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MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG
Man ville unders¢ke hva slags luft det var
hvor man kunne sende folk som Rinde til
Stortinget!

Peder Eilertsen Rinde
- en ualminnelig tiltaksrik og omstridt sannid¢l
Peder E. Rinde var f~dt 6/10-1844 pA
Rinde i Sannidal. Han d~de pA L~vdal i
KaIstadkilen i SkAt~y 9/11-1937. I I~pet av de
Arene oppnAdde han mer enn de aller tleste.
Rindeer omtalt i bind 3 av Bygdebok for
Sannidal og SkAt~y, Fellesbindet, pA s. 149
152, og i bind 2, GArdshistorie for SkAt~y, pA
s.255-256.
Han opplevde pA en og samme dag i
1871 bAde a fA stemmerett, bli valgt inn i
formannskapet og bli utpekt til ordf~rer i
Sannidal! Han m~tte for Bratsberg amt pA
aile stortingene 1877·1900 og 1906·1918. Han
var bonde, redakt~r, skipsreder og tre
lasthandJer og var medlem i et utall nemnder
og rAd.
Da han var 85 ar, skrev han sine
Iivserindringer i avisen «Krager~posten».
Disse ble trykt i et eget befte Aret etter, i 1930.
Peder Rindes livserindringer er ubyre
interessante glimt fra et usedvanlig virksomt
liv. Han skriver ledig og humoristisk om alt
fra slekt og oppvekst, lokai· og rikspolitikk,
Jaabrek og Bj~rnson, gArdhandler i Krager~,
Tr~ndelag og i Danmark til et bes~k i
Amerika i 1920.
1 «Arven» nr. 15 (3/85) viste vi et bilde
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av Peder Rinde i Forden en gang i 1920-Arene.
Dessuten er Rinde omtalt i Peder Jacob
Thomassens dikt «Telegram om Store
thingsvalget» som vi trykte i nr. 30 (3/90). Vi
vii i dette og de neste nummer av bladet trykke
utdrag fra Peder Rindes Iivserindringer. Vi

har tillatt oss en forsiktig modernisering av
spraket.
Min tippoldefar, Ole Eilertsen, kom fra Aasen
i Sannidal. Han ble gift med en kvinne i Drangedal og
fikk med henne en part i gArden Tvedt der oppe. Da

hun steaks d~e, makeskiftet han sin part i Tvedt med
en part i Rinde. Denne var i sin tid en stor gArd, som
senere gjentagne ganger er delt. Nu har to av min
eldste brors s¢nner mindre deler av gArden. Min
bestefar eide en part i Svenum i Sannidal, og der
bodde min far og mor fra de giftet seg i 1832 til 1844
da de flyttet til runde. hvortil min far hadde odel og
Asetesrett. Pll Svenum er fern av mine br¢dre og en
s¢ster f¢dt.
Tre av mine der f~te br¢<Ire d¢<Ie yngre. Jeg
var den f¢rste av deres bam f¢<It pil Rinde. I alt var vi
13 s¢sken, og jeg er nu den eneste gjenlevende. Min
far d¢de 1885, noe over 75 ilr gammel. Min mor d¢de
1902, mrer 92 ilr gamme1. At-folk: blir gamIe i en
familie. skriver seg nrermest fra slekten; man f~es
med sterke organer. hjerte. hjeme. o.s.v. Ja, og sA rnA
man jo leve et regelmessig liv.
Eilert-navnet pA Rinde og Aasen er antagelig
av samme opprinnelse og avstamning. Min mor var
datter av lensmann Kristoffer Svenum, nabogilrd til
den gilrd av samme navn som min bestefar eide. Hun
hadde 9 br¢dre. kraftige karer, spredt over flere
bygder. Fra dem stammer «Svenumetta», og den er
meget talirik. En av mors br¢<Ire reiste til Amerika
med sin familie. han hadde mange barn som har tatt
seg godt [Tern derover. Jeg har endel brev fra denne
onkelen, sm vet i 1853 og senere, til far. De
inneholder mangt om reise og strey der borte. Jeg skal
her avtrykke den adresse man den gangen brukte:
Sannikedals Prestegj reid, B ratsberg Amt, Agershuus
Sti[t, Norge , Krager¢ Post Office in Norway, in
Europa, By New York and Hamburg.
Reisen over pA seilskip tok 10 uker, og mange
led vondt og flere d¢de. Et brev tok over tre mAneder
fra Norge til innlandet i Amerika. Brevene forteller
om snesevis av folk her fra distriktet, da denne onkel
og Iensmannss¢nn synes a. ha vrert noksel skrivef¢r,
pel gammeldags man~r.
Man [orteUer etter den gamle lensmann med
de mange s¢nner at han ville de skulle lrere et
hAndverk, sel de hadde noe Afalle tilbake pA om annet
skulle svikte. Det var kanskje ikke sA dumt
Min far var en virksom mann, streng og
rettskjrer. Hvorvidt han hadde gAtt pel noen skole, vet
jeg ikke, men som skipsreder korrespondene han
med folk over den vide verden. Jeg erindrer han
hadde el fart¢y lastet med okser som mat til
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engelskffiennene da de beleiret Konstantinopel. Han
bygde 8 skip; endel soigte han straks. Han eide nok en
tid henimot en halv million kroner. Men vi hadde
kriser den gangen som nu. Et skip kunne han ba solgt
for 120.000 kr. Fc1 ilr etter da han var d¢d, ble dette
solgt pA offentlig auksjon for 8.000 kroner. Jeg arvet
et gammelt skip som var assurert for 12.000 kroner.
Det la seg snart tilll d~, ogjeg fikk assuransen som da
ble min arvelodd, 1ik de yngre s¢sknene, skj¢nt jeg
hadde Asetesrett til en av gilrdene. De to eldre
br¢drene flkk jo flere ganger mer i arv ved at de filck
gilrdene til billig takst.
Min bestefar var med i deL f¢rste formannskap
i 1837, og min far var jo senere stadig med. Til
ordf¢rer i den tid valgte man gjeme en Irerer som var
mer skrivef¢r. Skolen holdtes sam omgangsskole og
mAtte holdes pll de st¢rre gelrdene som hadde lokaler
til det. Ellers holdtes jo skolen gjeme i dagligstuen,
hvor husets stell og arbeid gikk ved siden av skolen.
Hva disse gamle lrerere har utrettet i skolen og for
bygdene for tarvelig betaling, det forstilr ikke de
fleste nu. Hva bondens bUlUl kan brere, skj¢nt lite det
ble sildd o. s. v., del har yAre gamle lrerere en star
andel i.
Jeg gikk aldri pA omgangsskolen da vi hadde
fast skole i Kiil. Disse skoler var den gangen sjeldne.
Det var40 ukers skole, en klasse med en seminarist
ti1Irerer og som rege140 barn. Det var skole hver dag
for hele klassen. Vi ble flinke til Aregne, og lille og
store Cramer rakk ikke til. Skrive gilckjo ogsA bra. SA
pugget vi Pontoppidan forresten. hvis lreresetninger
gikk over bAde lrerers og elevers forst and og langt inn
i prestens.
Forts. i oeste Dr.

