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Bygdetunet i august:

Heglandshuset ftkk
beS0k av «sine egne»
En l0rdag i august var det slektstevne i Sannidal. Rundt
60 etterkommere Cav totalt ca. 90 mulige) etter 10hanne
og Peder Hegland hadde satt hverandre stevne; den eld
ste var 87 ar, den yngste 7 maneder. Disse bes0kte Byg

detunet, og fikk der b1.a. en gjennomgang i huset der 10
hanne og Peder en gang bodde.
6S iir gamle minner fra Heglandshuset
80-aringen Reidar Hegland, som na bor i Kristian

S@sknene Hegland, barna til lohanne og Peder, sam let rundt kj@kkenbordet. F. v. sitter Thea Eilertsen, Dagny
Stensland, Arvid Hegland, Ingvald Hegland, Reidar Hegland, Elsa Kurdel og Doris Solberg. Ingvald og
Doris bor i Kragem, aile de andre i Kristiansand.

sand, var den av de tilstedevrerende som best husket
Heglandshuset fra der det stod. I arene 1933-35 til
brakte han helgene og hele sommeren i huset, pa
bes0k hos den ugifte Isak Hegland, broren til beste
faren, Jacob. (De var tre bmdre: Abraham, Isak og
Jacob.) Reidar kjente seg godt igjen i huset, og han
hadde mange minner derfra. Isak fikk darlig syn pa
sine gamle dager, og Reidar matte da leie ham ut pa
jordene, for det var sa mye han gjeme ville se pa.
Isak d0de i 1935 .

Marteskleiv
Under bes0kene pa Hegland matte Reidar bli med
Isak til Tangen med melk, og pa turen matte de da
opp den bratte bakken som brerer navnet Marteskleiv.
Isak, som da var ca. 85 ar, fortalte ved en anledning
til Reidar at Marteskleiv hadde Tatt navnet sitt etter
en episode som fant sted da Isak var guttunge, rundt
1860 . Marte, en legdekjerring pa en av
Heglandgardene, var d0d og skulle fraktes til kir
ken. Pa vei opp den bratte bakken skied kista av trilla,
og liket faIt ut og i gmfta. Etter den dagen fikk bak
ken navnet Marteskleiv.
R. G.

BesflJket av Heglands-familien bleffJrt inn i proto
kollen po. Sannidal Bygdetun.

En del av slekta etter lohanne og Peder Hegland samlet utenfor Heglandshuset. Bildene er tatt av Kristin
Hegland Vukasovic.
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Svunne tiders tungindustri 
De gam Ie jernverk pa
Historielagets hnstmnte
F0rstekonservator ved Nres jemverksmuseum,
Ulf Harnran, holdt lysbildeforedrag om de gamle
jemverk i Kragems nrerornrade pa Historielagets
tradisjonelle Msttilstelning i samfunnshuset den f0r
ste mandagen i november. De 70-80 framll0tte fikk
mye a glede seg over i 10pet av Harnrans halvannen
times framstilling av 350 ars jemverkshistorie, fra
rundt 1520 til 1870. Han kom inn pa alle sider ved
jemframstilling, og han begynte med a poengtere at
man hadde bruk for alle de fire elementene,jord, ild,
luft og vann, for a utvinne jem. Fossumjemverk ved
Skien var det eldste jemverk i Norge, satt i drift i
1538, og ved Brerums verk ble den f0rste masovnen
i Norgebygget i 1622. Fradaavblejemframstillingen
gj ort til en kontinuerlig prosess, fordi man fikk h0Y
nok temperatur til a smelte malmstein, og fordi man
hele tida kunne fylle pa ny maIm og ny trekull
ovenfra. I 1574 ble jemforekomstene i det sakalte
Arendalsfeltet funnet, og gruvene i dette feltet le
verte 4/5 avaIl jemmalm til norske jemverk 1520
1870. Transporten gikk til Sj0S, og deretter med hest

UlfHamranfikk overrakt bloms ter og Historielagets
utgitte trykksaker avformannen, som en takk for det
interessante foredrag han holdt om de gamle jern
verk.
til de jemverkene som la pa 0stlandet. I den tidlige
j emverksperioden var det kuler og kanoner til hreren
som ble prioritert i produksj onen. Seinere kom andre
produkter til, og etter hvert ble ovnsproduksjon det
vesentligste. Den eldste bevarte norske ovn brerer
arstallet 1632, men man vet ikke hvilket verk som
laget den. lemverkenes siste store blomstringstid i

Nces l ern verks museum. Nces Verk i 1888. Bildet er tattfra Hammerbakken. Til venstre ligger Digelstalverket,
Valseverket og Hammeren. I midten er Masovnen og Storgarden. Verksplassene iLia skimtes i bakgrunnen.
(Foto fra Kulturhistorie i Agder)
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Ht/Jstmt/Jtet 1998 samlet ca. 80 personer, og det var en interessertforsamling somfulgte UlfHamrans foredrag.

