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MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG 

o 

SANNIDAL KIRKE 225 AR 

Glimt fra Sannidal kirkehistorie 

H0sten 1772 ble Sannidal navre rende kirke taU i bruk, 
og 225-arsjubileet kan saledes feires denne hl-1sten. 11 766 
ble Jakob Ma tsS0n Lund ut nevnt til sogneprest j Krager0 
og Sannidal. SannidaI hadde hverken egen prest eller klok 
ker pa den ne lida ettersom bygda var anneks til Krager0 
1732- 1868 (f0f det var Sannidal anneks Iii Bamblc fra m 
til 1732). 

Jakob M. Lund var en ildsje l. Han var en 44 
ar gammel tr",nder som i tiIIegg lil teologien 
hadde studert medisin og anato mi, og han var 
den f0rste som ulf¢rte vaksinasjon mot Kopper 
her i landet. Lund var ogsa en av initiativtakeme 
li I at del aller f0rste skolem0tet i Sannidal ble 
holdt, 21. januar 1777; det var da en sko leord
ning for bygda korn i gang. 

Lund rna ganske snart etler sin ti ltredelse 
ha set! at den gamle stavkirken var i en elendig 
forfatning, og at noe drastisk matte gjfl!res. Den 
var flere steder apen ved li stene og arn men
skjfl!tingene, noe av golvet var sunket og ned
falt, og de utvendige svalene var falleferdige. 
Mange steder pa taket hadde teglsteinene hlitt 
b rte, sa kirken kunne ikke holdes rri fo r vann 
nar det regnet. 

Da er den omtalt sam «Moo kirkia j Sandhauka dale». 
Eystein Aslaksson var biskop i Oslo fra 1385, og han satte 
seg bl.a . fore abringe orden i bispestolens og kirlcen. for
fal ne 0konomi, og under sine iirlige visitasreiser sam let 
han materia Ie til en ful l. tendig fortegnelse over alt jorde
gods som kirken (k lo~lre, geistlige embeter og enkelt 
kirker) eide i Oslo bisped0mme. Denne jordeboka flkk pa 



Him ling fra J708, Sannidal slavkirke 

L'iOO~ lallel ct r;ildl hind , derav navnel «Den r9lde bob . 
Stavkirken la pa· gimlen Mos grunn . Slikc garder med 
usnmmcnsalte navn so m heskrive r nalurforho ldene, er 
gjcrnc de cldsle i ei hygd . De la ofte pa sandhold ig, grus~ 
rik og selvdrcnerende morenej rd . 

SIJvkirken var plassert pa den lille haugen like S0r~ 

vc~t for llavrerenue kirke , og del cr nalllrlig Ii gjette at et 
glldehov hadde li gget der i hedcnsk lid. Hedendommen 
omt"attet ct mylder aV forskjellige lrosforesl ill inger. Del 
kan i arhundrer r~r IOOO-tallel ha foreg&ll s~kalte «blot» 
pa delle stedel i Sannidal; det var del de offentiige klllt
feslene hIe knit, de som samlci fle re folk enn dem som 
h0rle til garden~ ll rermcstc felle~skap . A «blole» belyr 
fo r0vrig a «sty rke», og de som sku lie ~t yrkes , var mak
te ne , fI'JTst og fre mst gudene. 

I I Hikon den godes saga beskriver Snorre hvordan et 
sli kt «bIoI» fo regikk, og del er t"ristende a ,' ilere lit! derfra: 
«Etter hedcnsk skikk skulle alle h0ndene komme di t hvor 
hov t var nih det skulle v,ere hlot , og de skulle ta med seg 
dit alt det d~ trengte av mal og drikke sa lenge gi ldet stod 
pa. Alle skll Jle ha med 01 ti Idette gildel; del ble ogsa sl ak
leI allslags smare og likesa hester. og all blodel som kom 
av de m, ble bit laut. De fargel gudefi gu rene og veggene 
i ho vel innvcnd ig og ulvendig hell r0de av blod. Slaklet 
skulle d koke til mat for gjestene. Oct skulle vrere ildsle
der langs midtgol vel i ho et og kjeler over demo En drikk 
skulle bce res omkring ildcn, og den sam ho ldt gildet og 
var hf, vd ing, sku lle signe dri kken og all blot maten. F0rsl 
sku lle Odin ,' skil l kommc - den drakk de til seier og makl 
for kongen si n - og sa kom Njords skil l og Fr¢ys skul ti I 
godt ii r og fre(l. Noell drakk ogsa ci skill for sine frender.» 

Innf0ri ngen av kristendommen var ikke bare et 
rc ligiollsskifte der gamle guder hIe rstallct av en ny. Det 
hetydde og, Ii en nesten full stendig omleggiu/Z av aile li 

els fo rhol d - hilde for del enkelte menneske og for 
samflltlllcLDe hedenske hovene ble enkeltc steder omgjort 

til gudshus; andre steder ble det 
gamle hoy tilintetgjorLVi gar ut fra 
at stavkirken bie bygget der hovel 
hadde statt . Stavene som har gitt 
di sse bygningene navn, er egentlig 
de store s0ylene eller stolpene som 
vi finner inne i kirken og som bre~ 

rer hele taket. Stavbygni nger hadde 
nordmennene bygget tidligere ogsa; 
stavkirkene kom med kristendom
men. Av opprinnelig rundt 1000 
stavkirker i Norge er i dag 28 be
vart .. 

Stavkirken i Sannidal var byg~ 
get av stolper reist med planker 
mellom og med , viller under. Rundt 
hele kirken gikk en svalgang. Dess
uten hadde den tarn, og taket var 
lekket med spon, seinere tegistein. 
(nne i sta vki rken var det m0rkt; 
bare framme i koret ved a lteret 
brant voksly s. essulen va r det 

kaldl, og del var ingen benker a si tle pa, sa menighelen 
stod mens presten prekle. Liturgien var pa latin, sa fo lk 
skj0nte ingenting av den! 

Ti l denne kirken kom folk bade fra Sannidal, Skat0Y 
og Krager0 i nere hundre ar. J 1537, da reformasjonen ble 
innf¢rt, ble r¢kelseskar, vi .vann, fat og helgenbilder fjer
net, men stavkirken ble staende . 

Stavkirkens betydning og 
tilstand pa 1600- og 1700-tallet 

F0rst i 165 I fik k Krager0 egen kirke, «Christi kirke» 
(som slod til 1870 da den nav rerende ble bygget) . Da ble 
det mindre s0kning til Sannidal stavkirke, der det ble holdt 
preken annenhver sI'Jndag. Men ti l hvi lken kirke sku!Ie 
folk fra 0yene i Krager0skjrergarden dra? Mange av dem 
valgte Christi kirke i Krager0 fordi de fant det lettere a 
dra di t enn a ro den lange veien til Kil. Det var mye strid 
om dette, isrer i de f0rste tiarene av 1700-tallel. 

Den resi derende kapellan i Krager0, T0nder. ble Leks. 
SI. Hansdagen 1723 mI'Jtt med han latter og UfO under guds
ljenesten i Sannidal. Ingen ville heller ofre til presten, som 
etterpa konsckvent nektet apreke i San nidal. Prost Aistrup 
i Bam ble matte deretter selv preke i Sannidal. Fra 1732 
ble im idlertid fo rholdene lettere, for da ble Krager0 og 
Sannidal skilt fra Bamble. Fonz!vrig ble Sannidal ege t pre
st gjeld f¢rs t i 1868, sa i period n 1732- 1868 var de l 
presten i Krager0 som ogsa var prest i Sannidal (1868
1878 var Skat0Y anneks til Sannidal). 

Etter den store nordiske krig 1700-1721 var stats
kassa tom , og for arette pa pengemangelcn solgte kon
gen, Frcderi k 4. , mange av kirkene og mye av kirkegodset 
i Norge. I J724 kj0pte Pedcr Alstrup, proslen i Bamble, 
aile 18 kirkene i nedre Telemark , derib lant Sann idal stav
kirke, for 2625 riksdaler. 

Pi! samme tid var inntekten bare av San nidal stavkirke, 
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dvs. \andskyld, tiende, leieinntekter m.m., gjennomsnill
lig 160 riksdaler i are t. Det var selvf~lgelig ogsa ulgifler. 
f. eks. til br0d, yin, vokslys, skatter, omamenter, klrer og 
diverse reparasjoner. Det kom imidlertid inn mer enn del 
gikk ut, og det var mu ligens del som fikk 20 blllnder i San
nidal og Sklil¢y til Ii kjlllpe kirken tilbake av prost AlstrulJ 
for 500 riksdaler. Doe de gjorde i 1738. Som vi nevnte 
innledningsvis hadde vedlikeholdet av kirken da vrert for
slllmt i mange ar, sa den var i en elendig forfatni ng. De nye 
eieme salle kirken i god stand igjen, men i lengden ble del 
for kostbart for dem a vedlikeholde den gamle kirken, og 
sognepresl Jakob Matssllln Lund slllkte i 1769 am lov lil a 
tlytle kirken . Man ble imidlertid ikke enig om del skulle 
foretas reparasjon eller settes opp el nybygg. 

I 1770 ble slavkirken eUer hvert revet, og man begynte 
pa tlllmra til en ny kirkc. Formell tillalelse til delle kom 
ikke flllr i mai 1772, og i september samme M var del nye 
kirkebyggct ferdig . 

Hvor kan vi se deler av 
Sannidal stavkirke i dag? 

