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ARVEN
MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG

Restaure ingsprisen
tel Rinde gard i 994
For fjerde gang gikk prisen til en bygning i Samridal
Atter en gang er Krager~ kommunes
restaureringspris gatt til Sannidal. Denne
gangen er det Ruth og Torvald Kristensen pa
.".

Rinde gard som har rau den. Restaurerings
prisen er utdelt 18 ganger, og altsa 4 til
Sannidal: Mo gard i 1977, Kommunegarden
..

Rinde gard slik den ser ut i dag. Def er enfin og stilren bygning som er likflere andre winingshus pa garder i Sannidal.

i Kil i 1990, Tinggarden i Kil i 1993 og i 1994
til Rinde gard.

Rinde gflrd
I Bygdebok for Sannidal og SkAl0y, bind 1, sidenc
2 15 - 220, er det skrevet am Rinde. Den cren gam met gArci,
sam var kirlcegods fra fj.:1r 1400, og i 1665 h0rte gArden til
T0nsberg prash.
1 1721 ble Rinde delt i to parter, og det er Vestre
Rinde som nA bar fAn restaureringsprisen.
Vestre Rinde eies og drives av Ruth og Torvald
Kristensen. Det er de sam har slAtt for restaureringen, sam
har pAgAtt over flere At. Det er oppdrett av hester som er
inntektsgrunnlaget pA gArden nA.

Mo gard.
I 1977 fiIck Mo gArd restaureringsprisen. (Delte
var f0r «Arven»s tid.) Den er kanskje den eldste gArden i
bygda. Den er nevnl i biskop Eysteins jordebok i 1398, og
den var i sin tid prestegArd under Bamble prosti. Mer am
MogArdkan enlesei Bygdeboka, bind 1, sidene 122 - 129.
Restaureringen pA Mo ble utfj.:1rt mens Astrid og
Jakob Moe hadde gArden. I dag eies den av Kari og Arne
Jakob Moe. GArden bar vrert i Mo-siektens eie fra 1764.

Ruth og Torvald Kristensen med blomsler og di
p/om under prisutdelingen i november 1994.
(Fotoene fra Rinde: "Vestmar").
Tildelingen av restaureringspriscn til Kom 
munegArden og TinggArden har vi tidligere omtalt i
"Arven", henholdsvis nr. 31 (1/1991) og nr. 42 (2/ 1994).

Astrid Moe med bildet somf ulgte med restaureringsprisen, rnaleriet "Blomsterpiken" av Ole Komin (malt 1920). Hun star
foran huset defikk prisenfor, sammen med barnebarna, Elin og Roger Moe. Legg merke til detJlotte inngangspartiet. Her
er det mye "snekkerglede "! (FOIO: "Krager(J B/ad").
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ARSBERETNING 1994
Nok en gang kan Sannidal Historielag
se til bake pa et virksomt ar.
Styret var dette i 1994: fonnann Ragnar A. Gr0n
Asen, nestfonnann Reidun Heldal, sekreuer Signe Torsdal,
kasserer Anne Synn0ve Gr0nstad . styremedlem Lars Ja
cob Moe og fonnann i B ygdetunkomiteen Ole Wast01.
I 1994 ble 7 styrem0ter holdt, og 53 saker ble
behandlet. Medlemstallet i Historielaget har 0kt til 470.
PAArsm0tet10. mars holdt HAkon Finstad lysbilde
kAseriet "lnntrykk fra historiske steder i U .S.A."
Per Aab0e gikk ut av styrel elter 11 Ar som kasserer, og
han ble hedret bAde av fonnannen og den tal lrike forsam
lingen.
Rundt 45 av H istorielageLS medlemmer var med og
arrangerte Sannidal ungdomsskoles fjerde Bygdetundag
21. juni. Dette var en vellykket og som vanJig svrert
omfattende tilstelning.
Gamle gjenstander var tema for h0stm0tet i Historie
laget 10. november. De framm0tte hadde tatl med mange
interessante, private ting som ble kommentert av Bj0m
Sandberg og Nils Erik Salvesen.
Historielaget er fremdeles med i del kommunale
utvalget for dataregistrering av sIekts- og lokalhistorie.
Rei dun Heldal tar seg av henvendelserom siekt for Sanni
dal Historielag. Bl.a. til delle bruk gikk laget i 1994 til
innkj0p av en kopimaskin.
Sammen med Krager0 og Slclt0y Historielag bar vi
sendt en uttaleise til Statcns kartverk om feil pA det nye
kartbladet "Krager0" i 1:50.000. Det ble ogsA holdt en
pressekonferanse om dette, der vi pilpekte betydni ngen av
at stcdsnavn, som en viktig del av kulturarven, bAde blir
skrevet og plassert riktig pAkartet.
Sannidalsfilmen fra 1953/54 ble h0sten 1994 overs
pill til video for andre gang, denne gangen med bedre
tcknisk utstyr, ved Roy Isncs . 12 av HistorielageLS med
lemmer var behjelpelig med Alage teksten, som ble skrevet
av Ragnar Gr0nAsen,. pA grunnlag av Torkell Tandes
kommentarer til filmen i 1983. Kommentarene ble lest av
0yvind Isaksen.
Hislorielaget samarbeider med Krager0 og Opp·
land Turistforening nAr det gjelder en planlagt stedsnavn
skilting pAKrokheia.
Lagel svarer i i0pel av Aret nalurligvis ogsA pA en
rekke henvendelser og dr0fter mange ting som ikke kom
mer pA Lrykk i en Arsberetning. Vi vii her bare nevne at vi
har avgilt en uttalelse angAende Krager0 kommunes
milj0vem plan.
HislOrielaget har mange saker A arbeide med. Her
skal nevnes tre omrAder der vi gjeme skul1e hatt frivillige
til A "ta et tak": stedsnavninnsamlingen. som for tida
"ligger nede", ord ning og registrering i Arkivet i Kil, der
for0 vri g Per Aab0e for en periode har sagt seg villig til A
vrere lagets "vaktmester/tilsynsmann ", og sist, men ikke
minst en avfolografering og registrering av gam1e bilder
i bygda.
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Meldingsbladet " Arven"
kom ut med Ire nummer ogsAi 1994 . nr. 41 , 42 og 43 , med
til sam men 48 sider lokalhislOrie. Delle var 14. Argang.
Redaksjonskomit.een bestod av Oddvar Tobiassen, Frid·
tjofThorbj0msen, Olav Arvid WAsj0, Ragnar A. Gr0nAsen
og kasserer Liv Gr0nAsen.
De st0rs te artiklene i 1994 var: Om Dalsfossdam
.men og t0mmcrfl0tinga, Peder Eilertsen Rinde (delene 2,
3 og 4), Heimevemet i mai-dagene 1945 (delene 4 og 5),
GArdsdrift i utkanten: pA Skarvang, Glimt fra Sannidal
Bygdelun (25): kubbestol, Erindringer om april-dagene
1940: FridljofThorbj0msen, Restaureringsplisen til Ting
g<\rden i Kil i 1993, Dalsfoss, Kan modeme teknikk kaste
nyU lys over slektssammenhenger i Sannidal, Seeking a
new home (delene 7 og 8), Levende lokalhistorie pil
Bygdetunet, Gamle gjenstandcr i Historielaget, Milorg i
Krager~istriktel, Varetransport til Kil og Drangedal om
kring Arhundreskirtet, R0sb kkstua til B ygdetunet, Litt
om byggeskikk i Drangedal og Sannidal.
Like viktig som lekstene er ogsA aile de gam Ie
fotografiene som hvert At blir presentert gjennom "Ar
ven ".
Siste nytt nAt det gjelder "Arven" , er muligheten til
AfA bladet innbundet. Dc 43 numrene rommer tre bind med
stiv perm i r0dt eller sort. Krager0 Aksidenstrykkcri gj0r
jobben for 100 kroner pr. bind. Hvis noen mangler enkelt
eksemplarer, lain en del fremdeles ·skaffes vcd henven
delse til rcdaksjonskomitecn.

