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MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG 


Frithjof.Thorbj~rnsen ble Sannidal 

Historielags tredje reresmedlem 


Mye heder og rere pa arstn~tet 

Etter at regnskapene, Arsberetningeo og 

valgene varferdig gjennomgi!.n pi!. Arsm~tet 
i Historielaget i mats, ble Frithjof 
Thorbj~rnsen utnevnt tilSannidal Historie
lags tredje reresmedlem. De to f~rste var 
Torkel A. Tande i 1986 ogThomasWast~l 
i 1987. 

FrithjofThorbj~rnsenhar vrert en av de 
drivende krefter i laget de siste 15 mne: 
styremedlem 1980-89, fonnann 1985
89 og aktivt medlem av redaksjonen i «Ar
ven» helt siden starten i 1981. Dessuten har 
han vrertmed pi!. mange dugnaderi Historie
lagets regi. Fonnannen overrakte et diplom 
som bevis pi!. reresmedlemskapet sammen 
med en blomsteroppsats. 

Som det framgAr av Arsberetniogen for 
Historielaget for 1994 (se forrige nummer 
av «Arven») var flyttingen av R¢sbekkstua 
fra Mo til Bygdetunet den viktigste saken 
for Historielaget i fjor. For jobben som 
primus motor for dette arbeidet samt for en 
hel mengde annet arbeid pi!. Bygdetunet han er Sannidal Historielags Iredje teresmedlem. 

FrithjofThorbj¢rnsen har mottall diplom og blomster som bevis pc) at 

8.rnai1945--1995 

En stor del av dette nummeret av 

«Arven» er viet frigj¢ringsjubileet. 

Kil 8. mai 1945. Bildet er tidligere vist i «Arven» nr. 39. 



gjennom snart 20 Ar. fikk Johannes Wasj~ 
et rosmalt fat fra Historielaget. Fonnan
nen takket ham for pAgangsmot. utholden
het og fagmessig ulf¢rt arbeid. 

RUDdt 60 personer had de funnet veien 
til Arsm¢tet. Dette er frerre enn vanlig. men 
tar en et forrykende sn¢vrer i betraktning. 
var framm¢tet meget bra. 

Medlemmene vedtok A opprette en tur
komite innen laget. Dessuten mAtte for
samlingen ta stilling til et innsendt forslag 
om A heve medlemskontingenten fra 20 til 
50 kroner. Dette var en stor ¢kning, men 
siden20 kronerharvrertkontingenti mange 
Ar. bledetingendebattom saken. 50 kroner 
i medlemskontingent ble vedtatt enstem
mig. 

PA Arsm¢tet hadde festkomiteen som 
vanlig s¢rget for utmerket bevertning. og 
praten gikk sv rert liv lig rundt bordene i den 
lange pausa. Lodds alget innbrakte fOr¢vrig 
nrennere 3.000 kroner, noe vi selvf¢lgelig 
rnA si oss veldig fom¢yde med! 

Etter maten viste fonnannen lysbilder . 
fra Bygdetunet. Mange nikket gjenkj~n- Johannes WdsJ¢fikk etfintfatfor silt arbeidpdBygdetuneli mange dr. 

nende til hus og gjenstander der oppe; andre ble 
kanskje overrasket over hvor mye fint som faktisk 
finnes pA Sannidal Bygdetun! 

Bygdetundagen ble ogsA viet stor plass, og mange 
av bygdas bAde unge og eldre tr!dte fram i fordums 
prakt. Slutten av lysbildeserien var viet reisingen av 
R¢sbekkstua. Huset korn gradvis opp, dog mye for
tere enn i virkeligheten. Dette var et rneget m¢ysom
melig arbeid, noe sam ervanskelig A fA fram bare ved 
hjelp av «d¢de» bilder. 

Etter bildene og noen allsanger bega forsamlin
gen seg ut i sn¢vreret. 

Ref. 

Historielagets styre og 
komiteer for 1995 

Styret: Ragnar Gr¢nAsen, leder (gjenvalg), Rei
dun Heldal. nestleder (gjenvalgt). Anne SylU1¢ve 
Gr¢nstad, kasserer, Signe Torsdal, sekretrer, Lars 
Jacob Moe, styremediem, (gjenvalgt) . 

Varamenn: Knut M. Skarvang. ny, Marit Sn¢ils, 
ny, Inger-Kristine Bratiand, ny, Olav Tveitereid, 
(gjenvalgt). 

Revisorer: Knut ASbj¢m Skarvang. (gjenvalgt), 
Bjame Lien, ny. 

Bygdetunkomiten: Ole Wast¢l, leder, Asmund 
Mostad, Lars Moen, TorWast¢l, AlfBakken, Kjellfrld 
Enggrav, Karl Nyland (alle gjenvalgt). 

Redaksjonskorniteen for «Arven»: Frithjof 
Thorbj¢msen. OddvarTobiassen, Ragnar Gr¢nAsen. 
Kontaktmann: Olav-Arvid WAsj¢. Kasserer: Liv 
Gr¢nAsen, aIle gjenvalgt. 

Valgkomiteen: Tellef WAsj¢, Ragnhild WAsj¢ 
og Else-Marie Eidet, aIle gjenvalgt 

Festkomiteen: Ellen Bjerva, ny, Helen Tobias
sen, Torveig Skarvang, Torunn Baann, Kari Olsen, 
Sigrun Briltane, Kai Oddaker, Hilkon Fuglestveit, 
aIle gjenvalgt. 

Varamenn: Kjellfrid Enggrav, Anne Sofie 
Aardalen, Isak WAsj¢, Age Johnsen, aIle gjenvalgt 

Grendemenn: 
Helle: 0ystein Jarandsen, gjenvalgt. 
Refsalen: Ruth Kristensen, gjenvalgt. 
Vadfoss-Kammerfoss: Arne R¢nningen, ny. 
KiI: Signe Baann, Einar Larsen, gjenvalgt. 
Kj~lebr~nn: Alf Martin Dalen, ny. 
Holtane: Asmund Mostad, Isak WAsj¢, gjenvalgt. 
Farsj~: Ragnhild Svenum, gjenvalgt. 
Moe: lngvald Halvorsen, gjenvalgt 

Nye medlemmer! 
Kjenner du noen som er interessert i Abli medlem
mer av Sannidal Historielag. ta kontakt med en i 

~ styret. Da vii det bli ordnet. 
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Dette bi/det erfra april 1945. Dafikk hjemmestyrkene vdpen som de pr(Jveskj¢t ute ved Trollvann. Det gikkjo ikke lydl¢st 

[ Bildeglimtfra. varen 1945 J 


for seg. men tyskerne hadde ikke lyst til d gd pd sk.auenfor d unders¢ke. Pd bildet ser vi i bakerste rekkefra venstre: Nils 
Eikehaug. Trygve Sundb(J. J¢rgen Holl.lngvar Halvorsen. Magnus Lindheim. Trygve Tangen. Johan R. Gustavsen. Jens 
Carlsten,1¢rgen Torsdal.Htlkon Fuglestveil, Anders Lundstr(Jm, Halvor Holte og Harald Vibeto. Midtre rekkefra venstre: 
Per B usk H alvor sen. J ens Thorsen, Hans L(Jnner(Jd, Torgny Haugom, Bjarne Holte og Gunnar Ellingsen. F ¢rste rekkefra 
venstre: Nils Wast¢I,KonradBrdten, KnUlDobbe.AndersLofthaug, HalvorHo It. Thomas Carlsten,1ohanKittiisen. Jonny 
Nyland. Gunnar Wang. AnIOn Aab;e og Nils Einertsen. 