J vapenhuset, ved dl/lra inn til navrerende kirke, Slarde 
utskarete portal ne (stolpene) fra stavkirken . Disse har 
sakalte drageslilornamenter. Disse stolpene ble funnet 
under reparasjonsarbeider i 19 I5, og de Iii da under kirke
golvet. Dessuten er inngang dlllra til stavkirken utstilt i 
vapenhusel. Den er utslyrt med middelalderske smijcrns
bes\ag, to kraftig jem sam greiner seg ut i endene. Den 
har ogsa n0kkelskill og ringskilt med vakkert smidde blad
greioer. D!1lrringen er utstyrt med dyrehoder, og en lang 
jernnlllkkel henger dec. 

Pa d¢ra henger ogsa en jemstav som er en rest etter 
det alenmal som alllid hang pa kirked0ra dit folk kunne 
ga nar de selv trengte et riklig lengdemal. Hvert preste
gje\d hadd sill offisielle Jengdemal. 

D¢pefoDt n, som enda er i bruk. ble overflyttet fra slav

kirken. Den har antagel ig kommet fra Gotland en gang pa 
1200-taUet. Den er i slipl kleberstein. To to-armede Iyse
Slaker i bron. e fra 1400-tallet, i gotisk stil, er meget ver
difulle. Her finnes og Ii to mindre lyseSlaker i bronse, fra 
tidlig pa t600-talleL 

Alters¢lvet fra stavkirken er nedlasl til daglig. Dette 
er selvf{lligelig ogsa svrert verdifulll, og noe av det har sin 
egen historie. En vakker, oval brllldeske av . {Ill v ble gi lt 
som gave IiI stavkirken sam takk for en mirakul0S red
ning av skipet «Patriarchen Jacob» av Krager0 utenfor 
Hollandskysten i 1703. Denne historien sam! navnene til 
skipperen, Jacob Jensen og rederne er inngravert. 

Ei vinkanne i s{Illv ble i 1708 gill «IiI Guds :rre og 
Sannichedals Kirches Prydelse paa Alterel» av skipper Olle 
Niels0n og begge s0nner Niels og Jon Ols¢n samt sju an
dre personer. Det er 1 elegant barokkarbeid med tut og 
hank laget av gullsmed Ole Olsen i Kragerlll i flllrste halv
part a v 1700-tallet. 

Atskillige resler av slavkirken ble brukt i golv og lak i 
den nye kirken . Krabber en i dag under midten av kirken, 
vii en se at undergolvet hovedsaklig bestar av veggplanker 
fra stavkirken. Noen har den lj:rrete utsida ned mens an- . 
dre har den dekorerte innsida vendt ned. Flere av plan
kene har delvis ·og godt hevart bemaling som er pent g 
klart ulflllrt i f1ere farger. 81.a. kan en se resler av figurer 
og et ansikt med bart. Iler er rankeomamenter og noe som 
scr u l som en slags slir. Dessuten kan en se tydelig malle 
kors og bruddstykker av skrifl, som er i sort pit hvit bunn. 

Da del ble foreta tt rorandringer i nav::erende kirke i 
1843, ble en de l saker fra stavkirken plassert p~ kirke
loftet. Derfra ble de i 1902 sendt til Norsk Folkemuseum. 
der prekestolen og altertavla i dag er utsti lt i kirke
samlingen. 

Forts neste or. 

Noen av evangelistene, figurer fra Sannidalstavkirke 
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Du skal frykte og elske 

Dajeg leste i «Arven» og ser den hederlige om

tale som lrerer Grjijnasen far av folket og sine elever, 
sa slo det meg at dette hadde Iiten interesse i Ar
yen. Vi hadde jo lest om det alt sammen i avisene. 
Men sa kom jeg til a tenke pa om dette kunne ha 
forekommet for 100 ar siden. Og jeg drjijmte meg 
tilbake til da Kurdjijl-Lundereid fikk sitt skolehus 
i 1880. Tidligere hadde det her vrert 12 ukers om
gangsskole i aret med 3 uker pa hver plass, av gan
gen. 

Den gang var det lov a gi elevene legemlig straff 
nar lrereren fant det njijdvendig. I 1889 ble denne 
lov noe moderert, og fikk denne ordlyd: 

«§74. Forsaavidt de Bestemmelser om Orden og 
Tugt, der af Skolestyret . fastsettes for et Herreds 
Folkeskoler, gives Adgang til at anvende legemlig 
Straf, kan dette kun ske efter Samraad med og i 
Overvrer af et af Tilsynsudvalgets Medlemmer el
ler en Medlrerer. Inden Skolestyret fatter Bestem
melse herom, skal Kretsens Erklrering vrere ind
hentet. Er denne afgivet med to Trediedele af de 
mjijdendes Stemmer, skal den af Skolestyret tages 
tilfjijlge. 

Lregemlig Straf maa ikke tildeles Piger over 10 
aar.» 

«Aar 1891 den 26. januar afholdes efter sket 
inbydelse Kretsmjijde for Kurdjijl og Lundreid Krets. 

Af kredsens 14 stemberegtige mjijdte 8. Der for
handles. 

I . Anmodning fra Skolestyre om at afgive 
erklering i Henhold til Skolelovens § 74.» 

Jeg kan ikke se at det er gjort noe vedtak, men 
sannsynligvis er skolestyrets «anmodning» tatt til 
etterretning. Protokollen er underskevet av: «Elling 
O . Kurdjijl , Elling Olsen Sandager, Elev Andersen 
Plassen, Anun Evensen Haugen, Knud Olsen Moen, 
Thov Halvorsen Braaten, Halvor Olsen Vintereid, 
Tomine Kurdjijl. » 

Sa siterer jeg fra kretsmjijte den 6. desember 
1896: «Der behandles. 

En Underetning til Her lerer N. N. fra Tilsyns
udvalget som Iyder saaledes. «Det er motbydligt at 
vi atter skal vere njijd til at komme med Refselse til 
en saa Praktisert lerer, Men da Bjijrnene er saa rede 
at di ikke tjijr lese eller svare det di tenker for at de 
skal blive udtsjeldt eller puffet hvis de ikke svarer 
regtig synes vi ikke lengere kan gaa and. De kom

mer pa skolen for at lere og det Hjelper ikke at tage 
det saa strengt. For skrivning tror vi ikke det er den 
rette fremgangsmaaden at kaste bladene i Ovnen om 
det er feiler. Vi jijnsker nu paa kolde Vintertiden at 
Bjijrnene maa vere inde og spise op Maden. Vi synes 
det er overfljijdigt at underette Dem flere gange om 
overnevente ti ng, sku Ide det flere gange i ndtreffe sen
der vi klage til Skolestyret til Behandling. 

Thov H. Braaten, Nils H. Langmo, Thomine Kur
djijl, Elef Andersen Plassen.» 

Man kan godt forsta de barn som hadde vanskelig 
for a godta forklaringen til «Det fjerde bud » hvor det 
heter: «Vi skal frygte og elske Gud, saa vi ikke 
foragter eller fortjijrner yore forreldre, ei eller andre, 
som har at byde og raade over os, men holde dem i 
rere, agter, elsker, adlyder og tjener dem.» 

Jeg forstar ogsa de som dengang var ferdig med 
skolegangen og konfirmasjonen, og som lovet dyrt 
og hellig at de aldri skulle sette sine ben i en kirke 
mer. For disse var det fint da de oppdaget at det var 
forskjell pa redsel og frygt, og at man gjjijr alt for a 
tekkes den som gjjijr en godt, og dermed «Frykter og 
elsker» vedkommende. 

Ole Ellefesn Plassen hadde gMt pa skolen sammen 
med min far, og fortalte meg en gang om en episode 
fjijr de skulle fa besjijk av tilsynet. Lrereren hadde in
struert elevene om hvordan de skulle svare pa spjijrs
mal. Da hadde min far sagt: «Det kan me ikkje sei, 
for da kommer me til a luge, og det kan me da ikkje.» 
Dette kunne ikke Ole glemme, og han sa opp til min 
far for dette. Det er godt for meg med et sant etter
mele av far. 

Etter det jeg na har fortalt forstar vi kanskje bedre 
hvad e1evene fjijler for sin kjrere Ragnar som de «fryk
ter og elsker», som lrerer og menneske. 

Til oss eldre viser det ogsa at om pensum ikke er 
som vi jijnsker, er resultatet meget godt. 

Magne. 

PS! 
Som en bemerkning til innledningen pa dette styk

ket, mente vi det var interessant med et referat fra 
kulturprisutdelingen nar det var formannen i historie
laget som fikk kulturprisen. At Ragnar Grjijnasen ogsa 
er en dyktig historiker i skolesammenheng, er vi aile 
glade for. For red.kom. O. T. 

ARVEN 4 



- En liten «n0tt» for dette blads lesere 

En av «Arven»s abollllenler har oppfordret 

oss til alrykke denne artikkelen fra lids
skriftel «Skipe t», nr. 4, 1996. 

Sp~rsmaJet er om noen av «Arven»s Icsere 
kan svare pa hvor «Gjerde batbyggeri i 
Sannidal» var? 

Skipsvraket - «Maiblomsten» 
av Olav K. Westby, I>cr Alsaker og LeifM. Skja:rstad. 

Fra slutten av forrige arhundre og frem mot 1950 
ble det i Norge bygget opp en prektig nate av tre
bygde ishavsskuter. En ten de na var bygget i Rosen
da l, pa Sunde, i Saltdal ... , de hadde aIle det ti l fe lles 
at de var sterkc; byggel av besle furu og eik, med 
grove, leUe spant. Del kan skrives bok om hver og 
en av disse, dramutiske som deres li vs l0p ofte var. 
De er borle nesten a11e. 

Bare n handfu1\ er tatt yare pa (AARVAK, POL
STJERNA, VESTIS), mens noen fa frister en trist 
til vrerelse i forfa ll, sli k tilfelle l er med MAI 
BLOMSTEN. 