Norge var pa slutten av 1700-tallet og framover til
krigsihene 1807-14. Da var det i landet hele 17
jemverk med til sammen 22 masovner i drift.
Harnran kom ogsa inn pa detaljer om de enkelte
jemverk. I vart distrikts ncermeste omgivelser fantes
disse verkene: Fossum: 1538-1867, Ulefos (Holden): 1657-1877, Bolvig(Voll) : 1692-1865, FritZ0e
(Laurvigen): 1643-1868, Egelands: 1705-1 884, Nces
(ved Tvedestrand): 1665-1909 og det ncermeste:
M0rland i Kj01ebmnd: 1641-65. Det sistnevnte var

Etar gar mot stutten,
og nok en gang har tre utgaver av «Arvem>
sett dagens Iys. Folks interesse for bladet
synes a vcere upaklagelig, noe henvendelsene
til redaksjonen, og ikke minst alle gavene,
vitner om. Likevel 0nsker vi oss enda flere
tips om ting vi kan skrive om.
Som det gar fram av referatet fra h0stm0
tet et annet sted i dette nummeret, er Historie
laget na svcert interessert i a fa lane gamle
fotografier slik at vi kan data-kopiere dem og
pa den maten bevare dem for ettertida. Noen
av dem kan selvf01gelig ogsa offentliggj0res
i «Arven». I fotobevaringskomiteen sitter
Sigmund Heldal og Oddvar Tobiassen, og vi
haper mange tar kontakt med de to.
Styret i Historielaget og redaksjonen i
«Arven» vii med dette takke alle som har vist
interesse og velvilje overfor arbeidet vart i
aret som na ebber ut. Vi 0nsker dere aile

det naturligvis mange av de fraIllIll0tte som ville h0re
om. Detlaved elva somrennerfraM0rlandstjennatil
Kj01ebmndskilen, og det ble fornoen ar siden funnet
kanonkuler pa stedet. Harnran mente at det hadde
vcert svcert interessant hvis disse hadde kommet til
rette!
M0rlandverket ble drevet av bmdrene Marselis
fra Amsterdam, og det eneste synlige minnet derfra
i dag er gravplata fra 1643 somerutstilt i vapenhuset
i Sannidal kirke. Verket ble, som vi skj0nner, ingen
suksess, og grunnen(e) til dette kan vi idag bare
spekulere over.
Ulf Harnran avsluttet med a fortelle om Jacob
Aall og Nces jemverk, stedet der Harnran i dag er
bestyrer ved et forholdsvis nyopprettet jemverks
museum. Han h0stet velfortjent applaus, og fikk
overrakt bokgaver og blomsterbukett av formannen
i Historielaget.

en riktig godj ut og
et godt nytt ar!
Red. kom.
Magne Kurdol onsket opplysninger om Kiil-stolen.

4

ARVEN

KjfJlebrfJnd skale i 1920-arene.
Fra venstre i 2. rekke: KristofJer Lien, Hans Pe
dersen, Per Berg, Arne Sjultangen, Knut Saga
tun, Sofie Limoen, Karen KristofJersen. I forste
rekke fra venstre: Aslaug Lundheim, Astrid
Haavet, lcerer Halvor Lofthaug, Ingeborg
Limoen og Johanne (Nanne) Johnsen. Bildet har
vi fall lane av Helene Bakken, Kjolebrond.

Allsang og loddsalg
Historielaget hadde denne gangen fatt Mary
K vellestad til a traktere pianoet, og dermed ble det
anledning til a synge et knippe kjente sanger fra
lagets popul<ere sangbok.
Festkomiteens «oppdisking» var som sedvanlig
aldeles utmerket, og folks kj0pelyst pa lodder sa ut
til a sta i stil til denne; det kom inn ikke mindre enn
4.000 kroner!
Ref.