Pa Bygdetunet
var Sannidal ungdom skoles Bygdetundag det viktigste
arrangementet i 1994. Ellers har tunet blill brukt til bi\de
17.mai-feiring og Grautfest.
Som vanlig har grupper og enkeltpersoner vrert
innom og sell pA husene og samlingene.
Bygdetunkomiteen bestod i 1994 av leder Ole
Wast01, Asmund Mostad, L ars Moen, Alf Bakken , Kjell
frid Enggrav, Kari Nyland og Tor Wast01.
Vask og vanli.g vedlikehold ble foretatt, og ca. 200
gjenstander ble registrerl av fagsekretreren ved Berg 
Krager0 Museum med hjelp av Asmund Mostad og Ole
Wast01. Til sammen ernA 531 av gjenstandene pABygde
tunet regislrert og i ferd med A bli lagt inn pAdata.
Vi har imidlertid spart den desidert viktigste begi
venheten i Hislorielaget i 1994 til slult: fl yttingen av
R0sbekkslua fra Mo til BygdetuneL R0sbekk IA vest i
Sannidal , et stykke 0st for Plassen. R undt 1925 ble stua
Oytta til Mo, og i fjor sommer ble den demontert og i 10pet
av h0sten 1994 satloPP igjen pA Bygdetunet, som det 8.
huset der oppe. Delle var en omfattende jobb for HislOrie
laget, og ikke minsl for de karene som gjorde arbeidet.
Johannes WAsj0 var prim us motor, og han hadde hele tida
med seg Gunnar Mood. Ellers var d isse personene enga
sjert pA elt eller flere felt i ri vingen og oppf0ringen av
R0sbckkstua: Helge WAsj0, Johnny W Asj0, Asmund Mos
tad, HAkon Fuglestvedt, Air Bakken, O le Einar Nyland,
Hans J0rgen Rinde, Tor Wast01, KAte Enggrav og Ole
Wast01.
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Gaver til «ARVEN»
Siden 1. november i fjor har gavene str!2Sm
met inn, og vi sier tusen hjertelig tak.k! Uten disse
gavene ville bladet stoppe.
P.R , Oslo 150. T.T., DrangedaI l OO. A.L. , Heistad
500. 0 .T., Stathelle 100. AE .R, Sannidal 100. Kultur
midler, Krager0 komm une 2.000. A L., Sannidal 100.
RG .,do.100.A.B.,do. 100. M .H., do.100. E.M., do. 100.
M .G ., do . 50. RN., do. 50. 1. og L.S., do. 100. R og M . K .,
do . 100. H.M.,Krager!1dSO. 1.F., do. 100. M. K., do. 100.
J.N., DrangedaJ 50. A. M ., Sannidal 100. G. H. , do . 100.
R.H. , do. 200. J. og S.T ., do. 100. RT., do. 100. AS ., do.
100. G.T. , ? 50. AB ., Helle 100. C.H. , O slo 100. O.E., do.
l Oa. J. K. , Gjerstad 100. M.M., Vikersund 100. T.B.,
Krager~ 100. H.B., do. 100. AR. , do. 100. J.L., Kr.sand
100. L.S. , Stathelle 50. E . 0 ., Skien 100. I.M.R , Oslo 200.
A.l., Slclt0y 100. E .B., Ncslandsvatn 100. H.B ., Sannidal
100. K.S ., do . 50. T.H., do. 100. G .L., do. 50. B.H., do. 50.
I. W., do. 100. N .S., do. 100. K.R., do. 100. K.T. , do. 100.
A og B. L., do. 50. G. Aa., do . 200.1. B. , do. 100. E .S., do.
100. H.F., do. 100. A.D. , do. 50. H. B., do . 100. W.W., do.
100. K. L., do. 100. V.D. , do. 100. M.B. , Odnes 100. 1.U.,
Skien 100. A.E ., Neslandsvatn lOO.H.T.,Oslo 100.PJ.M.,
0deg. Verk 100. K.R, Drangedal 50. K.W., Krager0 50.
B.S ., do. 100. J.G.,do. 100.0.T.,do.l00.G.og E . K. , do.
50. RK. , do. 100. E. B. F., do. 50.
S.B., do. 100. I.T., do. 100. RP., HilIe vAg 100.
O.H., Borgestad 100. K.H., Stavem 200. I.S., Porsgrunn
100. R.H., L angesund 100. P . N., Drangedal 100. E.Aa.,
Froland lOO. J.B .• B0 100. S.H., Hornnes 100. JLI., Helle
100. A.B.T., do. 100:H.H. , Akland 100. J .P.J. , Sannidal
50. R. og O.G., do. 100. K. og K.E., do. 100. A.R , do. 100.
I.D. , do. 100 . B.B., do. 100. E .M.E., do., 80. J.T., do. 100.
E. K. S., do. 100. H.E.S ., do . 100. H.H., MarnardaIl OO. T.
J., Vikersund 100. R .L., Oslo 150. R.L., Sandefjord 100.

Ett av hovedformtllene med Historielaget er A ta
yare ptl kulturhistoriske verdier i Sannidal. Be traktet fra
denne synsvinkelen vii vi karakterisere oppsettingen av
R0sbekkstua ptl Bygdetunet som den st0rste og viktigste
jobben i Historielaget pAlenge, og vi 0nsker ptl det hjerte
ligste A takke aIle dem som pA en eller annen mAte var
engasjert i dette arbeidet.
Takken gAr ogsA til lagets 0vrige "st01tespillere":
folk i aUe komiteene yAre, de som ga bilder og tips til
"Arven", de mange akt0rene p1\ Bygdetundagen, de som
tok imot lokalhistoriegruppa ved ungdomsskokn, og aile
de som st0ttet HArven" 0konomisk.
Styret hAper at det samme akti vitetsnivAet kan opp
rettholdes ogs1\ i 1995 for at Sannidal Hislorielag skal
kunne fungerc ordentlig og vre re den kulturfaktoren i
bygda vi gjerne vii at laget skaI vrere.