Her servi enfinflokksom har pyntet seg til17. mai 1945.Bak star Liv 
Bratane og Agnes Moe. Pa benken sitler Knut Tor og Olav Bratane 
og KnElt og Lars Jacob Moe. 
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flalvor i stram «giv akt» med en stengun 
pa skuldra. Del var slike vapen som kom i 
flyslippenefra England. 
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Ungdommen er samlet pa Eike
haugen/or ca. 50 ar siden! 

Pd bi/del over ser vi datidens ungdom som er samlet 
til fest under krigen. De er fra venslre: Ingrid Eikehaug, 
Abraham Moe, Erna L(Jnne, NN, Gudveig Tveit, Reidar 
Aab¢e, Bodil Pedersen, Anders Lundstr(Jm, Torgny Skarv
ang. A/aug Eikehaug, Nils Eikehaug, Mosse Hegland. 

Margot Haugom og Per Aab(Je. Her er brukt de navnene 
de hadde dengang. (Bildel haT vifdu av Abraham Moe). 

Tegningen under er et annel minnefra 1945. Del er 
Torkell Tande som har lagel denne. sendl til Abraham 
Moe. Sistnevnte sto i butikk under krigen. og det kunne 
va:re lilt forskjell pd de varene han hadde a bypa til ulike 
kunder. Ikke alle var like velkomne! 

Atv~~""" Mot
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Arbeiderne bodde pa 

"Monte Car 0" 


.Om Dalsfoss f~rst i dette drhundret 
En fredag dro vi til Dalsfoss for Abes~Agnes Kittel

sen, som nA er 83 Ar. Hun bor fortsatt i det buset hun vokste 
opp i, Fjeld. Det het f~r BrAtane og er det eldste i Dalsfoss. 

Vi spurte om Agnes ville fonelle lilt om Bdtane i for
rige Arhundre. 

- BcAlane var husmannsplass under Svenum. 
Husmannen betaIte Jeia ved A jobbe visse dager i Aret pA 
gArden. Til BrAtane h~rte del en del jord. sA de kunne f~ ei 
leu og noen sauer. Det fulgte ogsA "gjes1e" med, dvs. at de 
lrunne &jete i skogen pA gArden. 

- Hvordan sA buset ut1 
- BrAtanestua var ei lila ~mrepA 6 ganger 7 meter, 80m 

bestod av Slue, et lite kammers og en smal gang. I stna var 
det en stor grue av grAstein, og grAstein var det i pipa ogsA. 
Ved Arhundreskiftet var huset i en veldig dArlig forfatning, 
og det mAtte fraflyttes. Det var forresten flere slike gamle 
boplasser rundt om i skogen her. Jeg lean nevoe 0vre og 
Nedre 0ygArden, Langmo, AlmedaJen, Heia, Bn\tane, 

DaIane. Stormyrseteren og Seteren. I 1900 var del bare 
Langmo, Heia og Da1ane som var bebodd. Da var ogsA _ 
0verland kommet til. 

Vi hadde lyst til Afl Agnes til Afortelle om anlegget 
pi DaJfoss. 

- Da arbeidene pA Dalsfossdammen 10k til rundt 
1900, blei det liv og ~re i det f~ sA stille samfunnet Del 
ble drevet bare med bAndkraft den gangen, og del var en 
mengde med stein som mAtte bores og skyles vell, 
samtidig som del ble tan ut stein i fjellet bAde pA ~stsida 
og vestsida, til de svrere murene i dammen. 

- Det mAtte veJ mange arbeidsfolk til pA et sApass 
stort anlegg. Hvor kom de fra1 

-Del var jo ikke bare bygdefolk 80m fikkjobb ber, 
men en mengde ira Drangedal, Gjerstad og Bamble ogsA. 

Da vi kom inn pA veiforbindelsene til Dalsfoss for sA 

4t 
-~~.,...:...

Aile karene som bodde po.~Klubben-:og : Monte Carlo» unde- nlegg - .......Da/sfio--~""""'........ r-a- ....- -e( av ~~~ss-dammen.":"'
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Dalsfossf¢rsl i dette drhundret . (Bildene tilh¢rer Agnes Killelsen). 

leDge sideD, fortalle Agnes at det bare var en kl~v- og 
kjerrevei sam gik.k bakke opp og bakke ned. For A fA £ram 
materiellet til anlegget. rodde de ned Tokke. Mye ble ogs;\ 
frakta med hest fra Kil til Fossen. Der ble det tatt pA ferje 
opp Farsj~- og Svenumvannct til brygga oppe yed Dalsfoss, 
og s;\ videre med hest opp til dammen. Del var naturligvis 
mange hester i bruk: pA anlegget. 

- Anleggsarbeideme mAtte bo pA stedel, og det ble 
bygd to store hus i Dals(oss og eU pA Solvang lenger nede 
i elva. Dalsfoss 0stre ble brukt sam kaoline og hotel!. Del 
var Signe Hansen fra Drangedal sam drev detle. Dalsfoss 
Vestre ble brukt til ovemalting for arbeideme. Der var det 
to store saler, en nede og en i annen etasje. De ble kalt 
"KlubbeD" og "Monte Carlo" . HerlAdel 12 mann ihver sal. 
SA var det to mindre rom i hver etasje sam ble brukt av de 
sam skulle stelle maten sin sj~l. Det var ogsA et lite hus ved 
sida av uthuset. Det ble katl "Kokeriel". Der vaska hotellet 
klrer, varma vann og kokte poteter for de sam stella mat sj~l. 

I 1909 kom kraftstasjonen i gang, og der trengte de bMe 
maskinister og hjelpemaskinister. Del gikk alltid to og to pA 
yakt. 

- Hvordan kom folk seg over elva i gamIe dager? 
- I eldre tider hadde de ikke bru over vassdraget. Hver 

famille hadde sin pram ved brygga til Aro over elva med. 
Ved sundet ved Nesland var del ferje til A frakte over bAde 
dyr og varer. Det var jo forreming pA Svenum i mange Ar, 
men omsider kom del ei hengebru over sundet. I 1921 fIkk 
vi ogs;\ flytebru her ved brygga i Dalsfoss. Det varoppsitteme 
her som kosta den, og det var star stas da vi fikk den. Men 
den mAtte taues vekk nAr det gikk t~mmer i elva ellernAr del 
var stor vannf~ring. 

- Husker du noe fra t~mmerfl~tinga? 
- Jeg husker gOOt at del var en lang I¢mmerrenne fra 

dammen. forbi K vemmoen og Dalsfoss 0stre og Ul i elva 
ved Berg. NAT elvekarene hadde "god vind" pA teksten, og 
reona gikkfull av vann og t~mmer, var det best A holde seg 
pA god avstand. Det hendte iblant at store stokker kom 
farende over rennekanten og otover marka. Men merkelig 
nok hendle del aldri noen ulykker. 