Gaver til bladet
OgsA i sommer og h0st har det kommet en del gaver til
«Arvem. Vi takker pA del hjerteligste!
I.F., Fiane 200,-. O.W., Sannidall00,-. A.V., Porsgrunn
20,-. R.A., Krager~ 100,-. A.E., Neslandsvatn 100,-. S.H.,
Homnes 100,-. I.E., Krager~ 75,-. E.DJ., Arendal 100,-.
P.H., Sannidal 100,-. E.K., Helle 100,-. K.R., Sannidal
20,-. A.R., Eidanger 100,-. O.NJ.• Sannidal 50,-. M. og
P.L., Helle 100.-. K.H.R, Fiane 50,-. MK., Krager0
100,-. T. S., Neslandsvatn 100,-. H. L .0 ., Sunde bru
100,-. T L ., DrangedallOO,-. A.L.,J0nk0ping 100,-. AL.,
Sannidal 100,-. M.B., Odnes 100,-. T.D., Krager0 100,-.
F.V.,Gjerstad lOO,-.R.ogO.G .• SannidallOO,-.K.K.,do.
100,-. H.T., Kr.sand 100,-. AL., S~mdeled 50,-. S.R.O.,
K.rager~ 100,-. N. W., Sannidal 200,-. A. J., Kr.sand
100,-. O. W., SannidallOO,-. 0. P., do, 100,-.

ARVEN

~

:0

<
m

z

Elever ved Kit skole 1919·20: I f~rste rekke fra venstre: l.Yngvar Halvorsen, 2. Jakob Menstad, 3. KATe Holt, 4. J~rgen Rams<\s, 5. Knul Therkelsen, 6.Gunnar Ellingsen,7.
Yngvar Mabnhaug, 8. Bjarne S~rensen, 9. Gudmund Pedersen, 10. Ole St0en, 11 . Thomas Sveinungsen, 12. Anders Lundstr0m, 13. Ole Markussen, 14. Otto Bj0msvik,
15. Jonny Larsen, 16. HAkon Boovik. Annen rekke fra venstre: l.Magna Svendsen, 2. Alfhild Sveinungsen, 3. Gunnvor Fjellheim, 4. MargiL Knutsen, 5. Ester Tangen, 6.
Tullemor Eikehaug, 7. Hj0rdis Larsen, 8. JohanneRinde, 9. Gjertrud Carlslen, 10. Andora Ardalen, 11. Bertha Thorsdal, 12. Gudrun Tangen, 13.Karen Tangen. Tredje rekke
fra venstre: 1. lngeborg JenseD, 2. Karen Halvorsen, 3. Ellen Lundstr~m, 4. Yngvor Neste, 5. Ellen L~nne, 6. Alma Thorsen, 7. Anny Malmhaug, 8. Petra Hanna Carlsten,
9. Roth Holt, 10. Olga Liane, 11. Solveig Holt, 12. Maril Holt, 13. AgO( Pedersen, 14.lngrid Lundstr0m, 15. Anna Kittelsen, 16. Synn0ve Fr0vik. Fjerde rekke fra venstre:
1. Lrererinne Frk. Bj0mtun, 2. Sigfrid Therkelsen, 3. Eleonore Svendsen, 4. Ingebj~rg Kristiansen,S. Ingeborg Liane, 6. Synn0ve Fossheim, 7. Hedvig Jensen, 8. Johanne
Bosvik, 9. Signe Rinde, 10. Marie Markussen, 11. Anne Urberg,12. Helene Kristiansen, 13. Ester Holte, 14. Kristiane Halvorsen, 15. Trine Fjellstad, 16. Ingeborg L~nne,
17..La:rer Johan NosseD. Femle reUe fra venstre: 1. Nils Wast0l, 2. Dahl Markussen, 3. Jon Torsdal, 4. Einar Kristiansen, 5. OlafLofthaug, 6. Klaus Torsdal, 7. Hans Holte,
8. ThorieifThorsen, 9. Jens Carlsten, 10. Magnus Kristiansen, 11. Per Sveinungsen, 12. Nils Kristiansen, 13. Halvor Moen, 14. Olaf Thorsen, 15. Gunnar Malmhaug, 16.
Maninius Knutsen. Bildel har vi lAm av Signe Einertsen. Det har tidligere sLAtt j Arven nr. 3/81, men vi hadde da ikke aile navnene.
Co)

150 ar siden de f~rste sanni
d~ler utvandret til Amerika
Nrennere 150 mennesker fant veien til Historielagets h0strn0te
Amerikautvandringen var lema for hj1Sst
mj1Stet i Sannidal Historielag 21. oktober. 0y
vind T. Gulliksen fra Bj1S, med slekt i Sannidal,
viste lysbilderog fortaIte fra norsk-amerikanske
kirkegru-der. Guiliksen har skrevet flere bj1Sker
om norsk-amerikanske forhold, bLa. om
Sannidalsmannen Sj1Sren Sj1Srensen Urberg, som
ble en kjent prest i Amerika. Gulliksen har reist
i U SA for c\ studere utvandringen, og han er nc\
ansatt ved Institutt for arnerikanske studier ved
Universitetet i Oslo.
I et personlig preget og interessant fore
drag viste Gulliksen mange eksempler pc\ ty
piske norsk-amerikanske gravstederi USA. Bak
gravstedenes inskripsjoner og symboler kunne
vi ane mange tragiskc skjebner, et tj1Sft
hverdagsslit og en urokkelig gudstro.
Gull iksen fj1Slte at de norske u tvandrernes
gravsteder i Midt-Vesten aIle hadde en egen
historie c\ fortelle, og han sa at de er som sma.
norske j1Syer i et stort engelsksprc\klig hay.
92-c\rige Torkell A. Tande var nok en
gang pA besj1Sk i Historielaget, og denne gangen

Over ser vi gravsteinen til A/aug (1803-]880) og Even
Eilertsen (] 799-1887).

