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ARVEN
MELDI NGSBLAD FOR SANN IDAL HISTORIELAG
«Lat oss aldri forfedrane gl0yma»

lnnvielsen av Rpsbekkstua
markerte en forelJtpig avslutning pit opp
byggingen av Bygdetunet i Sannidal
i

om dere visstltOk er nedlagt, har dere i denne forbindelsen
. 19. august var rundt 20 personer, aile senti"ale i oppset
vrert h0yst opplagt, sa han bl.a
tingen av R0sbekkstua pA Bygdetunet, sarnlet til fest i
Inger Gogstad, fagsekretreren ved Berg Museum, som
Heglandstua Styret i Historielaget hadde rigget til dette
for Amarkere at nA er Byg
detunet pA det nrermeste
ferdig. Atte bus bar kom
metoppsiden 1949, og alle
oppdaterte opplysninger
om tunet er nA samlet i en
helt ny informasjonsfol
der.
Med pA innvielsen var
ogsA 94-Arige Torkell
Tande, som varmedog stif
tet Historielaget i 1942, og
som badde ideen til Byg
detunet. Han var naturlig
nok svrert fom0yd med at
BygdetunetnAer svrertgodt
utbygd, og han sa bi. a. at
nA bar vi tatt yare pA arven.
Formannen i Historie
laget takket aile de impli
serte parter i forbindelse
med riving en og oppsettin
gen av R0sbekkstua pa
Bygdetunet. Han nevnte
spesieltengasjementetsom
det nedlagte Bondekvinne Fra innvielsen av R~sbekkstua i august. Pd trekkbenken f v. Torkell A. Tande, Ragnar
lageti bygdahaddelagtfor Gr¢nt1sen og Ole Wast¢l. BMe trekkbenken, vingebordet t .v. og ei seng har kommet fra
dagen i forbindelse med Humlestadplassen som gave jra Astrid og Jon Kjetil Vale. Alle tre er antagelig jra tidlig pa
innredningen av buset. Selv 1800-tallet. Gardinene er girt av Ester Skarvang.
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Bygdetunet ijuni. Fra klargj¢ringen av en del av inventaretf¢r det blir Mret til R¢sbekkstua. F. v.: Ragnar Gr¢n11sen, Ole
Wast¢l, Reidun Heldal, Signe Torsdal, Ingebj¢rg Lindheim og Anne Sofie Aardalen.
har vrert en aktiv partner ved flyttingen av R¢sbekkstua,
nevnte i sin takketale aBe de som bar hatt en fmger med i
spillet i denne saken: givere, nedtakere, flyttere, opp
settere, rnalere, murere, snekkere, rengj ¢rere og innredere.
Som etapropos til dethele leste Anne Syrm¢ve Gr¢nstad
to av diktene til Hans MjelJand: «Husrnannsplassen» og
«Garnle ting forteller». Mange nikket anerkjennende til
Mjellands treffende ordvalg. Disse diktene blir kanskje
best nar de blir klart og tydelig frarnf¢rt pA denne maten.
Begge to star for¢vrig i Historielagets sangbok.
Ester Skarvang frarnf¢rte noen betraktninger hun badde
skrevet selv om husmannsstua. Disse gjengir vi et utdrag
av i en egen artikkel etter dette referatet.
Merom R0sbekkstuakandu lese i " Arven"nr. 3/94,1/
95 og 2/95.
Ref.

Nye medlemmer!
~
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Kjenner du noen som er interessert i Abli medlem
mer av Sannidal Historielag, ta kontakt med en i
styret. Da vii det bli ordnet.

A

«De hadde mer enn
nok it gjJtre»
Rosa Ramsas husker
R~sbekkstua som den var
En ettenniddag i september m0tte "Arven" Rosa
Rarnsas, snart 83 Ar gammel, til en samtalei den nyoppsatte
R0sbekkstua pA Bygdetunet.
Mens Rosa var ungjente, bodde bun bos bestefaren sin
pa Rarnsas. Han bet Olav Ramsasen og kom til Sannidal i
1882. Der kj0pte ban RarnsAsen.
Rosa gikk pa Mo skole, og bun var venninne med
jentene pa Bratli. Hun ble konfumert i 1927. Hun fortalte
ellers at bun i ungdommen var mye opptatt med Agjete. PA
Rarnsas badde de 2 voksne kuer, 1 k:vige og 1 kalv.
Rosa og bestefaren dro stadig til R0sbekk og den
Forts. side 4
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En husmannsplass i Sannidal
i vare tanker og pa bygdetunet
Bondekvinnelaget ble spurt om de kunne sta for inn
onde dager den gangen. De gledet seg sikkert mer over
redning av husmannsstua fra R0sbekk, sA nrer virkelighe
«gode» dager enn vi i dag gj0r, og de hadde sikkert mer
ten som mulig. Vi har fors0kt. Det satte i gang mange
glede av en ny ting, klrer eller annet. Hvordan de enkelte
tanker og hender. Vi visste bare litt om stua, men Bygde
hadde det, avhang av god belse og forholdet til gArdens
tunet skulle ha et fellesbilde av hvordan det var, eller kun
folk.
ne vrere. Vi brukte fantasi og virkelighet sammen.
Husmannsfolk hadde like stor sans for det som var
Seng, slagbenk og bord var lagret pA B ygdetunet. Rokk
pent, som andre. Sans for det vakre og ryddige f0lger ikke
var der ogsA, og et framskap ble gitt fra Lofthaug.
0konomi. De var alle samfunnsnyttige mennesker. I vi'irt
distrikt var standsforskjellen mindre enn i st0rre bygder pA
R0sbekkstua var nettopp v0lt og malt; den tilh¢rte
gArden den IA under. Vi tenkte at Hans og Liria satte bo her.
0stlandet.
Hans var fra nabosognet, skauarbeider, og Lina fra Sanni
Hva bar vi i dag i vir overflod mistet eller glemt? Vi
dal. Bordet overtok de fra gArden, og Hans snekret seng,
. klager for ofte. Vi burde belier takke!
noen krakker og etterhvert stoler nAr han hadde tid. Lina
lagetmadrass av strisekkeroghalm. Senget0Y hadde ho litt
Ester Skarvang.
av hjemmefra, og noe hadde ho vevet i veven
der ho tjente. Det var bossteppe, nA velslitt,
vevet av f.tller, vevet laken eller ullteppe, og
over seg hadde de vattepper med trekk, heIst
m0rkt. Teppe av ullapper, sydd sammen, ble
ogsA brukt. Putenevar fylt med fjrer eller opp
klipte filler. PA s0ndager lA der ett vevet teppe
pA senga. Slagbenk og 10sningsteppeftkk Lina
av en tante. Teppet ble tatt godt yare pA; bare i
helgene kom det pA benk eller seng.
Skapet ha<;lde de kanskje arvet elier overtatt
av andre. Ryene pA golvet hadde Linas mor
vevet; dette er fmryene. Rokk, karder ogull var
vanlig og n0dvendig, og skomakerverk£0Y for ·
reparasjon var ikke langt vekk. Helt n0dvendig
var ogsA syskrin med saks, knapper, nM og trAct,
og likedan en korg med gam og en bunding, og
en spetegang eller to.
Hoser, sko og klrer ble £0rket pi en snor over
grua nAr de var vAte. OgsA hestedekkenet mAtte
to(kes, og det Iuktet sterkt!
Gryte, sleiv og tvare var n0dvendige ting;
vannb0tte, vaskevannsfat og striehAndkle .li
kesa Litt pynt hadde de ogsA: en liten, pen
mugge og en gipsskM. Den er skadet, men limt
sammen igjen med homlim og nesten like fin.
Andaktsboka er pA plass pA bordet.
Li vet pA en husmannsplass var s vreet avhen
gig av kona. Vi tenker oss Lina som et flinkt
menneske som ville ha det pent rundt seg. Da
s0steren fortalte at nA hadde folk begynt med
gardiner, fikk Lina vevet stoff. Hans spikket
stenger, og de bengte opp disse balvgardinene.
SannidallA ikke langt fra Krager0, og moter
og nytt som kom utenfra via sj0folk og bandels
menn, ble nok f0r tatt i bruk her enn i de 0vre
bygdene i Telemark.
Dette var noen tanker og minner som kom
mens vi holdt pA med oppdraget. En del av oss
Skapet som er p/assert t. "-jor d;ra i R;sbekkstua. Det er en gavefra Tone og
busker ca. 70 Ar tilbake, og vi badde besteforeI
Aslak Lofthaug. Det beerer arstallet « 1758» og bokstavene «lOSL» og «BGDL».
dre som oppIevde disse enkle kAr. Det var
Dette var lens Olsen Lofthaug og Barbro Gundersdatte r Lofthaug. Ryene
erikelhet og forsiktigbet bos flere enn de i
busmannsstuene. Det var bardt arbeid og blod
stammerIra Maren Torsdal (f. 1880), bestemor til l¢rgen Torsdal . De er gite av
slit mangen gang. Det ble sterke, flinke men
Signe og l¢rgen Torsdal. Ellers er mye av inventaret git! av medlemmene i det
nesker i den tida. De holdt sammen i gode og
nedlagte Bondekvinnelaget, og noe av dec har veert tag ret pa Bygdetunet.
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8. rnai 1945 - 1995

