taII ct er del pA ca. 460. men det er mange nere folk i
bygda sA medlemstallet kan bli st0rre. I Ar skal
Historielaget sammen med HoJtane V I arrangere 17.
maL Del er mange oppdrag, og man trenger hjclp av
medl emmene.
SA gikk man over til selve usm{1!tet og valgel.
Formannen ledet og sekretlCren var referenl. Ar beret
ningen for HislorieiageL, Bygdetunet og "Arven" ble
lest opp, klappet for og godkjent. Kassereren leste opp
regnskapene for Hislorielagl, Bygdetunet og "Arven",
og disse ble godkjenl.
Formannen kommenterteBygdetunets regnskap
og undret pA hva medlemmene syntes om utgiftene til
skolens bygdetundag . . Slyrel synes detteervel anvendle
penger og forsamHngen var enig. Gavene til "Arven" er
mange, og man er avhening av disse pengene for utgi
velsen av bladet. Kulturmidler og gayer fra Krager0
Sparebank er ogsA velkomne midler.
Valget ble ledet av Oddvar Tobiassen da valg
komi teens formann ikke kunne m{1!te. Valget gikk greit
da valgkomileen hadde gjon et godt arbeide. Etter
valget ser styret og og komiteene
slik ut.;
Styret i Historielaget: Ragnar
A. Gr0nAsen, leder, gjenv. Reidun
Heldal, nestleder, ikke pA valg. Per
Aab{1!e, kasserer, gj.v. 1 ftc. Signe
Torsdal, sekrelrer, i.kIce pAvalg. Lars
Jacob Moe, slyremedlem, ny . Va
ramenn: Olav Dalen, gj. v. Ingebj{1!rg
Lindheim, ikke pA valg. Olav
Tveitereid, ikke pA valg.
Revisorer: Knut Asbjl!1rn
Skarvang, gj.v. KAreBarland, gj. v .
Bygdetunkomiteen: Ole
Wast01, leder, gj.v. Asmund Mo
slad, ikke pA valg. Lars Moen, gj.v .
Sigurd Eikehaug, gj.v. AlfBakken,
gj.v. Kjcllfrid Enggrav, ikke pA
valg. Kari Nyland, ikke pi!. valg.
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Redaksjonskomiteen for "Arven": Frithjof
Thorbjl!1rnsen, Ragnar Gr{1!nAsen, Oddvar Tobiassen,
aBe gj.v. og Olav Arvid WAsj0, ny.
Fes tkomi teen: Ingfrid Dalen, leder, Lisbeth
Lj!1nne, Kari Olsen, Kai Oddaker, HAkon Fuglestvedt,
aile gj.v. Helen Tobiassen, Torveig Skarvang og To
runn Baann, aIle nye. Varamenn: Anne Sofie Aardalen,
Isak Wllsj{1!, Age Johnsen, aIle gj.v. og Kjellfrid Eng
gray, ny.
Grendemenn. Helle: lngeborg Jensen, Refsalen:
Tordis Bosvik, VadfosslKammerfoss : Nils Eikehaug,
Kil: Signe Baann/John Torsen, Farsj{1!: Ra gnhild
Svcnum, Mo: Ingvald Halvorsen, Kj{1!lebr{1!nd: Olav
Skarvang.
Valgkomileen: Arvid Hegland, ikke pA valg,
Tellef WAsj{1!, ny og Ragnhild Wllsj{1!, ny.
De som gikk: ut av styret og festkomiteen ble kalt
frarn og fikk blomster og takk for godt arbeid. Oddvar
Tobiassen rUck ogsA blomster og tlkk for det arbeidel
han hadde med ferdiggj0ringen av sangboka. Uten hans
bjelp hadde ikke sangboka blitt noe av.
Etter valget ble sangb{1!kene innviet med Aud og
Thomas Johan Brekka sam forsangere og med Tor
Wasl01 ved pianoet. Man ll.pnet med "Husmannsplas
sen" av Hans Mjelland. Etter at man hadde sunget tre
sanger, spilte Marits Orkester "Siverts vals" og en
reinlender etter Anders Schulze.
Etter en times kaffepause, viste formannen Iys
bilder av inventar pA Bygdetunet og Bygdetundagen
1992. Man flkk se mange notte, gamle drakler bAde pA
akljiSrene, lrerere og elever, noe som viste at alle hadde
gAlt helhjertet inn for at dagen skulle bli veJlykkeL Etter
lysbildene var del pA ny sang fra sangboka og musikk av
Marits Orkester. Til slult lakkel fonnaJUlen for £ram
m{1!tet, og man avsluttet som vanlig med "Sannidals
sangen".

Rer. S. T.

MarilS Orkester spille musikk av Anders Schulze
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G limt Ira Sannidal Bygdetun (23)

OVN

Denne ovnen star i stua i f¢rste etasje i
Heglandshuset. Den er gitt sam gavefra Karen
BufJell til Bygdetunet.
Ovnen er plassert pa en trekrakk, noe som
var vanlig for norske ovner pa 1700- og 1800
tallet. Ofte ble krakken levert sammen med
ovnenfrajernverket. Sortjargen hadde de nfordi
den skulle se ut som om den var av jern . Ovnen
har et isolerende aske- eller sandlag oppa
bunnplata, og det er grunnen til at det ikke er
spor av varmeskader pa krakken . Selve ovnen er 
laget i st¢pejern. Smeltet, hvitgl¢dende jern ble
fylt i ferdiglage de former i fuktig st¢pesand.
Dette var en vanskelig prosess; spesielt var det
vrient a fa en passende mengde jern i forma
uten at modellavtrykket ble ¢delagt.
Ovnen i Heglandstua er i to etasjer, og
den har en buet apning, med en fint st¢pt
perlerad. Den er ogsa utstyrt med spinkle,
hengende ornamenter og dusker. len oval pa
sida kan vi se en framstilling av en kriger med
sverd og skjold, som er i kamp med etfire-hodet
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uhyre. Dette er den greske sagnhelten Persevs
som slass med dragen. Ovnen er laget i 1807,
nettopp det aret da Danmark-Norge ble dratt inn
i Napoleonskrigenes virvel mot England pa
Frankrikes og Napoleons side. Dette skjedde
etter at engelskmennene hadde wErt i K¢ 
benhavn og ranet med seg den dansk-norske
flaten. Det kan derfor were ncerliggende a tro at
Forts. side 5.
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Farvel til gamle Norge, velkommen til Amerika
I del nye landet
Familien slo seg ned i det nye landet.Tjostolf
opps0kte en kj0pmann i Milwaukee som hadde
hjemmelagete, to-hjulete kjerrer til salgs. Han kj0pte en
star en til il dra bagasjen i.
Pil veien fra Milwaukee til Koshkonong··prrerien
br0ytet de seg vei blant trer0tter, mose, gress, bladverk og
planter. Prreriegresset var midje-h0yt; ingen Ijil hadde
noensinne vrert der. De kom over bMe eik-, 10nne- og
valn0tt-trrer. Bakken var bl0t og jevn som et golv . Og
vannet i elvene var sil klart at de kunne se bunnen der
sanden glitret isola som gull. Og fisk var det nok avo De
skremte opp hjort med store hom. Immigrantene visste
hvor m0rt og deilig kj0Uet av disse dyrene var.
Sola og den friske lufta gay dem helse og styrke, og
for natten fant de Iy i en furulund. Myggen var irnidlertid
plagsom. De la tidlig i vei neste morgen. Det var enormt
med blomster overalt, og de kunne plukke alle slags brer
langs veien . Dette var i sannhet overflodens land! De
nMde bestemmelsesstedet i dette vakre landet som hadde
sil mye il tilby demo Her kunne de bygge seg et hjem. Vreret