holdt han et fengende fore
drag om de fj/Srste sannidj1S1ene
som utvandret til Amerika:
Even Eilertsen med kona
Alaug og fern bam fra
Buc\sdalen ved Hull. Det var
en tj/Sff to mfuleders tur over
Atlanteren og et slit i hverda
gen i det nye landet, bAde ar
beidsmessig og sprAklig.
Eilertsens greide seg imidler
tid svrert bra.
Tande harflere ganger
Til venstre: lrueri¢r fra Muskego
kirken i St. Paul .
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truffet etterkommerne deres, og
de er mektig stolte av sine nor
ske r¢tter. Tippoidebarnet
Nancy bodde et ru- i Norge for ~
lrere seg norsk, og n~ er hun
norsklrerer i Amerika.
Til stede p~ m¢tet i San
nidal samfunnshus denne kvel
den var ogs~ Jan Eilertsen og
kona fra Krager¢. Han er olde
barnet til broren til Even
Eilertsen.
BAde Gulliksen og
Tande h¢stet stor applaus fra
den tallrike forsamlin gen for
tankevekkende og lrererike
foredrag.
Her ser vi den kirken som Even Eilertsen var med og bygde i 1844.
Ellers var det som vanlig Pd etskiltpdveggenstardenne teksten: Old Muskego Church. Built
sang og rikelig og god bevert in 1844 by Norse immigrants as their first house of worship in
ning. Thor Wast¢l trakterte pia America. This church was moved/rom the Muskego settlement in
noet, og historielagets nye Wisconsin to the campus of Luther Theological Seminary in 1904 .
sangb¢ker fikk: vist sin nyne. Og
seIv om folk str¢mmet til som sjelden f¢r pA
Overskuddet av loddsalget gikk denne
Historielagets m¢ter, lot ikke festkomiteen seg
gangen til «Arven», og det ble en fin tilvekst i
vippe av pinnen. Det ble bMe plass og mat til alle!
kassa.
Ref.

Slik ser del ut pa Buasdalen i dag.
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Heimevernet i mai-dagene 1945
'HV-Ieiren pa Mabuholta i Kroken i tid en 7/5-16/5-45
v

Vi/ortsetter her med 0 gjengi/ra den leiravisen"
som kom ut i de dagene leiren liar po Mlibuholta .
Redak1¢r all avisen «Dag Gry» liar Paul Bentsen.
Avtrykkene har vi /Im lline all Htlkon Br¢dsj¢.
F¢rste del sto i <l'Arven» nr. 380g nr. 2 i 39.

DAGGRY
Nr.3

Mlbuholta ll.mai 1945

Organ /o r 70 mannsbelegget pd
Mobuholta i Drangedal. redigert
med mye huebry og mange avbrytelser av
pb.

I dag var det vakkert vrer. Slile ser det ut til at det ofte
ern0dvendig Asi nAr en skal komme igang. Detli skrive avis
bver dag blant de som opplever akkurat det samme som deg
sj~1 er vel kanskje pA samme mAte som Am~te en mann du
snakker med hver dag og gj~r og sier omtrent det samme
som deg sj~l. Men de Oeste av dere har si1ckert h~rt en
samtale som denne:
G~~g, goddag. Fint vrer i dag. Ja. fmt vrer idag.
Det var full 1 gAr ogsA. Ja. del var fint igAr ogsA. Det ser ut
til Abli fint i morra au. O.s.v.
Redakt~ren synes del er ypperlig med varme og sol
og sola skinner herlig inn gjennom vinduet her jeg sitter. Ja
stile som jeg nA er kommet igang, er nok mangen en
hyggelig samtale kommet igang.
Bladet inneholdt i gAr en artikkel om karer som
hadde tall dusinetfullt av S .S.-karer, men Iau en kvinne fA
gAo En av deltageme i ferden har pA vegne av troppens leder
lalt innrylcke f~lgende annonse:
.. «Det III edle tanker til grunn for min inngripen i
fngwelsen av den kvinnelige fange.Jeg angrer bittert atjeg
ikke grep hardere inn og enerlyser herved en h0Y,Iys dame,
noe hard pA maven, runde f yldige hofter, gyngende gang pA
sko nT. 38, lyser0de benklrer med noe slapt strikk, ring
flyttet over pA venstre hAnd, m~rker0de lepper og dr~m
mende blikk.»
Det var litt vanskelig AfA tak i de jeg skulle ringe til
og en stond h0rtes det ut som den proppen som er i telefon
~v~ aldri ble taU ut. Uten Atenke pA Avrere ubebagelig sa
Jeg til telefonclama. - Vrer sA snill, ~ken, og ta ut proppen
av hullet. Pass pA Ata ut Deres egen propp av hullet De, sa
hun temmelig spiss i stemmen. NA ja. det var ikke noe A
gj~re ved det, og sA kom redningen for avisa i kveld.
Sjefen vAr, som jeg trur rnA ha skj(6nt hvor faUig jeg
var pA stoff kom til unnsetning. Bli med ned og hent to
tyskere, sa han og sA bar det snart i veL
Vi 10k det pent nedover han Nils og jeg.Vi hvilte
f~rste gang ne.de ve:ct veivakta. SA kj~rte vi lilt igjen. SA ga
VI vann.SA skJ~v VI pA liu og kj~rte litt igjen. Vi rakk det
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f~rste huset pA myra her nede og stoppa Ja, ja, sjAf~ren
ftkk skiften~kkel, skrudde litt her og skrudde litt der
blAste litt her og blAste liu der og sA gikk: det igjen.Men sA
ville ikke bilen mer og sA fikk den havre i form av 2
~aftig~ karer og meg sj~l. og da var det utforbakker og
bilen gikk fmt helt ned til Br0dsj(6moen. Her var det
skysskifte. Vi fikken miodrebil, mens den store venta pA
mere mat og vi kom i god behold til stasjonen.
F~r jeg gAr videre, rnA jeg fortelle hva Petter Ny
gArd hadde AforteUe fTa sist naU pA stasjonen. Del kom
beskjed om at mistenkelige personer var pA toget som
rullet fram mot Neslandsvatn stasjon. Guttene som skulle
ta imot dem pA stasjonen gjorde seg karnpklare. Gevrerer
ble pussel, den mateo de hadde hie spist opp for Avrere i
god form og kunne holde lenge ut. Et par mann tok
knes~g. pA stasjonsplattformen, noen IA ferdig i lig
gende stilling pA taket godt skjult av pipa og to mann ble
av (6verstkommanderende beordret til Aligge pA skinne
gangen, hvis de mistenkelige skulle ha bemektiget seg
toget underveis og ville pr~ve Aslippe forbi. Men toget
stoppet pent og rolig og vogna mAtte inntas. Den ble
inntatt fTa 5 kanter og riktignok i en krok, godt skjult satt
der to karer med ryggsekker og sannelig var ogsA ber en
kvinne. Ho badde ikke noe pass, sier Petter og ikke var ho
noe Asam Ie pA heller, og vi sendte ho tilbake derfra ho
korn. ~en ~ene var interessante nok. Det var to tyskere,
sannelig mm hatt De kom straks fram med passene sine
og fortalte at de var desertert fra en tysk bataljon. Da de
ble spwt om de hadde vApen p! seg, kom den ene fram
med en skarpIadd revolver. De Apnet steaks sin bagasje og
ba pent om ikke Abli overgitt til tyskeme. Det ble de hel
Ier ikke, men rUde vrere pA stasjonen inatL
Med togel fulgte ogsA flere hundre kilo med flotte
i~trumenter S?m sendere O.S.V., med det viser seg, sier
sJefen vAr. at dlSse tingene intet har med disse to guttene
Agj0re, og materiellet er beslaglagt. Da vi kom inn til disse
tyskeme satt de fredeJig med bver sin flaske brus. De kom
som .snille unger med en gang, og var ogsA nA frampA med
en VISS redsel for Abli overlevert til sine landsmenn. De
Iyste rent opp da de h!1Srte at de skulle inlemercs i
brakkeleiren hos oSS. PA veien oppover fortalte den ene
av disse karene all om seg sj!1S1 og sin kameral som var
kommet til Norge i 1940 og mest vrert i Fin~d. De
hadde den hele tid villel desertere,men kun f!lSrst nA hadde
de fAttanledning til dette.De haddefAttsivilek.lrerav gode
norske venner som de oppga oavn og adresse pA, og de
h!1Srtes svrert sA troverdige ut Jeg sA deres forbauselse da
Nils ba dem inn sammen med oss til middag og enda mer
forbauselse over at han ganske ulen fakter og uten at noen
hverken steakle hendereUer bein gik.k inn og tilb01ds. Han

varjosjef, ogslikthaddedissesj~lsagtaldrisettmakentil.