Frigj0ringsjubileet beh0rig
feiret i Sannidal Historielag
150 feststemte meIUlesker fyite Sannidal samfunnshus
s0ndag ettenniddag, 7. maioFestkomiteen i HiStorieiaget
hadde dekket noen fantastisk vakre bord, og i pausa ble det
servert bAde sm0rbr0d og bl0tkake. Styret hadde lagt opp

til et omfattende program for kveiden; derfor var det synd
at bele Iokalpressen glimret med silt fravrer.
Kj01ebr0nd btasegruppe underboldt med flere kjente
«nasjonale» sanger, og Tor Wast01 spilte piano til a1lsang.
- Etter at formannen
badde 0nsket aile
velkommen og re
degjort for kvel
dens program, kom
han med noen tan
ker om okkupa
sjonstida. Han sa
bl.a at det rna ba
vrert fantastisk for
de som opplevde
dagene da freden
«br¢t 10s». Han
badde ogsa pr0vd
a finne svar pa
sp0rsmal som 
«hvorfor kom tys
keme?» - «bvorfor
forstod vi ikke at
de kom?» - »bvor
for var vi ikke be
dre forberedt?» Et
ter a ba listet opp
flere svar pa de to
f0rste sp0rsmaJa,
Diverse oppslag, b¢ker og annetfra krigstida var samlet til en miniutstilling bak i Samfunnshuset.
vaget ban den pa

«De hadde mer - - 
Forts.fra side 2

nrermeste naboen, Bj0nnvik. De dro dit for a sJa jordene.
De matte da ga pa en darlig sti fra Ramasen. Dette var f0r
veien (n1\vrerende «gamle E 18») ble bygd, men Rosa
busker godt at den gamle postveien (fra 1680-ara) gikk
forbi Bj0IUlvik og R0sbekk.
Vi var selvf0Igelig interessert i hvordan R0sbekkstua
ut innvendig den gangen. - Sa vidtjeg kan buske, var
det noksa likt slik Historielaget bar innreda den na Det var
ei seng, et bord for vinduet, og et skap, men det trur jeg var
fastspikra pa veggen. De badde ogsa vannb0tta staende
inne. R0sbekkstua var temmelig lik Dalanestua.
- Hvem var det som bodde pa R0sbekk da du var
ungjente?
- Det var Karl Gulbrandsen og kona bans, Sina. Hun
d0de da jeg var i 1O-arsalderen. Karl var blikkenslager, og

sa
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jeg busker bam som en svrert snill mann. Bestefar og Karl
satt ofte inne og prata lenge, men bva samtalen dreide seg
om, bar jeg nok gl0mt i dag.
- Er det noe spesieJt du busker fra R0sbekk?
- En gang bestefar og jeg satt inne bos Karl, sa vi
plutselig r0yk fra Bj0nnvikstua, men det var ingen der.
Det varfiereeIUl Karl som mente at detsp0kte pa Bjonnvik.
Etter at Historielaget bar fatt R0sbekkstua pa plass p1\
B ygdetunet, er det k1art det var svrert interessant a b0re en
forteUe som kan buske at buset stod pa sitt opprinnelige
sted.
R.G.
Redaksjonen i «Arven»
og styret I Sannidal Historielag

0nsker aile leseme av bladet

en riktig godjul og et godt nytt dr!
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Torkell Tandeflankert av Signe Torsdal (t.v.) og Reidun Heldal. Bakgllr FridtjofThorbj¢rnsen
stand at det ikke hadde vrert politisk mulig a bruke mel
penger pa forsvaret i 1930-Ara; Norge var da et fattig land
som hadde mye annet a bruke penger til, og selv rustet til
tennene, hadde vi neppe kunnet avvise et tysk angrep.
Kanskje var det nettopp vAr sAkalte uforberedthet som ble
vAr styrke gjennom fern lange og tunge okkupasjonsAr? Det
norske folk reagerte moralsk pa det brutale, rettsstridige og
uprovoserte overfallet. Motstanden mot det tyske okku
pasjonsstyret vokste gradvis fram. Formannen konkluderte
med at nazism en var voldelig, ond, umenneskelig og umo
ralsk. Vi skal minnes de som gay sine liv i kampen i
rer~dighet, men vi rna ogsa se framover og bygge holdnin
ger hos unge mennesker i dag, slik at tragedien ikke skjer
igjen.