Vi spurte am hvordan de fikk kontakt med folk 
utenbygds da Agnes var ung. 

Da fortalte hunatdetfantes en telefonsentral pA stedet. 
Den ble del holdl "vakl" ved. Hvis det ringle til noen, gikk 
"vakta" ul pA verandaen og ropte til vedkommende. Var 
del el stykke vei til persanen, kranglet ungene am hvem 
sam skulle I~pe, fordi den jobben flkk de 25 ~re for. 

Til slutl ba vi Agnes tenke tilbake pA de 83 Am hun har 
tilbrakt i Dalsfoss. 

- Jegsynesdeterhellofattelighvordanallerforandrel, 
bAde i levemAte og folkclynne. I min ungdom var vi som 
en star familie Ilele grenda. Vi var pA fornavn med alle, 
unntalt «mesteren og frua». Dersom det var glede eHer 
sacg hos naboen, f¢lte vi med de i all Vi hadde alltid nrer 
kontakt med naboene. Decsom det ikke var drau vekk fra 
vinduene en dag eHef vi ikke s;\ de ute. mAtte vi bart og 
"kakke" pA vinduet for A b~re om det var Doe i veien. 

Aile hadde sill arbeid rundl omkring her i den tida. PA 
kraftstasjonen gikk del to mann pA yakt d~gnet rundt, og 
flere jobba ute dec. T~mmerfl~tinga hadde sine menn, og 
gArdene i bygda trengte folk bAde j skogen og ellers. 

NA er Dalsfoss el stille og ensomt Sled a bQ. 
Kraftstasjonen er fjemslyrt. og der trengs lite folk. AIle 
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Minner fra en annen tid· 
I innevarende skoledr har ri av elevene i 9. klasse ved Sannidal ungdomsskole 2 timer valgfag i 
lokalhistorie i uka. Disse har van pd diverse utflukter rundt omkring i bygda. 

I januar foretok elevene intervjuer medfire eldre personer, somfortalte om hvordan det var d [eve 
if¢rste del av dette drhundret. Defire er: Agnes Kittelsen, Thora/f Nilsen, Ruth Nordlie og Isale 
Aar¢. De foneller omforskje/lige sider ved livet, og det er bdde spennende og interessante ring 
som kommer fram. 

Vi takker intervjuobjektenefor at de tok imot elevene: Marianne Gunstensen, Heidi Merete Eie, 
Rikke Breimyr, Sin Eikeland Nilsen, Marit Hagen, Stine Dahlgren, Tor Erik Asu/fsen, Tor Inge 
Mobekk, Marius Eikeland og Kurt Magnar Skilbred Brdtane. 

Dette erfernte AretpA rad "Arven" presenterer intervjuer rnedeldre folki vArtnreremilj¢.foretatt 
av elever med lolkalhistorie valgfag pA Sannidal ungdomsskole. Vil noen lese alt dette i 
sammenheng, rnA de slA opp i disse utgavene av bladet: nr. 31.34.38 og 41. 

Han matte fiske for a fa rad til 

konfirmasjonsdress 


Inntrykk fra Krager~skjrergarden 1915 - 1945 

En solrik vinterdag tok jeg turen til R~nningen for A 

intervjue farfaren min, ThoralfNilsen.Hanbleif0dti 1915 
og vokste opp pA Ar~y ytterst i Krager~skjreI'gArden. 

I hans barndom og ungdom bodde delrundl40 personer 
pA Ar~y. 10-12 av disse var ungdommer. Om sommenin 
kom familie og venner ul til ~ya, og da blei folketallet 
nesten dobbelt sA stort 

har jobbene sine utenfor grenda, og de biler til og fra. Del 
er lile folk A se etter veien; bare biler som durer forbi. 

Vi takker Agnes for gjestfriheten og all del interessante 
hun hadde A fonelle. 

Marianne, Heidi og Rikke 

Pdforesp¢rselfra redaksjonen i "Arven" 
har Agnes Kittelsen skrevet ned 
erindringer om barndomstida si i Dals
foss, om de som bygde hus der i 
anleggstida, og dessuten om Farsj¢ skole. 
Alt dette vii vi komme ti/bake til seinere. 
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Skolegangen var atskillig kortere eM den er nA, og jeg 
ba farfar fortelle litt fra skoletida. 

- Vi gikk pA skolen leun 18 uker om sommeren. 
Skolehoset 1A pA Oter~y, sA vi mAtte ro fra et sted vi kalte 
"H-kleppen".Hvadetrarenavnetkommerav, vetjegikke. 
Var det sterk vind. mAtte fedrene yAre sette ass over med 
motorbAtVi var ca. Atte stykker som sIo f~lge til skolen. 

Jeg lune pA hvordan konfumasjonstida var, og spurte 
han om dette. 

- Da jeg skulle konfumeres. hadde ikke familien 
penger til konfumasjonsdressen. PA. h~slen hadde jeg fAtt 
en gammel pram og 5 Aleteiner. Jeg 10k disse i bruk, og 
fiska til min egen konfumasjonsdress! Siden jeg gikk pA 
skolen, mAtte jeg fiske om Datta, sA det var ikke mye ~vn 
jeg ftkk. 

Slik er det ikke i dag, tenkte jeg. NA bar f.eks. de fleste 
jentene bunad til flere tusen kroner. Det er ingen som rnA 
jobbe for konfumasjonsklreme sine. 

- Hva gjorde du da du var ferdig pA. skolen? 
- Da ftkk jeg jobb som hjelpegutt pA ~ya. Det var i 

1930, ogjeg varaltsA 15 Ar. Jeg hjalp til med A byggehytter, 
for Ar~y var el populren sommersted. L0nna var 4 kroner 
dagen. I dag er del ingenting, men den gangen var det 
ganske bra. 

- Siden du bodde pA ei ~y, blei del vel mye flsking? 
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Seks staute karer fra hjemmestyrkene . Bildet er fra Krikken i 1945. 

Fiske var en del av vekselbruket ogsd pd Ar¢y. De to til venstre er Nils Nilsen 
og AifAbrahamsen. Bildet er taU i 1950-ara. 

Dette er bilde av Anne Marie og Anders Nilsen . 
foreldrene tilfarfar. Bildet er taft rundt 1960. 

- Ja, min far var fisker, og som eldstemann av fern 
brrlldre, mAtte jeg tidlig vrere med far ut pA fiske. Vi rodde 
til KragerQl og solgte fisken. Tureo tok hele 3 timer bver 
vei. Men del varogsA fiskemottakpA Arrlly. Del kom en bAt 
fra Oslo for A henle toesk. BAten badde en stor kum med 
vann pA midteo der fiskene oppholdt seg levende. 

PA vinteren kan du tro del var tglfl A fiske! Vi var ute i 
15 - 16 kuldegrader. Jeg frf/ls veldig, og r6nska mange 
ganger at jeg kunne ha siuet hjemme fOIan ovnen og varma 
meg. Jeg skavfr0s bAde hender og 0rer. 