r
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17. mai 1993
i Sannidal
starter som vanlig med at skolekorpset om
morgenen spiller i Kil og ved Pleiehjem
met.
Bametoget starter kl. 10 fra Sanni
dal skole. Foreningene i bygda oppfor
dres til a stille under egne faner med
sine medlemmer over barneskolealder
i dette toget.
0

NYTTAV ARET
er at bekransningen av begge bautaene
skal foreg(\ f~r gudstjenesten i kirken.
Bunad-toget starter kl. 13.15. Deret
ter blir det tale for dagen og leker og
underholdning p(\ Bygdetunet.
Se ellers annonse i lokalavisene.
\..
4
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Her fortsetter vi historien om TellefOlson
og Helje Christiansdatter som utvandret
til Amerika fra 0stre Huller~ya i Sannidal
i 1846. De fern f~rste delene stod i nr. 32,
33, 34, 36 og 38.

var nydelig, og de bodde under ilpen hirnmel mens de
hogg trrer og begynte il bygge to t0mmerhus i herredet
Christiana. Mens mennene arbeidet pil husene, laget
kvinnene klrer som en forberedelse til vinteren.
Tjostolf hadde fortalt dem at temperaturen ville bli
omtrent som de var vant til, men at de ville bli velsignet
med mer dagslys og sol i 10pet av vinteren . De slo seg ned
i nrerheten av Albion i Christiana herred, like ved byen
Clinton. Det som hastet mest il fil gjort, var il hogge t0m
mer og bygge hus. Christian og S0nnen, Tellef, brukte en
god del tid pil jakt og fiske for pil den milten il 0ke
mathigrene. De brukte mest furu- og eiket0mmer som de
lot solt0rke uten bark mens de fant torY til takene. De fant
ogsil t0mmer som passet til benker, bard, diverse utstyr og
ved. Utenfor bygde de en enkel bakerovn.
Etter en stund var det bare vinduer og innvendig
arbeid som stod igjen. Arbeidet og all den friske lufta
hadde filtt dem aile til il f01e seg friskere. Da f0rst pakket
de opp aile eskene de hadde gjort klare mer enn et halvt fir
f0r.
Mens altdette stod pi\, i 1846 og 1847, ble det bygd
flere hus, sagbruk og m011er i Clinton ikke sil langt unna.
Den f0rste butikken i Clinton ble satt opp av Warner Earll
pil 0stsiden av elva. Tjostolf begynte som kontorist hos
ham.
Den f0rste skolen ble satt i gang pil vestsiden av
elva i 1849. Disse husene fantes i Clinton i 1850: en butikk
med et postkontor, et sagbruk, ei m011e, et bryggeri og
noen fil t0mmerhus langs en svingete, skitten vei. Bare et
fir eUer at Tellef Olson og hans to yngste s0nner hadde
kommet til Amerika, kom Tellefs eldste s0nn, Ole Olson,
og hans kone, Anna, overraskende etter med sine to
s0nner, Tollef og Claus, 4 og 3 fir gamle. De hadde tau
sjansen pil il farlate sine hjem i Telemark for il slutte seg til
hans familie i Clinton, hvor de bodde mens de bygget seg
sine egne hus.
Oles familie beholdt navnet «Olson» en tid, men
etter Oles d0d tok enka og de tre S0nnene navnet
«Langemo» etter navnet pil gi\rden som en av dem kj0pte.
En s0nn tok navnet «Thompson» mens det bare var Claus
som beholdt navnet «Olson». Seinere flyttet Claus Olson
til Hawley i Minnesota.