"ARVEN" utgis av Sannidal Historielag
Redaksjonskomit:e:
Frithjof Thorbj¢rnsen, tif. 35 99 02 86
Ragnar Gr¢nasen,
tif. 35 99 22 16
Oddvar Tobiassen
tIt. 35992120
Kontaktmann:
Olav Arvid Wasj¢
tif. 35 987821
Kasserer: Liv Gr¢nasen
tIf. 35992216
"Arven" s postgirokontonr.: 0813 5 3477 29
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Historielagethadde inviterten del personer fra bygda
til Afortelle om ulikesiderved tidafra 1940 til 1945. F¢rst
ut var Fridtjof Tborbj~rnsen som fortalte om rotete
mobilisering etter 9. april 1940 og opplevelser opp gjen
nom Setesdal etter at flere sannid0ler pa eget initiativ
hadde reist av garde for a m0te pa Evje. Fridtjof hadde
bI.a. ovemattet i alt.erringen i Bygland kirke! Seinere
opplevde ban det som antagelig var sabotasje pa en av
kanonene idet kikkert-siktet pa den var tukla med.
Tyskeme snudde imidlertid 400 meter fra den norske
kanonstillingen ved Straumsfossen, og etter et par dager
ftkk F ridtjof og medsoldatene hans ordre om a overgi seg.
Magne Kurd~l var assistent for maskinmester
Dr¢ivoldsmo pa Dalsfoss kraftstasjon under krigen. Han .
fortalte bi. a. om matmangel og at de brukte papir til a
lage bade luer og sko avo Magne laga ogsA ei yeske av
hyssing! Pa kraftstasjonen badde de gjemt vekk to ra
dioer, sa de var godt forspente pa det omrMet. Utpa
vinteren 1945 begynte Hjemmefronten a bli aktiv pa
DaIsfoss, men Magne syntes det var merkelig at Hjem
mefrontfolka ikke pr0vde a fa til samarbeid med de som
jobba pa krafLstasjonen. Vi visste jomye de kunne ha
dratt nytte av, mente ban.
Det Olav Tveitereid busket best, var at ban fikk en
bror 8. april 1940, og at han derfor ble satt bart til ei tante
i Bamble i 14 dager! Olav fortalte i humoristiske vendin
ger om ulike sider ved livet underokkupasjonen, f.eks . at
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man matte sende sS1lknad for a fa halvsilt et par sko, og at
. den heimavla tobakken gjorde det spennende a begynne a
r¢yke. Og bjuringen pa Tveitereid under krigen, Knut
Winsvold, var til stede i salen.
Den stS1lrste «heimefronten», nemlig busm¢drenes inn
sats 1940-45, snakket Inge bj~rg Lindheim, Ester Skarv
ang og Maren Nicolaysen om. Det kom bl. a. fram at de
som hadde detmest slitsomt, var de som badde store unger.
Klrer var vanskelig askaffe, mest fordi det var umulig a fa
tak i trad. Noen rekte opp gam Ie strikketing, karda det
sarnmen med gam og spant og strikka. Og sko kunne lages
av fiskeskinn og papir! Vanlig kveldsmat var kokte poteter,
salt og sur melk. Det var heller ikke uvanlig a steke vafler
i tran. Maren Nicolaysen fortalte ogsa om Eilert Aasen som
ved a legge leire i bakken opp til garden stoppet byggingen
av en tysk utkikkspost over Hellefjorden. De kom ren og
slett ikke opp!
Hakon BrlKl sj~ ble intervjuet om flyslippene og bru
sprengningene vinteren og varen 1945. Med flyslippene fra
England fUde Hjemmefronten vapen og arnmunisjon. Bru
sprengningene pa S0rlandsbanen ble foretatt for a forsinke
tyske troppetransporter hjem til Tyskland der soldatene
trengtes p.g.a den allierte framgangen. Eggevag- (S¢ndera
)brua ble sprengt om kvelden 14.mars, og det var vesentlig
karer fra KragerS1l og Kroken som var med pa denne. En av
mennene bar dekknavnet «Fredrik»,.og ban visste de andre
ikke bvem var. Hakon Br0dsjS1l badde vrertpaen tilsvarende
jubileumsti!stelning i Drangedal f0r han kom til Sannidal
denne kvelden, og der badde han snakket med «Fredrik».
. Til slutt var det Torkell Tandes tur. 93-anngell berettet
i kjent stil, uten rnanuskript, om krigens gang fra begyn
nelse til slutt. Han la srerlig vekt pa bendelsene i paska 1942
da prestene nedla sine embeter. Og 8. mai 1945 glemmer
jeg aldri, fortalte Tande. Jeg kom innovertil bygdafraStrat,
og der vaiet flagget pa Lindheim! Tande fikk st1\.ende
applaus fra forsarnlingen.
Historielaget hadde til denne kvelden fatt en flon kniv
i gave av Halvor St0yl. Denne innbrakte i «kollekt» kr.
3.757,- og ble vunnet av Marit Skarvang pa Tangen.
Ref.

Sangen nedenfor ble sunget po' 50
o'rsjubileumsfesten i Historielaget
7. maioF~rste gang den ble sunget
var i 1942, i Ingebjprg og lens
Lindheims bryllup.
(Mel.: «..\. kj¢re vatten••. .»)

A drikke vatn a spise sild
og variere med poteter,
a bake br0d med litt tran dertil
ja det er kostbold det, som feter.
A vrere prikkfri i sin klrededrakt,
a ga omkring i alskens farveprakt,
WIer i fleng
knapt nok en seng.
Da er det morosamt a leva.
Men om vi suIter og har det trangt
det er jo straff for alt vi tenker,
de kanke rektig ta fra oss alt
selv om de kaster oss i lrenker.
For i vart hjerte har vi Mpets makt,
den lover alt del som vi ei far sagt,
tillit til dem
som kommer hjem.
Da blir det morosamt a leva
Og sa en dag damper "SLEIPNER" inn,
med KONGENS flagg i mastetoppen,
vi star i filler med hule kind,
mens varmen bruser gjennom kroppen .
Og flag get vart vaier alter friU,
i dette landet som er mitt og din,
da er vi gla
hipp, hipp hurra!
Da er det morosamt a leva.

Formannen i
Historielagee
ineervjuer ere av
krigstidas hus
m¢dre om deres
innsats 1940
45. F. v.: Maren
Nicolaysen, Ester
Skarvang og
lngebj¢rg
Lindheim.
6
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Strandstedet Kiil
Tidligere aktivt kommunesentrum 
idag rolig boomrade med DOe byttebebyggelse
Under opprydding i den gamle kom~
munegarden i Kil kom vi over en kopi av et
gammelt kart over strandstedet Kiil, tegnet i
juli 1892 av sersjant O. Farsj~. Det viser
mange av eiendommene i Kil med nummer
80m henviste til en Iiste med navn og takst pa
eiendommene. Blant annet er Aalkocks Is
bruk, som la pa Menstads grunn, taksert til
53.000 kroner 80m var en ganske stor sum
etter den tids kroneverdi.
I bygdebok for Sannidal og SkAtliSy,bind 1, side 178, er
det fliSlgende opplysninger om Kil: «Om navnet Kil skri
ver O. Rygh at det betyr en smal, inntrengende vik. Kil
er bygd dels pA Rindes og dels pA Torsdals grunn.»
Kiil, ellerVest-Kill somstedetkallesigamIepapirer,
Vaf det viktigs te kultursentrum i distriktet fliSf KragerliS ble
by. Bugge skriver om Kil i Trelasthandelens historie bl.a.:

«Vest-Kil var f~ KragerliS kom opp, det viktigste ladested
og nevnes pA gamle karter og i aktstykker. Tollstedet var
Vest-Kil og i tollrekneskapene for 1585 er flere ~nder fra
Sannidal, SlcltliSY og Bamble nevnt som skipere av trelast.
Ved begynnelsen av 1600-tallet var enkelte borgere fra
Skien bosatt i Vest-Kil, sMedes Jakob Rytter, hvis far,
Christian Rytter, hadde vrert borgermester i Skien. Jakob
hadde etter faren sin arva andel i Haukholt sag.»
I 1801 bodde der 114.mennesker i Kil og i 1865 heter
det: «S trandstedet Kil har 306 innvi'inere, 44 bebodde hus
og 57 husholdninger.»
Kil omfatter nA .disse deler: Andersvik, Bekken, Kil
sentrum, Hauene, Saltbutangen, OksebAsen, vestreKlei
vene, husene ved Torsdalkjenna, ved riksveien og veien
ned til Kil, IiSstreKleivene. VideremAMenstadog Kolvika
regnes med til Kil, star det i bygdeboka.
Som det fremgar av bygdeboka har det vrert mange
aktiviteter i Kil gjennom tidene, med trelast, istrafikk,

Bildefra Kit ca. 1900.Her ser vi flere av de husene som er medpt'l skissen tit O. Farsj¢fra 1892. lsbruket tilAalkock (32)
ruver godt i bakgrunnen til h¢yre. Kil bedehus er med pt'l bildet, og det ble bygget i 1891. Videre kan vi se et hus mellom
Tinggt'lrden (8) og Kommunehuset (6) som er nr. 7 pt'l skissen. Det er huset til Eilert Nilsmundsen, som drev pensjonat og
utleie av prammer for folk som skulie til Krager¢.
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del, startet 1882 drevet av Br0dr. Hegna, senere
av Konrad BrAten (fra 1932), John Sveinung
sen, bakeri og kafe, Nyland hotell, bakeri og
kafe, drevet av Lars Larsen. Leif Larsen var
baker og Ingrid Nyland Jacobsen drev kafeen.
Vestmar folkeh0gskuIe hadde lokalene sine her
vinteren 1913-14. Bakeriene hadde levering
av br0d og bakervarer til Vadfoss, Kammer
foss, Kj0lebr0nd, Kroken og eUers rundt i dis
triktet. Ingeborg Holte hadde sentralbord for
Krager0 og Oppland Telefonselskap og drev
med salg av kj0tt og gr0nnsaker ved siden avo
Karl og Ingvald Svendsen drev skoreparasjons
verksted og Theodor Wehus salmakerverksted ·
og skomakerverksted fra 1932. Melkeutsalg
var det hos Marie Fjellstad. I 1934 startet
Tellef VAsj0 Kil Sag, der det ved full sysselset
ting var arbeide til 11 mann. Der var jordmor
bosalt i KiI. Lars Torsdal startet bussrute til
Krager0 i 1920. I sommerhalvaret var det Mt
trafik:k til Krager0 bLa. med «FrakteMten» til
Svendsen og ruteMten «Frarn». I huset til He
lene Nilsen ved <<Klokkertunet» var det posthus
og trygdekasse. Kommunekassa og folke
biblioteket var i kommunegMden. Ved riks
veien 1A lensmannskontoret i hu set tillensmann
Svang fra 1923.

Kommunegarden
Nr. 6 pA skissen. Skipsreder John Abra
hamsen bygde huset (ca.1860). Det var en
herskapsbolig med to store stuer og med ve
randa i midten. I stuene var laget fire gips
rosetter i taket, der store parafmlarnper bang
ned. I 1882 ble Sarmidal egen konunune, og cIa
var det muligens huset ble kj0pt av kommu
nen. I dag er huset en boligstiftelse med eget
styre. Huset bar fIre leiligheter pA ca. 50 kva
dratmeter, et m0t.erom for Kil Vel og et arkiv
53 0 ot)
rom for Sannidal Historielag. I 1990 fikk kom
. munehuset Restaureringsprisen av Krager0
Skissen, pd nwtstdende side, av strandstedet Kiil i Sand¢kedalfra 1892 kulturstyret. (Se for0vrig «Arven» nr. 31, 1/
somer tegnet av sersjant O. Farsj¢, viserenfin oversiktovereiendommene 1991.)

i Kil. Nummeme pC1 tomtene visertillisten overog dermed hvemsom var
eiere av husene pd skissen og hva takstene var i 1892. Det er skrevet
«branntomter» mid! pll skissen. I bygdeboka stllr det at det var et bakeri
Arbeidslivet i Kil
her som brant i 1892, altsll samme Ilr som skissen ble tegnet. Da brant ogsll
Vi har her omtalt Kil som et aktivt kom
Sinwn Bues hus. Det ole ikke bygd opp igjen. Skipper Larsen og hustru,
munesenter, men det var ogsa et sted hvor bI. a.
Cecilie, hadde budd i Buers hus. Cecilie Larsen var den J¢rste ansatte
t0mmeret fra Vestbygda og Kroken ble sj0satt
jordmor i Sannidal.
steineksport, t¢mmertraflkk, skipsbyggen og varetran
sport til Drangedal og distriktene.
Kil ble etterhvert hovedsete for den kommunale ad
ministrasjon i Sannidal. I Mene 1920-35 var det f01
gende butikker, bakerier, aktiviteter og konununale kon
torer ber:
Asborg Mens tad, landhandel startet 1908, L. Chr.
Tberkelsen, landhandel starlet 1900, Vonheim landhan-
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og oppflatet for videre transport til Skiens
distriktet og til Vafos Brug og Kammerfoss Bruk. Likele
des til sagbrukene pl'l Lille Kirkeholmen og nt0y og i
R0rvik.
Transporten med hest kurme til tider, om vinteren med
slede og sommeren med flIehjuls-kjerre, vrere sa stor at
hestene med lass stod en de i ende fra Malmhaugen brygge
tillangt opp i Kil.
Videretransporten av t0mmeret foregiklc med lastebat
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«KlokkeHunet» i Kilfra ca. 1920. Vi ser i bakgrunnen butikken til Lars Chr.Therkelsen, bygd i 1900. 11946 ble Sannidal
Samvirkelag staHet i lokalene.Denf¢rste bestyrervar Arne Therkelsen. Trappenmed rekkverksom vi sertilvenstre ptlbildet,
var inngangen til posthuset. Butikken til h¢yre er butikken til Asborg Menstad, staHet i j908. Den er nylig nedlagt og var
den siste som ble drevet i Kil.
til utlandet og Oslofjorden, og med slepebi\.t som hentet
helerader av fli\.ter. DalaStebileneovertok transporten, ble
t¢mIneret buntet sammen med «virrebind» og dumpet
direkte i sj0en og slept med Mt til fabrikkene eUer
sagbrukene.