Isen var selvf01gelig ogsA etproblem om vinteren. Var 
den for dMlig AgA pl, mAtte vi dra oss i pram til byen. NM 
del var sikker is, dro vifiskeo, ca. 50 kilo, pA kjelke til byeo. 

- Men hva med mat pA vinterstida? 

- FQlr i tida var del mange barde vintre. De var ikke 
milde, som nfl. FQlr vintecen satte inn for alvor, dro vi til 
byen og kjrllpte opp mel for hele vinteren. Vi jakta ogsA pA 
fugier, sA vi hadde ingen matmangel. 

SA komkrigen i 1940. Da var farfar25 Ar,og han bodde 
fortsatt pA AIrily. 

- Hvordan opplevde du krigeo dec ute? 
- Det var ingen tyskere pA Ar0y, men vi sA stadig flya 

over oss. 
- Var det spesielt vanskelig A fA tak i mat? 
- Nei, vi hadde nok av mat, men det var veldig 

vanskelig A fA tak i poteter. Vi kjrllrte med bAt helt til 
Brunlanes for A kjQlpe poteter. Der var del nok i massevis. 
Det kom folk ogsA fra Skien og Porsgrunn for A handle der. 

Fuglejakt var ogsA under krigen en mAte AunngA suIt 
pA. 

- Jeg har lest mye spennende om krigen. Opplevde du 
noe dramatisk? 

- Ja, jeg var ganske ille Ule en gang. Du vet, tyskerne 
beslagla folks radioapparater. Men jeg 
badde gj{6mt en radio i ei tglnne i skogen. 

, En dag mAtte jeg til Liberg i Kragerr6 
for A repa-rere den. Jeg la den i eo 
striesekk og dro til byen. Da jeg henta 
den igjen, sendte Liberg meg Ul 
bakveien; han pleide det 

PA vei ned til bAlen f0lte jeg mange 
tyske blikk pA meg, men det var nok 
bare innbilning. Jeg kom trygt ut i 
bAten, men faren var enda ikke over. 
En nazist, eller rettere sagt el NS
medlem, ville ha skyss til Gum~y.Han 
salle seg pA IOfta ved siden av hytta der 
radioen lAo Om han oppdaga radioen, 
vet jeg ikke, men han sa i hvert fall ikke 
noe. Heldigvis for meg, for hvem vet 
hva straffen kunne ha blitt? 

- Da krigen gikk mot slutten, hvor 
befant du deg da? 

I 1945 var jeg kokk i 
HjemmestyrkenepAKrikken. VArjobb 
var A passe pA tyskeme der ute. Det blei 
ogsA sendt ammunisjon ul til Krikken. 
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Hestene la og f1~t i vannet! 

Ruth N ordlie minnes fra aprildagene 1940 


En fredag i slutten av januar bes0kte vi Ruth Nordlie 
pA Lagmandteksten i Kamrrierfoss. Hun har bodd i 
Kammerfoss hele sitt liv, bortsett fra halvannet Ar pA 
Ulefoss i 1920-Ara. Stedet der Ruth Nordlie bor heter 
altsA Lagmandteksten, F0r i lida sa gjerne folk 
«Lamateslen». Hvis navnet har noe med lagmann !gjfllre, 

rnA bebyggelsen vrere fra 1700-taUet. sa den "tfllrre" 
bygdeboka hennes. 

- Hvor lenge har du bodd pA Lagmand1eksten? 
- I Ar har jeg faktisk ellile jubileum. Deter 60 Ar siden 

vi bosatte oss her. 
- Siden du bor relt ved elva, husker du vel 

Den mAtte vi lagre og sA frakte videre. Jeg 
bar vApen og skjfllt to otere. Skinnet sendte 
jeg til Oslo og fikk 300 kroner for stykket. 

I 1945 var jeg ogsA i hovedstaden og 
deftlerte for kongen utenfor slottet sammen 
med Hjemmestyrker fra hele landet Vi gikk 
opp Karl Johans gate og forbi slouel. Vi 
ovematta pA UllevAl. Du kan tro jeg var 
sArbeina, men det var ikke sA rart, for vi 
hadde marsjert atskillige kilometer! 

Dette var kort om oppveksten og 
ungdomsAra til farfar. Jeg takka for sam
talen, og gikk u1 i vin1erlufta igjen.At tidene 
forandrer seg, det er hell sikkert! 

Siri 
[sen var el problempd vinteren .Pd bi/det servi ToraNilsenog Erling Nilsen. 
BUdel er fra midten av J950-ara. 
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Jordbruk og skogbruk ved ""'\ 

lCaununerfosselva 
Intervju med Isak Aar~ 

Vi har vrert nede pA Arj1l gArd og beS!1lkt 66 Ar 
gamIe Isak. Aar!1l. Vi ville vite hvordan gArdsdrift, 
t!1lmmerhogst og tj1lmmerfi!1lting foregikk i vAr mere 
fortid. 

- Da jeg vokste opp, var det ikke snakk om Ata 
traktoren og plj1lye opp jorda. Vi brukte hest og 'plog, 
grey og hakke. PA gArden hadde vi ogsA hester og 
kuer. Det varierte mellom 2 -4 hester og 10- 12 kuer. 

- Hva brukte dere jorda til? 
- Vi dyrka poteter, gulfj1ltterog kAlrabi. PA gArden 

hadde vi rundt 60 mAl dyrka mark. Vi dyrka ogsA 
gr!1lnnsaker pA Kvernhusmyra og R !1Ikjerr. Om 
sommeren drev vi ogsA med hesjing til dyra. Til det 
brukte vi staur, stAltrAd og h!1lygaffel. 

- Kan du fortelle litt om t!1lmmemogsten? 
- NArvi hogg i skauen, hogg vi sA mye vi rakk pA 

en dag. Det varikke et bestemt antall kubikk vi mAtte 
greie hver dag. Jeg teoker vi hogg ca. 200 - 300 
kubikk hvert Ar. 

- Hva slags redskaper brukte dere? 
- I skauen hadde vi med oss !1Iks, sag og 

barkespade. Det fantes ikke motorsag og selvfj1llgelig 
ikke hogstmaskin, som de broker i dag. 

- Hvor foregikk hogsten? 
- Jeg hogg mest ved Skaumyr og AJ1I)rnyra. 
- Hva ble del av tj1Immeret? 
- En god del kappajeg opp til ved, som jeg soIgte 

nede i KrageJ1l). Jeg hadde 2800 mAl skau, sA jeg 
kj!1lrte ved til byen nesten hele sommeren. 

t~mmerfl0tinga godt? 
- Ja, l0mmerfl~tinga Starlet om vAren og holdt pA til 

bortimot jut. T0mmer fra bygdene lenger oppe ble f10tet til 
Kammerfoss. PAStortekst mellom Vadfossog Kammerfoss 
ble l0mmerel til Vafos Bmg og KammeIfoss Bruk skill Ul, 
kappa og slipt her. 