Fotobevaring og Kiilstol
Pa m0tet orienterte formannen om Historielagets
virksomhet for tida, og han kom i den forbindelse
inn pa lagets sist igangsatte prosjekt: fotobevaring
ved hjelp av data. Vi villi'me bilde av folk, «scanne»
(dvs. kopiere) dem og lagre dem pa CD-rom-plater.
Sigmund Heldal og Oddvar Tobiassen skal lede
dette arbeidet.
Ellers fikk Magne Kurd0l ordet for a vise fram en
gammel, liten og slitt Kiil-stol der romben manglet,
og han ville gjeme vite om no en i forsamlingen
kunne fortelle ham hvordan romben skulle v<ere.
Han fikk fa reaksjoner der og da. Han viste sa fram
en rnaken stol som han selv hadde laget, med en
egenprodusert rombeform.

ARVEN

Mary Kvellestad sgrgetfor musikk til allsangen.
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- et forargeligt og meget
ugudeligt Levned
En episode fra 1600-tallets Sannidal.
I Bygdeboka, bind 1, Sannidal gards
historie, star det pa side 357-358 om adels
slekten Lystrup som eide Barland gard pa
1500- og 1600-tallet. De drev ogsa Barland
sag. De var av dem som ferte ut trelast over
Vest-Kiil tollsted. I «Norsk Slektshistorisk
Tidsskrift» XX, Oslo 1966, bar vi kommet
over en artikkel av C.S. Schilbred med tit
telen «De Lystrllps herremenner». Denne
gir et lite glimt inn i noe av hverdagen i
Sannidal pa 1600-tallet, og vi viI derfor
gjengi et utdrag av artikkelen her.
Laurits Nilss0n Lystrup skrives lS82 til Hauger
i As, lS91 til «Ofvergaard». Videre skrives han til
Skjelbred pa Eker og til Barland i Sannidal, hvor
han bodde i f0rste halvdel av lS90-arene. Han nev
nes til garden lS92, 93 og 94. Lam·its Lystrup hadde
f01gende barn: Marine, Adelus, Margrethe, Skak,
Hans og Jon. I f01ge et saltverksskattemanntall fra
1613-14 ble Barland i Sannidal brukt av «Welb.
Schach Lysterup». I et brev datert Barland 8. mai
161S opplyser Skak at han drev en sag pa eiendom
men. Noen ar senere finner vi Skak og Hans Lystrup
under tiltale for uskikkelig lev net. I et skriv kunn
gj0r lagmann over Skien syssel, Laurits Hanss0n, at
den f0rste s0gnedag efter martini anna 1618 var de
nevnte personer stevnet til Skiens lagting av fogden
i Bamb1e pa grunn av det «beganngne wttugtige
leffnit de paa nogle - aars thid haffr bedreffuit, aU
de haffuer huer beligget sitt quindfolk och aufflit itt
barnn eptir anditt». De skulle ha drevet pa med sitt
lettferdige levnet uten all plikt og bot.
Stevningen opplyste at deres sokneprest, heder
lig og vell~rt mann, hr. Anders Erikss0nn, titt og
ofte hadde paklaget deres uskikkelige levnet. Ingen
av de to Lystruper Ill0tte imidlertid pa tr~ss av at de
var lovlig stevnet.
Sak n kom opp igjen pa herredagen i Skien i
1619 , da det 12. juli ble fremf0rt klage over «Skack
Lystrop och hans broder deris vschichelig leffnit».
Bmdrene ville ikke akte sin stiftslensmann Alexan
der Rabe von Papenheim, superintendenten Niels Si
men-sens samt sokneprestens advarsel om det uskik
ke lige og lettferdige levnet som de drev med noen
6