Forts. i neste nr.
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Gaver til <Arven>
Vi Jortsetter her gavelista Jra Jorrige nummer. Den
er imponerende lang og den viktigste drsak til at vi lean utgi
ogsa delle bladel . Hjerlelig takk aUe sammen!
K.K ., Porsgrunn 100,-. E .S., do. 100,-. S.S.,
HeUe l OO,-. H.G., do. 50,-. G.B ., do. 50,-. BL., Kristiansand
100,-.S. og M.K., Neslandsvatn 200,-. L.S., Sem 100,-.
V.R. , Oslo 100,-. B. S., Skjetten 100,-. K. H. , Stavem ] 00,
E. E ., Krager~ 100,-. H. K ., do. 50,-. E. A., do. 100,-. N .T.,
do. 100,-. H.W. , do. 50,-. R .A., do. 100,-. A.W., do. 50,
.FL ., do. 100,-. J.A., do. 200,-. J.G., do. 100 ,-. A.R.,
do.lOO,-. T J., Helle 50,-. T.L., do. 100,-. A.W.T., Stathelle
50,-A.Aa.,Heistad l00,-. E .H.,Kleppc 100,-. G.H.,Hemsedal
100,-. A.Aa, lomfruland 100,-. T. S., Skien 50 ,-. O. L.,
Notbdden 100,-.
R Aa. , Langesund 75 ,-. l.B .. HosIe 100,-. G.A.,
Kristiansand 100,-. A.D.,Accndall00,-.G.F.,do. 50,-.K.og
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dragen skal symbolisere Eng/and, og at Persevs er
Englands motstandere, ff/Jrst og fremst Frankrike,
men ogsa altsa Danmark-Norge . Hvis ovnsmotivet
var lagetff/Jr det enge[skej1ateranet i september 1807,
kunne man selvf f/Jlge/ig ogsa tenke seg at drage n
symboliserte Napoleons Frankrike, som hadde salt
Europa i brann.
Ovnen pa Bygdetunet er laget pa Ege/ands
Va k, na Eikela nds verk, i Gjerstad. Egelands Verk ble
etablert i 1707 og ble drevet til 1884 da del ble nedlagt
ved en konkurs. Egelands Verk ia ved Gjerstad
vassdraget, men det benyttet vannkraften i bekkenfra
vannet Svart (som strekker seg f/Jstover nesten til
Sannidal). Rundt verket var det bade malm
forekomster, trekullmuligheter og bf/Jnder og husmenn
som kunne were leverand¢rer, transportf/Jrer og
arbeidere.
Ved siden av arstallet «1807» og «E. v.»
(Egelands Verk) star bokstavene «H.e» pa ovnsdf/Jra.
Dette er initialene til verkseieren fra 1799 til 1835,
k}¢pmann Henrich Carstensen f ra Ris¢r. Denne
Carstensen var ingen popuiter mann blant folk flesl
f ordi mange mente at han maksimalt umyttet
f attigfolks f/Jkonomiske problemer. Carstensen ble
imidlertid utpekt til (!)ster-Risf/Jers representant til
Riksforsamlingen pa Eidsvoll i 1814. Fordi repre
sentantene satt alfabetisk etter stedet de kom jra,
havnet Carstensen sist i rekka i Rikssalen pa Eidsvoll.
Der bie det ikke plass, og del matte settes inn en ekstra
stol til ham, kalt "forundringssto[en". Han var en av de
eldste i forsarnlingen, og iSler hans politiske mot
standere mente han sa mye dwnt. Han var faktisk den
eneste som fikk laget en karikaturtegning av seg pa
Eidsvoll. Dette skjedde i sorenskriver Gustav Peter
Bloms dagbokfo r 5. mai 1814.
Som man skjf/Jnner, er det mye som kan sies om
en ovn, bare manfar studert den skikkelig. Ta en tur til
Bygdetunet og prf/JV selv!
R. G.
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K.E., Sanrudal50 ,-. S.E., do. 100,-. K.L.,do. 100,-. S.T .,
do. 100,-. R.N., do. 50,-. A.M., do. 50,-. K.T., do. 150,
· T. H., do. 100,-. P.T.,do. 150,-. A.H., do . 100,-. K.1L.,
do. 100,-. M. og H.L., do. 100 ,-. S .N .,do. 50,-. M.F., do.
50,-. E .S., do. 100,-. S. og I.H., do. 100,-.H.M.L., Rasta
100,-. G .N., Hokksund 100,-. A.1., SkAl0Y lOO,-.S.P.,
Helle 50,-. O.A., Kristiansand 100,-. T.L., Sandcfjord.
P.R., do. 100,-. K.W., do. 50,-. R.T., do. 50,-. K.S., do.