Det har mange ganger Vlert flom og oversv0mmelse i 
elva. Under slorflomrnen i 1953 slet noen Slore t0mmerflAter 
seg I~s og f6r utfor fossen. De sopte med seg mossapparat, 
tekslerog skilleinnretninger. T0mmerpAIenesom tekstene 
var festet til , knakk som fyrstikker, og all samrnen havnet 
nede ved 0rviklandeL 

- Hvor gikk du pA skole? 
- Jeg gikk pA Ar0 skole. Lrereme mine var Gjerde, 

L0vdal og frk. Slehl. Vi gikk pAskoien bare annenhver dag, 
men ogsA pA 10rdager. Vi mAtte llere mye utenal, s<erlig 
bibelhistorie og salmevers . 

Ruth gill pA skolen bare i sju Ar, og for A fA mer 
skolegang , reiste hun i januar 1940 til Birkeland 
ungdomsskole ved Lillesand. 

Siden vi har hatt om 2. verdenskrig pA skolen, lurte vi 
pA om hun huskel noe fra da krigen br~t ut 

- Jeg husker veldig godt 8. april. Den heIden var 
noen av elevene i Lillesand cn tue. og da de kom tilbake til 
skolen, fortalte dc at de hadde sett mennesker og hester 
nytende rundt i vannet Seinere fikk vi vite at disse 
starnmel fra en bAt som het "Rio de Janeiro" og som hadde 
blitl senka ulenfor kysten. De overlevende lyskeme era 
bAlen ble innkvartert pA skolen vAl' den kvcldcn. 
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Lite ante vi da om at delte var en av bAtene som var pA 
vei for A angripe oss dagen etter. Den hadde Vlert pA vei til 
Bergen med soldater, hester, vApen og annet utsl yr, altsA et 
troppetransportskip. Det var en polsk ubAt som hadde 
senka den, har vi fAu vile seinere. 

- Hvordan oppf0rte tyskeme seg mol dere? 
- De var bare snille. De sa ingenting om hvor de 

skulle. De visste det kanskje ikke helIer. Og vi la alt til 
rette for dem: redde opp senger, delete border og pynta 
med norske flagg. Siden del var rasjoneringstider, var 
kveldsmaten gr~t elIer br0d, annenhver dag. Den dagen 
skulle vi ha br0d. husker jeg, men vi gay det bort til 
tyskeme og (Ok gr~l selv. 

Morgenen etter h0rte vi bombing fra Kristiansands
kanlen. 

- Vi skulle egentlig hatt regnepr~ve den dagen, men " den ble det ikke noe av. Bestyreren kom inn til ass og sa: 
"NA er det komen, del som vi frykta for. Det er krig i 
landet" 

SA varte del ikke leDge f0r aIle elevene reiste hjem. Det 
Ruth husker best fra hjemturen. er at aIle var sA snille mOl 
hverandee. 

Da vi deo fra Ruth Nordlie, s10 det oss at vi som er unge 
i dag, lite tenker over at rundt oss i nlermilj9}et fmnes del 
folk som kan fortelle mye interessant om tidligere tider, 
som kan utfylle del som stAr i de ofte "trcige" skoleb0kene 
yAre. 

Marit og Stine 
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Ar¢ gdrdJ¢r pdbyggingen avvdningshuset j 1921. Bi/det er sannsynligvisfraf;r 1905 siden Fredheim Wee er medpd det. 

- H vor lang tid tok det A dra til K.rager~med best? 
- Vi regna ca. en time fra Vadfoss. 
- Hvor langt mAtte dere gA for A komme til 

butikken? 
- Det var ikke langt. Det lA butikk bAde pA 

Eklund, i Ar~svingen og i det huset dec Oddvar 
L~nner~d bor i dag. Postkontor hadde vi i bygningen 
pA Vadfoss stasjon. Postnummeret til Vadfoss var 
3768 inntil for ikke sA veldig mange At sid en. 

TelefonsentralenIA ved riksveien, ved innkj~ringa 
til gArden her. 

- T~mmerfl~ting har vi bMe h~rt og lest om, 

H(Jstmfjtet 1995 
Historielagets h~stm~te blir i AT torsdag 

28. september. Temaet skal vrere 

«Kirken i Norge 1000 fir» 
Som foredragsholder har vi fAtt 

res.kap. i Bamble, Arne Lund. 


Han har tidligere vrert pi! bes~k hos oss. 


Dessuten kommer 

Sandre Bratiand for A synge. 


M0tet arrangeres av Sannidal MenighetsrM og 
~ Historielaget og er ~pent for aile. A 
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men aldri sett. Kan du fortelle oss litt om hvordan det 
foregikk? 

- Jeg varmed pi! fl~tinga fra Vadfossdammen til 
Stortekst, som 1A mellom Vadfossbroene og Kammer
fossdammen. A~tinga forgikk fra StHans-tider til 
rondtjul. Deteneste redskapet vi brukte. var bAtsbake. 
T~mmeret blei merka med ~ks. PA den mAten kunne 
vi sorteredet etterhvor ~mmeret skulle. Noen stokker 
skulle helt ned til Lamatesten, mens andre skulle til 
Stortekst. Dette ble skilt fra hverandre ved Stortekst 
Ved Vadfoss var det bygd opp en t~mmerrenne for A 
gj~re t1~tinga lettere. 

- Hva var en tekst for noe? 
- Tekstene var noen slags bruer vi gikk pA nAr vi 

skulle sortere t~mmeret. 
- Var det hardt arbeid A t1~te t~mmer? 
- Nei. det synes jeg ikke. 

Til slutt varvi interessert i AfAviteom ISakhusket 
noe fra krigstida. 

- Det skjedde lite her. NAr tyskere kom til gArden, 
var det bare for A fA mat Vi badde ikke radio pi! 
gArden, sA vi hadde egentlig ikke noe A vrere redd for. 

- Tok de aldri noe annet enn mat? 
- 10, en gang 10k de fra oss en hest. Det var den 

st~rste hingsten vi hadde pi! gArden. 

Etter at vi hadde vrert hos Isak, syntes vi at vi 
visste en god del mer om Vadfossenn vi gjorde f~rvi 
kom. 

Tor Erik, Marius, Tor Inge, Kurt Magnar 
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Milorg i Krager0distriktet 

Av Rolf Hagner, omradesjef Del 3. 

Rapport 

om utviklingen i 1705 i 

tiden 7/5-12/5 1945 

7.mai 
Da meldingen om den tyske kapitulasjonen kom i radio 

den 7/5 var omrAdeledelsen med ordonans og samband for 
en vesentlig del j kvarter, og del ble besluttet straks A 
innkalle en mindre mannskapsstyrke bestAende av sabotasje
gruppe med hovedk:varter i Karnmerfoss Bruks administra
sjonsbygning ca. 4 km utenfor Krager0. VApen ble utdelt 
De 0vrige mannskaper ble varslelom A holde seg i h0yeste 
a1annberedskap. Vi hadde da vApen av engelsk opprinnelse 
til 300 mann og Krag J0rgensen gevrer til ca. 150 mann. 
Ammunisjon tilstrekkelig til alle. 

I 10pet av dagen kom de innkalte mannskaper pA 
plass i det ovenfor nevnte kvarter. Staben innredet kontor. 
Sambandstjenesten etablerte seg. Vi ftkk el utmerkel kvar
ter med gode forbindelseslinjer. SaniteLStjenesten var i 
beredskap. Vi hadde forsyninger til 500 mann i ca. en uke, 
og kunne gj0re regning pA endel tilgang, likesom vi regnet 
med et temmelig stort matvarelager i A. T. leiren i Kroken. 