Det var i deone tiden den f0rste traktoren kom til
Sannidal. Der var et par s0nner til N. O. Nilseni Krager0
som kj0rle denne. En gang omkring 1925 pi\. vAren kj0rte
denne traktoren seg fast i s0Ia pA Ok.seMsveieo. Det tok
lang tid f0r de fIkk den opp.

Skiping av stein

Bakerbr~nnen

Endelstein-og malmtransport gikk det ogsAutfraKii.
Navnet Malmhaugen kommer antagelig av at det her var
lagerplass for jernmalmen som kom fra gruvene i Rindeheia.
I 1920-1l.rene var det stor Ietiog etter diverse mal
merimineraler her i distriktet. Det var ofte utenlandske
selskaper som sendte folk for A Iete etter forskjellige
r1l.stoffer til industrien. Europa sto jo foran gjenreisning
etter l.verdenskrig, og til ctette trengte de r1l.stoffer som
fantes ide norske fjellene.
Dette distriktet kan vise til et mangfold av bergarter,
som kan utnyttes i industrien. Det ble drevet gruver for
skjellige steder. Vi nevner bi. a. Torger0d, Landsverk,
Haugholt, Dobbedal, Kolonien i Vadfoss, flere steder
langs Kilsfjorden, Mianheia, Gr001l.sen og ved Nyg1l.rd og
Lya.sen med flere.
Mye av dette ble skipet ut via Kil. En tid var det lager
pi\. brygga ved Kommuneg1l.rden. Det ble laget en stor silo
av t¢mIner med flre rom og direkte renoe til b1l.teoe. Denne
siloen l1l. utenfor Bj0msvikodden. Det var bygd bru over
en dal inntil Fr0vikveien.

Vannforsyningen til Kil var mange ganger vanskelig.
Alle husstander hadde br0rm,enten sin egen eller sammen
med naboeo. Men v1l.r og h0st «tr0yt» disse, og cia var det
A brere vann fra «Bakerbr0rmen» ved Nyland. Denne l1l. i
enden av det store jordet nedunder Torsdalsheia og boldt
bestandig vano. Ulempeo var imidlertid at det ble dyrket
gr0rmsaker, k1l.l og poteter pA dette jordet, og endel av
gj0dselen kom fra de som hadde t0mminga avdoeoe i
Krager0.
Det fortelles at det engang ble tatt pr0ve av vannet i
«Bakerbr0nneo» og sendt til distriktslegeo for analyse, og
svaret de ftkk var at pasienten ikke hadde sukkersyke.
.... n
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Ps. Erdu interesseH i tllese mer om Kil og Sannidal, er
det mye stoff i «Bygdebokfor Sannidal og Sktlt¢y, bind Ill,
fellesbindet». Hardu ikkeden, erdentilsalgs hos Sannidal
Historielag for kr. 200,- pro stk. Den er ptl 760 sider og
inneholder mye interessant stoff.
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Salmeboka var andelig grovbrfJd som var
godt for den kristne fordfJyelsen

Sondre Bratland og Arne Lund
markerte Kirkens 1000-arsjubileum pa
Historielagets hpstmpte

Her er m¢tets hovedpersoner, til-venstre res. knp. Arne Lund og sangeren Sondre Bratlandforan bordet til styret
i Sannidal Historielag. Foto: Roar Thorsen, Krager¢ Blad.

KirkejubiJeet var tema pa Historielagets
h~stm~te i slutten av september pa Sannidal
samfunnshus. Arrangementet kom i stand
etter et samarbeid med Menighetsradet. De
rundt 100 framm~tte opplevde en interessant
og trivelig kveld. I tillegg til sang og foredrag
fikk de god bevertning steIt i stand av den
aUtid driftige fes tkomiteen. F~r m~tet startet
mens folk kom, spilte Thor W as~1 piano.
Sangeren Sondre Bratland fra Vinje tok forsamlingen
med pAen historisk reise gjennom vAr kristne sangtradisjon,
et opplegg han hadde kalt «NAr klokkune gjeve dun>.
Bratland hadde tidligere i Ar vrert bMe pil Moster og i
Nidarosdomen med det samme programmet.
Bratland vandret rundt i salen mens han sang og mens
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han bandt sanginnslagene sammen med tale. Vi opplevde
dette som en behagelig mAte Aframf0re det sanghistoriske
tilbakeblikket pA.
Bratland startet med «Kvennkaris vise», som var M. B.
Landstads forsvar for Nesland stavkirke da denne skulle
rives. Stavkirkene og folketonene hadde noe felles, sa
Bratland De hadde begge etkristent formil og en klassisk
norsk framtoning. Bratland mente at de gamle salmene er
vanskelig A tidfeste, men de eldste tekstene er de beste.
Den eldste salmen pA folkemAlet er fra 1200-tallet.
Salmebokahadde en enorm betydning for folk i eldre tider,
framboldt Bratland. Den har vrert tradisjonsbrerer og har
fungertsom b0nnebok for mange. Den var Andelig grovbr0d
som var godt for den kristne ford0yelsen, sa han.
Bratland ga til beste et lite utdrag av visjonsdiktet
«Draum.kvedet», som totalt er pA hele 58 strofer eller verso
I Bratlands hjemtrakter i Vinje heter det for0vrig, sa han:
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"Ingen er sa klok at han kan heile Draumkvedet, men ingen
er sa fiivitug at han ikkje kan noko." I Draum.kvedet blir
Olav Asteson f0rt til d0dsriket der han i 13 ciager ser de
grufulle pinsler som de forskjellige syndene straffes med
og ser Mikael veie sjelene bort.
Bratland sang juleverset «Et lite barn sa Iystelig». Da
han sang «Et barn er f0dt i Betlebem», fikk han forsamlingen
med pa allsang st!l.ende; dette til tross for at sangen var i en
noe ukjent drakt.
Bratland framf0rte ellers bl.a. en salme som var tradi
sjon etter Ambrosius, Lutbers fadervarsalmeog en ny sang
som var laget til lOOO-arsjubileet pa Moster tidligere i!l.r.
Avslutningsvis antydet Bratland at det er vanskelig a lage
underholdning av et program som dette, noe som fikk
formannen i Historielaget til a si at dette i hvert fall var en
stor opplevelse for folk cia han takket sangeren etterpa. I
pausa benyttet folk anledningen til asnakke med artisten og
ogsa kj0pe noen av hans kassetter og CD-er.
Etterpa var det res. kap. i Bamble, Arne Lunds tur. Han
hadde kalt foredraget sitt «Frahov til kirke» , der han tok for
seg overgangen fra gammel til ny tro. Lund pr0vde a
forklare hvordan trosskiftet var mulig, og han la vekt pa at
Bamble var sentralt i vart omril.de i denne sammenhengen.
Han omtalte seg selv i muntre vendinger som en
«stormannsgal bambling», og han mente at Bamble var et
gammelt maktsentrum. Vi har og v!l.rt Moster, sa Lund og
siktet til Olavskirken som var en av to omrMekirker i
Nedre Telemark. Gjerpen var den andre. I Vestfold var det
Sem og Hedrum etter. at Tj0lling (Tjodalyng) ble
«akterutseilt» da seilingsmuligbetene til Vikingbyen
Kaupang ble borte.
Ingen av de gamle hov- (horg-) bygningene fra he
densk tid er bevart, og ingen vet vel i ciag hvordan de sa
ut Mange av hovbygningene ble antagelig nyvigslet da
kristendommen ble innf¢rt., mente Lund, og noen steder
ble hvitekrists bygg reist pa samme sted som hovet
hadde st!l.tt. Navnet hvitekrist kommer av folks oppfat
ning av de nye gudebildene. De lyste hvitt nar de ble
sammenlignet med de gamle bildene, som n:ermest var