4

Signe Torsdal
sekrerrer

Ragnar A. Gr0nlisen
formann

L.G. , Krager0 50. R A., do. 100. B.L.O. , do. 100. F.L. , do.
100. S.K., do. l OO. Aa.T.,do. 100.0. S., do.lOO. N .T., do.
100. B.E ., do. 50. "Nissen", Lunde 50. M.V., Oslo 500.
B.S. , Skien 50. V .og 0 .J., HeUe 100. H.D., do. 50.
P.S., do. 50. T.L., do. 50. A.H., Sannidal 100. B.H., do.
100. P.T., do. 200. A R, do. 100. O.A.W., do. 200. G.0.,
do. 100. O. A. , Helle 100. AR.,do.100. E. K ., do. 50. S.F. ,
do. lOO.S.ogM. K., Neslandsvatn 150. A W.T. ,Stathelle
50. O. L., Skien 100. I. B. , HosIe 100. E.S. , Tistcdal 100.
T.Aa., Borgestad 100. H.U ., Krager0 SO. N.E.S., do. 100.
J .T., do. 100. H.M., do. 100. J .S. , do. 100. N .T., do. SO.
Aa.S .B. , Flatdal 100. G.H., Gjerstad 100. K.H. , Stokke
300. J.S.,Uvenstad 100. G.F., Arendal 50. TJ .,Helle50.
H.ML , Rasta 100. E.B., SannidallOO. S.B.O., do. 100.
P.AE ., do. 100. P.M . do. 100. K.D., do. 100. K.E ., do.
100. E .D., do. SO. A og l.L., do. 50.
A.E ., do. 50. K.T., do. ISO. A. M., do. 100. AS. ,
do. 200.L.H.B.,do.100 .S.N., do.100. M.G., Jomfruland
50. H.K.T., As 100. E.R. , Revetal 100. T.D., Oslo 100.
J.T., do. 100. BJ.S.,do .l00. K.S .,Krager0 1OO. I.A., do.
100. G.M., do. 100. L. T ., do. 100. L. D., do. 100 . E.B.,
Lang0Y Gruver 100. H.S. , Skjelsvik 100. T. G., San de SO.
O.V., DrangedaII 00. K. L., Sannidal 100.1. M. H., do.
100. E. A., S0ndeled 100 . A. og G. M., lomfruland 100.
P.E., Skien 100. P .E., Tolvsr0d 100. E. N ., Helle 50. S.P.,
do. 100. B. og P. L., do. 100. KJ .0., Krager0 100. H.K.,
do. 50. P.H., Skien 100. Fa.0 .. Oslo 100. O.W., SannidaI
200. B.L., do. 200. T. J. , do. 50. A. K., do. 100. J. K., do.
100. J.D.T. , do. ] 00. E.H., Kleppe 100. L. S. , Sem 50.
E.R, Oslo 150. 0. R. J. , New York, USA 200. O.T.,
SannidaI 200. D. H., Porsgnmn 100. B. L. , Kr.sand 5.0. E.
G., Krager~ 100. A. N., do. 50. K.R, do. 100. G .A.,
Kr.sand 100. B. T., Froland 100. J. M.M., E vje 100. J.
K.V., Sannidal200. E.M.T ., do. 100. J.RE., do. 100.
E.H.S., do. 100. RM., Sundebru 100. T. A.T. ,
Oslo ]00. A. G., Sannidall00. K.K., do. 100. K.H., do.
100. R.S., Krager0 50. E. A., do. 100. E. K., do. 100. M.
K., do. 100. A.W. , Oslo 100. H. R, Flisa 100. HL.,
Sannidal 100. A.W., do. 100. T.Aa., do. 100. Aa.T., do.
100. 1. K., do. 100. J. F., Sundebrn 100. A.V., Porsgrunn
50. 0 .J ., Helle 100. L.R, Nodeland 100. B.H. , Skien 100.
A.B., do. 100. K.K. , Krager0l00. P.O. P. , do. 100. K.H.,
Sannidall00. E.S., Gj0vik 100. A. og C.D., ArendaI IOO.
B.T., 0 deg. Verk.l00.E.L. , Nodeland 100. A.W., Krager0
50. S .R.G ., do. 100. I.A.s. , Ris0r 100. R.G., Tor0d 100.
WJ .• SannidaJ 100. I.E.L., do. 100. T.D., Krager0
100. S.W., Fosse! 100. G . W., SannidaJ SO. K.B., do. 200.
E.Aa., Froland 150. N J L.,Larvik 200. K.H., Kragen'i 50.
LK. , Kongsberg 100. G.G., Neslandsvatn 100. O.A.,
Kr.sand 100. AE.S ., Gol 100. Aa.H., Krager0 75. A.W.,
Sannidal 50. T .H., do. 100. G.T ., do. 50. O.W., do. 200.
P.L., Helle 100. O.L. , Notodden 100. K.B .H., Drammen
100. E.E., Skien 150. RAa., Oslo 100. K. M., Stavanger
100.
Lista ble avsluttet 1O.februar.
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Et hyggelig tiltak som aIle de innbudte gledet seg til!
Sannidal ungdomsskole arrangerte f¢rjulsfest for eldre i bygda
Rundt40 personer var mjlRl fram i gymsalen pA Sannidal
ungdo msskole pA formiddagen 16. desember i fjor. 8 klas
sene inviterte til j ulefest for de som hjelper skolen pA
Bygderu ndagene anneLhvert ftr. Dessutcn var elevenes be
steforeldre eller andre eldre venner innbudt.
Tron S. MaLhisen ledet arrangemente t, sam 10k til med
dempet julemusikk. En gruppe av elevene sang «Tenn et
Iys » mens advenlstaken ble tent.
Elever fra 8A framf0rt en dramatisering av «Den gamle
skomakeren». EtterpAfikk forsamlingen h0re en stemnings
full lolkning av «Julekveldsvisa» derTone fra 8 B sang og
andre elever drarntiserte.

Helene Brekka (93) ble inlervjuel av Lars Jacob Moe om
j uleJeiringen i gamle dager.

Tone Heistad sang «lulekveldsvisa» , her sammen med andre
elever Jra skolen.

En del av elevene sang «Romjulsdr0m», og det var
fellessang av noen av de kjente julesangene.
Lars Jacob Moe intervjuel Helene Brekka am hvor
dan jul ble feifet i gam Ie dager. Delle var et interessant
innslag, for Helene husker godt og hadde mye artig 1't
fortelle.
F0r matpausa ble det vist lysbilder fra den siste
Bygdetundagen j juni i fjor. BAde elever og akt0rer fikl<
gjenoppfrisket noc av stemningen som var pA Bygdetu
net den dagen.
Elevene serverte gr0t, kaker, saft og kaffe, Doe de
Forts. side 1

De var en fi n blanding av gjester og elever pa Jeslen. (Aile Joto Iii arlikkelen: Krager~ Blad).
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Man ville unders¢ke hva slags luf t det var
hvor man kunne sende folk sam Rinde
til Stortinget!

Del 5

Peder Eilertsen Rinde
- en ualminnelig tiltaksrik og omstridt sannid¢l
Peder Rinde (1844-1937) skrev sine Iivs
erindringer i 1929. DeUe er uhyre interessante
glimt fra et uvanlig virksomt liv. Her fortsetter
vi gjennomgangen av disse. Vi har tillatt oss en
forsiktig moderniser ing av spniket. Likeledes
bar vi satt til mellomtitlene. De fire f~rste
delene stod i nr. 40, 41, 42 og 43.
Folks ansvarsf~lelse overfor samfunnet.
Forresten er det jo en deilig lid vi lever i rut Bam i
konfirmasjonsalderen er jo klokere enn foreldrene, som har
et langl livs erfacing A bygge pA. Forresten er forsorgs 
vesenet, slik som del nA drives, blitt en kreftskade pA hele
vArt sarnfunn, og de mssiske ideer man nA pr(llver A elter
ape, kan ikke annet enn f0re oss ut i bl¢lmyren. Det russiske
slyresyslem h¢rer til det styggeste verden har sett og kan
ikke gj0re noe folk lykkelig hverken her eller der.
Man fAr ikke ordnet forsorgsvesenel f(llr man finner
folk som kan og villcgge virkelig arbe id i de vanskelige
poster. F0r fAr vi ingen forandring. Vi vii all lid ha treng
ende iblant oss, som del burde vrere en glede Akunne rekke
en hjelpende M nd. Det heter jo i skriften: "I vil altid ha
faltige blandl Eder" - del er aile de d0genikter , som man
nA rnA underholde etter det sletteste prinsipp man kan tenke
ul. De fAr anvisninger som de kan broke som de viI, til
silkestr(llmper, aprikoser, hermetisk krabbe, eggepulver,
vanilje eller hva som heist. Det er slikt strevsomme folk
gjennom skattene skal bidra til. Det er del som vekker
forargelse, og det med rette.
Det forbannede vr0v I at alle skal bli like rike, er noe
lull. Del likt hver aften, og innen oeste dag viI du ha
ulikheten. Slik er menneskene. HeUer ikke tror jeg det vii
Iykkes Agj(llre aIle like fattige. Folk i vAre dager har for lite
ansvarsf0lelse overfor samfunnet E nhver tenkerfor meget
pA seg selv og glem mer det ansvar man har overfor del
samfunn man lever i. Vi som lever her ved sj(llen, har nok
sett med hvilken kraft de h(llye b01ger ruller mot land, men
vi har ogsA seU med hvilken kraft b01gen ruller tilbake.
Dragsugel., det er i dette folk oftest drukner. Ansvaret for
vAre hand linger kommer etterpA. Men mye godl som burde
reddes, lean gA til grunne.
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Stemmerett og "myrmannsvesen".
Ved val gene hadde vi som f¢r nevnl et svare strev.
S temmcretten var ikke utvidet, og en mengde bra mennes
ker var utestengl fra valgene. H¢yrc var stadig sA mange
i Stortinget at de kunne hindre forandring i grunnloven.
Man kunne stem me pi! landet oAr man hadde matrikulert
jord; stf/lrrelsen stod det intet om. Man fanl da pA A dele
opp myr eller jordstykker i smAparseJIer som fikk srerskilt
skyld. Det var det samme hvor eiendommen lA inn en
landets grenser.
H¢yre hadde jo mest penger og mange eiendom
mer i by og bygd som de laget sternmerett pA. Venstre
mAtte s0ke Adanne morvekt, og det bekjente "mynnanns
vesen" kom i stand. Man dclte opp smAparseller som fikk
1 (IIrcs skyld og fikk trykkel tingJeste skj(llter i full orden;
det var bare Asette inn eierens navo og fA hans underskrift.
For Aavskaffe delte satte H(IIyre frem forslag om at
for A fA stemmerett mAtte man minst ha 40 (IIres ma
trikkelskyld. Derved bIe man ganske visst kviu "myr
mannsvesenet", men man ville samtidig ber0ve tusener
av bra borgere sam hadde under 40 ¢re i skyld, Stemme
relten. leg har mange ganger tenkt pA hvor ofle Venstre
seiret fordi H¢yrcs dumhet var st(llrre enn Venstres k1ok
skap.
Vi fors(llkte ogsA A !age "myrmenn". Oven for Kil
delte vi smAparseller og forlangte oppnevnt !agrettemenn
til skyldsetting. Fogden sendle begjreringen til lustisde
partemcntet om han kunne oppnevne menn da det var for
AJage "m yrmenn " . Selvf(lllgelig kom det ikke [ogden ved
hva eiendommen skulle brukes til, enten til A dyrke
kAlhoder pA eller til Askaffe stemmereu. Men nA Var et
ting gAtt forbi, og sA endelig ble det oppnevnt; dog ikke
de menn vi hadde forlangl., men fire patente h(llyremenn.
Disse m0tte pA den bestemte dag, men ville f(llest se
autoritetenes mening om de var pliktige til Autf(llre forret
ningen nAr de ikke hadde fAu varsel om A m0te ved
lensmannen. De m0tte frem riktig elter det varsel de
hadde fAlt ImidJertid var atter et ting gAll foebi.
Vi fikk myr oppe pA L¢nne til deling - samme
resultat. NA var tiden sA langt fremskredet at det var
umulig A fA tingleste skj(llter i satnd her, sA vi mAtte fiMe
en annen utvei. Jeg skrev til Ovarv i Telemark og til
Tr0ndeIag. Dec var "myrmanns"-skjf/lter AfA i full stand.
Utgiftene var, tror jeg, 4 - 5 kroner for hver. Det var jo en
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noksA rimelig pris pA en tinglest jordeiendom. For hver ny
mann H¢yre satte inn i manntallet i SkAt¢y og Sannidal,
satte vi inn en "mynnann" - ikke flere. Vi hadde folk og
skj¢ter nok, men vi ville ikke misbruke tingen. Denne
H¢yres og embetsmennenes opptreden vakte stor uvilje og
skaffet Vestre mange stemmer. Vi har et gammelt ord
som sier at den kongen gir et embete, gir vAr Herre for
stand - dog slett ikke her.
Presten i Sannidal opptrAdte som en forstandig
h¢yremann. De ville han skulle forkaste "myrrnennene",
og han svarte: "Tar vi det ene parti, mA vi ta begge. De er
like gode eller like dArlige, begge deler."
Vi ftkk et morsornt tilfelle. I SkAt¢y hadde vi en 5
-6 "myrrnenn" som skulle avlegge ed i tinglokalet i Kra
ger¢. Den f¢rste kom frem, og etter en del sp¢rsmAl spurte
den konstituerte sorenskriver: "Hva stemmer De pA?"
Mannensvarteganskekjapt: "JegstemmerpAPederRinde."
"Det var ikke det jeg mente. PA hvilket grunnlag skal De
fA stem merett? " Nei, det kunne ikke mannen greie, og han
sA langt bort pA meg, og jeg bort til skranken: "Hr. soren
skriver, hva har dette med edsavleggelsen A gj¢re? ABe
landets borgere kan da vel fA loy til A sverge pA at de vi!
lystre landets lover. Det er presten og fog den som f¢rer
manntallet, og til dem fAr De overlate om mannen kan fA
stemme ved valget."
Jo, det var riktig nok, men de pleide A fA rede pA
stemmerettsgrunnlaget. "Ja, den skikken fAr De slutte
med. De har ingen rell til A underkaste folk pinlig for
h¢r." Hele bunten fikk sA avlegge eden, men mannen som
ville stemme pA Peder Rinde, hadde nok ikke vrert i verre
kattepine f¢r. Godset var stort nok til at en h¢ne kunne stA
pA det, men ikke leve av det!