Men nA sitter de da ber og tiden vii nok vise om alt
de fortalte er sant eUer om de spiller komedie.Litt mrt var
d~t at nAr de hele tiden hadde vrert sarnmen og 3 1/2 Ar i
Finnland. men bare omiag eLM iNorge, sA snakkeLden ene
belt utmerket norsk, mens den andre intet kunne.
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I dag erdet kommet 1.0 manuskripter til redaksjonen
her. Begge hitsettes 0yeblikkelig. Her er en som sier det pA
vers:
Her ser du gutter i den norske heimefront.
som marsjerer og gj¢r sin doni.
Vi er kledde som en bande . og vi rauter som ei /CU.
men mot det har vi. del kan du Iru.
Vi har arbeidet i det skjulte . med sa sto vifram til sisto
skj¢nl de pa oss skulte bdde rysker og nasist.
Vi vii ikke lenger under pisken gd.
nd er det heimef ronten som sknl sid.
Ned med Quislings tyranni.
Hurra, hurra nd er Norge f ri.
Quisling har Lenge slda med sin svolk.
men idag er del vi som er Frill Folk.
5614.

Ja, han var ikke sA verst han. Med god trening kan han
komme opp blant de store lyrikere.
SAvar del en Iropp med sinna karer inne hos meg.
Simla som tatere fordi 3 karer fra Helle hadde fAu beskjed
om Areise heim. Hvis jeg ikke tok inn artikkelen, sa de, sA
ble jeg ikke gamlere enn siste ord i avisa.
Del var ganske pussig, men en slik beskjed flkk jeg
for 5 AT siden ogsA av en politimann , men da ordna jeg del
bare slik at ikke avisa utkom. Det skal jeg imidlertid ikke
gj(6re idag. Ordet er igjen frin. Her kommer det:
MAbuholta 11. mal.
Da tideo er knapp f0r bladet gAr i trykken,viI vi i all
hast fA med noen ord i aoledning det milita:re her i leiren.

Da vi som er med .i denne leiren har meldt oss frivillige for
A frigj(6re vAn kjrere fedreland for nasister og tyskere, viI
vi gj0re de h0ye herrer innen Iedelsen av heimefronten,
kjent med at vi under ingen omstendigheter (6nsker den
slrenge militrere justis, men 0nsker Adrive dette vAn virke
helt inoen fri e former, som det s0mmer seg en god disipli
nert nordmann.
N.B.

Da vi har gAtt inn fordenne sale i godtkameratskap,
rnA heller ingen av oss som har ofret seg for denne sale, bli
sendt heim med mindre vi selv 0nsker det. Leve friheten!
IErb¢digsl fl . frivillige.
Ja, ser man det. Det begynner A bli liv i gutlene
igjen, og nA rnA jeg med det samme hilse fra gUllene i
Krager0. Jeg har i ettermiddag vrert pA en lyntume med
Eilef som kj(6rte rundt alle steder der det var noe Asnappe
opp. VAn rerend gjaIdt i f0rste rekke en mann som hadde
vrert ute og mista Doen tenner, og mens vi venta pA ham , sA
dura vi ivei.
PA torvet var del 17. mai og vel sA del. Ganske
pussig, karer, A se I.Orvet i Krager0 smykket med del
norske, det engelske, del russiske og det amerikanske
flagget og aIle mennesker med flagg og s10yfer bMe oppe
og nede. De venta pA engelskmennene som skulle an
komme til Krager0 enten i kveld cller i morgen tidlig. Vi
dura ned til brygga. Losenc var gAtt ut. men vi kunne ikke
vente, for vi sA ikke bAten i fjorden .
Tyskeme reiser ut av Krager0 idag med hvite flagg
og ikke sA bn\kjekke som da de kom. Pussig Ase. De skal
forellllpig til Arendal hvorfra de skat utskipes. Gimle bie
forlatt ogsA i dag, og tyskerne etterlot seg flere tonn
ammonisjon. Einertsen fortalte at 3 t0ser som var der, var
send! til Krager0, og Eilef ogjeg hadde aIt seU dem sitte pA

'.-
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Bilde tatt i maidagene i 1945. Noen av de engelske soldatene som de ventet pa i Krager¢, er her fotograferl sammen med
fire karer her fra distriktet. Nr. 2fra venstre er Johnny Nyland. nr.4 er Odd J¢rgensen , nr. 6 er Te/ly Nilsen og nr.8 er Jens
Holte. Bildet er tall utenf or Buchholmgarden.
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INNHOLDSOVERSIKT «ARVEN» NR. 30-39
Delle eT den 40. utgaven av «Arven», og del cr 10 nummer
. siden vi sist trykket en innholdsoversikt.
r denne forbindelse vii redaksjonen minne om at
de fleste gamle utgavene av bladet fremdeles kan skaffes.
Hvis du gAr gjennom bJadene du har, kan du sjekke med
redaksjonen om vi har del eller de du mangler.