svarte p.g.a. st0rknet blod, blod som badde blitt smurt
over dem under ofringene.
Olavskirken i Bamble, eller «Skeidis kirkja i Bam
blum », var 3 meter lengre i middelalderen enn ruinen er i
ciag. Kirkeskipet var cia 18 meter langt. Ordet skeidi er
garnrneinorsk for tevlingsplass, og ber bar det sikkert
v:ert holdt kappl0p og v:ert tingsted og gudebov i f0r
kristen tid, framholdtLund. Olavskirken ble byggetrundt
1150 og var sannsynligvis et sentrum for Olavsdyrkingen
i vartdistrikt. Lund kom ogsa inn pa Sannidal, som bar en
lang kristen tradisjon. Sann ida! kirke var imidlertidanneks
til Bamble fram til 1738.
Lund hadde med seg salmen «Deg a fa skode er s:ela
am» som ble sunget som allsang med Bratland som for
sanger. Den er egentlig en irsk folketone fra 700-tallet.
Lund avrundet med a fortelle hva som skal til for at
historikere skal komme no en vei: man rnA bygge pa fakta,
danne teorier, men man mil. ogsa ha med en god porsjon
intuisjon, sa han.
Etter foredraget var det anledning til sP0rsm!l.l og
kommentarer fra salen.
Sverre Br:endhagen antydet at bamblingene burde
reise Olavskirken igjen, og Lund svarte at det for sa vidt
er en god ide, men prinsippet er nil. a bevare ruinen.
FridtjofThorbj0rnsen kom inn pa navnetKjerkejordet
i Kil, et sted som kan ha tradisjon til tidlig kristen tid,
mente Lund.
Bade Lund og Bratland fIkk takk og blomster av for
mannen i Historielaget.
Lars Jacob Moe, styremediem i Historielaget og med
lem av Menighetsril.det, tok pa seg «MenighetsrMshat
ten», som han sa, cia han hilste og takket derfra.
For de 100 framm0tte ble det, som tidligere nevnt,
utvilsomt en opplevelsesrik kveld; det var synd at ikke
encia flere kom og fikk ta del i dette.

Ref.

Gaver til "Arven".

Rettelse til bildet
fra Dalsfoss
I «Arven» nr. 45, side 13, viste vi et bilde av hjemme
frontmannskapet i Dalsfoss i 1945. Der var det feil navn
. pa to stykker, og det har Eiliv Solum pa Gj0vik gjort oss
oppmerksom pa, og han skriver:
«Jeg har funnet to feil ved dette fotografiet. Det er jeg
som st!l.r som nr. 2 fra venstre i 0verste rekke, ved siden av
Harald Vibeto. Og det er Trygve Bratlid som st!l.r ved siden
avAnders Loftbaug. Karlberg-karene var vel ikke med.
Reinhart Enggrav, Trygve Bratlid og jeg var ordonnanser
og var pa Dalsfoss de f0rste ciagene. Deretter ble jeg
forflyttet til Victoria hotell i Krager0».

Takk/or korrigeringenl
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Ogsa om sommeren og h¢sten kommer det gayer til
bladet. Vi sier hjertelig takk for disse bel¢pene som er
mottatt siden sist:
T.S ., Neslandsvatn 100. H.F., Sannidal 50. R.K.,
0deg.Verk 100. AS., Krager¢ 100. B.L., SannidallOO.
E.DJ., Arendal100. P.K., Rygge 100. R.D., Sundebru
100. 0.D., Langesund 200. OJ.T., Helle 75. AH., Oslo
150. OL, Skien 100. AHJ., Jomfruland 50. K.S., Kra
ger¢ 100. H.K., Nesbyen 100. C.F M., Krager¢ 150. H. og
AWW., do. 50. A .C.L., Oslo 150. L.K., Neslandsvatn
100. P.R., Drangedal100. AL., Neslandsvatn 100. E.S.,
Sannidal 50. K.K.O., Heistad 100. U.H., Arenda! 70.
M.H ., Neslandsvatn 100. AL, J¢nk¢ping 100. KJ.B.,
Krager¢ 100. NJ.T., Kristiansand 300. A. L.,Sannidal
100KB., Sundebru 100. H.L.0 ., do. 100. AS., Krager0
100. O. L., Skien 100,-.
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Historielaget var verter for 16 amerikanere:

o

PA JAKT ETTER R(!JTTENE

Hele Duxstad-jamilien samlet utenjor Heglandshuset pa Bygdetunet.
En tirsdag i slutten av mai kom Robert Duxstad
fra Oshkosh i Wisconsin pa bes¢k til Sannidal. Med
seg hadde han tre s¢nner med koner, en datter med
mannog sju barnebarn. DefikkomvisningpaBygd~
tunet av formannen i Historielaget, og i kirken viste
sogneprest Reindal d~m rundt. Styret i Historielaget
stod etterpA. for bevertning pa Bedehuset, der alle

sammen koste seg med spekemat, lefse, r¢mme
gr\i5t, saft, kaffe og kaker. Robert Duxstads tipp
oldeforeldre, Jacob Paulsen Hegland (Lyngmyr)
(f. 217 -1827) og RagnhiJd Terjersdatter LlJnne
(f. 26/1 1 ~ 1827) giftet seg i Sannidal kirke 19. mai
1853, hvorpA. de to uker seinere emigrerte til Amerika
for aldri A. komme tilbake. Det var sel vf¢lgelig svrert
interessant for amerikanerne a komme
inn i kirken' og se stedet der forfedrene
hadde blitt viet, og likeledes Heglands
huset pA. Bygdetunet, nabohuset til Ves
tre Hegland, som Jacob Paulsen hadde
kommet fra Duxstad-familien var svrert
takknemlig for mottakelsen; seinere skulle .
de ogsa til Voss der en annen grein av
slekta kom fra. Norgesturen var julegave
fra Robert Duxstad til resten av familien.
Ingen av dem visste noe srerlig om Norge
paforhand, sA. for mange av dem ble turen
en opplevelse pa flere mater. Reidun
Heldal, Historielagets slektsgransker,
hadde funnet u t en del om Jacob Paulsens
forfedre, som amerikanerne fi kk i et skrift
lig oppsett. Dette gjorde naturligvis be
s0ket ekstra utbytterikt for demo
Fra bespisningen pl1 Bedehuset under amerikanerbes¢ket. Sokneprest
Reindal sammen med noen av gjestene. Robert Duxstad t, h.
Ref.
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Man ville unders¢ke hva slags luft det var
hvor man kunne sende folk som Rinde
til Stortinget!