Valgstrid.
Vi hadde en valghistorie i SkAt¢y som ikke nettopp
var morsom. Presten var manntaBsf¢rer og hadde gjort
opp sitt manntall med noe over 400 stemmeberettigede
og oppfordret til A velge fem valgmenn. En dag eller to
etter valget ble det ryktet spredt i bygden at val get var
ugyldig da det var valgt en valgmann for mye. Det stod et
par d¢de i manntallet og en del som ikke hadde stemmerett.
NAr disse ble trukket fra, sank manntallet under 400, og da
hadde bygden rett til A velge bare 4 valgmenn. Da ingen
kunne vite hvem av de fem valgmenn som var den urettelig
valgte, ville sannsynligvis alle fem valgmenn fra SkAt¢y
bli avvist fra valgforsamlingen i Skien.
Det kom et par mann opp til Kalstad til meg, og de
var ikke videre blide. Kampen mellom de politiske partier
var skarp den gang, og de mente det 11'1 politikk bak. Jeg dro
ned til presten i Krager¢. Han hadde h¢rt det. Jeg spurte
hva han nA ville gj¢re. Ingenting! Det fikk gA sin gang.
"Nei, sA lett gAr det ikke, pastor. Det er tre uker til
valgforsamlingen i Skien, sA det er god tid til A foreta
omvalg pA fire valgmenn for SkAt¢y. 0nsker De hjelp,
skaljeghjelpe Dem hvajeg kan." Men presten ble ved sitt.
Han ville intet gj¢re!
Vi ble nok ikke blidere noen av partene etter hvert
som samtalen fortsatte. "Ja, De greier ikke dette, prest.
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F¢rst f¢rer De ikke manntallet ordentlig, og sA nekter De
halstarrig Arette feilen De har begAtt pA den eneste mAten
den kan rettes. De tror at vi finner oss i at valgmennene fra
SkAt¢y blir avvist fra valgforsamlingen i Skien og skal gA
der som andre narr."
Prestefruen h¢rte ·samtalen, og hun sa: "Jeg tror
Rinde har rett, sA du fAr gj¢re som han sier, Andreas."
Presten var like stridig. "NA skal jeg si hva De b¢r gj¢re,
prest. I dag har vi tirsdag. I morgen tar De fruen med og
reiser til amtmannen i Skien. Hvis De sA ikke berammer
nytt valg for SkAt¢y, telegraferer jeg til Justisdepartemen
tet under hvem stortingsvalgene sorterer, slik at de sender
hit en mann for Aordne saken. Senere taler vi med Kirke
departementet under hvem presten sorterer. De mA ikke
betrakte dette som en trussel. Det er bare et referat av det
som viI skje."
Neste dag reiste presten og fruen opp til amtman
nen som selvf¢lgelig fortalte presten hva han mAtte gj¢re.
Dagen etter ble det berammet nytt valgmannsvalg for
SkAt¢y pA fire valgmenn, og feiden var slutt.
Det heter at mot dumheten kjemper selv gudene
forgjeves - det er ikke alltid dette holder stikk!

Fortsettelse neste nummer.

Et hyggelig tiltak - 
Forts, fra side 5

innbudte salle storpris pA. Praten gikk livlig rundt bordene,
og dette ble sikkert en spennende erfaring for 8. klassin
gene, for de satt spredt rundt i rom met sammen med
gjestene. Det ble ogsA gjennomf¢rt en utlodning som
innbrakte en god del penger.
Fortellingen om Marte Svennerud h¢rer ogsA med i
f¢rjulsdagene, og Tone fra 8B leste opp denne.
Arrangementet ble avsluttet med juletregang til de
kjente og kjrere julesangene. Elever og gjester gikk hAnd i
hAnd.
Skolen h¢rte mange positive reaksjoner pA tiltaket. At
de eldre hadde gledet seg til Akomme, viser framm¢tet. PA
tross av frel holke og dArlig vrer kom det flere enn de som
var forhAndspAmeldt!
Einar Barland takket pA vegne av gjestene for festen,
som han mente hele forsamlingen syntes hadde vrert svrert
hyggelig . A vslutningsvis hadde han ogsA noen godord Asi
om dagens ungdom. Den er ikke sA ille som mange viI ha
det til.