Hu n sa dagens lys i 19 11 pa Gjerde Balbyggeri i 
Sannidal (Krager0), bygget som seil sk ip for Johs 
Ei de P/R i Rogn. vag (Flor0). Malene var da 69.1 x 
19.1 og tonnasj en 54 brl. I 19 15 ble hun solgt til 
Thorvald Brox, Storsteinnes. Fem arseneresatte han 
motor i henne, en BoliDdcr, og hun fikk ti ldelt ri. keri 
merke T-2-TD. 

Mellom krigeDe gi kk MAIBLOMSTE mye pa 
!shavet, men ogsa pi\. slorsilda. I 1935 var del sk ifte 
av maskin; en ny 170 HK Rubb fikk pl ass i rommet. 

Folk pa Finnmarkskyste n hus ker nok MAI 

• 

Sannidal kirkes 
225 ars jubileum 

markeres med en historisk «vandring» i 

kirken og dens omgi velser etter 


gudstjenesten 

s~ndag 7. september 
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BLOMSTEN best for innsatsen i «1Erstatninga». 
Efteral DIS LOFOTEN med n0d og neppe slapp unna 
lorpedering pa Austhavet I2.09.4 1 og RICHARD 
WITH ble senket ved Rolfs¢y dagen efle r, ble Hur
tigruten ku ttel av i Troms. Selskapene opprettet i ste
del en rut fra Troms tililammerfesl, Batsfjord og 
Vads0 utf0 rt av mi ndre tr e fart0yer. MA I
BLOMSTEN gikk i «1Erstatninga» i periodene 
12.10.41-10.02.42 0g 16.01.43-31.10.44. 

Hun fi kk serlifikat for 20 passasj erer, og hadde 8 
manns beselning. Uvrer, m0rklagt kyst og angrep fra 
sovjeliske fly og ubater h0rle til dagens orden i denne 
farlen, og fl cre skip gikk lapt. MA IBLOMSTEN 
klarte seg imidlertid, og s0rget for at livsnerven lil 
Finnmark holdt. 

I 1947 bJ e hun forl enget til 80 fol. Ny tonnasj e 
bJe 99 brt. Efter dette leide Orox baten mye ut, og 
tj ente bra pe nger pi\. del. Sk ipslisten opplyser al 
MAlBLOMSTEN i 1960 ble solgllil A/S Polarsir
kcl v/Aslru plIolm . Midt pa 60-tallel fikk imidlerlid 
H, ns Brox, en av Thorvald Bro x' nev0er slept MAI
BLOMSTE til Sullind vik i RosstJ ord (Lenvik 
kommune) i den hensikt a bruke henne lil lager for 
buti kken sin. Da var moloren fjernet. Nil. ble MAI 
BLOMSTEN liggende i fjrera og ratne. John Brox, 
en annen Dev0 , fOf';0kte aselle fyr pi\. henne, men 
del ratne treverket fattet ikke. Sa MAIBLOMSTEN 
blir gj erne liggende til tidens lan ll har gjort silt. Og 
det kan ta tid. sol id som hun er. Du finn er henne om 
du kj0rer fra Finnsnes og Doe forb i Rossfjord kirke. 

if ~ 

Kulturntinne
aret 1997 


- \'¢ndag 21. september 
kl. Il, Lintjenndalen 

Fokus pa postveien mellom 

Lintjenn og Lintjenndalen. 


Spcidernes natursti gar samtid ig. 

For flere detaljer: se annons('r i Inkalavisene. 

\,\., /J 
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Seilskuter og skipsbyggerier 

• indre Kilsfjorden (del 2) 

forrige nr. av «Arven » skrev vi litt om skips
byggingen pa vervene i indre Kilsfjorden.Vi nevnte de tre 
f0rste skutene som ble bygd. Det var «Tvende br0dre » i 
1844, «Charles Nortkott» i 1857 og «Karl Totti» i 1863. 

Den neste som ble bygd, var barken «Freden»i 1867, 
og den var pa 394 registertonn, bygd av Th. Pedersen med 
John Abrahamsen som reder. Skipper var Jens Nilsen fra 
Valberg. «Freden» forliste i Atlanteren i 1877. 

. I 1868 ble barken «Henrich Bi0rn» pa 325 r.t. bygd av 
Th. Pedersen for John Abrahamsen. Skipper var T. 
Einertsen, Kil , med flere. Den forsvant pa reise fra 
Amerika, lastet med parafin i 1872. 

I 1869 bygde de pa verven i Kil barken «Mindet» pa 
424 r.t. Ogsa denne var for John Abrahamsen, men han 
d0de f0r den var ferdig. Skipper var Lars B0rresen med 
flere. Den forliste ved 0ya Mariguana i 1886. 

Seks ar senere, i 1875, ble bark «Bondevennen» pa 

221 r. t. bygd av Th. G. Litangen for Peder Rinde. F0rere 
var: L. Andreassen, Thomas Thommesen Stafseng, G. 
Olsen Ramsas, med flere. «Bondevennen» forliste i Den 
enge\ske kanal den 20. juni 1889 kl. 110m kvelden. Aile 
mann ble berget av en Grimstad-bark. 

Den siste baten som ble bygd i Kil , var barken «Tor
gny» pa 448 r. t. i 1876. Den ble bygd for Peder Rinde av 
Th. G. Litangen. F0rere var: Lorents Andreassen, Peder 
Thorsen, Nils Einertsen med flere. «Torgny» drev pa 
land ved Leedsfjord i 1899. Mannskapet ble berget. F0rer 
da var Anton Andreassen. 

Dette er det vi vet om skutebyggingen i Kil. Senere 
skal vi til Lyngdalen og Fr0vik hvor det ogsa ble bygget 
mange skuter. 

John Abrahamsens 
Iivshistrorie 
Vi har faU lane noen papirer som forteller liU 
om hvordan John Abrahamsen hadde det, og her 
er et lite utdrag: 

John Abrahamsens mor satt som enke med tre 
sma s0nner. Det er sagt at hun var med og bar sek
ker fra Kil til batst0en ved Tyvand. John rodde folk 
fra Kil til Krager0, og 12 ar gam mel tok han hyre 
uten sin mors vitende, men matte sa hjem for a 
konfirmeres. 

Den f0rste tid f0rte han skip for skipsreder Bi0rn 
i Krager0. Sa kj0pte han et skip som han tok inn til 
Oksebasen og gjorde st0rre. 

Med dette ski pet kom han til G0teborg for ii fa 
frakt. Da sa hans befrakter Gudbransen: «Kj0p \as
ten og selg den i London - Jeg skal betro deg las
ten». Da han kom til London, traff han Charles 
Nortkote, og han solgte lasten for John Abraham
sen med god fortjeneste. Dette ble innledningen til 
et kompaniskap i London som ble gunstig for John, 
og han gjorde gode penger pa frakt til fart0yer som 
var med i Krim-krigen l ). Skipene Iii da som kol-

I) Krimkrigen var en krig mellom Russland og Tyrkia 
1853-56 med Storbritannia, Frankrike og Sardinia pa 
Tyrkias side. Foranledningen var den russiske tsars krav 
pa overhiilyhet over aIle gresk-ortodokse i Tyrkia, men 
den egentlige grunn var Russlands iilnske om fri adgang 
til Middelhavet. 

holker, enten i 0stersj0en 
eller i Svartehavet. 

En annen som betydde 
mye for John Abrahamsen, 
var den svensklnorske kon
suI i Quebeck, Charles 
Tottie. Disse to betydde sa 
mye for John at han gay to 
av batene sine navn etter 
demo 

Det er et brev som vi 
skal sitere litt fra: «John 

John Abrahamsen Abrahamsen, Kil , var en 
(bildefra bygdeboka) sentrumsfigur i Sydkystens 


Skibs-fartshistorie, en original skikkelse med even

tyrlig nimbus om seg. Han var typen pa en real, staut 

norsk sj0mann.» 


Da John Abrahamsen kom hjem etter a ha tjent 
gode penger pa Krimkrigen, bygde han skolehuset i 
Kil og forrerte det til kretsen. Selv bodde han pa eien
dommen «Samuels» f0r han bygde det som senere ble 
Kommunehuset i Kil. I f01ge bygdeboka har han ogsa 
bygd flere hus i Kil, bl. a. det huset i Oksebasveien, 
som Signe og Ingvar Halvorsen na bor i, og et hus der 
Jessi og Harald Mostad bor. Videre er det to hus pa 
Haugene som han sto for byggingen av, og han kj0pte 
det huset som har navnet «Samuels» etter han (Samuel 
Eriksen) som bygde del. Denne tomt er fremdeles i 
familiens eie, og i dag bor Gunn Hilde og Harald 
Fuglestvedt der, i nytt hus. 

• 
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Her ser vi noe av de ll redskapell som Me hmkt av skipsf7yggerrw i seilskuref/(/e n. T v. kis te med slry for drivinR av natene 
OR 10 naverfor boring. Foran ligRet to klekl/e,., brukt ved bellsiillR av tauverk. Til h¢yre en hile OR en drivl'rklulJhe, videre 
nDen hiokker, den st¢rste hakerst. Bildet er fra Knlll Knlltsens KraRe r¢erindrifi Rer OR er fait I'd BerR Museum. 

Kil i 1865 
Pa den t iden da det hie lire vet rned skipsbygg i ng i K i I. hod de AI' ~ t y rmelln var det fem styk ker: 

det i alt 300 mennesker i det som kan kall es K il selltrum fra Peder 1. Ciuistian sen, Oksehasen. 43 ar. 
Rinde til Torsdaltj enna. C hristian orbj0rnsen, Ri nde, 26 k 

AI' den folketellinga sorn hie gjort i 1865 kan vi sc hvem Abraham Thomas~ ll , K il. 24 ar. 

som var med pi! skipsbygg ingen. Det var: Thor Thovsen. K il, 27 ar. 