INNHOWSFORTEGNELSE « ARVEN»
I lillegg til denne oversikten kommer diverse
smaartikler og redaksjonelle kommenlarer, og selvJl/Jlge
Jig gavelisler.
Nr. 30 (3/1990)
Innholdsoversikt for «Arven» nr. 1-29 - Med pres len pA
m0le i misjonsforeningen: Sannidal ungdomsskoles 2.
bygderundag - Farsj0 skole ca. 1910 (bilde) - Glimt fra
Sannidal Bygdetun (16): hengeskap, 1664 - I
Bamblepreslens fotspor - En flyttesjau fra Drangedal til
Sannidal i 1866 (3) - Del nye arkivrommet i Kil (bilde)
Postveien gjennom Bamble - «Ved min afreise era Uppsal
1866» (dikt) - «En Automobilvise» (dikl) - Glimt fra krigs
Arene i Sannidal 1940-45 (2) - «Fra KArstua» (bokanmel
delse) - «Telegram om Stonhingsvalget» (dikt) - 0lbryg
ging anna 1902 - Stedsnavn-forvirring vA Krokheia.
Nr. 31 (1/1991)
Restaureringsprisen til Kil Vel i 1990: restaureringen av
kommunehuset - «S0ren S. Urberg i Wisconsin, 1893
HAndverkeren . Det var et pussig syn da vi kom inn pA
HAndverkeren . Og her var litlav hvertA h0re. Del varogsA
noen fra Drangedal som satl der, og en av dem hadde gjon
mOlstand, men ble tatt i !craven av en kraftkar og lempet
inn. En hadde gjort i buksa og var Lil stor ergrelse fOT de
andre pA grunn av den atmosfrere som sto fra ham. Det ble
sagt at et par mann hadde fAu dina og mAtte legges i jem,
men delle visle seg A vrere en overdrivelse.
SA hadde vi en lurpA Victoria hotell hvor sabotasje
gruppa holdt til. De hadde moro av A henle alt som skulle
heOles. De hadde akkural hentel elludder fra brakkene, og
det var jenta si som hadde klreT. Einar Grimsrud kunne
fortelle. Hun haddc over 20 ulltepper, mannfolkklrer og
kvinnfolkklrer til A bekle mer enn ett dusin mennesker fra
topp til tAo Grimsrud sto pA hodet og teite og teite og tenkte
pA hVOT hyggelig del hadde vren A forsyne kundene i sin
fars butikk med en slik garderobe.
SA gikk del som lynet hjemoveT og innom Tangen
hvor Arild Bentsen med en fryktelig bande, hadde taU noen
kontorcT i besittelse. Jeg spurte hvor eieren var, og det ble
svart at han sitter pA Bi0msboTg og har r0d lopplue pA seg
bAde dag og nau.
Vi kunne ikke rekke innom Kammerfoss, men jeg
10k en telefon med et par mann. Del endle med en hjertelig
hilsen hit opp og et broderl0fte fraJohan Bentsen om at han
og en gjeng skulle komme hit opp til s0ndag og spille og
synge. Da fikk ungkarene skaffe seg noen jenter mens vi
gifte fikk ta noen ekstravakter. Det fAr bli vAr mnsats for
fedrelandet den kvelden. NA er det Snarl rosignal og
hermed god nau.
pb.
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1930» (bokanmeldelse) - Datautvalget for historielagene i
Krager0 kommune - Fortsettelses-skolen ved Ar0 skole i
1935 (bilde) - Erindringer frakrigsArene: Helene Brynemo
forteller til Inger Sandberg - Tobakksdyrking under lcrigen
(bUde) - Fem artikler skrevet av lokalhistoriegruppa ved
Sannidal ungdomsskole: Berg- Krager0 Museum , Kra
ger0 1940-45, Eskildsmyr og KAsa, Intervju med Ivar
Byholt, Intervju med Oscar Breimyr - Husmannskontrakt
1859 - Arsberetning 1990 - PA gjengrodde stier (2 bilder).
NT. 32 (2/1991)
Seeking a new home: utvandring fra Sannidal til Amerika
i 1846 - Torkell A. Tande 90 AT: hilsener fra bygda 
FOTlSeuelsesskolen pA Rinde i 1931[32 (bilde) - Berg
Krager0 Museum - VApencontainer fra 1945 til Bygdetu
net - Kil Bedehus 100 Ar - Sannidal i gamle brev (4) 
«Afskedssang» (dikt) - Arsm0tet 1991 - Rusletur med
Historielagcl fra Fossen til 0ygArden - Skytterbilde ca.
1920 - GLimt fra Sannidal Bygdetun (17): mel0se.
Nr. 33 (3/1991)
C . HOpSlOCk og T. Tande samme kveld i Historielaget 
T.A. Tande med sine f0!Sle elever era 1931-32 (bilde) 
Bj0nn i Sannidal - Kulturprisen til Torkell Tande - Glimt
fra Sannidal Bygdetun (18): gAstol - Minneoppgave om
folk og bustader j Kurd0la-Lundereid-grenda - Historie
lagets Oslo-tur 1991 - Seeking a new home (2) Klassetreff ved Mo skole (bilde) - Santalforeningen
Maiblomsten (biJde) - KiJ sag (biJde) - Sekten Domsbasun
- Sannidal i gamle brev (5) - Mannskapsbilde fra 1895 
England vAren 1945 (bilde) - Framhaldskolen pA Rinde
1901 (bilde).
Nr. 34 (1/1992)
J 0rgen J 0Tgensen Blankenberg: en meget allsidig sannid¢l
- Kulturprisen til Torkell Tande - Glimt fra Sannidal
B ygdetun (] 9): skreppe - Om folk og bustader i Kurd0la
Lundereid-grenda (2) - Bj0nn i Sannidal - «ETdet kanskje
en del av arven?» (dikt) - Fire artikler av lokal
historiegruppa ved Sannidal ungdomsskole: Kvema pA
Saga, Munkespising og gamle Ling pA Skarvang, Br0d
bakingpA gammelt vis pA Torsdal, Dobbedalsgrana faller
- Seeking a new home (3) - S0ndagsskolen pA Holtane
1954 (bilde) - Arsberetning 1991 - Personbilde fra Kil i
1933 - Jaktbilde 1935/6 - Stats-og amtsdyrslcue pA Rinde
1919 (bilde).
Nr. 35 (2/1992)
Sannidal I-listorielag 50 Ar - Glimt fra Sannidal Bygderun
(20): interi!2lr
Dobbedalstua - I-lilsninger til Sannidal
Historiclag fTa 0yvind T. Gulliksen, Bj0m Sandberg,
Torkell Tande og HAkonFinstad - Ar0 skole 1935 (bilde)
- Arsm0tet ) 992 - Farsj0 skole 193 1 (biJde) - Kil i seilsku
tetida (bilde) - Sannidal Frikirkes Blandakor ca. 1925 og
1955 (biJder) - KOT og musiklcforeninger i Sannidal 
Kj01ebr0nd skole 1932-33 (bilder)- Gartnerkurs pA TAWY
1904 (bilde) - Holtane skote 1931 (bilde) - Mo skole 1932
(biJde) - KiJ skole 193] (bilde) - En spesiell «Kiil-stoi».
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Sannidals f0rste
traktor.

J

I «Arven» nr. 38 trykket vi
etintervju med Alfred Sn9)As, fore
tan av lokalhistoriegruppa ved
Sannidal ungdomsskole. Sn9)As er.
sommangevilhuske,mannensom
kj~rte Sannidals f9)rste traktor. I
inteIVjuet ble det opplyst at denne
traktoren i dag stAr pA BrAtane.
Det var Teodor BrAtane
som i sin tid kj~pte den, og i dag er
det Olav Brntane som eier den.
Traktoren gAr fremdeles som «ei
klokke), og i sommer hIe den
pr~vd pA BrAtane. Vi viser her et
bilde av «vidunderet».