Del 6

Peder Eilertse n Rinde
- en ualminnelig tiltaksrik og omstridt sannid¢l
Peder Ri nde (1844-1937) skrev sine livs
erindringer i 1929. DeUe er uhyre interes
sante glimt fra et uvanlig virksomt liv. Neden
for fortseUer gjennomgangen av disse. Vi har
tiUatt oss en forsiktig modernise ring av spra
keto Likeledes har vi saU til mellomtitlene. De
fern f0rste delene kan leses i nr. 40,41,42,43
og 44.
Beplantning pa kirkegarden.
Da jeg skrev litt om Sannidal kirke, burde jeg
kanskje ha tatt med noe om kirkegarden. Denne er av
naturen den mest velskikkede til sitt bruk som man kan
tenke. Den var opprinnelig ganske liten, men er utvidet et
par ganger. En st0rre utvidelse mot syd ble foretatt mens
jeg var ordf0rer. Det var ingen lange forestillinger til
biskopen eller autoritetene om atkirkegarden trengte utvi
delse; heller ikke var det skj0nn eller overskj¢nn over
utvidelsen. Ordf0reren gikk til eieren av grurmen, pa Mo.
Denne ftkk dobbelt sa meget som denne sandmo ville
!castet av seg til jordbruk, og bygden flkk kirkegard for en
bagatell, som sa kommunestyret sanksjonerte.
Sa skulle vi gjeme ha plantet trrer pa denne ¢de
flaten, men slikt ventet jeg ikke a fa bygdestyret med pa
den gangen, for de var nok encla mer knipne enn meg.
Jeg m0tte sa opp ved konfumantoverh¢ringen og
bad konfirmantene, alle som kunne, neste gang m¢te opp
med hvert sitt 10vtre pa kirkegarden, og vi plantet. Aile de
store 10vtrrer langs veien og muren er levninger fra dette
arbeidet. Men der b0r nu plantes meget mer. Ungdoms
foreningen
ta seg av dette; de vii nok gjeme verne og
hygge om mors og fars siste hvilested. De far nok en
gartner til a veilede, sa det blir plan i arbeidet, og kirke
plantes
tilsynet vii nok mer enn gjeme hjelpe til. Det
ikke. bare langs muren, men i kvartaler pa den golde
til, sa vokser det
sandsleUe. Litt muldjord og hjertelag
nok i sanden. Det synes som sansen og forstaelsen er
vaknet for a verne om fedrenes minne ved de mange pene
gravrninner som nu reises pa S ann idal kirkegard. La denne
treplanting bli et ledd i dette.

rna.

rna.

rna

Kirkens beliggenhet.
Det var strid da Sannidal kirke skulle bygges. Den
star jo nu i en utkant av bygden; den gang var det noe
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annerledes, for den sterkeste bebyggelse var ikirlcebygden,
og sa var det den velskikkede kirkegard som drog. Sa
skjedde det et stort under. En stor malmplate utenfor d¢ren
og gamle kirkeldokker og annet fra en gammel kirke la pa
kirkeholmen, som de ute pa 0yene ville ha til kirkeplass.
De nevnte saker ble en m0rk natt fly!tet opp til Mo, hvor
kirken nu star. Og det avgjorde saken - det var jo et
jertegn, eller ogsa hadde man ogsa den gang lure folk som
torde ta en nattsjau. Kirken burde jo nu heist sta ved
Refsalen. Det var forresten den gangen tale om at kirken
skulle sta i nrerheten av Refsalen, pa Kullebunden, for der
var ogsa bra gravplass. I Sannidal har man ved kirken
almuestue, skolestue og stort bedehus, alt omtrent yegg i
yegg, sa offervilligheten er stor nar man vii en ting som
man selv far bestemme.

-«Menighetens plantedag»
Da jeg for noen og femti ar siden plantet trrer pa
kirkegarden i Sannidal, var dette tenktsom en begynnelse,
men sa kom jeg til a fraftytte bygden. Men jeg er like sterkt
interessert i dette enna; jeg bar festet gravsted der, og min
familie og kjrere hviler der.
Nu tror jeg tiden er inne til a ta opp den gamle tanke
om a gj0re kirkegarden vakker: de d0des have, yare fedres
grave. Nar vi nu steller pa yare fedres graver og setter
blomster der, tenker vi pa alle de vaIme netter og aile de
tarer mor felte for var skyld. Vi hedrer oss selv nar vi gj¢r
del.
Vi kurme kanskje fa tigget sammen noen hundre
kroner og fa leiet hjelp til a plante t.rrer og stell~ pa
kirkegarden, eller ligne det ut i skatter. Nei, frivillig offer
og arbeid rna det vrere. Ingen beh¢ver ofre sa mye at det
f01es som savn. Nei, vi skal fa en menighetens frivillige
plantedag. Jeg sender nu en liste til presten i Sannidal; jeg
er siller pa at han vii vrere med pa tanken. Man vii ofre en
arbeidsdag, man vii m0te opp en bestemtdag til varen, man
vii m¢te opp med ett eller flere pene I¢vtrref i mannsh¢yde:
I¢nn, eik, ask, eller ikke a forglemme bjerketrrer; den er
ungpiken blant skogens mange trrer. Sa vii man gjerne ha
litt gj¢dsel, litt muldjord, eller litt skillinger; dem kan man
ogsa bruke.
Sa til varen m¢ter vi opp pa kirkegarden, menn og
kvinner og far en «menighetens plantedag». Detkan bli en
uforglemmelig dag som ingen vii glemme og aldri angre
pa. Snille kvinner tar med litt kaffemat, sa arbeiderne far
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«Denne stein er reist til minne
om de sannid,ler som var
med og verget Norges
f rihet i 1807 - 1814»
Slik star det pa den bautaen, reist 1933, som star
pa det b~yeste punktet pa Sannidal kirkegar d. Hva vet
vi sa om tida fra 1807 til 1814? Detf~lge nde er et utdrag
fra den talen formannen i Historielaget, Ragnar Gr~n
asen, holdt ved denne bautaen 17. mai i ar. «.Arven» bar
bUtt oppfordret til a trykke dette av flere lesere.
«Slutten av 17()()-tallethar av historikeme blittkalt
«den gyldne tid» for Norge. Det var h0ykonjunktur for
handel, srerlig trelasthandelen pA 0stlandet og S~rlandet.
Denne gode situasjonen, som var basert pA at Danmark
Norge var n~ytra1t under de mange kriger som foregikk i
denne tida, varte til h~sten 1807. Da ble Danmark-Norge
tvunget inn i en krigsaIlianse med Napoleons Frankrike
etter at engelskmennene hadde ranet med seg den dansk
norske lliten etter et bombardement pA K~benhavn. Vi
kom i krig mot England, som var vAr s~rste trelastkunde,
Russland og Sverige. Dette var en utenrikspolitisk situa
sjon som var en «d0dslinje» for landet vArt, idet trelast
markedet br~t sammen, sA A si «over natta».
Am fra 1807 til 1814 ble en sammenhengende
ulykkesperiode for Norge. Det · var krigshandlinger pA
norskjord mot svenskene i 1808-09 og 1813-14. Dessuten
ble vi utsatt for blokade av engelske krigsfart~y, slik at alle
livsviktige komtilf~rsler fra Danmark ble hindret. I tillegg
til dette var det akkurat i denne perioden flere uAr pA
av lingene her hj emme. Ett Ar fr~s komet, et annet var vreret
sii varmt og ~rt a(avlingene ~rket vekk, et tredje ble
kometaIdrimodent. VerstvarAret 1812. Davardeten sein,