De fiendllige styrker som befant seg innen omrAdet 
var: 

1. Krager0 brakkeleir infanterister ca. 300. 
2. Krikken festning artillerister ca. 100. 

I-ljemmestyrkene hadde vakt ved veikrysse/ i Sannidal. Her 
ser vi f ra venstre: Hakon Schulze, Peder Sandland, Leif 
I-laugholl og Thomas Carls/en. 
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3. Gimle vegvakl i Sannidal infanterister ca. 50. 
4. Tangen telefonvakt Sannidal sambandsfolk ca. 10. 
5 Levang Iyttestasjon luftvem ca. 60. 
6. Noen fA (5-6) gendanner i Krager0. 

Med untagelse av gendannene var de 0vrige tropper 
av gjennomgAende <!Artig kvalitet, og sAvidt vi kunne 
skj0nne krigstrette til det ytterste. Alle forholdt seg rolig. 

8. mai 
Fra D.S. var innl0pet ordre om A iVerksette forsvar av 

prioriterte mAl, hvor dette ble ordnet sAledes: 
1. Dalsfoss kraftstasjon, vakt, 2 trapper - 50 mann, 
2. Krager0 transfonnatorstasjon. 2 tr0PPer. 

Troppene gill skjult i stilling. Heller ikke yAre 0vrige 
lrOpper IrAdte Apent frem. 

For Asikre at A. T.-leiren i Kroken var intakt og ikke 
ble utsatt for 0deleggelse. ble del gilt ordre til vAT gruppe 
i Kroken om Abesette A. T. leiren. Dette ble utf0rt samme 
aften. I Ieiren befant seg fife A. T. offrserer, og noen fA 
menige. Alle ble intemert pA stedet. Hele vAr gruppe i 
Kroken ble mobilisert, sammen med en tropp av Sannidals
gruppen, tilsammen ca. 75 mann. Denne forleg-ningen 
ble liggende i beredskap som skjull reserve. 

Ordre ble gitt om full oppsetning av sanitet ved vAn 
harter. For0vrig ble vi liggende i dekning for avventning 
av nrermere ordre. Tyskeme forholdt seg rolige og kor
rekt. 

Kostituert politimester Egil Midgaard anmodet om A 
fA seg overlatt tilstrekkelig folk til A begynne arrestasjo
nene av N. S. folk m. v. neste morgen kl. 6. 

9. mai 
Kl. 6 morgen ble overf0rt til politiet 14 mann av 

sabotasjegruppen og 16 mann av Krager0-gruppen for 
henhoIdsvisA begynne arrestasjonerog holde vakt over de 
arreslerte. Arrestantene ble anbrakt pA HAndverkeren i 
Krager0. 

Resten av Krager0-gruppen ble mobilisert til omrAde
kvarteret. til erstatning for de som var avgilt til politiet. 

Ut pA dagen meldtes at arrestasjoriene gikk greit og 
korrekt Ingen sammenst0t Norske vrepnete fonnasjoner 
faIlles ille. Vi trAdte nA tlpent frem. Fremdeles forholdt 
tyskeme seg rolig i sine forlegninger. VAT gruppe j T0rdal 
ble mobilisert for vakthold ved vegen gjennom T0rdal. 

VAr gruppe i DrangedaJ ble sti llet til disposisjon for 
lensmannen der for arrestasjoner, samt veg- og jem
banevakt. 

Vakthold i Krager0 ble overtatt pA jembane, telegraf 
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I Hogners rapport fra maidagene 1945 ble det skrevet at to tropper av hjemmefronten i SannidaJ ble sendJ til Dalsfoss som vaJdstyru. Her ser vi 25 stylchr samJ tre av kokkeM 
samlet pd en g{lng. Del er Krisloffer Einerlsen som sitterforan.1 f;rste rekkefra venstre ser vi: Nils EiJcehaug. Trygve Sundb;. J;rgen Torsdal. Torgny Haugom.JohanR. Gustavsell. 
Jon Hom/eid? Ha/vor Holte. Anton Aab¢. Hdkon Fuglestveit. og Trygve Tangen.l onnen rekkefra venstre: Marie Moen. Olga Wdsj;. Marit .4Jlern. Reinhart Enggrav.1 bakre 
rekkefra venslre: Harald Vibeto. OlafKariberg. Jens Thorsen. Toral!Aarlid. Halvor Holt. J;rgen Holt. Anders Lofthallg. HenriJc Karlberg, Jens Carlsten,Nils Einertsen,Nils 

~ Wasll/Ji. lonny Nyland og Konrad Brtuen. 



Her ser vi Milorgstyrkene i Krager; ndr de har innlalt brakkeleiren. eller at ryskerne har reisl. Del er garasjebygget vi ser 
i bakgrunnen ut mot Skriverheia. 

og teIefon. PA de sistnevnte steder holdt tyskeme ennA til, 
og mAtte vrere der av hensyn til tysk fonnidling. V Ar vakt 
bIe derfor satt utenfor bygningen. 

Fremdeles intet som kunne forurolige oss fra lyskemes 
side. Vi besluttet A tre i forbindclse med den tyske kom
mandant i Krager~ for A forhl'lre oss om bvilke ordre han 
hadde fAu og fA rede pA hvorIedes han og hans folle ville 
opptre i tiden framover, og hvorledes de stillet seg overfor 
oss. 

En deputasjon med omrAdesjefen og 3 mann innfant 
seg hos ham. Kommandanten, oberstIl'lytnant Kessler, var 
meget korrekl og forekommende. Han opplyste at han 
hadde fAu ordre om ikke A utIevere sine vApen og at de 
ventet pA ordre. Han forsikret at aile mannskaper hadde 
streng ordre om A holde seg innen brakkeomrAdet, og han 
garanterte at det ville bli ovcrfloldt Han forsikret videre at 
ingen av hans folk ville stille seg fiendtIig overfot oss sA 
sant de ikke ble provosert til det. Vaktene utcnom faste 
forlegningssteder ville bli inndraU. Han ville varsle ass nAr 
det var n~vendig j tjeneste A fori ate forlegningsstedene. 
Hans kommando strakte seg innenfor vArt omrAde til 
f01gende steder: 

1. 	 Krager~ brakkeleiren. 
2. 	 Krikken festning. 
3. 	 Levang lyttestasjon. 
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4. 	 Gimle vakt i Sannidal, 
og dessuten utenfor vArt omrAde en forlegning i 
Ris0r. 

Tyskeme hadde tre maUagre ute i byen og bad oss 
overta vakten over demo Dette lovet vi, og satte utvakter 
samme aiten. Kl. 15 innfant D. S. med stab seg P;\ inspek
sjon. 

Sammeaften forloUyskeme ine forlegningerpAGimle 
i Sannidal. Vi ble ikke varslet, men overtok vaktholdet da 
vi ftll redepA del. Det varmulig at tyskeme hadde etterlatt 
landrniner her. 