Nr. 36 (3/1992)
Tida ble skrudd 150;\r tilbalce: Sannidal ungdomsskoles
tredje Bygdetundag - En hilsen fra tidligere slekter 
Seeking a new home (4) - Glimt fra Sannidal Bygdetun
(21; del stAr feilaktig 20 i bladet): hord og stoler i
Heglandshuset - 10rgen J0rgensen Blankenberg (2) 
Folk og bustader i Kurd¢la-Lundereid-grenda (3) 
Sp0rsmAI om siekt i SannidaJ - To gamic pcrsonbilder.

Nr. 37 (4/1992)
Stilig 50-;\rs feiting i Sannidal Historielag - Prolog Lil50
~jubileet - HalvorKristensen. Seteren, Huller0ya - Et
trettiArs minne - Beretning ved 6O-Ar's jubileel Lil Kil
eldre kvinneforening i 1932. sammen med el bilde av
foreningen fra 1941 - Glimt fra Sannidal Bygdetun (22) :
vogge - J0rgen J0rgensen Blank:enberg (3) - Folk og
bustader i Kurd01a-Lundereid-grenda (4) - Sannidal
menighel i krigsAra 1940-45 - KonflJ1Tlanter i Sannidal i
1942 (bilde) • Sannidals eldste plante? - Rere bilder fra
Bygdelundagen i juni.

I

NT. 38 (1/ 1993)
Heimevemet i maidagene 1945 - ArsbereLning 1992 Han kj0rte Sannidals f0rste tralctor (intervju med Alfred
Sn0As. ledsaget av flere bilder) - «Vi begynte bver time
med sang» (intervju med Kristiane Tveitereid, ledsaget
av fiere bilder) - Sannidal menighet i krigsAca 1940-45
(2) - Seeking a new home (5) - Ingeborg og Peder Hansen
Holt.
Nr. 39 (2/ 1993)
Sannidal og 17. mai (med diverse bilder) - Glimt fra
Sannidal Bygdetun (23): ovn, 1807 - Arsm0tet 1993 
Seeking a new home (6) - Heimevemet i mai-dagene
1945 (2) - Bilde fra Kil 8. mai 1945 -Begivenhetene i
1814 og felringen av 17. maio
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17. mai 1993
- rekordmange mennesker pa Bygdetunet
I forrige utgave av «Arven» omtalte vi his
torien rundt 17. mai-feiringen i Sannidal. I ~ var
det Historielaget og Holtane Vel som stod for arran
gementet.
Nytt av Aret var at bautabekransningene
foregikk f0r gudstjenesten ikirken.Aud Lien og Ove
Berthelsen holdt begge tankevekkende taler ved
henholdsvis 1807·14- og 1940-45-bautaene.
BAde i barnetoget og bunadtoget var det svren
god deltagelse, og da fonnannen i 17. mai -komiteen,
Jon Vest¢l, ~nsket velkommen, var hele
Bygdetunplassen uvanlig full av folk.
Programmet pA B ygdetunet fulgte et tradisjo
nelt m~nster og ble lett og ledig bundet sammen av
Abraham S¢rdalen.
Fonnannen i Historielaget, Ragnar A.
Gr¢ndsen, holdt talen for dagen. Han tok b1. a. for
seg Grunnloven og dens betydning i dag og kom
ogsA inn pA Bygdetunets rolle i lokalsamfunnet i
Sannidal.
I tillegg til Sannidal skolekorps spilte et
gjestekorps fra Visby i Sverige pA Bygdetunet.
Det var ellers bAde sang- og musikk-under
holdning og selvf~lgelig leker for de yngste. Mat
salget gikk strykende. Alt i alt ble dette en meget
vellykket nasjonaldag-feiring.
Ref.
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Telefonhistorie
I Krager0 ble det f0rste telefonselskapet stiftet 6.mai 1884. Det ble linje
til Kil og FrS?lvik. I 1889 kj0pte Joh . Lyng Olsen selskapet, og i 1896 ble
Krager0 og Opland telefonseiskab stiftet med banksjef Berg som for
mann. I Kil var det en sentral. Den ble i mange Ar passet av Ingeborg
Holle. f. Abrahamsen (1 875-1 950). Hun hadde ogsA en liten butikk.

Sang til Ingeborg Holte
ved avskjedsfesten pI\. Kil skole med takk for 30 Ars god
tjeneste ved telefonen i Sannidal
Mel. : 4<My Bonny -»

I kveld er det stas her pAskolen.
og Ingeborg Holte er gjesl.
Vi er her en f)oll. abonnenter
som gjeme viI stelle til fest.
Tredve. lange, slitsOlhe AT ved det samme bord,
vennlig, hjelpsom. vi syns hun fortjener non ord.
Del var ikke (0rste sort saker.
det gamle sentralbord i Kil,
det rister og skrnngler og knaker
som en sveiver en eldgammel bil.
DUIT, durr, - SUIT, SUIT. - jeg skal ha Farsj0 og jeg ha Mo
SUfT, SUIT. - durr, duu, - Er De ferdig med byen? Hallol
«Ja. lyset det gikk her til morran,
De sier det snart skat bli ldart» 
og «ala er ute med jordmor,
de sier de venter han snart».
Durr, durr, - surr, surr.· jeg ska1 ha Vafoss og jeg skal ha Kil.
Surr, suu. - durr, durr, - De fAr b yen! et 0rlite bil.
I fredstid, i lcrigstid pA pletten
salllngeborg alitid parat.
den dama var slell ikke skvelten.
om tyskeme kj0rte grasat,
Durr, durr, - surr, surr. - de venter en rassia nAi kveld.
Surr, SUIT•• durr, durr, . det blir ikke no likevel.
Vi 0nsker deg dcihge dager,
i S0ndeled eHer i Kil
med tredve Ars masing og plager,
fortjener du riktig en hviI.
Auto.maten - den gir oss jo alOO et ord til svar,
om vi maser. el brert-bam er al t det den hac.
Vi sier deg Lakk for de Ara,
du hadde sentralen i Kil,
vi saYner deg hvergang vi ringer
vi saYner et ord og et smil.
Auto-maten , - den sier nok hverken goddag, - farvel
lut, - tut,- tut. - tut. - bruk fingem og !eit den fram selv.
Fra takknemllge abonnenter. Ved T.
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Klokkene i
Sannidal kirke
Skikken med k10kker kom i det
6. Arhundre fra 0 sterland, f0rst i kIos
trene. siden i kirkene. I en gammel
opptegnelse heter det at der var tee
klokker i Sannidal kirke. En av de to
smA klokker ble «s0nderkimel» , den
andre sendl til Christiania til reparasjon.
Det var vel ikke vellykket, sA den ble
sendt tilldokkest0ber Anders Riise ved
T0nsberg og smeltet om til en st0rre.
Den vesle Middelalderklokken henger
der fremdeles. og den store har en fin
fuse 0versl og navnet: St0bt af Anders
Ruse. Den vesle ~ar tonen fis. den store
dis. Metallet var bronse.
NAT vi inntil 1950-Ara kj0rte i
begravelse, saknet fS?llget farten pA
Ho]tsletta, en karjol med et par unge
gutter kj0rte forbi i god fart, del var
«ringerane» som skullc opp og ringe.
Da vi kom til Eikehaugen. satteklokkene
j Aringe. En gang 10k de nok for hardt i,
festet rS?lk og klokka falt i golvet, hel
digvis uten at noen ble truffet.
Underlcrigen kom detetskriv fra
Kirkedepartementet, man 0nsket en
beskri velse med tegning av klokkene.
Det ble sA sendt, kopi ligger i kallsboka.
Men det var nok mer i vente. Tyskeme
0nsketmalmen ide norskekirkeklokker
til sin lcrigf0ring. Vi. Ole Hegland og
jeg la opp en plan om at skulle det bli
krevet A ]evere klokkene, skuIle de
fraktes til KragerS?l pA en ferje . og ved et
«uhell» skulle denne kantre i Kilsfjorden
og stedet anmerkes med en vanlig
flsketeine. Men biskopene protesterte
sA kraftig at tyskeme ga opp. De visste
nok at lcrigen var tapt.
Torkell TaDde.