litt mat. SA fAr vi litt foredrag og sang i kaffepausen. Vi fAr
jo bAde presten og klokkeren med oss. Det viI som sagt bli·
en minnedag i bygden; de som er unge og bili med, vil om
femti m- kunne si, om de lever sA lenge - for femti Ar siden
var jeg med og plantet disse trrer.
Man har sett at amtsgartneren stiller seg velvillig
til tjeneste, og bygdens gartnere og lrerere vil nok ogsA
hjelpe til. SA noen dager f~r plantedagen fm- vi amts
gartneren, presten og kirketilsynet og andre til Am~te opp
og planlegge arbeidet, sii alle som viI arbeide, kan be
gynne kl. 8 morgen og fortsette til kl. 8 aften; det skal nok
monne. I hviletiden har vi husrom i almuestuen, skole
lokalet og bedehuset.
Det er sA underlig og deilig Avite at om vi strides
om mange ting mens vi lever; nm- vi kommer ut pA den
store sletten, da er det fred. Der hviler vi alle side om side,
da er vi venner; derfor kan aIle vrere med. Der er det ikke
sekter, ikke partier, for her skal aIle vrere med Tegn dere
derfor pA listen, i alle hus. Vi viI vrere med A pynte i de
d~des have, hvor vi aIle en gang skal hvile.
Forts. seinere.

ARVEN

«Fra Hov til kirke.
SkeUli i Bamble - senter
for gammel og ny tro»
Dette er tittelen pa en lekker, nettopp utkommet
bok fra Bamble Hislorielag og Bamble Menig
hetsrAd. I boka er 10 artikler f~ i pennen av ni
forskjellige forfattere, ledsaget av pralctfulle
fotografier av Halvor Tveraaen. Redakt~r har
vrert Arne Lund.
AIle med interesse for vArt omrMes kultur
og historie b0r skaffe seg denne boka; den er ogsA
glimrende som juIegave. Skaffes ved henven
delse til Ragnar Gr~nAsen, tIf. 35 99 22 16.
kald og vAt vAr slik at ~ndene f~rst flkk sMd ijuni. Ijuli
og august regnet det us tan selig, og allerede tidlig i sep
temberkom frosten. Etterdet vardetrakaldt vreri ukesvis.
Komet ble ikke modent. Som om ikke dette var nok: PA
grunn av kulda s¢kte rovdyr ned i bygdene, men folk
hadde ikke krutt nok til Askyte demo
F~lgen av alt dette var en enonn matrnangel,
sykdommer, n~ og d~d. Det ble «barkebr~dstider» i
ordets egentIige betydning. Folk lager br~ av fum- og
almebark. Enkelle steder i landet var hele skoger avkledd
barken i de f~rste ti-m-a etter 1814. Det ble ogsA laget
sakalt «islandsk mose», som var en blanding av mel og
mose. Man fors~kte ellers de merkeligste ting: ~l av
bjerkesaft, tobakk av potetgress og suppe av dyrebein.
Overalt i landet var sulten og n~en ubeskrivelig, og
d~deligheten i perioder veldig h~y. Nesten halvparten av
folket d~de f~r de var 30 m-. I 1809 d¢de det 12.000 flere
enn det ble f~t. Som en f~lge av dette var folketallet i
Norge lavere i 1815 enn i 1806.
Blant de militrere hersket en s~rgelig mangel pAmat, klrer,
unifonner, vApen, bly og krutt samt medisiner og sanitets
materiell. I det militrere, som i befolkningen ellers, var
kampen mot sulten detaltoverskyggende problem. Sulten
var langt verre A hanskes med for mannskapene enn
erobringslystne fiender eller kamphandlinger. Langt flere
d~de av suIt, sykdom, kulde, dArlige klrer og elendige
sanitrerfohold enn av svenske kuler og bajonetter.
Men folket stod bemerkelsesverdig samlet - br~
mangelen var jo en felles n¢ct for de fleste - og landetkom
styrket ut av trengselsAra Det var da Grunnloven ble
laget, og den slo fast at det skulle vrere frie vaIg, sosial
likhet, rettssikkerhet og trykkefrihet i landet!
I dette Dummer av «ArveID> vedlegger vi en post
giroblankett til bruk for de sam ~nsker A st~tte oss
~konomisk med driften av bladet. De gavene vi fm-,
gj~r at vi kan slippe Amase om annonser og bruke
plassentil lokalt stoff i steden.
Hilsen Redaksjonskomiteen
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Kjplebrpnd skole, ant. 1903. /ff1rste rekkefra venstre: 1 ?, 2 Ole Olsen, 3 Kittil Saga, 4 Hans Torsda~ 5 Jens Norheim, 6 Knut Barland, 7TomasSolli, 8 Ole Dobbe,
1OJ~rgen L¢nne, 11 Knut Kjrerra, 12 AdolfJohsen, 13 Oskar Eidet, 14 wrs Nyhus, 15 Anne Torsd£ll, 16 Aslak Lien, 17 Anne Barland, 18 Ingeborg Brekka,
19 Nelli Rud, 20 Kirsten Kjrerra, 21 Olga Thorsen, 22 Ingeborg Torsdal, 23 Hennriette Gunnarsen, 24 Johanne Jakobsen. 1 annen rekke: 1 Kristen Olsen, 2 Ivar Barland,
3 Ole Sjultangen, 4 Anders Eidet, 5 Jens Lien, 6 Alf Kjrerra, 7 Isak Johnsen, 8 Klaus K. Barland, 9 Peder Lien, 10 Ole L¢nne, 11 Nikolai Nilsen, 12 Maren wrsen, 13 Inga
wrsen, 14 Anna Eidet, 15 Maren Bratland.1 tredje rekke: 1 Anders Eidet, 2 Gunleik Eidet, 3 Eilert Aspeflaten, 4 Ingeborg Falkenberg, 5 Inga Limoen, 6 Anna Limoen, 7
? I bakerste rekke: 1 Johanne Saga. 2 Maren Lien, 3 Bertha Jakobsen, 4 Kristine Ropertangen, 5 Inga Falkenberg, 6 Marie Urberg, 7 Katrine Solli, 8 Olga Thorsen, 9 datter
til Tellef Fjellmann, 10 Anne Sigemes, 11 d£ltter til Tellef Fjellmann og 12 Inga Sigemes. BiMet haT yi fatt lOne oy Ing eborg og lArs Skarvang.
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