10saktige kvinnfolk som de hadde i hus hos seg. Sa
fremt de ikke straks avskaffet disse lettferdige kvinn
folk, skulle deres sokneprest forholde seg etter 10.
kapittel i den norske ordinans, kirkeordinansen av
1607, som hadde bestemmelser om bannlysning bl.a.
for horkarler, skj0rlevnere ogjomfrukrenkere. Chr.
4. utstedte 31 . juli 1622 et brev til Eiler Vrne med
f01gende tekst innledningsvis:
Vid, at eftersom vi komme udi Forfaring, udi dit
Len tvende Adelspersoner, som kaldes de Lystru
per, udi Bamble Fogderi udi dit Len at skal f0re et
forargeligt og me get ugudeligt Levnet, da bede vi
dig og ville, at du dennem til f0rste almindelige
Herredage, som bliver holdet der udi vort Rige
Norge, indstevner og der over dennem Dom tager
og for-hverver, hvorefter du dig underdanigst kan
vide at forholde.
I enda et kongebrev av 1. august 1622 til Eiler
Vrne heter det bl.a.: Det skal v~re tvende Personer,
som kaldes Lystruper og holde sig for at v~re Adel,
hvilke sig udi et letferdigt og 10saktigt Levnet skal
befinde lade, da bede vi dig og ville, at du for disse
Personer alvorligen advarer og foreholder fra for
deres uskikkelige Levnet at afstaa, saafremt de ikke
af vores Riger og Lande ville udvises.
Hvordan dette egentlig endte, vet vi ikke. Se
nere var de tre Lystrupbrodrene for retten for
drap pa en mann i Kragero, men <let er en aDnen
historie.

Flere gaver til bladet
Her fortsetter vi gavelista fra sist:
E.B., Drangedal100. A.N., Sannidal 100. K.B.,
do. 100. R. og O.G., do. 200. E.S., Gj0vik 100. B.T.,
Froland, 100. 0.D., Langesund ISO. E. og A.0., Oslo
100. LM.E., Arendal1 00. LA., Tj0me 100. T.R., San
nidal 300. C.F .M., Krager0 100. E.M., Australia
8S,40. M.T., Sannidal 100. Kulturmidler fra Kra
gem kommune 2000. P. R. , Drangedal 100. K. J. B.,
Kragem 100. 1. E., do. 7S. R. S., do . 100. O . G.,
S0ndeled 100.

Historielaget og redaksjonen i <<Arveu» sier
tusen takk for aile gavene!
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Bilder fra
Sannidal?
I et skap pa Sannidal Bygde
tunladeten plastposemed mange
bilder (ca. 350) av garder i San
nidal. De var tatt i forbindelse
med utgivelsen av Bygdebok for
Sannidal og Skat0Y, og mange er
gjengitt i boka. Men de som ikke
var brukt der, manglet paskrift
om hvilken gard det var. De fleste
fant vi ut av, men noen var det
vanskeligere med. De kan v<ere
tatt i en uvanlig vinkel, eller noen
av bygningene kan v<ere revet
eller ombygget.
Med hap om hjelp fra yare
lesere gjengir vi her tre bilder.
Det er vel noen som kjenner til
disse gardene og hvordan de sa ut
omkring 1946---47 da vi tror
bildene er tatt.
De som har noe a fortelle om
bildene, kan ta kontakt med oss i
Red. komiteen.

Bilde A er: .......................... ...... ....... . .

Johan
Ansteinsbraten
Bilde B er: .................... .. .................... ... .

Blant aile bildene vi fant pa
Bygdetunet, var dette av Johan
A flsteillsbraten. Det er tatt i an
ledning av at han fikk diplom for
godt skogsarbeide i 1949.
Bilde C er: .................................. .... ....... .
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Man ville undersgke hva slags luft det var
hvor man kunne sende folk som Rinde
til Stortinget!

Del 12

Peder Eilertsen Rinde
en ualminnelig tiltaksri/( og omstridt sannid@l
Peder Rinde (1844-1937) skrev sine livs
erindringer i 1929. Her kommer et nyU ut
drag fra disse, som vi forovrig na nrermer oss
sluUen avo Vi har foretatt en modernisering
av spraket, og vi har satt til mellomtitlene.De
11 Corste utdragene har statt i «Arven» mo. 40
44,46-49 og 51-52.

Legene og legeforeningen
Nar jeg leser i avisene om all den strid det er i Kra
gem om legeforholdene, rna jeg tenke 40 ar tilbake. leg
var ordf0rer og et av kj<ele
navnene var «sognepave». leg
matte derfor tenke pa menighe
tens ve og vel. Her var jo minst
like meget sykdom blant folk da
som na, men noen mangel pa le
ger var det ikke. leg tror det var
ftre leger i Kragem, men folk
hadde vanskeligere om penger,
og a hente lege var noksa kost
bart pa den tid. Man hentet der
for oftest ikke legen f0r det var
for sent. Enhver vet jo at skal
legen gj0re noen nytte, rna det
v<ere i begynnelsen av sykdom
men, og sa heist flere bes0k.
Men dyrt fait det som sagt. leg
spekulerte da pa om vi kunne
ftnne pa en billigere ordning
med legetilsyn. Den nav<erende
doktor Hartwig var da ung. leg
avtalte med ham, og ftkk herred
styrets bifall til at han skulle Ia
600 kroner aret av kommune
kassen og sa ha reduserte priser
av dem som trengte hans bi
stand. leg tror det var 2 kroner
for en resept pa kontoret og 4
kroner nar han ble hentet til
hjemmene pa kortere avstander,
med fri befordring naturligvis.
Folk begynte a bli fom0yd med
denne billige ordningen, som
gjorde det mulig selv for sma
folk a s0ke legehjelp.Men den
herligheten ble av kort varighet.