Fredrik Petterson, Kil, 37 ar, sk ip,·bygnlngsarhci der. Stener Tovsen, Bujordel. 35 ar 
Ellef Halvorsen, Kit. 45 !ir, ski pst\'llmnerrnester. Av 0vrig mannsk ap var del 13 slykker SOIll star oppf0rt som 
Jacob JQlrgensen , Oksebasen , 38 ar. skipst0lTHT1Cnn ' ler. matroser og sj0mclln. Det var: 

Einen Nielsen, I ,il le Oksebasen, 66 :ir. skipst!/lJ11 J11ermester . .lens Chris tensen. K il sk lc ivene, 20 ar. 

Ole Olsen , L i lie O ksehc\, en. 42 ar. skipstQlrnrnermes lcr. ie ls N iel se n. Li lle Oksebrtsen, 2:'1 ar . 

Anders Nielsen , Lille Ok se hasen, 29 3r. skipst0mmermester. Halvor SI~c nse ll. Kil. 25 ar. 

Halvor ielsen , Lille Oh eba,en. 32 ar. sk ip,t0rn rnerrnester. Ellef Sl ellse n. K il. 22 i\r. 
Halvor Thovsen . K il. 42 ar , Sk ipst\1m mermes ter. C hristian Ilansen, Menslad. 23 fi r. 

John J!/lrgensen, K il. 44 ar. sk ihst0mmerlllann . (Han olllkolll Gullek Johnsen. A ndersvik . 2 1 Or . 
ved en ulykke pa K il , ki psverv .) Je ns Kn udsen, K il. 2 1 iiI'. 

To stykker er i l11 an ntallet opp f0rt som sk ipsbyggere . men Thomas Tygesen . K il. 31 i\r 

det er vel i dette lilfelle clet vi kaller redere . De l er: Ole A. T homase n. Kii , 19 ar. 


John Abraharmen. 72 ar, sk ip, hyg!!c r. RaSlTll1SJ. V . Larsen , K il. 20 3r. 

Eilert Olsell Rinde, 57 ill'. 'ki p.·bygger. T0nnes I ',. A nloni sen. K i l. 27 ar. 
, Men del var nok fl ere om var l11ed pa hygg ingen . for det va r Jens Olsen . K i l. 34 ilt . 
i f!/llge folket ellingen 13 karer i K il , Olll var daga rhc i dc r~ . Der Svend Hal vorsen, Kil. I (i ar. 
val' en som var smed, Jacoh Jensen. 67 ar. som bodde i Kils Sk ipshyggingen i Ki l og i distriktet skatTel mange arheide. 
kl eivene. Han var opprinnelig fra Bu mble. og det frilrl e til at det hie en del tilflytting. A v fol ke lt'll il1 gen i 

Del var ogsa noe n som skul le f0rc de skUlene som hi e 1865 ka n vi sc Jl del fra D rangeelal er komrnel 14 vu k ' nc . fra 
bygget. og i K il var det i , g6!' i fvl lge fo lke lel lin gcn sy \ (jjers tad 9, fra Bamhle 4 og del sal11ll1e fra Swrige. Ellers er del 
skipsf0rere. Det var: kommet 25 slykker Iii fra andre steeler i landet Til sarnmen var 

J0rgen Corneliussen, K il. 49 k del 56 voksne pl uss en del barn. 

Niel s Einensen, Lill e Obehasen. 36 ar. Den gan ge n val' del I KI I 118 barn l11ell OI11 14-1 ar. 

I-I alvor O lsen, Lil le Oksehasen, 3.1 ar. Del var 10 gjc's tgivere I K i l pa denne Ii en. Del var PedeI' 
Tellef Einertsen. Lille kseb ~sen. 32 ar. Abraham se n, 54 k og F ilerl N il :mundsen.)8 ii I' . 
Halvor Hansen, Kil , 45 ar. AI' tj e Il c~ le piker var del Iii sam men 17 sl ykker. AI' hflnd verkcre 
Knud Ras mussen. K iI, :'12 ilr. var del Ire skornakerc . ~ n snekker. en hlikkenslager, en ma ier. 

Lars A. Larsen. K il.47 ar en skredder og en garver. 
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Husmorkurs pO; Lislau i 1943 


Del gikk mot siulten av krigen, og del miflket 
pa malen. Husstel/tXrerinne Signe larandsen 
ville gjerne ha et kurs i Sannidal. let av de siste 
lovlige herredstyrem¢tene hadde dette vtXrt oppe. 
leg ser dem for meg: der salt ved veggen mot 
S¢ I' Kllul Vaasj¢ og TellefWast¢l. «Nei,» sa Knut, 
«vi hadde noe sLikt en gang, du hugser da det, 
Tellef! Mat kafl de [tXre a stelle heime.» 

Vi bie; avsaft, og f¢rs t et par ar seinere blei 
del kurs. Lokale fikk de i kjelleren pa prestegar
den. lollan, som val' 10 ar, huskerdefleste navll. 
Del kom utstyr, brune skap, m. m. 

Margot Aab¢e kan fo rtelle: «Vi [tXrte a ut
nytte de ressurser vi hadde, sa som poteler, fisk, 
gr¢nnsaker, f rukt og btXr. I de store grytene som 

star foran, val' gr¢nnsaklapskaus. Vi [tXrte mye. 
Vi varJemten i alt.» 

F¢rste rekkefv.: Petra Hanna Vibe/of Car/s 
teil, Magdalena (Magga) Was/¢I f L¢llner¢d. 
Andre rekke I v.: Malgrele Ellingsen, Alaug 
Skarvallg I St¢en, Solveig Sveillungsen f Lind
heim. Tredje rekke Iv.: Margot Klausen f Loft
haug, Signe Jarandsen, Aasta Hagen f L¢nlle. 
Fj erde rekke f v.: Ingrid Sn¢as I Eikehaug, 
Gudveig Andersen f Tveit, Margot Aab¢e f 
Haugom. FernIe rekke f v.: Erna Halvorsen I 
L¢nne, Randi Tradill f Fuglestvedt. Sjette rekke 
Iv.: Ruth Larsellf L¢llner¢d. Margot Aakre I 
St¢ell, Mari, Holt. 

TQrkeU Tande. 
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Innholdet i «ArveD» Dr. 40..............49 

Fra den spede begynnelse i 1981 og fram til i dag har 

det altsa kommet 50 eksemplarer av «Arven», med et gjen
nomsnitt pa 3 nummer i arel. Vi er stol te av a kunne si at 
pa disse 16 arene har I-l istorielaget offent liggjorl ikke min
dre enn 680 sider historie fra San nidal , inklusive en 
mengde interessante bilder! 

Vi haper innholdsfortegne lser er en hjelp for de av yare 
lesere som vi i bla tilbake og finne tidligere «godbi ter». 
Innholdsoversikter har vi for\i'lVrig trykket i disse utgavene: 
nr. 15 (nr. 1-14), nr. 24 (or. 15- 23), nr. 30 (nr. 1-29) 
og nr. 40 (nr. 30-39). 1 denne forbind else gj0r vi ogsa 
oppmerksom pa at vi fremdeles har en god del gamle num
mer pi\. lager. Er det noen du mangler, kan dll ta kontakt 
med redaksjonskomiteen. Her f01ger en fortegnelse over ) innholdet i nr. 40--49: 

Nr. 40 (3/93): Peder Eilertsen Rinde, en ualminnelig 
tiltaksrik og omstridt sannid01 - Elever ved Kil skole 
1919-20 (bilde) - 150 ar siden de f0rste sannid01er ut
vandret til Ameri ka - Hei mevernet i mai-dagene 1945 (3) 
- Innholdsoversikt for <Arven» nr. 30- 39 - Sannidals 
f0rste traktor (bilde) - 17. mai 1993: rekordmange men
nesker pi\. Bygdetunet - Telefon historie: sang ti l Ingeborg 
Holte - Klokkene i San nidal kirke - EIgjakt i 1939 (bilde) 
- Glimt fra Sannidal Bygdetlln (24): milep::el - Foredrag i 
kirken og trengsel i husene pa Bygdetllnet: kultur
minnedagen \ 9/9/93 - Slllndagsskoleslevne pa Rinde 1944 
(bi Ide) - HV-stoff fra Krager0-di st rik tet - Hester pa utsti 1
ling i Sannidal (bilde). 

Nr. 41 (1194): Om Dalsfossdammen og t0mmerfl0tinga 
- Peder Eilertsen Rinde (2) - Heimevernet i mai-dagene 
1945 (4) - «Hyldest til Norge» - Arsberetning for Sanni
dal Historielag 1993 - M::errfudalen - Gardsdrift i utkan
ten, pa Skarvang - Glimt fra Sanni da l Bygdetun (25): kub
bestol - Eri ndringer om aprildagene 1940: Fridtjof 
Thorbj0rnsen - Fortsettelsesskole i Sannidal? (bilde). 

Nr. 42 (2/94) :Restaureri ngsprisen til Tinggarden i Kil 
i 1993 - Peder Eilertsen Rinde (3) - Arsm0tet 1994 - Et 
hundrearsminne: bryllu p pa Brekka 1894 (bilde) - Hei
mevernet i mai-dagene 1945 (5, siste) - J-I V i Kragerlll
distriktet (bilde) - Dalsfoss - Hvem var foreldrene til Anund 
Isaksen Atangen? - Seeking a new home (7) - Nok en gang 
levende lokalhistorie pa Bygdetunet: bilder ffa ungdoms
skolens fjerde Bygdetundag. 

Nr. 43 (3/94) : Gamle gjenslander i Historielaget - Inn
binding av «Arven» - Milorg. i Krager0-di striktet - Peder 
Eilertsen Ri nde (4) - Inskri psjoner i fj ell i Sannidal - Va
retransport til Kil og Drangeda l omkring arhundreskiftet 
- Seeking a new home (8, siste) - Kj j skole ca. 1903 (bilde) 
- R0sbekkstua ti l Bygdetunet - Litt om byggeskikk i Dran
gedal og Sannidal- T0 mmerfl0ting i Lindheimsvassdraget 
(bilder)- Litt mer om Tinggiirden i Kil. 