~anntbal j!}t~tortelag
Arsm0tet blir i ru- pii
Sannidal samfunnshus

torsdag 16.mars kI.18.30.
Vanlige ru-sm0tesaker. Bevertning.
Lysbilder fra Bygdetunet
Alle velkommen!
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Varetransport til Kil og DrangedaJ
omkring arhundreskiftet (Del 2)
Varetransport fra brygga i Krager~, om
Kil og videre til Prestestranda i Drangedal
slik det var f~r jernbanen kom i 1927.
PlI. side 9 i nr. 43 av «Arven» viser vi et bilde av
«Fraktebllten» som drev varetransport fra brygga i
Krager~ til Kil. Foruten b~rene Svendsen var ogsA
til tider Karl Hegna og Halvor Fjellstad med pA de nne
varefrakten. (Bildene til artikkelen i nr.43var ull~l fra
Berg Museums samling av Lyng Olsens fotogratier).
I Killa bAten til ved «Drangedalsbrygga». Her ble
varene lagt inn i bua pll. brygga. f~r de skulle
transporteres med b~st og kjerre videre oppover.
Brygga og bua tilh~rte gArden Menstad .
Det var Ola Torsdal og Abraham Abrahamsen
som bes~rget den videre transport med hesl.
Rindekleiva som de skulle opp, vaT bralt og steinet,
sa. det ble brukt to hester for hvert lass opp kleiva til

«Fantesletta». SA var det ned og hente neste lass, f~r
turen gikk videre med en hest til hvert lass opp til
Merkebekk. Om vinteren ble del brukl sleder. Rinde
lcleiva ble brukt helt frem til vegen forbi Sveivdok ble
ferdig.
Transporten pA grusvei med hjul med jem
skoning var atskillig tyngre enn dagens gummidekk
og aksler med kulelager. Kj~rekarene mAtte ha med
niste og mr til hestene for belc dagen. Vann var det
langs vegen. Vi nevner «Vanntroa» ved ol1a ved
Rinde (Skrubbd~la), St~a, Gjerdemyra og Kurd01a.
Vel over heia v ar del like tungt for hestene Aholde
igjen Ul bakken ned til brygga ved Merkebckk.
Varebua nede ved Toke hadde to rom . Det ene
rommet var beslll.n med metallplater. Varene mAtte
sikres mot mus og roller.
BAten «Toked~len» hadde fast rute langs hele
Toke. Den var innom mange plasser f~r den kom til

Her ser vi Kil i den tiden del ble skipet is med beiler. Bak isrenna ligger «DangedalsbuQ».1 bakgrunn ser vi begynnelsen
QVRindekleiva. som var den lunge slarten pel varelransporten Iii Drangedal. Ved brygga i/orgmnnen wen/or Tinggdrden
ser vi en annen bell som drev med trafikk mel/om Kil og Krager¢, «Fram». Den var nok mer beregnel pel passasjertrajikk.
Bildet har lidligere suJu i Arven nr. 2, 1982.
8
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Prestestranda. der varene ble taU i land
ved «Buene». Del var ogsA en armen bAt.
«Turist». som trafikkerte pA Toke.
Da jembanen ble ferdig i 1927. ble
transporten om Merkebekk svrert redu
sen.

-

I

Biltransport
I tiden rundt 1. verdenskrig korn bilen
inn i varetransponen. Det ble stiftet et
firma: «Transponkornpaniet»av herrene
Th. R0nholt. Eiler 0ygarden og Jon
Aab0e. De kj0pte laslcbil og dreiv med
varetranspon pA strckningcn Kragcr0
Drangedal. Senere korn Jon Torsdal , Kris Slikser buene i Prestestranda ul idag. De er nyrestaurerte og tar seg godt ut.
Lian Revsalen og Johan HaugoJD, inn i Som en ser, tllr buene po h¢ye pteler. Dette skyldes at Toke ble sterkt
bildet. enten sam rnedeiere ellersjAf0rer. regulert, ea.4 ,6 meter opp, og noe ned i t¢rkelider. (Foto:lng Aase.vegvesenet)
Utgangspunktet var en star garasje pA
For ca. 55 ar siden ble et areal pA motsatt side ay
Reysalen. (Sannidalskrysset). Garasjen er siden den
veicn
kj0pt inn og et s10rre bygg bie salt opp. Deue er
gangen ornbygd flere ganger. F0rst ble det oppsatl
det som Idag er Sannidal Bilverksted rned bensinsta
et tilbygg hYor J0rgen Hauk0Y drey kolonialbutikk
sjon og butikk sam har en arbeidsstyrke pA ca. 15.
i noen AT. Det ble ogs! satt opp en enkel bensin
on.
pumpe.
SA korn Gunnar R0nningen d.e. inn i bildel. F0rst
ble garasjen kledd om og ble isolert. og el vinkeI
I et senere Dr. av 4<Arveo,. skal vi ta for oss
bygg ble pAsatt. Butikken ble da utvidet og fikk
transporten av t0mmer og kvarts som foregikk
navnet Sannidal Landhandel.
i Kit Vi har ogsa et Kilskart rra 1892 som er
Senere ble bygningen modemisert og utvidel. 2.
tegnet av sersjant O. Farsj0, med opptegnelse
etg. ble pAbygd og en tid drevet sam hotell. Del var
av grunneiere og takst p~ husene.
da kafe og buLikk i 1. etasje.

VedMerkebekkble varenefra Krager¢ lastetover; «Toked¢len» . Deue bildetsom v; har IantJraDrangedal Bilrulers lubileumsskrift,
vi er lastebilen Iii «Biltransport Kompaniet» j Sannidal som kemmer med varelle Jra Krager. Bildet erfra 1920, og da var del begynt
abli mer vanlig med bi/transport . I kassene pa brygga er del nok margarin f ra «Krystal MargarinfabriU » i Krager¢'.
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T0 mmerfl0ting
I «Arven» nr. 43 var det to bilder fra
t~mmerfl~tingen i Lindheims-vassdraget som
viste karene i arbeid og med kafferast. Na har
vi faU lane noen notater som Lars Lindheim
skrev ned i 1977 om t~mmer- og vedfl~ting i
det samme vassdraget. Det er na over 40 ar
siden det ble fl~tet t~ mmer her i distriktet sa
det kan vrere fi nt a fa samlet noe stoff om
deUe.

Fossvannselven
Det var en vanskelig elv A fl0te for den var sA av
hengig av vinden. Det ble brukt lite vann pA elven og nAr
vinden sto mot strupen, drev ikke t0mmeret ut og da var
det stopp med fl0tingen.
SA var det A bruke natta for da var det som regel
nordavrer. Det var Abegynne om kvelden og holde pA sA
lenge det var lyst nok til Aarbeide. Da var det Ata en pause,
og da satt vi pA fjellet mellom dammene. Der er nok kokt
meget kaffe og fortalt mange historier.
Fl0tingen i Breivann gikk greit nAr det var nordavind.

F l(Jtingira St(Jlevann til sj(Jen
St0levanns-dammen ble bygd i 1910. Fl0tingen fore
gikk i juni miUled. Storparten av t0mmeret kom fra
St0levann, endel fra Fossvann og Lindheimskjenna og av
og tillitt fra L0nstravann og Breivann. Arlig kvantum var
700-800 kubikk, av og tillitt mer.
Fl0tingen St0levann-Fossvann gikk pA en lang dag
med et mannskap pA 5-6 mann nAr t0mmerrennene var
nye, men nAr de var gamle, kunne det bli endel repara
sjoner og det tok tid. E n t0mmerrenne varte i ca. 15 AT.
Fl0tingen ned Fossvann gikk fort og greit. Fossvanns
dammen ble bygd ca. 1890, kanhende litt f0r, jeg vet ikke
sikkert.

B reivannselven
Mannskapet var 10-12 mann. Dammen med vedlike
hold tilh0rte Kj0lebr0nd, men skogeieme hadde rett til
fl0ting av t0mmer og ved.
Det ble brukt mer vann og det ble noksA stri str0m og
mer hardf0rt. Det kunne gA godt, men den kunne ogsA vrere
arbeidsom.
De som var med hvert Ar, hadde sine faste plasser, og
det ble «Pers avstikker» og «Torjuses steiner». Fl0tingen
kunne gj0res pA en dag, men da kunne klokken vrere ni
om kvelden f0r vi var ferdige.
Med nordavrer gikk det greit A komme ned Ilesj0.

tt

ogsa i andre vassdrag i Sannidal ble det drevet med t¢mmerfl¢ting. Her er et bilde av de som var med pa t¢mmerfl¢tingen
pel Kvennbekken ved Wasj¢ i 1948. Fra venstre Anders Hegland, lsak Waasj¢, Leif Waasj¢, Bj¢rnar Nesland, Bj¢rn
Hegland, Ragnhild Waasj¢, Knut Tveitereid, Gunnar Waasj¢. Erling Waasj¢ , Hans Gunnarsen og Gunnar Holtane .
Sittendeforan Jon Waasj¢ og Tor Waasj¢.
1 0
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Del var som regel folk pA Eikeland og Dalen som hadde
den job ben.