l OO,-.0.RJ., New York 100,-. L.R, Nodcland 100 ,-.
RK, HeUe 50,-.AE.(?), do. 50,-. H.K .T. , 0s 100,-.
Aa.S.B., Flatdall OO,-.E.N., Sannidal 50 ,-. K.H., do. 50,
· A.E., do. 50,-. Aa.S., do.lOO,-. LB., do. 50,-. M.H., do .
50,-. J .F., do. 60 ,-. L J .M.,do. 100,-. D.T., do. 300,-. G.G. ,
do. 100,-.K.H.S. ,Helle50,-.E .E.,do. l OO,-. E.S. ,Ti tedal
100,-. H.G., Porsgrunn l oo,-.L.T.B., Stavanger 200,-.
J.S., Krager0 100,-. P.O.P., do. 100,-. R T., do.
100,-. J.T.,do. 50,-. L.G., do. 50,-. B.T., 0dcg. Vcrk 50,
· B. og PL.,Helie ] 00,-. J.B., B~ 50 ,-. H.T. , Oslo 100,-.
E. og A.R, do.200,-. KB., Sanmdal 200,-. B.H., do. 50,
· T.H.B., do. 100,-.G .R.E., do. 100,-. B.L. , do. 200,-. 1. og
O.P., Rykkinn lOO,-.K.L., Ulcfoss50,-. K.H. , Drangedal
100,-. T .Aa., Bo, gestad 100,-. Aa.T., K.cager0 50,-. A.K.,
Sannidal 100,-. B.L., do. lOO ,-.K.S., do. 50 ,-. J.K., do.
100,-. A.S ., do . 100,-. K.E., do. 100.-. P.M., 0deg. Verk
100,-. RL., Oslo 150,-. H.H., Marnardal 50,-.E .D.,
S0ndeled 100,-. M.H., KrageC0 50,-. O.K., do. 50,-.
E.B.,Lang0y 100,-. S.W ., Fosscr 100,-. LK, Kongsberg
100,-. RB.,Sannidal50,- . N.S. , do. 100,-. A.K., do. 50,
· A.B., do. 100,-. I.A., Tj0me 100,-.
0.B.,Krager0100,-. K.R., do. 100,-. RG., Tor0d
100,-. P .R.,DrangedallOO,-. O.D., Sannidal l 00,-. G.0.,
do. 100,-. J.K.V.,do. 200,-. J.S., Uvenstad 100,-. B.T.,
Froland 100,-. H.S.,Krager0 100,-. H.P., do. 50,-. J.T.,
SannidallOO,-. K.B.,do.lOO, -.K.B.,do. 50,-. E.H.S.,do.
100,-. P.H. , do. 100,-. M.T.,Grimstad 100,-. A.B. , Helle
lOO, - .H.E.,Krager~ 100,-. T.B.,do.lOO,-. O.Aa., do. 50,
TJ., Vikersund 100,-. T.K., Lunde l OO,-.K.L., Sannidal
50,-. A.G., do . 200,-. N.H., do. 50,-. H.il., Oslol00,-.
A.T., Gvarv 100,-. GR, Gjerstad 100,-. A.D. , Sannidal
50,-. T.Aa., do. 100,-.0.1., Helle 100,-. A.R., do. ] 00,-.
H.M., Krager0 100,-. A.I., do. 100,-. E A , Kongshavn
100,-. T.S., Gjerstad 200,-. A. W., Oslo 100,-. R.H. ,
Sannidal 50,-. O . F ., do.lOO,-. G.W ., do. 50,-. M.M .,
Vikersund 100,-. NJ.L. , Larvik 200,-. S.K., Krager~
100,- E.K.,do.lOO,-. T.W. , do. 50,-.0.H.,Helle 100,-. ??
100,- K.L., Sannidal100,-. L.& W.,? 100,-. G. T., Helle
50,-.,G. L., Sannidal lOO,-. P. A. E., do. 100,-. G. og J. N. ,
do. 50, -K- H., do. 100,-. A. R, Kragcr~ 100,-. T. l., Lier
50,-A L., Heistad 100,-. E. A., S0ndcled 100,-. R. Aa.,
Oslo 100,-. P.T. S.,SannidallOO,-. A. M., do. 100,-. I. T.,
do. 100,-.
H. S., Skjelsvik 100,-. G. G., Krager~ 100.-. A.
0., Oslo 100.- B. S., Skien 50 ,-. H. D. , Ris~r 100,-.
Aa.H.,Krager~7 5 , -. J.og L. S.,Sannidal lOO,-.L.og A.S.,
do.lOO.-. K.B.H., Drammen75,-.J.T.,OsI0 100,-.P.Aa.,
Krager0 100,-. P.S., Sannidal 50,-. K.H., Krager~ 50,-.
A.H.,Sannidal 50,-. J.P J.,do. 50,-.A.T.,do. l00,-.0.G .,
do. 100,-. D.H., Porsgrunn 300,-. T .KJ., Neslandsvatn
100,-. H. F., Sannidal 100,-. R. W., do. 100,-. E. S.,
Gj~vik 60,-. H.K.S., Oslo 50,-. T.H., Sannidal 100,-.
Sannidal Husmorgruppe: 500,-. K.H.D., Helle 50,-. H.
B., Kragcr0 50,-. K.L., do. 100,-. D.H. , Sannidal 100,-.
A.B.T., Helle 100,-. B.H., Skien 75,-. RL. , Ris0r 100,-.
RK., 0deg. Verk 100,-. E. E., Skien 150,-.
S .F., HeUe lOO,-.A.ogD.F.,Sannidall OO ,-.A.L. ,
d030,-.E.S. ,Krager0l00,-.G.L.,SanoidallOO,-. G .L.O.,
Stathelle 50,-. B.H., Skien 100,-.
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Heimevernet i mai-dagene 1945
HV-/eiren pa Mabuho/ta i Kroken i tiden 7/5-16/5-45
v