I forbindeIse
med artikkelserien ( am folk og
bustader i Kurd0la- Lundereid-grenda»
viI redaksjonen i «Arven» presisere
f01gende til del som ble skrevet om
bruket Fredheim i nr. 34 (1/92):
Fredheim har siden 1975 vreet
eid av Alf Conrad Andersen fra Skjels
vik, g.m. Sonja Minde fra Krager0. Det
er ogsA han som hac bygd veien dit fra
KurdS?lla.
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Elgjakt i 1939. Dette bildet er tan pa Kvennvannstangen h¢sten 1939. Fra venstre ser vi: Bernhard Thorsen, Halvor Holt, Anders

......

Lofthaug, Marinius Holt, Jacob Moe, J¢rgen Brynemo, Nils Wast¢l, Trygve Tangen pa hesten, Hakon Fug lestvedt, Knut Neste, Knut
Eikehaug, Nils Eikehaug, Ragnvald Fulgestvedt og Jens Eikehaug .

Glimt fra Sannidal Bygdetun (24)
MILEPlEL
Da lokaihistoriegruppa ved Sannidal ungdomsskole i april
1992 giklc tur pA den gamIe postveien forbi Lintjenndalen. ropte
llikon Myhre pA oss fra vinduet Han ville vise oss noe som hadde
ligget i kjelleren pA Lintjenndalen i mange Ar.
Dette «noe» var en fin milepreJ fra 1805. Det var llikons
onkler. Per og Kristoffer Holt. som 10k yare pA den elter al den i mange
Ar hadde ligget slengt halvveis pA slcrA ned i LiUe Brermyra vest for
Linlj enndalen. HAkon fortalte at han kunne huske den slik: fra tidlig i
1930-Ara.
N~yaktig hvor denne mileprelen bar stAtt, er det nok ingen
som vel lenger. men den forteller iallfall at avstanden «fra Chri
stiansand)) er «1 2 Miih). Dette er imidlertid merenn 12 mil idag. F0r
det metriske system bIe innf0rt i 1870-Ara. var 1 norsk landmillik 18
000 alen, dvs. 11,3 km (i ulendt terreng noe kortere). Delte betyr at
avstanden p1'l mileprelen er dr0ye 13 .5 mil.
HAkon M yhre mente del var riktig 1'1 fA mileprelen pusset opp
og taU yare pA. I kjelleren pA Linljenndalen ville den bare ruste enda
mer enn det som n1'l var tilfellet.
I sommer var derfor medlemmer av Historielagel pA Lin
tjenndalen og hentet mileprelen . Ole Wast01 bar preparert den, dvs.
p ussel vekk rust. nistbeskyttet og malt den. og i slutten av august fikk
den en fin plass rell til venstre for inngangen p1'I Bygdetunet.
Nfl er mileprelen sortmalt, og del er antagelig del riktige.
Nedover S0rlandet har riktignok Veivesenet plassert ut slike gamle
milepreler malt i sort. r0dt og gull. men dette var neppe det opprinne
lige. Kan hende var kongekrona og «C7) (som stAr for kong C hristian
7 ., 1766-1808) malt i gull?
Posthornet ne
derst p1'l mileprelen fortel
ler at den bar stAtt langs
postveien. Denne har vi
omtalt i «Arven» flere
ganger (seinest i nT. 32. 2/
91 ). Over 0sterholtheia
giklc den altsA s~r for n1'l
vrerende E -18.
Vi nevnte innled
ningsvis at mileprelen bar
Arstallet 1805. I del Aret
fikk veiingeni0r Bart
holomeus von R ummel
hoff plassert ul en del
sIike, og de ble st0pt ved
Nes jemverk utenfor T ve
destrand. Vi m1'l g1'l ut fra
at Bygdetunets siste til
vekst er en av disse. P. g . a.
den m~rke fargen er det
vanskelig 1'1 fA klan fram
p1'l bildet del som stAr pA
mileprelen.

R.G.
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Foredrag i kirken og trengsel i husene pa Bygdetunet
Den europeiske kulturminnedagen ble markert med brask og bram i Sannidal19. september.

Torkell Tande holdt et historiskforedrag i Sannidal kirke .
I ll.r skulle Norge for f0rste gang vrere med a.
arrangere den europeiske kulturminnedagen, som
Europara.dets kultum1innevemkomite har tan initia
tivet til. Poenget med det hele er li skape forstAelse og
interesse for bevaring av kulturminner gjennom ulike
tiltak knyttet til historisk interessante bygninger og
bygningsmilj0er.
Sannidal var ett av fem steder i Telemark
som tok del i arrangementet. Hovedarrang0rene var
Sannidal Historielag og Sannidalsspeideme. men
ogsa. Krager0 og Sklit0Y Historielag, Berg - Krager0
Museum og Kulturkontoret var med.
Opplegget tok utgangspunkl j Speidernes
a.rlige natursti, som ble omdannet til en natur- og

kultursti. Denne var ca. 2,5 kilometer lang og
gikk fra og til Bygdetunet via Bra.tane.
L0nnegrenda og kirken. Vreret var selvff/llgelig
stra.lende! Det ble en av de fa. vatme
solskinnssf/lndagene i hele ll.r. Over 350 men
nesker fullff/lrte natur- og kulturstien i fm stil ,
noe som f0rte til en pen slump penger i
speiderkassa, penger som gAr til et uhyrc viktig
arbeid i bygda.
Etterpli overvar rundt 100 av dem
Torkell Tandes historiske foredrag i Sannidal
kirke. Dette var litt av en begivenhet. Ingen
kjenner Sannidal kirkes historie bedre enn nett
opp Tande. Og 92- Aringcns fortellekunst er hell
unik. Det ble 800 svrert interessante a.r pa. en
snau halvtirne!
Noe av det viktigste for Historielaget pli
Kulturminned agen , ved siden av Tandes
kirkehistoriske foredrag, var a. holde Apne hus
pa. Bygdetunel. Heglandshuset, Dobbedalsstua.
lAven og kverna ble nesten «ned rent» av folk, og