10. mai 
Vakten ble utsatt ved Kriklcen festning og Levang 

lyuestasjon. De ftkk ordre om A holde seg i dekning uten
for de tyske omdtder, og kunne tre til hvis tyskeme forlot 
stedet 

11. mai 
OberstI0yLDant Kessler meldte at brakkeleiren i Kra

ger0 ville bli forlatt av tyskeme samme aiten, og at vi 
mAtte overta vakten. Leiren ville bli fonnelt overlatt poli
tiet. Vi m~Ue fram til avtalt tid, sammen med konstiluert 
politimester Midgaard, som i et dokument ble overlatt 
leiren. Han overdro til oss A besette den. Vi satte ut vakter 
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og bestemte oss til fonnelt II rylcke inn i leiren neste 
dag. 

Krikken festning ble uten varsel forlatt samme arten. 
Vi ble anmodet om A stille lastebiler til disposisjon for 
flytting til Arendal. Tyskerne holdt bensin selv, men 
hadde ikke noe II betale skyssen med. Aile hadde sine 
hAndvllpen med. 

Vi besatte samme aften Krikken. Det viste seg at 
sluttstykkene i kanonene var fjernet, og landminefeltene 
ikkeryddeL 

12. mai 
Ved en parade av YAre styrker pA 300 mann rykket vi 

kl. 17 inn i brakkeleiren i Krager0, og heiste under en 
enke! h0ytidelighel det norske flagg. 

Med en mindre del av vAre styeker opprettet vi i 
brakkeleiren vArt kvarter med samband og saniteL 

Tyskerne hadde tatt alle vApnene med, men hadde 
etterlatt seg endel ammunisjon, sprengstoff og miner i sine 
bunkere. De.ssuten komplett 2 radiostasjoner, Iys-kaster
anlegg, ski og endel annet ubetydelig utstyr. 

I alle brakker var plassert st¢rre mengder sprengstoff 
for pA et 0yeblikk A kunne sende det hele i lufteo. Ellers ble 
det, utenom bunkerne funnet eodel patronerog hAndgrana
ter. All ble lagt i bunkeme som ble lAst og forseglet. 

Som helhet kan sies at: 
1. 	 VAT samJing av tropper gikk utmerket, likeledes 

vApenfordelingen. intendantur m. v. Radiosam
bandet fungerte bra, men det ble snart ikke bruk for 
del fordi telefonen kunne brukes Apent 

2. 	 Tyskerne viste bra holdning og disiplin og vi hadde 
intet A beklage oss over i sA henseende. 

3. 	 VAre gutters moral og disiplin var utmerket 
4. 	 Sivilbefolkningen viste ro og verdighel. 
5. 	 Arrestasjonene giklc knirkefritt. Foruten NS-folk 

herfraomrAdet, ble mange fremmede frontkjempere 
og andre taU her. 

Tilf~yelse: 
I [orrige nr. av «Arven» viste vi et bilde av saba

tasjegjengen. PA bildeler del 13 stylcker. men vi hadde bare 
med 12 navn, da Reidar SOI0Y var uteglemt 
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"ARVEN" utgis av Sannidal Historielag 
Redaksjonskomite: 

Frithjof Thorbj¢rnsen, tIf. 35990286 
Ragnar Gr¢nlisen, tIt. 359922 16 
Oddvar Tobiassen tlf. 35992120 

Kontaktmann: 
Olav AIvid Wlisj¢ ill. 35987821 

Kasserer: Liv Gr¢n1isen ill. 359922 16 
"Azven"s postgirokontonr.: 08135347729 
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Hvem var med? 
I «Arven- Dr. 40 spurte vi om det var DOen SOlD 

kunne rortelle 088 om folk. 80m badde vaert med pi 
Ulegalt arbeld under krigen, men 80m Me var med 
I bJemmestyrkene og ble nevat blantde etter krll:en. 
VI bar nAlAtt et IDnlegg I den anlednlng: 

De tause slitere! 
Da «fredeD brl/St ut» i maidagene 1945. var det 

Doen som ble glenn og ikke fikk vrere med pA 
festeD. Jeg tenker pA de mange kvinner og menn 
som bjaJp til sA ungdom og fedre Irunne gj0re en 
innsats «pA skauen» og for fedrelandet Tenk pA 
alle de koner og m~e som hadde sin S¢nn eller 
mann blant «styrkene», og sam hadcle omsorg for 
at den gjenvrerende del av familien fikk det n~
vendige for A overleve. 

Det var mange som pA gronn av sittarbeid ikke 
kunne komme fra og var avbengig av sin arbeids
inntekt for A leve. Jeg tenker ogsA pA de som 
overlot sin hus vederlagsfritt til «kommandoen» 
som gjennomgangsbolig for folk pA skauen. eUer 
pA vei til ALa imot «slipp». 

En av disse var Olaf 0verland, fra Merke
bekk, som hverken bar fAU takk: eUer Doe synlig 
bevis for det han gjorde under krigen. Han hadde 
bytte pA 0vedand i Dalsfoss, som han stilte til 
disposisjon for Milorg-styrkene. Der var det sla
dig folk som var i dekning og som planla aksjo
nero Selv drev han butikk pA Merkebekk og var 
mange ganger behjelpelig med proviant til stye
kene og med A skaffe lagerplass. 

Han fikk yarer fra Odd Hansen i Krager0, som 
sku lie til «gutta pA skauen». Det var sukker, sm0r, 
mel og andre yarer som det var vanskelig A t?l tak 
i pA den tida. Gutta 1A i leir pA MalfjeU ved Toke, 
pA Eikenes eiendom. Det var star risiko Aha slike 
yarer i huset. for det kunne bli kontroll av tys
keme. Jeg sender en takk og en hilsen til Olaf og 
til de mange unevnte slitere. X. 

Er det noen som har andre A forlelle om, vil vi 
gjerne h0re om del. 

Red.kom. 

Gaver til bladet 
Siden forrige nummer bar vi mOltalt disse gavene: 

A.F., SannidallOO. R.R., Krager0 50. R.A.• Krager0 
100. E.S., Porsgrunn 100. E.N., SannidallOO. P.T.S .• do. 
100. J.E.• do. 100. A.L.E., do. 50. K.S., Oslo 100. K.F., 
Fiane 100. Krager0 Sparebank 2000. O.H., MgArd 100. 
G.G .• Mj0ndalen 50.M.H .• Sannidal50. I. F. do 75. ? 100. 
Aa. M. L. Sandefjord 50. N.M. W .• Krager0 75. A. E.• 
Sannidal 100. A.K., Oslo 100. 0. I., Krager0 100. T. L., 
Drangeda1100. 

Vi takker hjerteligsl! Lista ble avslultet 25. 3. 
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Delfe bi/det er mUligens tatt 17. mal 1945 uten/or Sannidal kirke. Det var ikke sdfd som var med. og del eneste de hadde 
som viste at delle var hjemmestyrkene. var armbindene . 