Nr. 44 (] 195): Restaureringsprisen ti l Rinde gard i 1994 
- Arsberetning 1994 - F0rju lsfest for eldre i bygda - Peder 
Eil rtsen Ri nde (5) - Varetransport til Ki l og Drangedal 
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omkring arhllndreski ftet (2) - T 0mmerfilllting i Lindheims
vassdraget - En natt med vedfl0ting i Ilesj0 - Milorg. i 
Krager0-distriktet (2) - Budstikken advarte om arbeids
mobiliseringen av norsk ungdom i 1944 - Pa tur med frak
tebaten til Svendsen i Kil (bilde). 

Nr. 45 (2/95): Frithjof Thorbj0rnsen ble San nidal 
Historielags tredje reresmedlem - Bildeglimt fra varen 
) 945 - Om Dalsfoss f0rst i dette arhundret: intervju med 
Agnes Kjttelsen - Inntrykk fra Krager0skj::ergarden 19 15 
- 1945: intervju med Thoralf Ni lsen - Ruth Nordlie min
nes fra apri ldagene 1940 - lordbruk og skogbruk ved 
Kammerfosse lva: intervju med Isak Aar0 - Milorg. i 
Krager0distriktet (3) - De tause slitere - Skogdag ved 
L0nne i 1949 (bilde) - Historien om et bilde: Dalsfoss i 
1910. 

Nr. 46 (3/95): Innvielsen av R0sbekkstua pa Bygdetu
net- Intervju med Rosa Ramsas - En husmannsplass i San
nidal, i yare tanker og pa Bygdetunet - 1945- 1995: 
frigj0ringsjubileet beh0rig feiret i Sannidal Historielag -
Bryllupssang fra 1942 - Strandstedet Kiil , med kartskisse 
fra 1892 - Kj rkens 1000-arsjubi\eum pa Historielagets 
h0slm(2!te - Pa jaktetter r0ttene: amerikanerbes0k pa Byg
detunet - Peder Ei lertsen Ri nde (6) - «Denne stei n er reist 
til minne om de sannid01er som var med og verget Norges 
frihet i 1807 - 1814» - Kj01ebr0nd skole, ant. 1903 (bilde). 

Nr. 47 (1/96): Ramsasen ved Lona - Br0yting for 70 ar 
siden (bilde) - Krager0banen fra begynnelse til slutt - Pe
der Eilertsen Ri nde (7) - Ti l Peder Rinde, 1921 (dikt) - Ju l 
for 60-70 ar siden - Tur til Notodden ca. 1906 (bilde) -
Arsberetning for San nidal Historielag 1995 - En vise digtet 
ved Vafos Sliberianlegg i aret 1889 - Vafos Brug ca. 1910 
(bilde) - «Til seters» i I 920-ara (bilder) . 

Nr. 48 (2/96) : «Historielaget - grunnfjellet i Sanni
daJ» - God stemning pa vellykket Bygdetundag (8 bil
der) - «Arvem) ved arsskiftet - Innerst i Kj01ebr0nd - to 
morsomme bilder - Torkell Tande 95 ar - Peder Eilertsen 
Rinde (8) - «Til seters)) i 1920-ara - Pa cruise i Telemarks
kanalen - fra J-l istorielagets h0stfest - Dugnad pa Bygde
tunet (3 bilder) - Var n::ere fortid: de sma og daglige ting 
i var historie - Fra Sannidal sanitetsforenings tidlige ar 
(med bilde fra ca. 1930) - Faltighjemmet R0nningen -
Sannidal fattigstyre , antakelig i 1937 (bi Ide) 
«Tonehjulv::erkeb) (bilde) - Familiebilde fra Rinde, ca. 
1910. 

Nr. 49 (1/97) : Kulturminnearet, fokus pa postveien 
gjennom Sannidal- Krager0 kommunes kultu rpris for 1996 
til formannen i Sannidal Historielag - Arsberetning for 
1996 - Denne formiddagen er det mange som setter pris 
pa: f0rjulsfest pa Sannidal ungdomsskole - Seilskuter og 
skipsbyggerier i indre Kilsfjorden - Sannid01 fikk kultur
prisen i Nome kommune - Peder Eilertsen Rinde (9) - Kil 
skole, varen 1947 (bilde) - Ki rkebygger og skutebygger 
Alf lohnsens erindringer - Fra kulturprisutdelingen, bilde 
og dikl. 
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Fra Vestmarka 
barne- og ungdomserindringer 


Av Jens H. Lindheim 

jens Halvorsen Lindheim (bildet) var !ffdt 
1863 og overtok S#ndre Lilldheim i 1888. Han 
var gift med jellsine Eikehaug. jens H. Lind
heim hadde store kunnskaper om bygda, og var 
god til a skrive. Hall var beste/ar til Jells Lind
heim, som var gift med IngebjfJrg, og av henlle 
har «Arvell» fait floell utklipp fra «KragerfJ 
DIad» i 1934,forfattetav jens Halvorsen Lilld
heim. Disse har vi (enkt atrykke utdrag fra i 
bladet. 

Jeg har ald ri notert noe av dette f0r, men erindringen 
star der, og jeg tror a hoJde meg innenfor rammen av be
givenhetene, . aledes som de virkelig var. 

Aret 1873 kj0pte Juel Lorentzen-Murer av min far
bror lsak Anderse n Lonne et skogstykke - anpart av 
Lindheimsheien som horte inn under garden Lofthaug
til fri radighet for kr. 6.000. Han kj0pte ogsa av gardeierske 
Mari 1. Lofthaug en skogstrekning, kalt Terasen for kr. 
4.000, og en skogstrekning av Jon Larsen L0nne , kalt Ven
liene for kr. 8.000, de to sistnevnte eller et visst tariffmal. 

Slraks eller, i begynnelsen av august, begynte de a 
hugge i Lindheimsheien. Gunslen Tallaksen i Kil patok 
seg huggingen av hele heia, og Tor Thomassen tok kj0rin
gen. Fordi de var sa kjente karer, nevner jeg dem ved navn. 
Skogen i Lindheimsheien sku lie hugges f0 rsl. Gunsten 
hadde fatt en hel del huggere fra Gjerstad og en del fra 

Her sitter Jens H. Lindheim (1863-1935) sammen 
med sin bror Halvor Levang {1868-1937}. 

1 0 

F~r vi starter, vii vi imidlertid sitere noe 
fra nekroiogen som stod i «Vestmar» et
ter at Jens H. Lindbeim var d0d i 1935: 

<dens H. Lindheim sen., Sannidal, er avgat t ved 
d0den etter et kortere sykeleie. Med ham er en av de 
gamle og gode innen bygden gatt til hvile eller et langt 
og strevsomt [iv. 

Ga nske ung drag han ut fra bygden og kj0pte gard 
pa 0rvik i Skatoy, hvor han var et par ar. Oa han fikk 
tilbud om a overta farsgarden , flyttet han Ii [bake ti I 
Lindheim hvor han like til for et par ar siden har ar
beidet med jorden og is::er skogen , som var hans st0r
ste glede og interesse. 

I (an kom gan ske ung med i bygdens styre og stell. 
I herredsstyret satt han uavbrutt i 36 ar. Han var for
utseende og forsiktig og strittet imot de st0rre bevilg
ninger som var fremme und er h0ykonjunkturen. Som 
takstmann og skogkyndig satt han inne med stor erfa
ring. Han har vel «g:'itt over» de fl este eiendommer i 
San nidal , foruten mange i nabobygdene. Han var sterk 
og hard og gikk ikke av veien for et krafttak, men han 
hadde samtidig et godt, f0lsomt sinn med sans og syn 
for sine medmenneskers n0d og vanskeligheter. 

Med Jens H. Lindheim er et godt stykke bygde
historie gatt bort. Oet er vel ikke mange i San nidal 
som sitter inne med det fond av kunnska[' om byg
dens slekter, om personer, garder og forhold som han 
hadde. Han husket en mengde navn, arstall og episo
der, og han var en god forteller. Hans fortelli nger som 
aldri manglet poeng, var all lid fylt av hans sans for 
humor, han livsvisdom og hans hjertelag.» 

Vegarshei , sa det var knall og fall over hele heia. leg tror 
neppe det i begynnelsen var bygdefolk med; de kom med 
siden fra de andre skogstrekninger. 

Men en dag ble all tyst og stille; ingen folk kom , og 
Gunsten ble omtrent alene. Grunnen ti Idette fikk han snart 
lite. Han fikk melding om at to karer ved navn Pettersen 
og G. Abrahamsen hadde kj0pt garden Oobbe av enkefru 
Li v Knutsen. Da det straks etter var inngitt odelsstevning 
fra Ni Is G0tesen Nestsva fra S0ndeled, som var gi ft med 
eldste datter av Knut Dobbe, var det om agi0re a fa nedst
yvd skogen pa kortest mulig tid. De b0d halvannen daler 
- 6 kroner, bare folk ville komme og hugge ned. Det var 
noe uh0rt i den tid atjene 6 kroner dagen; det varte derfor 
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ikke lenge f0r folk str0mmet til [ra aile kanter, for dette 
var noe som var gildt a v~re med pal Ja, den gang var det 
liv og r0re i Vestmarka. 

Men tilbake til Gunsten Tallaksen. Huggerne kom nu 
etter hvert ti Ibake, og aile skogslykkene ble nedhugget. I 
10pet av halvannet ars tid hadde man hugget 2900 tyl fter; 
det var hard hugging for sa sma demningsvann som der 
var. I beste tilfelle kunne man greie a fa frem ca. 500 tylf
ter i varfl0tningen. Var det h0stflom, kun ne en jo fa en 
god del frem da. 