~

,
Av HAkon Br¢dsj¢ harvi til <Arven> flhtnoen
papirer og bilder som er fra den HV-Ieiren
som var p1i M1I.buholta i Kroken fra 7. til 16.
m ai i 1945. Blant annet har vi nav nene p1i aile
som varder, 72 stykkeri alt. Detble g in ut en
leiravis med navnet <Dag gry> p1i fern num
m er. Redakt¢r var Paul Bentsen. Han bIe
senere ordf¢rer i H orten. F¢rste del av dene
stoffet h adde v i i forrige nummer av <Arven >,
m. 38. Her er and re delen:

~

DAGGRY
Mabuholta den 10. mai 1945.
Bladet idag ser ogsA ut til A bare bli et produkt fra
redakt0ren sj01. K lokka er snart middag og ingen medar
beidere har vist seg. Riktignok var det en igAc som var
innom redaksjonen med et pAbegynt dikt som lovet godt.
men han er ikke kommet igjen. Det er ingen grunn til A
vrere redde. Det skal hverken komme navo eHer bilde i
bladet hvis innsenderen ikke sj01 0nsker del.
Petter NygArd lovet meg Avrere en flittig medarbei
der, men han fiyr bare og vimser og trur at han springer
rundt med posten som bare skal leses av den som fAr del.
En svrer kar som heter Rolf og er fra Helle ble tildelt
telefonvakta siste natt for at han skul1e fA anledning til A
skrive ned hendelser underveis, men enten soy han pA
vakta eHer ogsAhasta han sAfram til MAbuholta igAc at han
ikke la merke til alt SOm hendte krigerne som drog fram
som en AsgArdsrei igAr.
Men la meg dvele litt ved gArdsdagens og nattens
hendelser og se litt pA situasjonen som den arter seg. Det er
fremdeles slik at den aller st0rste interessen samler seg om
innhentingen av quislinger. NAr noen har vrert ivei sA
samler det seg straks en interessert gruppe omkring del
takerne i ferden. Akkurat som nAr en har vrert pAfiske eHer
harejakt sA sp0r cle: "flkkdu mange", "hvormange filck du",
"var de store og stygge", osv. osv.
Sist natt var det jo noen som ftkk utrykningsordre
igjen og det ble det beste leupp som er gjort hittil i distrikteL
1e g har hatt for meg deltagerne i kuppe tog nA skal del'e h0re
hvordan det gikk til. Ivar BrAten, HAkon 0igarden og
Abraham Nesland hadde vakt pA stasjonen. Noe over
midnatt ringer telefonen i leirens kontor. Hva er del nA. 10,
det er vakta pA stasjonen. Dere rnA sende en avdeling ned
her med en gang, del er mistenkelige personer her nede.
Thomas Flom har bilen igang f0r han er kommel
oppi den og den kj0rer avsted mens Kornelius Verner, Per
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Sandland og 1uel Isaksen mil ta den i ilukta. Juel er f0rsl
oppi, Kornelius skritter ut som en antilope, filr tak i d0ra
og svinger seg inn. Han taper gevreret i svingen, men Per
Sandland tar et av sine gamIe, gode krafthopp, griper
gevreret i lufta og havoer med fiott stil pil f0rersetet ved
siden av Thomas.
Hvis dere tar dere en tur den vei som bilen kj0rte
kan dere tydelig se at bilen bare enkelte steder har hatt
ber0ring mcd veien. Det pAstAes, men er ikke bekreftet, at
deteneste som k unnehastanset Flom og hans traver miltte
ha vrert luftvemet. Nok om del.
Det viste seg snart at det ikke var smAtteri karene
var tilkalt til. For c\ gj0re oss ferdig med kvinnesiden, sil
var det bare ett ludder. Men Kornelius sier at det var Pers
skyld at hun filck reise til Ris0r for der il m0te kjreresten
sin, som hun sa. Hun var nedfor, ferdig med alt og helt
ufarlig for bMe offentligheten og menn som ferdes ute om
natta. Men det varnok slorkarer de andre. Det varfolk som
hadde gjort seg fortjent for Quisling til Aha skj0te i lom
rna for A kunne rekvirere seg g1ird og grunn i del Norge,
som de forrAdte og sam de trodde de skulle beholde ved
hjelp av tyske revolvere og torturmanerer.
Det sam visstnok grep vilre gutter mest var at to
get som kom hadde med seg 3 vogner med 10sslupne
fanger fra Grini. Da Grini-karene fikk se guttene vilre med
annbind ble de helt ville av begeistring, og da de ftkk se
at de hadde et dusin fanger av deres pinere blant seg var
det som om det kokte i vognene. "Korn hit med dem, sA
skal hjernekassen bli kleml ut av demo Send dem n1\ opp
der som vi kommer fra , der lever de h0yt pA blomster
suppe." Deternokikkerartathatet erlevende blanl disse
karene som n1\ var pAhjemtur og som bar tydelige merker
etter Aha vrert mishandlet. Disse l!6ssiupne fanger var fra
Stavanger og Kristiansand og sku lie nil vestover og hjem.
De hadde sittet der oppe i om lag 4 Ar.
Blantde quislinger sam guttene vilre tok seg av var
det to som var musikere. Den ene sa til Per at han var
veldig populrer der han hadde virket og spilte mest for
sivilbefolkningen. Sj01 hadde han bilret uniform og han
Aka inn i bilen under full musikk. En av de svrere karene
som srerlig Thomas eksaminerte grundig, 10Y sil det stod
ut av halsen pfl ham (som poljtimester S0hr sa om Quis
ling en gang, mens ennil mange mennesker i Norge syn
tes han var noe til kar), hr0t sammen under turen og til
stod alt sam en uskikkelig guttunge. Papirene til disse
karene som ble tatt i naU er i vilr sjefs besittelse ,og hvis
han tillaler det sA skal jeg pr0ve A lese opp noe av det
viktigste hvis jeg fAr det utiAnl.
OmrAdesjefen som bes0kte leirell her idag, syntes
det var et strillende leupp, og jeg skulle hilse og si at
gArdbrukermorderen som ble tatt herfra ogsA har tilstAtt
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sin br0<1e. Jeg fUck tak i omrAdesjefen , Rolf Hogner, mens
han var her og pumpa ham sA gcx:lt sommulig. Men det var
ikke sAmye 11 pumpe av ham, sa han, fordi han mest ikke
hadde vrert ute fra kvarteret. Dog hadde han endel 11
fortelle som nok har interesse for oss. Tirsdag haddc han
sammen med et par andre karer avlagt bes!/lk hos
ortskommandanten og forhandlet om overlevering av tys
kernes vApen til hjemmefronten. Tyskeme kunne ikke gil
med pAdel. De hadde ingen ordre fl1u og ml1tte vente med
utleveringen til de fikk ordre herom. Der ble forhandlet i en
h!llflig og korrekt lOne, og tyskerne uttalte at de kom til A
forholde seg helt i ro i sine brakker til ny ordre kom. Der
skal vrere kommet en ordreom atde skal ha forlattalle byer
innen fredag natt kl. 24. Imidlertid blander de seg ikke det
minste inn i hjemmefrontens innsamling av de apekatler
som danset etter tyskemes pipe. ble nazister og gjorde godt
arbeide for overfal.lsmennene og som nA, som takk for
hjelpa, fAr et spark i caua. Del er forresten rerlig fortjenl.
Del var noen smA lokale nyheler som jeg spurte
etter. Mannen pA Skarbo, sam vi snakket om i Sannidal
og som var blill slik patriot at han vervet folk til hjemme
frouten som han sa, han siller pl1 HAndverkeren i Krager0
sammen med tidligere kampfeller.
Det var forresten lill pussig med HAndverkeren.
Den har jo vrert hovedk:varter for tyskerne omtrent, og
hjemmefronten bad am den kunne bli ryddet pA tirsdag da
de hadde bruk for den . Del ble den ikke, og hjemmefron

tens menn. sam hadde jobb med A skaffe lokaler til 1us
singene. ringte sA opp til sjefen for den tyske forlegning og
var morsk i stem men. Lokalet skaJ vrere ryddet om en time
ellers ser vi oss-n!/ldt LilI1 rydde det selv. Jawohl. Jawohl.
10<1 en nerv!/lS stemme, og en time etter var all blAst vekk.
og en sykeS!/lster stod ved parten og overleverte n!llklene.
SI1 dr!llslC da alt pakket inn ctterhverl. Den f!llrste
sam ankom var redakt!llccn i Krager!/l B lad sam nA en tid
har trykt opp mye rart i avisa og sam f!/lr i verden aldri har
halt noe annet moo aviser Agj!llre enn Ak1islre frimerker pA
konvolutten sam ble sendt fra 80 herrcdstyre til Varden
med herredstyrereferat. Han ble tatt pA senga av Oscar
Jansen og ble sA redd atlakenel bar tydelige merker eUer
redseJen da han hoppet ut.
SA fulgte de slag i slag. En av clem hadde r!llmt opp
til tyskeme. men ble utlevert av dem sam takk for godt
samarbeid og silternApent sam men med andre lure malerc
og en kj!llpmann og husleiebortAgcrkarl, som fikk vondt i
hjertet. da han ble taU og mAtte fA pulver av doktoren. Ingen
lege i Krager0 ville sykemelde ham. I skj!/lnn samclrektig
hel cr nA kampfeUenc sam let dec ncde pA HAndverkeren i
el antall av bortimot 100 stykker.
Det er da folk fra byen og hcle distriktct. De al ler
flesle skulle vrere tatt vare pA. En fra Lana cr ennA pA fIllot,
sA der er en AtaoEn som fAr loy Avrere oppe hos tyskeme
i bcakkene som lOlk kommer ikke utenfor omrMet der
oppe, passet pA av tyskerne. Og sA til Slull nAr det gjelder