IlesjfJelven
Mannskapet her var 10-12 mann. Det var en vanskelig
dam A trekke opp plankene, og det ble noen ganger litt
lite vann i elven og da gikk det ikke sA godt. Det vanske
ligsle stykkel pA elven var pA «vaskerplassen», for der
var det vondt Akomme til med arbeidet Vi rakk om trent
det sarnme om dagcn som pA Breivannselven.
Ned M~rlandskjenna gikk det som regel fort og greil.

Fl~tingen var over og den foregikk i tiden 10. juni til
Sl. Hans som var leveringstiden for l~mm erel.
Det ble ogsA fl0tet t0mmer fra L0nstravann til Foss
vann, men ikke hvert Ar.
Siste gang del ble fl0tet l:0m mer til Kj~lebr~nd var i
1955. I 1956 bledet bygdvei tilS t~l evann. PAsammetid
ble det arbeidel pAvei til Skumpen, men det gikk 8-9 Ar f0r
.den var ferdig. Siden har bilene overtatt t0mmertransporten.

Vedfl¢ting
Detbleo gsAfl ~tet vcd.

KjfJIe brfJnd
Mannskapet her var 6 mann. Det var en grei elY A
i nAr a1t var i orden og likedan f~ringen til
«Stumsnesbukten», sam var stedet vi leverte l0mmeret.

fl~ te t~mmer

Del var en strijobb, for vi mAtte
gA natt og dag, for eikeveden hadde lett for A sekke. Som
regel var detskift pA el d~gn. Landsettingen ble pA forskjel
lige steder mndt kilen i Kj0lebr0nd .

En natt med vedfl¢ting i Ilesj¢
Dette a enfortellingfra den tiden da det ble
fl¢tet t¢mmer og ved i vassdraget til Kj¢lebr¢nd.
leg skulle Jrakte en vedsoppe ned llesj¢ og det
matte gj¢res om natten i nordawu.
Veden komfra St¢levann og
var den kom
met til llesj¢ og lii ved munningen av Brei
vannselva. Det er tidlig pa kvelden og det blaser
j ra vest og veden bUr pressel litt sammen mot
land. Solen sam star law over asen ved Urberg,
sender sine strafer pa land og vann og del glitrer
i b¢fgene. Skyggene blir lengre og lengre og
vinden begynner a sti/ne, og det danner seg
m¢rke veia pa b¢lgene, og da er det ikke sa lang
tidf¢r det bUr omsiag til nordawu.
Presset pa veden avtar og de n siger utover,
men igien kommer det en vindkule og setter den
mot land. Det stUner straks og vede n siger utover
igjen, det sa ut· som den haster for a komme
avsted.
Solen er galt ned og det er blitt stille pa
vannet, og na ma jeg komme i gang. Detf¢rste er
a j a ut trossa ogja drat! soppa over til ¢yene og
det gar fint . Nordavinden f riskner til, trossa bUr
hosner og vedsoppa seiler avsted pa egen hand.
Na er det godt hap om a kommefrem til dammen
i l¢pet av natten.
la na er deE tid til a koke kaife og fa seg mat.
Mens kaffen koker , ser j eg pa vannet, og M¢rje
!leta, og liv er del overall. I vannet vaker fisken
og i M¢rjeheia synger aUe varens sangfugler av
full hats, og rugda lar seg h¢re der den trekker
langs lia . I reining av ~ifJell h¢rer jeg en

na
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orrhane sjoge et par ganger, men det blir ikke
mer.
Det er blitt den m¢rkeste tiden av natten
og all juglesang er stuttet , bare vindens sus i
ospelauvet og b¢lgenes klukk mot prammen h¢
res. Da h¢rer jeg en enslig Iyd inne jra skogen,
pip, p ip . Det ma were en jugl som ikke har jatt
syngef¢r.
Men tiden gar og jeg jar se etter hvor langt
soppa er kommet. Etter a ha rodd en StUM jar
jeg se den, men det er enna langt igjen , sa jeg
ror ned til Skvampleberg, gar i land og setter
meg.
og b¢lgenes ens
Nordavinden er sterkere
formige klukk, klukk mot prammen gj¢r at jeg
sovner, men vakner snart. Et lavt takedis driver
over vannet, men ¢yene, hvor er de? Der borte
ved Katsund ser jeg de. Det er bUtt lyst, solen
skinner pa heitoppene, ¢yene er kommet pa
plass etter sin nattlige «utflukt». leg var nok vill
av retningen nar jeg vaknet.
Soppa er i godt drev og de! blir ikke bruk
jor trossa. Om en stund fa r jeg svinget den inn
til dammen og belagtden. leg er ferdig med mitt
arbeid og kan reise hj em.
Det var en minnerik natt fra solen glitret i
vannet og gikk ned bak asen ved Urberg. Fugle
nes sang. OspeLauvets sus j vinden. Lyden jra
Brei vannselva som kom i b¢lger med vinden.
Del Lysnet etterhvert, solen kom 0PP og juglene
sang , en ny dag var kommet.
Lars Lindheim.

na
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Milorg i Kragerpdistriktet
Av Rolf Hagner, omradesjef
Vi fortsetter her med Rolf Hogners be
retning fra oppretteisen av Milorg i Krager~
distriktet. F~rste del sto i nr. 43.
I sepl.ember 1944 ble detopprellet «celler» i 01705 .
De skulle tilsammcD bestA av 70-100 mann. Delle var en
regulrer mobilisering , og det var en slor sjanse A ta, for
mange mann forsvant plutselig fra sine hjem. Det ble valgt
ut lTC steder som passel lil fonnMet. Del var Breili ved
Jysereid, Myrheim i T0rdal og noco hyttcr ved Nakksj0.
Distriktssjefen godkjcme planen, og Lid og reisemAte ble
be lemt. P<\ dcnne tiden kom ogs<\ beskjeden om at offisc
rene i disLriklet mAtte g<\ i dekning, for de kunne risikere A
bli arrestert. Delsistnevnle ftkk nesten ingen b tydning, for
offiserene skulle vrere cellelederc,
Den hardeste jobbcnpA dcnne tiden fikk forsynings
ljenestens folk. De mAne skaffe til veie alt som skulle
brukes av malvarer og bygningsmateriell. Det var fremde

les slor mangel pA vApen, for del var bare kommet et
ubetydelig antal!. Tobakk var ogs<\ mangelvare, men Sab
gjengen skaffet til veie el belydelig kvanlum ved A gj0re
innbrudd pA Krager0 jembanestasjon. Dette innbruddet
ble gjennomf0rt pl\ etlidspunktda «celJene » var i oppl0s
ning, s<\ gutta i «cellene» fikk ikke srerlig bruk for del. Del
var en ulempe at «ceUene» ble opp10sL For det f¢rs te var
deL faren ved at s<\ mange mann vendte hjem, og at mange
mennesker var koblel sam men og visste for meget om
hverandre. For det andre den virkningen del hadde pA
tilliten til Milorg.
Gulta hadde bare godt av treningen, men hvis det
hadde vrert nok vApen , haddesikkert resultatet av celle
virksomheten blitt et helt anneL
I november kom fl yslippet sam var ventet pA
lenge. Det kom ved Langmyr i T0rdal. Det var bestemt
at det slculle komme to fl y den natta, men det var bare eL
som slapp. Srermeldingen am fl yslippel kom i London-

Sabotasj egjengenfolograf ert pa Asheim i Kammerfoss. Det var noen av disse karene som var med og sprengle Solberg
bru 9. april 1945.Herer alle som var med i gjengen: Kare Juul. lIjalmar Nilsen, OddJ¢rgensen. Kn ut Buen. Eistein Rune ,
Einar Grimsrud. Reidar Solum . Rolf J¢rgensen, Oskar Johnsen . Ragnar Liljedal, Olaf Marthinsen og S. Meh lum.
1 2
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sendinga, og var gjentakelse av en bestemt
bokstav.
Transporten fra den f0rste droppeplassen
var lang og tung, derfor ble det bestemt Afl ytte
den til Tranmyra i Kroken . Her ble det ventet
forgjeves i tre dager, det kom ingen fly . OgsApA
denne plassen var del visse ting som gjorde at
det mAtte skiftes droppeplass. Denne gang ble
MAvann i Kroken valgt. Her kom del i all tre
fly slipp, som for del meste inneholdl engelske
Lie E nfield rifler, Stengun maskinpistoler og
Brengun maskingevrerer, foruten ammunisjon
til disse og en del sabotasjemateriell, st0vler og
en sender og mot taker for radiotelefoni. PA
dette tidspunkt fantes f01gende pA de forskjel
lige lagringsplassene i distriktet:

EggevC1gbrua etler at den er sprengt. Ekspiosjonen var sa kraflig at den
kunne h¢res helt Iii Krager¢.