Kristian Gierl0ff som var eier av «Kj0lebr0nds sag
bruk og rettigheter», var pa den tid i sin fulle kraft. At den 
store driftsherren Murer skulle komme i hans vassdrag, 
Iikte nok ikke Gierl0ff. Denne hadde servituttene over 
dammene og rett til a regulere vannet. Dessuten hadde 
han en kontrakt med de n~rboende skogeiere: de matte 
ikke selge skog til andre uten at det ble drevet frem pa 
skogeierens eller hans folks regning. 

L0nne- og Lofthaug-gardene var ikke innbefattet i 
denne kontrakt, men Gierl0ff fremholdt at vi lie de benytte 
Kj0lebr0ndsvassdraget, fikk det skje pa samme betingel
ser som for de 0vrige garder. 

Min bestefar, Anders Halvorsen, hadde et bruk i L0nne 
og en anpart av Lofthaug og Li ndheim - til sammen n~r 
30 skyldmark. Han drev ar om annet fra L0nne- og Loft
haugskogene til Kj0lebr0nd, til dels fra vestkanten av 
L0nneskogen over til St0levann. Ellers drev han noksa 
meget om L0nne med fremkj0ring til Kil. 

F. Murer, medeier og disponent av Kirkehol mens 
dampsag, gjorde pastand if0lge vassdragsloven etter ufri
villige menns skj0nn for tort og ulempe. Ble han nektet 
fremkomst, fikk vedkommende ta f0lgene. 

Varen kom, og Murer sendte mannskap fra Kirkeholm
ens dampsag til fremskytning av lasten. Det var for en 
stor del fremmede og u0vede fl0tere , sa det gikk ikke. 

Om hl/lsten gikk det bedre, for da fikk han en del lokal
kjenle folk, men allikevel var ikke fore nden av skotni ngen 
kommet lenger enn til Sreivann, ikke en gang halvveis. 

NiIr del kom til stykket, hadde vel ikke noen av par
tene Iyst til a f0re en langvarig prosess. Enden ble da at 
Gierl0ff kj0pte heIe lastbeholdningen etter kr. 24 m. tylft 
levert ti l Breivannsdammen. Delle var godt kj0P; man var 
ikke sa n0ye med last som hadde ligget vinteren over den 
gangen. Murer satte sa bort f10tningen til oppsitterne pa 
Lindheim, SI/l rdalen og Eikenes med andre 10skarer som 
var elvevante , ti I noksa rommelig b taling. 

Sa kom varen igjen . Forenden var i Breivan n. Etter at 
de hadde lenset t0mmerel, kom det en varflom, og de fi kk 
sa a si dobbclt vann. Gierl0ff hadde ikke sa fa gode f10!ere 
i Kj0lebr0nd, men han fi kk dessuten folk fra Dalen, 0 yfjell 
og Lindheim. Saledes til!e han med dobbelt mannskap i 
Breivannselva som var det versle stykket. Gier!0ff hadde 
meget last i I\esj l/lvassdraget. Foruten det han hadde kj0pt 
av Murer, var det last fra oppsitterne pa Li ndheim og 
0yfjell, og i Hansj l/lvassdraget var del lusenvis av tylfter 
som Pettersen og Abra hamsen hadde hugget i Dobbe
skogen. Man malle lage en solid t0mmerrenne for lasten 
forbi sagbruket ved den anledni ng. 

Jeg sier ennu en gang: Da var del liv i Ves!marka. 
Sagene kvein dagen lang, plankene klapret i stablene sa 
det h0rtes lang vei, dampbalen «Delli n» t0ffet ut og inn 
sa godt sam daglig med f10ter og lastede fl/lreprammer pa 
slep; i rad og rekke 111 jakter og bater sam laste! ved. Liens 
isbruk var i fu ll sving ; til dels drev man ogsa med 
jernmalmulv inni ng pll MI/lrskardseiendommen, i den sa
kalte Dobbegruva. 

Den omtalte lasterenne III til omkring 1880. Den be
kjente geri ljakrig, sam Sandakergutlene hadde, kuttet he le 
rennen ned. Men dette hl/lrer til et anne! kapitlel; det skri 
ver jeg ikke mer am nu. 

Det var f0r det, og ikke na! 

Under en loftsrydd ing i huset i Kol vika 

ble denne velbrukte skoen funnet. Den har ogsa 
sin historie a fortelle . Finneren kunne se at den 
var salet minst syv ganger, og den hadde vrert 
sydd og lappet pa mange ganger. Dette viser 
at det f0r var viktig a ta yare pfl. de t man hadde, 
for nye sko kunne man ikke kj0pe hvert ar.Nar 
det gjaldt sko-reparasjoner, hadde de fl este litt 
utstyr til det hjemme, sa som en lest, noen na
ler og litt bektrad. Men nar det val' snakk om 
nye sko eller en st0rre reparasjon var det a ga 
til skomakeren. F0r var det skomakerverksteder 
i aile tettsteder og grender. I Ki I var del to 
skomakerverksteder ti l lenge etter krigen . 
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Postveien, draktinnsamling og 
gamle fotografier i fokus 
Rundt 100 framm¢tte og meget 
god stemning pa arsm¢tet i 
Sannidal Historielag. 

Hi storielagets arsm0te 18. mars f0yde seg inn i rek
ken av vellykkede arsm0ter de siste arene. Thor Wast01 
spilte piano mens folk fant plasser rundt de pent dekkede 
bordene i samfunnshuset , og formannen 0nsket velkom
men f0r forsamlingen sang «No livnar det i lundar». 

Arsmfftesakene 
gikk greit unna , som vanlig. Ragnar Gr0nasen og Anne 
Synn0ve Gr0nstad leste en fyldig arsberetning, og sist
nevnte gjorde ogsa rede for regnskapene for Historielaget, 
Bygdetunet og «Arven» , som aile viste en «sunn» 0ko
nomi. Del er mer usikkerhet rundl dette arets tall ettersom 
fylkesbidraget til Bygdetunet faIt bort fra siste arsskifte. 

Oddvar Tobiassen ledet valgene. Valgkomiteen hadde 
filt t de tl este brikker pa plass, og resten 10ste seg med for
samlingens hj Ip; dette gialdt srerlig ny valgkomite og noen 
grendemenn . Li t av festkomiteen gikk Torunn Baann, og 
Age Johnsen sJuttet som varamann i sam me komite. Ha
kon Fuglestvedt gikk av som grendemann , og TellefW asj0 
og Else Marie Eidet sa takk for seg i valgkomiteen. Aile 
fem fikk skikkelig applaus fra de framm0tte. 

Ingeborg og Lars Skarvang 
fikk godord som fortjent av formannen. Disse to har i 
mange ar gjort en svrert god innsats for HistorieJaget, al
ler mest pi! Bygdetundagene og ellers med en meget posi
tiv innstilling til a ta imot ungdomsskolens lokalhistorie
gruppe hvert ar.· . Det er mange positive mennesker som 
kan nevnes i hi storielagssammenheng, sa Gr0nasen. -
Li kevel velger jeg a framheve dere , fortsatte han, - fordi 
dere aldri sier nei , og fordi dere har forstatt at det er vel
dig viktig a trekke yngre mennesker med i dette arbeidet. 
I ngeborg takket for tul i panbuketten med a si at det bare er 
a komme igjen til Skarvang dette aret. 

Draktinnsamling og gamle fotografier 
var de neste postene pa program met. Anne Synn0ve Gr0n
stad redegjorde for en registrering av gamle bunader og 
drakter i Krager0distriktet sorn Krager0 Husflidslag har 
patatt seg etter initiativ fra Bunad- og Folkedraktnidet. 
Det er dan net en kontaktgruppe for innsamling av drakter 
og draktdeler i Sannidalsdistriktet, og denne gruppa tren
ger h jel p fra folk i bygda. 
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Festkomiteen 
hadde som vanlig s0rget for velsmakende mat og drikke 

til pausa, og mens denne pagikk, viste Gunnar Aab0e pa 

en dataskjerm hvordan man kan ta yare pa gamle fotogra

fier pa data. Bi ldene kan «scannes» inn og deretter opp

. bevares pa CD-plater. Derfra kan de tas ut med fantastisk 

god kvalitet og brukes i ulike sammenhenger. En CD-plate 

kan romme opptil 2000 fotografier! Folk ble meget impo

ner1 over det de fikk se. 

I pausa var det ogsa et loddsalg som innbrakte over 
4.200 kroner. Hovedgevinsten var en handlaget kurv av 
Kai Oddaker som han gay til Historielaget idet arsm0tet 
skulle ta til; dette er nok et eksempel pa den positive inn
stillingen til Historielaget blant folk. 

KuIturminnearet og postveien fra 1689 
var emnene for formannens orientering etter at pausa var 
slutt. 1997 er skal vrere «kulturminnearet», og det blir en 
mengde arrangementer og aktiviteter rundt omkring i lan
det i 10pet av aret, ogsa i Krager0 kommune (se fo rrige 
nummer av «A rveo»). I Sannidal skal Historielaget sette 
fokus pa postveien gjennom bygda, isrer den vestlige bi
ten fra S0ndb0 til Lintjenn, Lintjenndalen og fylkesgrensa. 
Her er det planlagt et st0rre arrangement pa seJve «kultur
minnedagen», s0ndag 2 I. september, i forbindeJse med 
speidernes arlige natursti . 

Postve ien 
For a vise minnene etter postveien gjennom Sannidal 

viste formannen noen Jysbilder tatt gjennom de 10 siste 
arene. Bakgrunnen for postveien var postvesenets oppret
telse i 1647. Det var Anders Boyesen, «generalveimester 
for det s0ndenfjeldske», som var sjef for byggingen av 
Vestlandske hovedvei, som den ble kalt og som var Ferdig 
fra Kristiania til Kristiansand i 1689. 