Her er noenav de quislingene som bIe innbrakt til Mcibuholta_De ble satt til aarbeide under tilsyn av vakter med
hvitt armbind.
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I Ki18 . mal 1945
Panesteside har vietbildesomerfra 8.mai
1945. Det er taU utenfor Nyland Baked, og vi har
f att lane det av Odd Nyland Jacobsen. BUdet er
tau av Gunhild Nyland. De hadde fau tak i en
radio pa Nyland, og der varfolk samletfor a h¢re
siste nyu. Det var stor stas, og mange hadde tau
medf!agg . Vi har tidLigere vist bi/detpd en tilstel
ning i H istorieiaget og har mange navn pa de som
er med, men pd grunn av den noe uryddige oppstil
lingen er del vanske/ig dfa plassert navn pa relt
person .
Vi kan begynne med de to sma iforkant. Det
er Lars Thomas Brathen og Ole Einar Nyland.
Jessi Lindheim star med Anne Marie Wa llmark
pa armen. Videre har vi fra venstre Annbj¢rg
Kristiansen, Haldis Andersen, Bj¢rg Halvorsen,
AnnyKristiansen, RagnhildHansen, Inger Gjerde,
May Fjellheim, Solveig H¢yesen, Gerd Thorsen ,

Arnhild Svein -ungsen , Ka the H a nsen, Liv
Gjerde, Ruth Hansen, Astrid Dobbe, Jo han
Gustavsen (mel/om f!aggene), T hora Marie
Stenersen, Karin Johanne Brdthen, Karin
Thorsen , Torun Fjellstad, Sissi Ellingsen ,
Magnus Lindheim, Bj¢rg Ma lm haug, Edit
Thorsen, TorunnNyland,ReidunNyland ,lnge
borg Ellingsen, Kristoffer Ha ugom (pa sykkel),
Synn¢ve Stenersen , Per Age Bratvannsdal og
Halvor Gjerde.
Det er sikkert mange elV de som er med pa
bi/det som harflere navn og ellers har minner
omfrigj¢ringsdagene i mai 1945 og opp/ysnin
ger a komme med. Dette vi! vi gjerne bruke i
<Arven> .
Er det noen som har bilder, er del ogsafint.
Det er snart 50 ar siden "freden br¢t l¢s", sa det
begynner a bli interessanl stofff or <Arven>.

disse uslinger: Der fikk fanden fordi han vat dum og ikke
kjente sitl pUblikum . Del var kanskje salig henfarne Henrik:
Ibsen som sa del. Han f].r skytda for alt godt sam er sagt. En
ting er sikkert. Tyskeme har hittil opptrAdl korrekt, og vi rnA
ogsA opptre slik at del aldri virker som noen provokasjon.

er ikke n~vendig Ii utsette seg selv eller andre for
vAdeskudd.
Som de fleste husker hadde vi for en tid siden et
cirkulrere om guerillakrig. Det slad mye stygt der. Del
stod ogsA at en ekte guerillasoldat, nAr han intet annet
vApen hadde for hAnd , flkk: benytte seg av hva som heist.
GA pA som en tiger, klore og sparke bakut og broke
tennene. Idet vi gikk fra samlingsplassen i San nidal f0r vi
ankom hit, spurte troppsjefen, Harald Sandland, om aIle
hadde Hitt alt med seg. En av karene som sikkert ennA
husket cirkulrere1 gOOt, spurte h0ytideJig og vakkert om
aile hadde husket A fA med seg tennene.
SAer annen ordinrere dag i !eiren omtrent til ende.
NAr maten nli er velford~yet etter dagens strev, som det
heter. Del var visst noen sam 10 av strevet. NA ja, det blir
alltid strev flok for de fles te. Det er da ikke noovendig Ii
legge seg med en gang, sier de fles te, og endel karer hac
spleiset til en annonse i bladet her, og den lyder:
Det henstilles til flest mulig Ii vrere igjen i
spisebrakka etter kveldstid. De sam kan gode el\er dAr
Iige historier, rnA ligge frampA. De som kan synge, rnA
sj~l melde seg og kvede en vise. La ingen reise hjem og
si at del gode hum~r hadde forlatl dranged01er og
sannid01er som var samla pA MAbuholta hin minnerike
mai i 1945.
ph.

Hvor mange mann Iigger del pA de forskjeIIige
stedcr, SP0r jeg omrAdesjefen. Han forteller al det ligger 75
mann pA Victoria i Krager~, 50 mann pA DaIsfoss,50 mann
pi'l Kammerfoss, 70 mann her hos oss og eHers folk i
beredskap rundt om i distriktet, sA vi tilsammen er om lag
500 mann i tiIlegg til den politislyrke som Egil MidgArd har
til disposisjon og sam er ultalt blanl hjemmefronlens gutter.
MidgArd stAr i som en lyktetenner i skumringen og liker seg
som Iaks i frisk str~m.
De1erdessverre hendten ulykke iKrager~ ideten kar
som heter S~rb~ og som vil vrere kjent som en prektig kar
med hjelp nAr del gjelder radioen, er d~elig wet etter
uforsiktighet med en slengun. En annen mann var sA uheldig
Amiste denne ned. Skuddet gikk av og kula gikk gjennom
S0rb0s arm og inn i lungen. Vi fAr hApe at han stAr del over.
La oss endelig omgAs slike ting som skytevApen med lill mer
forsikligheL Pass pA sikringer og ha ikke patron i 10pet ulen
det er h0yst n0dvendig. Magasinel pi'l stengun beh0ver ikke
sti'l j bestandig. Det er sA hurtig Asette delte pAplass a1 del
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Forts. oeste Dummer.

ARVEN

,
J

t

I

I

ARVEN

9

17. mai-lOget1 945 stiller opp utenfor kjerkafora ga tilLislau. prj bildet servi SigurdHaugommedflagget. Videref ra h(;yre:
Anund Haugen. R eidar Aab¢e. Torgny Haugom . Olaf H¢iesen. Kristoffer Lof thaug og AslakLoftha ug. FOlO : T. Tande.