Gevrerer m!bajonetler
232
Slengun m/magasincr
64
Brengun m/magasiner
14
HAndgranaler
176
Ammunisjon 9 mm
77350
Ammunisjon 303
25350
Sprengstoff PE 2
200 kg
Detonatorer, lunte og primers (tidsinnstilling) til
delLe.
Etter ordre fra distriktssjefen ble del forberedt
angrep pA S0tlandsbanen. Delte var den hitill st0rste opp
gaven som var blitt tildelt D 17. F0rst var del meningen A
sprenge Heldal jcmbanebru ved NeslandsvalIl, men da
denne 1A for mer vApenlagrene og transportveicne for
vApen. ble dette forslagel forkastet til fordel for S0ndrA
jern banebru syd for EggevAg. Dette var en ganske slorbru .
Den ble sprengt sist i januar, og eksplosjonen var sA kraftig
at den kunne h0res helt ned til Krager0. Tyskeme var straks
pAplass, men del f0rte ikke til noe uforutsett. Etter ca. en

mAned var brua sau sammen igjen, og del var aktucll med
en ny spregning.
Denne gangen ble Solberg jembanebru 0S1 for
Drangedal valgL Denne spregningen ble foretalt i april.
Brua ble rcparcrt pA 14 dager, men da lyskeme hadde truet
med represalier i Drnngedal, ble en bru i Gjerstad taU ut
som sprengningsobjekl. Denne brua ble aIdri sprengl, for
del kom ordre fra distriktssjefen om at all sabotasje skuUe
opph0re.
Den 1. april kom tre instrukt0rer fra Skien. De
hadde blitt uurertiEngiand.lnstrukt0rene tokda en gruppc
av gangen pA skauen, hvor de fIkk instruksjon. En av
leirene var ved Bjv;mehytta ved J ysereid. Den ble overras
ket av tyskeme den 17. april. Da tyskeme korn fram, h0rte
de skyting bak byua, og trodde at del var en mindre tysk
tropp som hadde kommet fra motsatt kant. De sendte da en
mann inn i hytta for Aopplyse om at hytta var omringet. I
hytta var del bare to kokker, og de pr0vde Astikke av. Den
ene greide del, men den andre ble tatt AIle de andre i

Slik ble en aksjon nedtegnet i 11 punkter:

Melding om militrer aksjon
Utf0rt den 9/4-45 .
1. Aksjonens art: Sprengning av jembanebru.
2. Sted: Solberg bru pA S0rlandsbanen 0st for Drangedal st.
3. Hensikt: Sette S0rlandsbanen ut av drift for Lyske transporter m. m.
4. Plan: Brua tegnet og beregnet av Einar Grimsrud. Brua skulle kuttes pA etl sted. Deltageme ble samlet pA
Kroken dagen f0r og sprengstoff m. m. ble gjort klar. Nalten f0r aksjonen ble en robi'l t tatt pA Tokevann og
karene skulle ro til et sted et par km syd for brua. Resten ble tilbakelagt til fots. Rcttrell sam me vei.
5. Deltakere: Einar Grimsrud , Eistein Rune, Gunnar Grunnsund, Ragnar Liljedal, Knul Buen.
6. Utf0ring: E tter planen. Med plastik og eksplosiv lunle ble brua kutletover. Den fall sammen, men ble hengende
del vis pii en bjelke. Dette gjorde dog ikke reparasjonen lettere.
7. Resultat: S0rlandsbanell ute av drift for tyskeme i bortimot 2 uker.
8. Ansvarlig for beslutningen om aksjonell: OmrMesjefRolf Hagner.
9. Ansvarlig for planleggingen: Nestleder i sabotasjegjengen, Einar Grimsrud.
10. Ansvarlig for utf~ringe n: Einar Grimsrud.
11. Om aksjonen er utfj:lrt etter ordre, direktiv el. lign.: Etter ordre rra SL ved distriktssjef Qvenild.
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insrruksjonsgruppa kom seg vekk, men i hylla fanl lys
kerne en del pass , sA aBe mAlte gA i dekning . Del ble likevel
fOrelall en del arreslasjoner, men aIJe de arresterte ble
10slatt elter kort tid.
PA etlervintcren og vAren viste tyskerne stor inter
esse for Krager0-distrikleL Skogene ble gjennomtrAlel av
tyske tropper. H usunders0kelser og veikontroller h0ne til
dagen orden. Under en transport var del blitllagtigjen noe
sprengmateriell under noe bar. Deue var det noen som
fan t, og anmeldte. Denne saken ble ordnel ved al noen
karer viftet Jitt med pistolene for dem, og tvang dem til A
si at sakene var funnel el hell annet Sled. Delle gikk bra. I
Kroken ble del funnet en fallskjerm og noen engelske
st0vler, men dette gikk ogsA bra.
Krager0 fikk ogsA bes0k av angivere. D 17 fikk i
oppdrag A likvidere den mest beryktede av dem , men da
var han forsvun net. PA Victoria Hotell ~ deL forlagt 6-8
«gendarmer». De utgav seg n ere ganger for Oyktninger. og
fors0kte Anarre folk. Dc viste spesiell interesse foromrc'lde
sjefen og vApensje fen, sA disse mAlte gA i dekning.
«Gendarmenes» nrergAenhet ble etter hvert megel stor. sA
del ble s0kt distriktssjefen om tillatelse til A likv idere en
av dem, «tjukken». Tillatelse ble gilt, men han skuUe heist
lik v ideres i kamp , for da ble sjansen forrepresal ier m indre.
Pi omtrent samme tidspunkt hadde noen medJemmer av
Milorg vrert pA Brer0 for Askaffe en del utstyr. PA tilbake
Luren skulle n oen mann sell i land pA Skrubben. Da en
hadde gAlt i land, h0rtes «Hltnde hoch», og deretler
«schiessem>. J dette 0yeblikk cr det el av medJemmene
griper en maskinpistol og fyrer mot land. Reslen av karene
unnlatl e ieren av bAten og han som skyter, hopper i vannet.
E ieren av bAten fM starlet den igjen, og fAr plukket opp
karene fra vannel. Deretter forsvinner Mten igjen uten at
noen i den blir sAfet. Det viste seg sen ere at en tysker ble
drept, og en sATet. Det var ikke «tjukken » som var blitt
drept, men «gendarmene» hadde fAu en skrekk i livet.
SA senlsom 7. mai 1945 varGeslapo fra Kristian
sand i Krager0. De skulle da forela en arrestasjon, men den
f0rte ikke til noe.
Under den tyskekapitulasjon rykket Hjemmcfron
tens lcarcr fram og overlok makten til de lovlige norske
mynd igheter begynte sitt virkc igjen. Hjemmefrontens
karer forctok ogsA arrestasjoner av Gestapo-folk. Etter
endt oppdrag gikk aile medlemmene av Hjemmefronten
tilbake til , iv ilL arbeid igjen.
(Se for0vrig Arsskrift for Krager0 og SkAt0Y
H istorielag 1980: «Krager0 i krig og fred»).

Melding om militrer aksjon
Utf0rtden 14/8 1944.