Vi fikk se glimt fra Bakke i Bamble forbi Master0d 
ned «Hestedreper'n» til Toretjenn og forbi «Fante
helleren ». Deretter bar det over Torebru, som Veivesenet 
gjenreiste i 1989, og inn i Sannidal. Vi fikk se store bru
kar og tydelige far etter veien mel 10m Auraen og 0ygarden; 
Iikeledes det fine gjestgiverski1tet fra 1824, som blir opp
bevart pa 0ygarden. 

F0r ca. 1820 gikk veien fra 0ygarden via Landsverk 
over elva til Tveitereid. Her heter det fremdeles «Flate
stQj» pa begge sider av elva. Ferjemannen her kunne , elter 
et reglement fra 1805, ta f.eks. 12 skiJling for a sette over 
en vogn med to hester foran, eller 2 skilling for et men
neske, en hest eUer ei ku. Pa Tveitereid ble posten ti I Kra
ger0 og Drangedal sk ill ut. 

Etter ca. 1820 ble veitraseen fra 0ygarden lagt om slik 
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Sannidal Musikkorps, 17. mai 1957 

Dette er el morsomt, 40 ar gammell bilde, som vi mer enn gjerne trykker for yare lesere.Sannidal Musik

korps ble starlel 3 1.mars 1952 med Sigvart Andresen (Siggen) som den f0rste dirigen t og instrukt0r. Dette 
bildel ble tatt da musikken hadde fatl sine f0rste uniformer. De ble sydd av skredder Kare Bigseth i Kil. 

Bildel ble i vinler gi ll til Historiclaget av Sannidal skolemusikkorps v/LngerTisj9l sammen med to prolokol
ler som vi skal oppbevare i Arkivet i Kil. Del er en regnskapsbok for korpset 1952- 1980 og foreldreforeningens 
referatprotokoll 1967- 1981 , begge Jiggende oppi ei gr0nn, lila kisle . 

Pil bildet ser vi if¢rste rekke./i·a ven.~tre : Ivar Kristensen. Arne Larsen, Lars Moen, Helge Lyngslad. Asbj¢rn 
Dobbe, Lars Falck, Olto Holle, Gunnar Kr. Halvorsen, Lars Th . Braathen. Nils Hl1lvor Nilsen, Ole Einar 
Nyland. I annen rekke fra ve/l,~lre: A{f Haugen , Einar Johnsen, Tor Rinde, Helge Carlsten, Aslak u?fth aug, 
Halvard Kristiansen. Tor Kristiafl Fjellhei11l, Oddvar Halvorsen, Sigurd Nilsen og Kare Enggrav. 

at den gikk til Fossen og Hol tane. Vi fi kk b1.a. se nrerbil
der av de store steinene som er lagt i brukarene til Fosse
brua. Denne ble bygd rundt 1840 unde r ledelse·av kaptein 
Olaf Rye, B0heringen som er mer kjent i Danmark enn i 
Norge. 

Olaf Rye deltok i krigen mot svenskene sommeren 
1814, nektet h0sten 1814 a av legge ed til svenskekongen 
og gikk i dansk tjeneste. Han ledet 5.- 6. jllli 1849 hislo
riens f0rste nattangrep ved Frederi cia og jaget oppriilr me 
i den slesvig-holstenske krig li t av Oanrnark. Ocr han fall 
6.7.1849, er det i dag to monumenler over Rye. Det er en 
egen stein pa haugen Ryesh0j , og en enklere stein med et 
kors , i dag inneklemt mellom bagegjerder, viser del ll\!ly

aktige stedet der han falt. Formannen hadde vrert i Dan
mark og tatt bilder av de lle; i merheten li gger ogsa 
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gadsanleggel Ryes vang og militrerleiren Ryes kaserne. 
Likedan fik k vi se Ryes byste pa torvel i Fredericia. Hvert 
ar det en folkefest i Frcderic ia den 6. juli til minne om de 
nevnte begi venhctene. og det danske uttrykket for a falle 
i tapper kamp, «Gil til Ryes brigade», er ogsa laget elter 
Olaf Rye. 

Broren til Olaf, Joh<l n Mathias Rye, var vei-ingeniiilr, 
og Olaf hadde byggingcn av Fossebrua sam «sommer
jobb». Mens byggingen pagikk, badde han pa Gjerde. 

I dag er brukarene til brua over Gr0tvannselva frem
deles godt synli ge, men vestover forbi Ilegland ti l Hum
lestead er det li te ase til poslveien. Veien gikk nord for 
Eikehaugen forbi Mo og til ki rken; fram til 1770 stod frem
deles stavkirken fra l200-tallet her. 

Bade ved R0sbekk og S0ndb0 var det meget bratte 

13 



bakker, som skapte store problemer da bilt rafi kken kom i 
begynnelsen av vart arhundre. Flere steder kan man bort
over her i del vest lige Sannidal se rester etter poslveien : 
oppbygd vei, brukar eller lelegrafslolpefundamenter; sist
nevnte korn elter 1850, og et par veldig fine eksemplarer 
kan sees like vesl r r S~ndb~ . All dette va r kommel med 
pi Iysbildene. Del samme var naturligvi s den fint bevarte 
brua mcllom Lintjenn og Lintjenndalen; denne Jigger midt 
i det omradet som I-lislorielaget I1!nsker a selle fokus pa na 
i «kuiturminnearet» . 

De siste bildene vi fikk se, var fra veien over 0ster
hollheia; der vii man fra Gjer lad kommunes side lage lur
omrilde ut av denne veien, et arbeid San nidal Historielag 
er invltert tilli delta i. Traseen over 0 ·terholtheia ble for
0vrig utbcdret 1 I 790-arene av vei-ingeni !i'r Barl-holomeus 
von RummelhofT. og det er fra denne tida, 1805, milepa:
len pi! Sannidal Bygdetun stammer. Den har opprinnelig 
slall et sled pa den I'lsllige delcn av 0slerholtheia. Den vi
ser «Fra Christiansanu 12 Miil ». 

Til slutl fi kk vi h0re om hva som skjedde da Rasmus 
Thorsen Myren stjal fra poslveska pa vei fra Mo i Sanni 
dal Ii I 0sterholt i 1765 . Formannen siterte li keledes fra 
poslbonden Lars Jensen L0nnes pl ikter i et patent era 1832. 

Etter Iysbildene overrakte Lars Jacob Moe en blom
sterbukelt for orienleringen og bi ldene, del ble foretalt trek 
ning etter loddsalget, og forman nen 0nsket ve l hjem. 

Ref. 

Historielagets styre og komiteer 
for 1997: 
Styret: 

Forman n Ragnar A. Grl1!nasen , Reidun Heldal, Anne Syn

n9!ve Gr0nstad, Marit Sn0as, Lars Jacob Moe, Ole Wast0L 
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Det var stor interesse 
po. o.rsm¢tet for a se 
hvordan man kunne 
oppbevare gamle bil
der po. data. Gunnar 
Aab¢e viste po. data
skjermen hvor fint det 
var. Det var lell a la
gre bildet sammen 
med en utf¢rlig tekst, 
og det ville ta liten 
plass po. en CD-plate. 

Vara rnenn : Knut M. Skarvang, Inger Kri stine Bratland, 

Olav Tvei tereid , Ivar Olsen. 


Bygdetunkomiteen: 

Formann Ole Wast01, Asmund Mostad, Lars Moen, Thor 

Wa. t01, Johannes Wasjl'l , Kjellfrid Enggrav, Kari Nyland. 


Festkomiteen: 

Torveig Skarvang , Kari Olsen, E llen Bjerva, Sigrun 

Bratane. Anne Sofi e Aardalen, Marit Halvorsen (ny), Olav 

Bratane, l-leikon Fugleslvedt. Varamenn: Kjellfrid Eng

gray, Judith Nes land.lsak Wasj0, Reidar Marcussen (ny). 


Redaksjonskomiteen for «Arven» : 

Oddvar Tobiass n. Fridtjof Thorbj0rnsen, Ragnar A. 

Grl'lnasen, kasserer Li v Gn»nasen. 


Revisorcr: 

Knut Asbj0rn Skarvang, 8jame Lien. 


Valgkomih!: 

Ragnhild Wasj0, Ingebj0rg Li ndheim (ny), Arne R0n

ningen (ny). 


Grendemenn: 

Helle: Per Lia (ny) . 

Refsalen : Sigmund Heldal (ny), 

Vadfoss- Kam merfoss: Arne R0nningen, 

Kil : Per Aablile og Finn Jensen (ny). 

Kj9! lebrlilnd: Alf Martin Dalen. 

Holtane: Asrn und Mostad og Isak Wasj0, 

Farsjl1!: Ragnhild Svenum. 

Mo: Maril Sn0as. 
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Gaver til «ARVEN» 

Siden sist har gavene til bladet strjilmmet inn, og dette 

er helt n0dvendig for at utgi velsene skal kunne fortsette. 
Vi er overve ldet og sier hjertelig takk for dette! 