17. mai i Sannidal
Forts. fra side 1.

tale, og det var nok mange som syntes den nye
presten var for lite kristelig. Det bedret seg betyde-

lig. 17. mai er Norges dag! Skulle ikke "Gud signe
v~ dyre fedreland" passe p:1 et bedehus? Ung
domslaget hadde fest pA Gimle, der var det ikke
fullt sA fredelig den gangen .
Sa kom 17. mai 1940. Den dag "sto flagg
stangen naken blant vfu'ens gr~nnende trrer" . Slik
sto den i fern fir. Og hvem kan gl~mme 17. mai
1945 ! Vi var fri! Da Irerte vi at fribet kan vrere
d yrekj~pt og mye a. tille for. Den dagen var kjerka
stappfull, pynta med flagg og lauv. Og sa. etterpa.

,

sma

"Vi ere en nasjon vi med. vi
en alen
lange". lo han Tande 10 maneder gammel.
17. mni 1934. FolO : T. Tande.

1 0

Pa vei til leikeplassen pa prestegarden 17. mai 1947. FolO: T. Tande.
ARVEN

stilte de opp utenfor og marsjerte til
prestegArden hvor det var leik pi\. en
slette 0st for IAven. Der var skolefane,
der var flagg og sang. Vi sto og h0rte
dem komme nede ved furua, den vesle
tromma fra Kil ble slAtt taktfast. Mat
hadde folk med seg, og de s10 seg ned i
graset. SAvar det sekkeI0p. Med beina
i en stor sekk hompa de omkapp, rulla
overende. De fl0 Y med et egg i en
spiseskje, det gj alt Abli f0rstemann og
det ble nok en del eggedosis pA turen.
Lang rekke, huske en guttunge h0gt i
vreret til han kom til endes uskadd.
Lrererne var aktive og presten mAne
holde en liten tale. Jeg har noen foto fra
1946-47. Men det var f0rst da vi fikk den fme
furumoen vest for kjerka at det ble skikkelig greie

Po. leilceplassen 17. mai 1947. Foto: T. Tande.

pi\. feiringa . NA gir Bygdetonet den rene ramma
om feiringen av Norges nasjonaldag. Det gjelder
A gj0re den sA fes tlig som mulig i tida som
kommer.

TorkeU Tande.

Tromma fra Kil skole
PA bildet til venstre ser vi "den vesle tromma
fra Ki1" som Tande skriver om. Her er det SAnum,
som var bestyrer ved Sannida1 Samvirkelag i Kil,
som er trommeslager. Toget gAr forbi bua til Tangen
Landhandel pA vei til prestegATden. Dette bildet er fra
1947. Denne tromma var den eneste de hadde A
m arsjere etter ved Kil skole i mange AT. Det var gjeme
en av guttene i 6. eUer 7. klasse som var trommesla
ger. Vi vet ikke nAr denne tromma ble tan i bruk, men
den ble brukt siste gang alene i 195 1. Den v arm uligens
med i 1952 da Sannidal Musikkorps startet.

Noe til
hagen?

" ARVEN" otgis av SannidaJ Historielag
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Litt om:

Begivenhetene i 1814 og feiringen av 17. lTIai
4. mars 1814 foretok sannid¢ler fo r f!£1rste gang
et "politisk" valg. Sannidal var p~ den tida anneks til
Krage~ , sa valget foregilck i Krager!£1ldrke. Sogne
prest Fredrik Christian Drej er ledet det hclc.
T il a reprcsentere S annidal pa en
valgforsamling pa Fossum jemverk v d Slden 23.
mars der Eidsvolls-representantene fra Bratsberg am I.
skullc utpekes, ble valgt "de tvende meget sredelige
og oplyste b!£1nder" Thom as Jensen Tonest!£11 og Isac
Abrahamsen Holt. De var f~t. i henholdsvis 1778 og
1776. og begge d~e i 1855.
Pa Eidsvoll m!£1tte for Bratsberg amt god seier
Seve ri n L!£1vensk ioId, justisrad Peder J!£1rgen
Cloumann og gardbruker Talleiv Olsen Huvestad.
Som vi vet, ble grunnloven underskrevet 17 .
mai, men begivenhetene ute i Europa gjorde at Norge
i november 1814 hIe tvunget inn j en union med
Sverige.
. Tidlig pa 1820-tallet forekom de f!£1rste tcn
denser til feiring av 17. mai i Norge, men f¢rst pa
tiarsdagen for grunnloven i 1824 ble det forheredt en
offisiell feiring. Men svenskekongen sA pa dette som
en demonstrasjon mot unionen og seg selv, og han
nedla forbud mot fei ringen.

I 1826 ble 17. mai feiret over hele landet for
f!£1rste gang, og i 1827 ble dagen feiret med en fest
ogsa i Stortingssalen.
S¢ndag 17. mai 1829 er 17. mai-feiringens
"fsOOselsdag". Da foregikk det ber!£1mte "torgslaget" i
Kristiania. Del var en varm dag, og mange folk var
ute i gatene. Da darn pskipet "Consti tutionen" ankom,
ble del ropt atskillige burra, og nasjonals anger ble
sunget. Poli tiet pr!£1vde aspre mengden,men forgjeves.
Militrere mannskaper ble satt inn, og folkemengden
bIe etter en del turmulter oppI¢st. Blant de som fi kk
et sabclrapp over ryggen, var Henrik Wergeland.
Etter dette ga kongen opp sin mOlsland mot 17. mai
feiringen i Norge.
,
Om bakgrunnen for 17. m ai og hendelsene i
18 14 henviser vi til "Arven" nr. 25/1/1 989) der vi
presenterte artikkelen "Det forunderlige aret 1814 i
Europa, Norge og Sannidal". Ellers viser vi til
Fellesbindet, bind 3 av Bygdebok for Sannidal og
Skat!£1y, s. 336-339 og heftet "Heuch, Homemann og
Krager!£1 j 1814" av Hakon Finstad.
Nar det gjelder 17. mai-feiringen i Sannidal,
vet vi lite om den f!£1r l angt inn i v1rt Arhundre. Som
T. Tande skriver annetsteds i dette bladet, og som