1. Aksjonens art: 0deleggelse av bensinbe hold
2. Sted:

ning.
1. Veivesenets bensinsl. ved Sannidal

3000 1.
2. To lanker pA Sannidal bensinst.
2000 1.
3. Tank pA Tangen bensinsL
1100 I.
3. Hensikt: 0delegge lyskemes bensinbeholdnin
gee ved stiUe sabotasje.
4. Plan:
Planen gikk ut pA at det skulle benyttes
sukker til A0delegge bensinen, men da
del pA det tidspunkt nesten ikke fantes
sukker i bygda , ble del besluttet Abruke
m0rk sirup. Denne ble lilt fortynnet og
hel t pA tankene.
5. Delt.agere: Thoma') Carlslen, Jens Carlsten , Jon
ny Larsen, N ils Halvorsen , Ragnar
Ab0, Kr. Einertsen.
6. Utf0ring: Aksjonen ble utf0rt mellom kl. 1 og 5
om natten. Klokkcslettet var avtalt pA
forhAnd slik at de so m var uttalt som
vakler kom tilstede kort lid f0r pAfyl
lingsgjengen. Lokkene pA tankene ble
skrudd 0PP og sirupen slAtt pft.
7. ResuItat: Ved senere pr0ve av bensinen fra en av
tankene ved Sannidal bensinst. viste
del seg at motorene ganske snarl be~
gynte Afuske. Til sluu kunne motorene
beke seg sA de stansel. Sirupstilsetn in
gen var muligens noe liten, med det var
urAd AfA tak i mer.
8. Ansvarlig for beslutningen om aksjonen:
OmrAdesjef Rolf Hogner.
9. Ansvarlig for planlegging: GruppesjefKr.
Einertsen.
10. Ansvarlig for utf0ringen: Lagf0rer Ths. Carls
len.
11. Om aksjonen er utf0rt etter ordre eller dink
tiv: Etter ordre ira SL ved distriklssjef
Qvenild.
01 705, Krager0, 30. august 1944.
Omrfldesjefen.
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"Budstikken" advarte om arbeids
mobiliseringen av norsk ungdom i 1944
I sisle nummer av "Arven" foneller Rolf Hogner fra
krigsArene i vArt distrikt, der han selv i en viktig periode
var omrAdesjef. Han nevner Quislings arbeidsmobil isering
av norsk ungdom i Arsklassene 1921, -22 og -23, og
beklager at den illegaJe avisen "Budstikken" ikke fikk:
advartom deLte, fordi den ikke hadde noen redakt0r (fra 8.
februar 1944 Li16. jUn! s.A.).
Opprinnelig var "AT" eller arbeidstjenesLen et helt
upolitisk forelagende. Den ble organisert av Admini
strasj onsrMel sommeren 1940, og skulle vrere frivill ig.
Tanken var A skaffe uoge gutter sysselsetting og hjeJpe
jordbruk og skogbruk med arbeidslmlft.
Men etter hvert ble AT mer og mer nazifisert; del
ble drevet propaganda for NS, og mannskapene ble uLkom
mandert lilA delta i parader - i unifonn og moo spade pA
skulderen. Befalskorpsetbesto eller hvertav mest nazisl.er,
og den tyske nazihilsen ble innf0rt for aJl befaJ.
Slik siLuasjonen var blin, kunne man frykt.e at AT
mannskapene ville vrere de f0rsle som kom i fare80nen ved
en mobilisering av norsk ungdom til tysk krigstjeneste.
Derfor ble det 26. februar 1944 sendt ut over hele landet en
parole, som endte med en oppfordring til streik mot AT.
Denne parolen kom ikke til Krager0 gjennom "B udstikken"
da avisen var uten redakl0r elter 8. februar.
Parolen ble kringkastet fm London 15. mars, og det
ble uurykkelig sagt at den var "fea Hjemmefeontens le
delse ". Det var f0rste gang det ble sagt Apent at del
eksisLerte en sentralledelse fra motslandsbevegelsen i hele
landel. Tidligere hadde man unngALt dette av sik
kerhetsgrunner. NA Starlet en propagandaoffensiv mot
AT under slagordeL "V rer sterk og gj0r andre sterke!" En
rekke sabolasjehandlinger fulgte mOL AT -kontorer for A
0delegge kartotekkort m.m.
19. mai 1944 Kom sA nazistenes kunngj¢ring om
regisLrering av Arsklassene 1921, -22 og -23, for dem en
konsekvens av loven om "den nasjonaJe arbeidsinnsats".
Bakgrunnen var denne: I dypeste hemmelighet hadde
Quisling vinteren 1943-44 tilbudt tyskeme 50.000 nord
menn til krigstjeneste pA 0slfronten. Terboven stilte seg
avvisende til planen.
Men sA, 17.januar 1944, sendte "minister" Riisnes
et forslag til den tyske general Berger om mobi lisering av
minst 5 Arsklasser i f0rste omgang, til sammen 75.000
mann. Brevet ble kopiert av en dame pi't generalens for
kontor, og det Iyktes i AnA Crem til molstandsbevegelsens
ledelse. 14. mai var deres nye parole klar og ble distribuert
over he Ie landet. En rekke sabotasjeaksjoner mot regi
streringskonLorer understreket viktigheten av saken, og
oppslutningen om Hjemmefrontens parole ble meget sLor.
Bare fAi deaktuelleArsklasser m0tte tilregistrering. Gutter
over hele landet gjorde sirl beste for Akomme seg vekk.
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For Milorg i Krager0 og redaksjonen av "Bud
stikkcn" oppsto store problemer da bl.a. Nils Beldal og
Einar Foss mAtte flykte til Sverige h0sten 1943. Fra 22.
august til 8. februarvar KnulHregeland O lsen redak:t0r. SA
var det igjen stopp, til begynnelsen av j uni 1944. Da kom
Erik Arentz, E ystein Rune og E inar Grimsrud inn i bildet
"Budstikkens" f0rsteside6. jun i gjelder appeUen til
Arsklassene 1921,-220g-23: "Parolener: aJle mAgj0re sitt
ytterste for ikke A bli grepet av tyskem e og nazistene.
Lrereme ble tvangssendt til Nord-Norge og studentene
lrdnsponen lil Tyskland , men i dag gj0r Arsklassene 21
22-23 den st0rste innsats for silt land ved ikke A la seg
gripe. Og parolen til aJle nordmenn er: S0Tg fo r at guttene
ikke blir grepet. Snakk ikke om hvor guttene er hen, men
snakk om hvor tyskeme og nazistene ferdes, sA guttene kan
bli varslet i tide."
Avisen fortsetter med A forlelle at Hjemmefronten
har rettet en appeU til aile norske b0nder om A nekle A La
imot AT-gutter og AT-jenter som hjelp ijordbruket. De
oppfordres istedet til A ta imot den ungdom scm frivillig
s0ker arbeid.
Videre refererer "Budstikken" eksempler pA hva
som har hendt enkelte steder med slike 80m har latt seg
registrere; fra en bygd ble f.eks. fern bondegutter sendt til
de tyske anlegg i Mo i Rana. Redakt¢rene av "Budstikken"
formidlet i denne avgj0rende tid av lcrigen vesentlige
meldinger fra London og Hjemmefront.en, og de brakte
nyheter om krigens gang. Dessuten rlkk leseme av den
illegale avisen vite om hva 80m skjedde med j0dene i de
tyske konsentrasjonsleirene.
Nazislenes arbeidsmobilisering av Arsklassene
1921, -22 og -23 opptar mye plas s i avisen. De som var
r¢mt til skogs for A unngA mobilisering, ppfordres lil
forsiktighet, og til ikke A vende hjem, selv om Q uisling
lokker med aldri sA mange i¢fter. 9. august advarer "Bud
stikken" pA vegne av Hjemmefronten: Nazistene sender nA
politi mndt i hjemmene for Aforh0re foreldre og s0sken om
hvor guttene holder til. "Husk: ingen rnA r0pe noe, si du
ingenting vet " Del antydes ogsA at tyskeme kan tenkes A
La gisier; de som er i fare8Onen, rnA holde seg i a1armbered
skap. "V rer sterk og gj0r andre sterke! "
De tre redakt0rene av "B uds tikken" var utrolig
modige. De var fullt klar over den risiko de 10P, men de sto
pA, og gjorde en jobb ingen kunne &ion bedre. Og nAr det
gjelder mobiliseringen av de tre Arsklassene, var det bare
rra 14. mai til 6. juni at "Budstikkcn" ikke flIck sendt sine
advarsler. SA kom de med full tyngde.
Inger Sandberg.
KlIder:
"V Art folks historie". bind 9, Arsskrift for Krager¢ og SkAt¢y
Historielag 1981: Inger Sandberg: Historien om "Budstikken".
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Her ser vi 13 stykker sam skalpa tur medfraktebaten til Svendsen i Kil. Vi har
navnet pa 11 av de sam er ambard. Staende fra venstre: Herman Nilsen, Egil
Svendsen, Karl Svendsen, Magna Mjelland, Ingvald Svendsen, ukjent, Gina
Svendsen, Kristaffer Einertsen, Marie Einertsen. Sittende fra venstre: J¢rgen
Svendsen, Anna Nilsen, ukjent ag lngebarg Svendsen. Bildet kan were taU ved
brygga i Kalvika, ag det er hus i Oksebasen vi ser i bakgrunnen. Bildet harvifatt
zane av familien Svendsen.
Sats og try kk : Kragera Aksidensllykkeri A.s