EI voktlag j Dals/oss i maidagene 1945. Foran 
Sldr lagf¢rer lonny Nyland. Anion Aab¢e, Tor
gny Haugom. Trygve Sllndb¢. lohan R Gustav
sen . De lre sisle har vi ikkefunnet ut hvem er. 
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Det var lett afd karene til a stille 0PP tilfotografering. EUer fem ar i 
ulryggeforhold var detfinl d sUlfrem som «seierhe"en. elter krigen. 
Bakre rekkefra venstre: Hans L(Jnner¢d,Nils Eikehaug. Halvor Holt. 
lfbrgen To rsdal , Htlkcn Fuglestveil. Anne rekke fra venslre: l¢rgen 
Holl, lIa/vor Holte. Anders wfthaug, lohan Killelsen . F¢rste rekke 
fra venSlre: Trygve Tangen, Nils Einertsen.lngvar Halvorsen. Nils 
Wasl¢l 08 /larald Vibeto . 
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[ Bildeglimt fra varen 1945 ] 


Alt var bare gledefor de som var i Dals/oss i 1945. Her ser vi al ogsd 
kokkene har fdtt lane gevter. Fra venstre: Konrad Brdten. Halvor Holte, 
l¢rgen Holt, l¢rgen Torsdal, Kristoffer Einertsen , lens Thorsen , lensKristoffer Einerlsen i noe utradisjonell uni
Carlsten, Marit Auern, Olga Wdsj;, Marie Moen. Thomas Car/sten. form , med tresko og strdhalt. 
Liggendeforan: Knul Dobbe. 

Dette bi/del tok AlfBakken fra vinduet i huse! der han bor ved hovedveien forbi Kil. Del var den siste k%nne med tyskere 
i 1945. Tyskerne bru-kle ofre hester som trekkdyr ndr de forflyttet seg fangs veiene. 
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Skof!dag i 1949 


-

Dettefotografiet er fra en skogdag pl1 Kl1lbrl1ten vedL¢nne i 1949. Vi /can telle 46 mannpl1 bildet, og mange av dem har vifunnet navnet 
~ III Del er Hl1kon Fuglestveit som har hjulpet oss med dette. Pl1grunnav oppstillingen har vipl1motstl1endeside lagetenskisse med nr.pl1personene 
~ ~ og sau opp en lisle med navn. BUdet er utlant av Ragnhild Waasj¢. 
z 



~A /0.hJ... . ,· --\ A 
1 "Erling Waasj¢, 2 Jens Waasj¢, 3 Per Moe, 4 Aslak: Holtane, 5 Trygve Eggum, 6 IvarB yholt, 7 Thomas 
W ast¢l,8 Ole Neste, 9 Knut Waasj¢, 10 Johan Rimstad, 11 Jon Waasj¢, 12 Hans E. Tisj¢, 13 Knut Saga, 
14 Artur Gr¢nstad, 15 Trygve J arandsen, 16 Ivar Haugholt, 17 11, 18 Halvor Gjerde, 19 Knut Eikenes, 
20 Reidar L¢nne, 21 ??, 22 Hans Gr¢nstad, 23 ??, 24 Konrad Sunde, 25 ??, 26 ??, 27 ??, 2811,29 Tormod 
L¢nner¢d, 30 Jens Lindheim, 31 Jacob Moe, 32 Jakob Breklca, 33 Alfred Sn¢As, 34 Harald Vibeto 
(herredsskogmester), 35 Erling Moe, 36 11, 37 Ole Lindkjenn, 38 Klaus Torsdal, 39 Berg (fylkesskog
mester), 40 Lars Dobbe, 41 Jens Thorsen, 42 Jens Barland, 43 Asiak Eikehaug, 44 Karl Bakken, 45 Erik: 
Mfutmann (konsulent), 45 HAkon Fuglestveit. 

~anntbal ~t5torttlag 

arrangerer m~te i 

SalDfunnshuset s0ndag 7. lDai 

om kvelden i anledning 

50-arsjubileet for 

frigjrjJringen i 1945 


Forskjellige personer vii fortelle om sine opplevelser 
og minner fra okkupasjonstida og frigj0ringsdagene. 

Kj~lebr~nd blasegruppe skal spille, og det bIir bevertning. 

Folk oppfordres til A ta med gjenstander og bilder fra okkupasjonstida. 

Vi haper mange yngre mennesker finner veien til Samfunnshuset denne kvelden. 

~ A 


ARVEN 19 




Historien om et hilde 

let skifte etter m ine foreldre fikk jeg fars fotografiapparal Min bror Dagfmn fIkk del fl}vrige utstyr for fremkalling 
og kopiering, samt aile eksponerte plater. Etter at Dagfinn dfl}de i 1981, fi.kk jeg all dette av hans enke Randi. 

SA Umtejeg bort noen plater til Drangedal Historielag, og hIe nA oppmerksom pA hvilken skaujeg hadde fAn, men 
sam var verdilfl}s bAde for meg og for ettertiden om ilcke platene hIe kopiert J eg har fAu kontakl med en flink 
hobbyfotograf, og har nA 80-90 bilder fra 1910 og utover som er kommentert. Med god hjelp av andres og eget minne 
er det nesten utrolig hvor mange av de fotograferte personer vi har funnet navnet og tidsperioden til. 
Jeg bar elrM til dere aile: Ta frem gamle og nye bilder og skriv alt du vet om de. Du vil da fA et historisk materiale 
til glede for deg selv og dine euerkommere, men sam ellers etter fA At er verdilfl}se og glemt av de fleste, 

Jeg sender med et bilde sam far 10k i sin leilighet pA Dalsfoss i 1910, og viser hva jeg har funnet ut am dette. 
Personene setl fra hfl}yre: 
Nr. 1 Johan Martinius E. Kurdfl}l, f. 1883 d. 1962. 
» 2 Asborg Halvorsdatter Strfl}mme f. 1850 d. 1922, g.m. Finbo Jansen Humlestad f. 1847 d. 1909. 

» 3 Halvor Finbosen Humlestad (Tangen) f. 1889 d. 1969. 

» 4 Knut Jensen Lindheim (Hegland) f.1888 d. 1968. g. m. nr. 6. 

» 5 Astrid Knutsdaucr Lindheim f. 1909 d. 1980. 

» 6 Karen Finbosdatter (Humlestad) Lindheim f. 1887 d. 1963. 

» 7 Asborg E. (Kurd01) Larsen f. 1885 d. 1966. 

» 8 Marie Kjendal. 

» 9 Pauline Fosstveit. 


Nr. 1 er bror til nt. 7 og s0skenbarn til nr. 3 og 6. 
» 2 er mar til nr. 3 og 6, bestemor til nt. 5, svigermor til nr. 4 og moster til nt. log 7. 
» 4 og 6 fikk utenom nr. 5, 10 bam til. 
» 5 ble gift mcd Sigurd 0yvang f . 1905 d. 1965. 
» 7 ble gift mcd Gerhart Larsen og fikk Sfl}nnen ldar f. 1929 d. 1970. 
» 3 ble gift med Inga Pauline O. Enggrav f. 1900 d. 1981 og har datteren Asbj0rg Andrea f. 1933 g. m. Jens 

Anton Jensen pA Jomfruland, f. 1927. 
Er del noen sam har opplysninger am or. 8 og 9, viI jeg seue pris pA A h0re fra dere. 

Magne Kurd01 

Sats 09 IIykk: Krager" Aksidenstrykkerl A.s 