17. mai-toget kommer til Sanl1ida[ kirke en gang sist i J920-ara. Bildet tilh¢rer l¢rgen Torsdal.
1 2
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17. mai-toget passerer Torsdaltjenna pa veifra kirken til henholdsvis KU og Ar¢. BUdet er tatt sist i 1920
ara og tUh¢rer l¢rgen Torsdal.
eldre folk. kan fortelle, foregikk feiringen i kretsene i
Disse viser at gjennom det meste av 196Q-ilra og noen
tilknytning til den enkelte skole.
av 1970-ilra ble det bl. a. 1aget skuespill pil B ygdetu
Etter at B ygdetunet ble til sommeren 1949, ble
net 17. mai. Vi kan nevne opptrinn med slike emner:
feiringen lagt dit opp i begynnelsen av 1950-ilra, noe
Sannidal herredstyre for 100 ilr siden, en skoledag i
vi bl. a. kan se pil Sannidalsfilmen der det blir vist
gamle dager, en tvangsauksjon for 100 ilr siden og
s¢lvgruva i Kj¢lebr¢nd.
glimt fra 17. mai 1954 . Arrangementet pil Bygdetu
net har blitt st¢rre og st¢rre med ilrene.
Fra og med 1972 ble det bestemt at arrange
Fra ilret 1960 og fram til i dag er det bevart
mentet av 17. mai-feiringen skulle gil pil om gang
protokollermed referater av 17. m ai-feiringen i bygda.
blant foreninger og lag i bygda, og i 1980 ble det pil
Et bilde fra 17. mai
1945, tallvedNyland
i Kil. Ungene hadde
flagg , og det var vel
f ¢rste gang for disse.
Det er tydelig ase at
de er glade, og de er
vel bliu pavirket av
den gode stemningen
som var blant de
voksne . Fra venstre
ser vi: Aud Kristin
Halvorsen, Helge
Lyngstad, Ole Einar
Nyland, Anne Marie
Wallmark og Reidun
Nyland . Bak f. v.:
Torunn Fjelistad,
Torunn Nyland og
Hardis Fjelistad.
Bildet har vifatt ldne
av Guhhild Nyland.
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I mars 1952 ble Sannidal Musikkorps startet. Her spiller de ved bautaen uten/or kirken 17. mai 1952. Det var Sigvart
(Siggen) Andresen som var den/¢rste dirigenten. Han star med ryggen til nf£rmest bautaen. Ellers ser vifra venstre:
Dagfinn Holt, Knut Eikeland, Helge Carlsten, Kjell Sundb¢, Tor Kristian Fjellheim, Lars The rkelsen , Oddvar
Tobiassen, Leif Larsen med stortromma, Gunnar Halvorsen, Knut Dobbe og Tor Erling L¢nne.

initiativ fra speideme san opp en liste med rekkef¢lge
slik at aile foreningene kunne vi te nm- det v ar deres tur
til ii ta ansv aret for feiringen. Det beter i denne avtalen
ogsii at hvis "systemet" bryter sammen, skal
Historielaget piita seg ansvaret for ii "ordne opp", det
viI si kalle inn til et m¢te.
Foreningene har siden hatt lista og avtalen
oppe til behandling og revisjon i 1986 og to ganger i
1992. De f¢lgende foreninger og lag har han ansvaret
for 17. mai-feiringen i Sannidal de siste tjue iirene:
1972: Sannida1 Skolemusikk.
1973: Sannidal Musikkorps.
1974: Mo Vel og Kil Vel.
1975: Sannidal Jeger- og Fiskerforening.
1976: Sannidal Skolemusikk.
1977: Sannidal Idrens1ag.
1978: Sannidal !-TIstorie1ag og Holtane Vel.
1979: Sannidals Speideme.
1980: Sannidal Sanitetsforening.
1981: Sannidal Ungdomslag.
1982: Mo Vel og Kj¢lebr¢nd Vel.
1983: Sannidal Skolemusikk.
1984: Sannidal Idrettslag.
1985: Sannidal Historielag og Holtane Vel.
1986: Farsj¢ Vel og Kil Vel.
1987: Sannidals Speideme.
1 4

1988: Sannidal Sanitetsforening.
1989: Sannida1 Ungdoms1ag.
1990: Mo Vel og Kj¢lebr¢nd Vel.
1991 : Sannidal Sko1emusikk.
1992: Sannida1 Idrens1ag.
Og i 1993 er det altsii Ho1tane Vel og Historielaget
som sti1r for arrangementet.
R. G.

17. mai 1953 paWclsj¢
P<'I. bildet til h¢yre er bussen til kirken
komrnet. De voksne fra venstre: Jon W<'I.sj¢,
Ester W<'I.sj¢, Alida W<'I.sj¢, Anna W<'I.sj¢, Kari
W<'I.sj¢, Erling W<'I.sj ¢ , Knut W<'I.sj¢, Karin W<'I.sj¢,
Isak W<'I.sj¢ og sjM¢ren Jon Ab¢e. Barna fra
venstre: Oddrun W<'I.sj¢, n<'l.Refsalen, Eilert, Olav
Arvid, Helge, Per og Tellef, alle W<'I.sj¢.
Bakgrunnen erden gamle Farsj¢-ruta (mel
keruta) og tilhengeren som melkedankene ble
fraktet i. D enne skul1e vrere godt kjent for
mange, viI jeg tro? Bildet er tau av Gunnar
W<'I.sj¢.
O. A. W .
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Dette bi/det er fra 17. mai 1960 og er taU i hagen pa Mo av de som skulle were med i et 'f antef¢lge" med hest
og hund, musikkinstrumenter og ungerog altsom h¢rte til. Vi serfra venstre: Jacob Sandland, Berta Carlsten,
H ele ne Brynemo, Liv J orunn H augom. UlfSandlandmed hund og en frkB raten i f¢lge ref i protoka/l en. M agna
Mjelland, Arne Eikehaug, Dagny Holt, Aslak Rinde, Betzy Solli , Trygve Eggum . Klaus Torsdal Qg Per Brat
land. BUdet tilh¢rer Klaus Torsdal.

ARVEN
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En 17. mal i J960-ara ble det arrangert et bondebryllup pa Bygdetunet. Vi ser her fra venstre :
Try gve Eggum. Astrid Lofthaug som brud, Torbj¢rn Baann var brudgom, Tor Helland fra Krager¢
var kj¢gemester, Kari Wiisj¢ og Konrad Brathen som spillemann.

Bunadtoget har bUtt en tradisjon nar f olk skal samles pa Bygdetunet. Det ble f¢rste gang arrangert
i 1965. Her er et bildefra 1968.
Sats og trykk : Kragem Aksidenstrykkeri A.s