Del var $lor interesse f or de utstille gjenstaruier
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omvisninger i vanlig for
stand b1e umulig. Imidlertid
var hovedmAlet A la folk
komme inn og se, og det var
vellykket. BAdehuseneselv
og ikke minst gjenstandene
i dem tiltrakk seg soor opp
merksomhet.
I Kirkestua var det
ogsc'l
lokalhistorie
pc'l
Kulturminnedagen. Gun
nar Aab0C viste eksempler
pc'l det som er skrevet inn pc'l
data av lokalhistorisk rna
teriale i kommunen, og
H<'lkon Finstad hadde tan
med seg noen av han
delsprotokollene fra Berg
Museum slik at folk kunne
srudere handelen mellom
Sannidal og K rager¢ i
gammel tid. Begge disse til
takene trakk til seg mye Her ser vi noen av de mange somfant veien til Bygdetunet pa Kulturminnedagen.
folk.
1 detfine weret var det hyggeUg a kose seg isola og sid av en prato
N <'lr vi sA nevner at
det var mulig AfA kj¢pt lokalhistorisk lineratur ira
PA tross av at Kultorminnedags-arrange
mentet kolliderte med flere andre tilstelninger i dis
hele kommunen pA Bygdetunet, og at spei
derforeldrene stod for en ypperlig servering samme
trlktet, hadde over 500 mennesker funnet veien til
omrAdet ved Sannidal Bygdetun denne dagen.
sted, har vi sagt det meste.

Smajenter Ira Kil

Dettte bildet har vifau
tilsendt fra Torkelt
. . Tande . Det er tatt pa
Rinde i 1944 pa et
s¢ndagsskolestevne .
Aile jentene er fra Kil,
og det er fra venstre :
Jessi Lindheim, Jo
hanne Solli , Edna
H¢iesen,
Johanne
Torsdal, May FjeLl
heim. Bj¢rg Busk Hal
vorsen, sittende ved
bordet Ingrid Solli, Liv
Gjerde, Lilly Johnsen.
Betzy SoW, Gjertrud
S¢ndb¢ og Bj¢rg
_ _.... :..i Malmhaug.
1 4
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HV-stoff fra omradesjef Hogner
Vi har vrert s ~ heldig at vi bar fMt en del stoff
om beimevemet i Krager¢-distriktet fraRolfHogner.
som var om rMesjef for HV 1705. Delte stoffet viI vi
ba sam en fortseltelse til det vi har fra Paul Bentsen
i avisen «Dag Gry». Stoffer inneholder liste over de
sam var med i HV fra Sannidal og n~r de kom med,
o g dessuten opptegnelser av planer og sabotasjer som
ble gj ennomf~rt. Det er ogs ~ en rapport am utviklin
gen i tiden 7/5 til 12/5 1945, og den forteller at det var
bI. a. ca. 50 mann ved Dalsfoss kraftstasjon.

Pa

bildet ser vi hvordan de hadde del
Dalifoss, og det tyder pa at de tok
det lett og at de var glad for at krigen
og alvoret var over.

pa

Hvem var med?

HV-historie

Vi har lister og navn pA aile de som var med i
Heimevernet offisielt, men det var sikkert mange som var
med i det skjulte. De hjalp til med transporter og annet
farefullt arbeid. Kanskje bare en eller to ganger, men ble
aldri registrert. De hadde et arbeid eller annet som gjorde
at de ikke kunne vrere med fast, meo 10ket tak. nAT de hadde
anledning. Er det noen som vet om ooen eller har noe A
fortelle, vil vi vrere glade for Ah~re om dette.

I forbindelse med det stoffet vi bringer fra HV
leiren p~ MAbuholta haT vi mottatt noe fra en av de
som var med. Han smyer:
HV -folkenes oppdrag der var bl.a. Af¢re kon
troll med trafikken pa. S¢rlandsbanen. Neslandsvatn
stasjon var besatt av HV-mannskaper ved alle
togavganger. Dessuten reiste daglig 2-3 mann med
toget fra Br¢dsj~ st. til Neslandsvatn. Avstanden
mellom de to stasjonene er jo kort, og eventuelle
mistenkelige personer ble beordret av toget og m~tte
til avh~r inne p~ stasjonen.
En dag san 10 yngre «t~mmerhuggere» pl't
toget. De salt med dongeriklrer og «sluskehatt», og
opp av ryggselcken stakk to ~kseskaft. De fors¢kte pl't
denne mAten Akomme seg ¢stover. De ble beordret
av toget pA Neslandsvatn til avb~r. Det viste seg ~
vrere en tysk offiscr og en menig. De ble midlenidig
tatt med til MAbuholta og ble sinende der naen dager
f~r de ble sendt ned til samleleir i Kragerf/), og senere
med troppeskip til Tyskland. Offiseren viste seg ~
vrere tyskmester i kulest~t for junior. Vi s~ han kaste
14-15 meter under en lu.ftetur p~ MAbuholta.

Fra redaksjonen
I det vi avslutter nok en Argang,

minner vi ominnbetalingsblankettene som
f~Iger med dette nummeret. Vi er helt
avhengige av de frivillige gavene for A. fA.
bladet til A. «svive».
Vi har mye stoff som ligger og ven
ter, og hvis ~konomien tillater det, kom
mer «Arven» med 3 utgaver ogsll i 1994.
Vi viI for~vrig svrert gjerne ha tips
om emner vi kan skrive om, og selvf~lge
lig gamle bilder. Ta kontakt med oss!

Samtidig ¢nsker vi aile wire lesere

en riktig god jut
og et godt nytt dr!
ARVEN

" AR VEN" utgis av Sannidal Historielag
Redaksjonskomite :
Frithjof Thorbjf/)msen,
Ragnar Gr~n~sen,
Ole Arvid W~sj~
Oddvar Tobiassen

tlf. 35 98 78 2 1
lIf. 35 99 21 20

Kasserer: Liv Gr¢nAsen
"Arven"s postgirokontonr.:

tlf. 35 99 22 16
0813 5 34 77 29

tIf. 35 99 02 86
Llf. 35 99 22 16
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Hester pa utstilling i San nidal. Po. delle bi/del ser vi

mange hester som er samlet. Noen har sl¢yfe i manen so. det har vel
V(2rt en bed(j)mming av hestene. Det er ildee mange oppiysningene vi har om dette bildet, men mannen midt po. bildet, over ryggen pa folen
iforgrunnen, er Elling Ellingsen Wasj(j) f 1861. Vi antar at bi/det er tatt omkring 1910. Er del noen som vet mer om dette bildet og om
hesteutstillinger, vii vi gjerne h(j)re om del i Arvens redaksjon. Bi/det har vifatt lane av Ole Arvid Wc1sj(j).