8

Legene hadde dengang sin fagforening med strenge re
gler. la, den het ikke fagforening, naturligvis, den had de
et ftnt navn - det var «etiske regler».
leg antar det skulle v<ere noe sv<ert ftnt. Den unge dr.
Hartwig ble straks fortalt at ville han tilh0re lege
foreningen, ftkk han la v<ere a lage slike overenskomster
pa egen hand, og pent Ia sine leveregler fra fagforeningen
med det ftne navn. Overenskomsten varte et ar. Legenes
fagforening er visst en av de eldste i landet og en av de
strammeste, som ofte har opptradt sv<ert urimelig, sa vi
behover nok ikke a klandre de kommunistiske arbeider
foreninger. Gunnar Knudsen var s<erlig forbitret pa denne

I

ArB skole hesten 1903. Elevene er her samlet tilfotografering og det viset at de
hadde ca. 90 elever og to leerere. Det varfmken Gjertrud Seehl fra 1900 til 1943, og lall
er taft av fotograf P. P. Hedenberg, Christiania. Vi har j!Jtt leme det av LeifSkogheim,
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legenes forening. Nar man sa erindrer legenes sterke stil
ling, forstar man hvilken makt de gjennom sin sammen
slutning kan ha. leg kjenner jo ikke sa noye hva striden
gjelder na, men det er vel sa at dr. Hartwig na som den
gang betegnes som streikebryter. leg viI ta lov til person
lig a takke ham for dette. Det skal mer mot til a reise seg
mot makthaveriet enn a dalte med og la seg tyrannisere
av et partistyre. leg har savisst ikke noe imot at de som
har felles interesser slutter seg sammen, men de skal ikke
sa snart de tar makten, tyrannisere andre. Da legene fikk
sykekasseloven, skrevet av leger, da kom de med en gang
ovenpa, som det heter.

Gardhandel og priser
leg tror det kan ha litt interesse atjeg forteller noe om
mine gardhandler for a se pa eiendomsprisene til de for
skjellige tider. leg hadde best Iyst til a bIijordbruker. leg
hadde odel og asetesrett til en av min fars garder. Da han
dode, ble det skifte, og det skulle oppnevnes menn til a
verdsette eiendommene.
Den garden jeg skulle ha, ble verdsatt til 24.000 kro
ner. Da jeg ikke ville betale taksten, ble den solgt av boet
for 14.000 kroner. Man skulle tro det var fogder fra Loft

hus' tid man hadde for seg. leg skulle altsa ta kjopt meg
en gard. leg hadde huset fullt av bam som trengte skole,
sa jeg fikk se a komme i merheten av en by der vi kunne
benytte byens skole.
En part i Kalstad var til salgs. leg tok kona med og
snakket med de to telemarkingene som eide garden. leg
skulle betale 17.000 kroner for den og 3.000 kroner for
16 kyr, 2 hester og gardsredskaper. Dette var avgjort pa
en times tid. Det var fjos til30 kyr somjeg da straks fylte.
Melkeprisen var 16 ore literen, ogjeg brakte melka om
kring i byen to ganger daglig. Dette gikk sa lenge j eg kunne
kjope hoy for 8 - 10 kroner pr. skippund (160 kg), men sa
kom hoyet opp i 14 kroner. Da ble det rent tap, sa jeg
matte slutte med melkehandelen.
Garden f0dde jo bare 4 - 5 kyr og hest. Jeg hadde
garden i 27 ar, men da var redet tomt. Aile bama var hver
pa sin kant, og jeg var mesteparten av aret i Oslo. leg
solgte da Kalstad for 27.000 kroner uten besetning. Den
mannen som kj0pte av meg, solgte den for 65.000 kro
ner, og jeg tror kjoperen lenger frem i jobbetiden kunne
solgt garden for 80.000 kroner.
Forts. seinere.