Krager0 S parebank 3.000. ET , Krager0 150. E.Aa., 
Froland 100. NT, Krager0 100. H.B , do. 100. l. L. , do. 
100. H.G., Sannidal 100. R.H., do. 200. S. og B.a ., do . 
100. L.R ., Nodeland, 100. T Aa., Skien 100. V R .. Oslo 
200. M.G ., Jomfruland 100. R.H., Langesund 100. E.S., 
Tistedal100. K.B.H., Sa nnidaIIOO. M.R.E. , do. 100. K.S., 
do. 100. A. B ., do. 100. H.B., do . 100. T S. , Skien 100. 
I.G. , Krager0 100. A.B., Skien 100. K.H., Stokke 400. S. 
og LB., Hosie 200. PN., Orangedal 100. E.R.. Revetal 
100. G.L. , Sannidal 100. A.G., do . 100. R.B., do. 100. 

t 	 I.W , do. 100. R.W , do. 100. O .L., do . 100. K.H .W . Kra 
ger0 100. T N., do. 100. E .G., do. 100. KL , SannidallOO. 
E .K.S., do. 100. RM .. S undebru 100. E.L. , Nodeland 100. 
L. S., Stathelle 100. 

A. og O .W , Sannidal200. TH., do. 150. PB ., do. 100. 
P.H. , Skien 150. I. U., do . 100. E.O., Krager0 100. A.S., 
do. 100. B.T, Froland 100. K H., Sannidall 00. B.S. , Ski en 
100. N.J .L. , Larvik 100. E.H., Kleppe 100. Aa. M.L. , San
de(jord 100. K.U., Oslo 100. H.E., Ski 50. A.L.A ., Sanni
da150. O.E., Oslo 50. KT , Sannidal 150. PAa. do. 100. 
S.W, L0ken ISO. H.H., Marnardal 100. G .O .. Sannidal 
100.I.M.H., do. 100. M.G ., Krager0 100. G.B .. Helle 100. 
A. og J. B., do. 100. TL. , do. 100. A.S., Sannidal 100. PE , 
Tolvsr0d 100. E.E., Skien 100. T.S., Ojerstad 100. I.K ., 
Kongsberg 100. 1. og O.P., Rykki nn 100. B. og P.L. , Helle 
100. P.w., San nidal 100. M.K., do. 100. S .B. og G.K., do. 
100. M .B., do. 100. A.J .J ., do. 100, C.H ., Os lo 100. S.K., 
Krager0 100. 

R.N., Sannidal 100. TJ.. Vikersund 100. J.B., Arendal 
100. L.S ., Sande 100. O.F. . Sannidal 100. AB ., do. 100. 
O.Aa.,do.IOO. J.J ., He lle 100.E. og Th.M .. do. 150.T.S., 
San nidal 200. H.H ., Oslo 200. E. og A.R, do. 100. E. S., 
Porsgrunn 100. H.K. , Kragcr0 50. 0 .M., Sannidal 200. 
H.H. Flisa 150. E .H.0 ., Skien lOO.JT , Sann idallOO. H.F., 
do . 100. A.K., do. 100. K.E. , do. 100. HX, Nesbyen 100. 
A.og T L. , Neslandsvatn 50. H.KT , Sannidal 100. K.L. , 
do . 100. E.O., do. 100. M.H. , do. 100. ??,? 100. H.S. , Gol 
100. P T, San nidal 200. JXV , do. 200. B.L. , do. 200. S. 
og M.K. , Neslandsvaln 200. E. O. 1, Arendal 200. LT. , 
Krager0 100. H.G., Porsgrunn 100. U. R, Sann idal 100. 
K. K., do . 100. TK.F. , do. 100. A. R., Helle 100. B.E., Kra-

Tillegg til arsberetningen for San
nidal Historielag 1996 

Denne trykte vi i nr. 49 , men f0lgende gave til 
Bygdetunet var beklageligvis fait ut i vart oppsett: 

Sju protoko ller fra Sveinung Svcinungsens bu
tikk pa Tangen i San nidal, levert ti I Nilsbukjerr som
meren 1996, ble i august overlevert til Bygdetunet 
ved Petter W. Baann. 
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ger0 100. K.H., do . 100. K.D., Sannidal 100. K.H., do. 
100. M.B.B., do . 100. K.R., Krager0 100. 

K.S., do . 100. RB ., do. 100. A.J .. Skat0y 100. I.E. , 
Sannidal 100. A.H., do. 100. E.B. , Lang0Y Gruver 100. 
EX , Gjerstad 100. A. R., Eidanger 100. R.B., Sundebru 
100. L.H., Oslo 75 . N.E.S., Krager0 200. A.J .O , do. 200. 
lK., Sannidal 200. OAW, do. 200. IF., do . 100. BL , 
do. 100. A L. , Heistad 200. HT, Oslo 100. HS, Krager0 
100. B .H., Sannidal 100. l. og N.H., do. 100. A.J .M., do . 
100. E .M.E. , do. 80. K W , lIelle 100. B.1 .S . Os lo 100. 
TO., do. 100. N.W, Krager0 75 . K. H .. do . 50. 1. B. Aa., 
Evje 100. EX, Krager0 100. 

I. ogL.S., SannidaI200. S.H., Hornnes 100. P.R., Oran
gedal 100. E.S. , Helle 100. A.S .B., Flatdal 100. TN. , Lar
vik 100. A.M. , Sannidal 100. T.H ., do . 100. G.W , do. 50. 
l A .. Krager0 200. L. D., do. 150. I. F. , do. 100. M. og A. E. , 
Neslandsvatn 100. R.H., Sannidall 00. S.L. , do. 100. K.B. , 
do. 100. A.R., do . 100. PT. S. , do. 100. O .N.J ., do. 100. 
O. A., He lle 100. A R , Krager0 100. K.H.S., S0ndeled 100. 
H.M. L., Rasta 100. PK., Rygge 100. T T ; Drangedal 100. 
E.B. , Neslandsvatn 100. G. A., Kristiansand 100. K.L. , San
nidal 100. EX0. , Vikedal 100. G.G., Neslandsvatn 100. 
S. og OT. Sannidal 200. G .Aa., do. 200. RL. , Os lo 150. 
K.D., Garnes 100. O.A. , Kr.sand 100. 0 .0 ., Neslandsvatn 
100. K.L. , Kragerjil lOO. A.f. , do.IOO. H. og 1. S ., do . 100. 
FL. , do. 100. R.O .. Sannidal 100. AS, do. 100. F og 
B.1 ., do . 50. N.N. , do. 50. TO., Sande 100. EA, S0nde
led 100. 1.S. , Helle 100. 

T. B. , Krager0 100. K.K., do. 100. E.8 , Sannidal 100. 
K. og K.E., do. 100. R.D. , Sundebru 100. L.V. Gjerstad 
100. 0 . . , Sannidal200. 1.TF , do. 150.1.0. , do. 100. 8 .S .. 
Skarer 100. T K., Lunde 100. O.L. , Helle 100. O .L.. No
todden 100. M .WE.. Oslo 100. E .A., Kongshamn 100. 
A.H., Sannidal 100. 0 .R.1. , New York 30 do llar. 

Forts neste nr. 

Nye medlemmer! 
Kjenller dllllOen som er jnteressert i abli 
medlemmer av Sallllidal Historieiag, ta 
kontakt med ell i styret. Da vii det bli 
ordllet. 

~ 	 h 

«ARVEN» utgis av Sannidal Historielag 
Rcdaksjonskomite: 

Frithjof Thorbj0rnscn, tl f. 3S 99 23 60 
Ragnar Gr0nasen, tl f. 3S 99 22 16 
Oddvar Tobiasscn tlf. 3S 9921 20 

Kasserer: Li v Grql nasen tlf. 3S 99 22 16 
«Arven»s postgirokonlonr.: 0813 S 3477 29 

) 
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Minnesteinen for krigsarene 1940-45 

Disse bildene fra 1946 viser seener fra avdukingen av 

minnesteinen pa Sannidal kirkegard over sj¢folk fra Sannidal 
som faIt for Norge 1940-45. 

Navnene pa steinen er: Halvor Kittilsen, Arvid Kitlelsen, 
Nils Pedersen, Nils Kristiansen, Peder Pedersen, Per Berg, Karl 
Jensen, Erling Gundersen og Einar Einertsen. (Bildene tilh¢rer 
Fridtjof Thorbj~msen) . 

Bautaen til minne om sj~folkene 
som mistet livet 1940-45, ble 
avduket utenfor inngangen til 
kirken i 1946. 

Siden har det v~rt tradisjon aholde 
minnetale der hver 17. maio Vi har pr0vd 
afinne ut hvem sam har holdt denne ta
len opp gjennom arene, og her er resulta
tet for tida eUer 1960: 

1960: Svein Ell ingse n, 

196 1: John Kristiansen, 

1962: Kje ll Halvorsen, 

1963: Jon Tveit , 

1964: Per Holte, 

1965 : Kjell Halvorsen? 

1966 : Tor Mo? 

1967 : ? 


J968: Tor Mo? 

1969: Tor Mo, 

1970 : Gunhild Lund , J981: Karl Gusdal, 1990: ? 


1971: Mary K vellestad, 1982: Aud Brekka, 1991: Will y Ni lsen, 

1972: Gunvald Braaten, 1983: Janne Oddaker, I 92: Aud Brckka. 

1973: Jon Tvei t, J984 : Olav Tveitereid, 1993: Dve Bertelsen, 

1974: Lars 1-10iesen, J985: Ann Kristin Kvi lekval, 


1994: KjelJ Dve Heilllad, 
1995: Reinhart Enggrav, 
1996: Lars Jacob Moe, 
1997: Aud Brekka. 

J975: Arne Kvellestad , Janne Oddaker og '/ Det mangler noen navn i rekken av'\ 
J976: Ei nar Barland, Eigil Liane, talere ved bautaen. Er det noen som 1977: Aud Brekka, 1986: ? 

1978: 0 istein larandsen, 1987: Aslak Loft haug, 
 kan hjelpe oss rned de navnene, vrer 
1979: Hildebj0rg Gundersen, 1988: Liv Bdl lane, vennlig akontakte noen i redaksjons
1980: Mary K ve llestad, J989: Aud Brekka, 0-. komi teen. /-

Sats og trykk. Krager0 Aksidenstrykkeri 