t at det var mange elever po. Aro. Skolen ble taft i bruk i 1897, og den fikk bordkledning og ble malt i 1901. Skolen
og lcerer Gunnar Fuglestvedt som ble overfort til Aro skolefra Kammerfoss skole i 1897 og var der til 1925. Bildet
heim, Vadfoss.
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Helles lokalhistorie:

Helle Brugs skole
Den 14. juli 1827 kom loven om almenskoler pa
landet - den avl0ste omgangskolen - etter denne
loven skulle ogsa alle verker og bruk med minst 30
arbeidere ha en fast skole. Det var tydeligvis ikke sa
enkelt a Ia gjennomf0rt lover og regler dengang
heller, eller kanskje var grunnen at Bi0rn paberopte
seg at han bare hadde 29 ansatte pa Helle Brug. Det
var imidlertid i 1841 at Skolekommisjonen tok opp
sp0fsmalet med konsul Bi0ffi om en fast skole pa
Helle. Bi0m "vegret" seg for disse kostnader, det ble
rettssaker i 1844 og 1845 og Bi0m ble frifunnet
begge ganger.
Den 6. og 15. august 1847 hadde sogneprest

Schnitler ll0ter med Helle Brugs arbeidere som pa
den tid hadde 60 ansatte. Det ble da enighet om a fa
igang en fast skole og samtidig ble det tegnet bidrag
med tilsammen 67 spd. og 2 sk. Videre ble vedtatt at
konsul Bi0m skulle tilbys anledning til a tegne seg
for arlige bidrag til skolen. Det skulle ogsa s0kes om
tilskudd fra Opplysningsvesenets Fond, hvilket ikke
ga noe resulrat i f0rste omgang. I 1849 fikk man
imidlertid l0fte om 20 spd. arlig og dertil30 spd. en
gang for alle til anskaffelse av b0ker og innventar.
Den 1. august 1849 var Helle Brugs skole igang
med Simon Knudsen, Svartkjendalen som l~rer, - en
frernragende sadan.

Helle Brugs skole med lcerer og elever 1903104:

Fjerde rekkefra venstre: 1 lcererJohn Fjale
stad,f1858. 2AnnaLarsen,f 1891. 3 Anna Aslaksen,f 1892. 4 Dorthea Ramberg,f 1891. 5 Kristiane Ekelund.
6 EllefElIefsen,f 1894. 7 Nils Eilertsen,f 1893. 8 Andreas Ramberg,f 1893. Tredje rekkefra venstre: 1 Olga
Aslaksen, f 1893.2 - Knudsen. 3. Kristiane Ellefsen,f 1892. 4 Agnes Pedersen,f 1893. 5 Dorthea Eilertsen,
f 1890. 6 Elise Nilsen, f 1890. 7 Gunnar Halvorsen, f 1891 . 8 J@rgen Thorsen,f 1894. 9 Ukjent. 10 Leonard
Pedersen,! 1891. Andre rekke fra venstre: 1 Anna Pedersen,! 1895. 2 Ukjent. 3 Inga Johannesen,! 1894.
4 Aagot Aslaksen, f 1895. 5 Martha Eilertsen,! 1895. 6 RagnvaldAslaksen,f 1897. 7 Nils Ramberg, f 1896.
8 Aksel Pedersen,! 1896. F@rste rekkefravenstre: 1 Ukjent. 2 J@rgineJ@rgensen , f 1892. 3 Inga Tallaksen,
f 1892. 4 Helga Larsen,f 1893.5 Gunda Pedersen. 6 Hans Pedersen, f 1894. 7 Jens Larsen, f 1895. 8 Alfred
Nilsen,! 1894. 9 J@rgen Thorsen.
10
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I "Protokol over skolehold og skoles
0kning for lrerere i Sand0kedal preste
gjeld skolekreds 1. Helle" finner vi en
"Instrux" for kreds-skolene grunnet pa
"Lov om almue-skolene pa landet af 16.
mai 1860". Nevnte instruks inneholder
hele 23 punkter/paragrafer, og det er fris
tende a referere et par av disse:
Pkt. 9. Undervisningen begyndes og
sluttes hver dag med b@l1n og sal
mesang efter menighetens salme
bok eller en av delene (pkt.5).
Pkt. 10. Ved stave og lese@velsene sku lie
b@rnene altid holdes til at lese
n@iaktig, tydelig og med rette to
nefall. Det pasees at reglene for
den riktige staving inn@ves, samt Helle Brugs skole som ble nedlagt i 1923. Til h@yre utskipnings
at b@rnenevennes til atforsta hva planfor Helle isbrug- tilh@rendeH. Bi@rn. Skj@rkjenn var iskilden.
de oppleses, hvorfor de jlittig b@r Bildet er tatt i 1924 og tilh@rer Per Lia.
@ves i utenatlesning i forbindelse
med kort og simpel ordforklaring
samt at gjengive det leste.
Pkt. 20. VedatstrafJedefors@mmelige,ulydigeeller
uscedelige b@rn, der ikke etter gjentagne ad
varsler forbedrer deres forhold, anvendes
f@rst lemfeldige midler. Er de mildere straf
fer uten virkning, kan legemlig tugtelse finne
Lars Skarvang do de
sted, dog altid med sindighet og skj@nnsom
28 . september 1998 i en
het og blir anmerkning herom samt om dens
alder av 95 aL Han
grunn i safald at innf@re i skoleprotokollen.
badde bodd pa garden

Minneordom
Lars Skarvang

Skoleelevene pa fotoet bestar avto klasser, og det
var skoledag "annen hver dag". Lrerer John Fjalestad
var f0dt i Nissedal og ble ansatt ved "Brugs-skolen"
i 1903 og var da lrerer her i 20 ar - fram til 1923 - da
skolen ble nedlagt. Dette var en skole for ansatte pa
Helle Brug og deres bam. Kj0pmann Anton Aslak
sen hadde imidlertid gjort avtale med Bi0m om ogsa
a ha sine bam her, og pa fotoet finner vi hele fire
s0sken "Aslaksen" -Anna, Olga, AagotogRagnvald
- videre tre s0sken "Eilertsen" og tre s0sken "Ram
berg" og fOf0vrig mange s0skenpar.
Den gam1e "Brugs-skolen" ligger idag som et
sentrum i Kjrettingfabrikkens produksjonsanlegg og
benyttes som kontorer m. v.
Per

Skarvang i Kjolebrond
i hele sitt liv. Der har
han, samrnen med sin
hustru Ingeborg, tatt
yare pa mange gamle
gjenstander, som de
hadde stor glede av a
fortelle om til andre. Det
var derfor en fornoy
else f. eks. a ha med
skoleelever pa besok til
Skarvang.
Under den 2. ver
denskrig var Lars Skar-vang med i en gruppe som drev
med etterretningstjeneste (F.O. 2. avd. X-V). Han mottok
meJdinger som han skulle sorge for kom videre til og fra
RiSOL

V

Far du ikke "Arven" i postkassa?

'\

Hvis dette hender,kan det komme av at du
har en lapp pa postkassa om at du ikke 0nsker
"uadressert post". "Arven" blir sendt ut som
nettopp dette i gamle Sannidal kommune.
I slike tilfeller kan bladet hentes pa Sanni
dal eller Helle postkontor der noen ekstra
eksemplarer er lagt ut.
Hvis noen 0nsker det, kan de be om at
~ bladet sen des med adresse.
....:::

ARVEN

Det var ikke vei fram til garden Skarvang f0r i 1955, sa
for den tiden var det vanlig med handleturer til RisOL Den
forste bilenkom tiJgarden i 1957. Lars Skarvangkjorte bil
til han var nesten 95 aL
Som medlem av historielaget motte han alltid fram pa
arrangementene og var en som det var hyggelig asia av en
prat med . I sin godlynte og roJige tone hadde han mye a
fortelle om og hadde i sitt lange liv V1ert med pa en stor
utvikling i samfunnet.
Vi er mange som na minnes Lars Skarvang.
Fred med hans minne.

Red.

komih~en.
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Sandokedals herredsstyre
Til Sannidal Historielags 50-ars
jubileum i 1992 var gaven fra Kragero
og Skatoy Historielag et tykt hefte med
kopier av referat i «Vestmar» fra San
nidal herredstyre 1901-07, samlet av
Hakon Finstad.
Vi vil i tida framover gjengi utdrag
fra disse referatene, og for a fa den rette
«tidsstemningen», har vi valgt a beholde
da tidens ortografi og setningsbygning.
Det er jo ogsa interessant a se hvor mye
dette har forandret seg pa snart 100 ar.

Fra motet 17. oktober 1901:
Andragende fra J. Nossen om Forh0ielse af
Afl0nning som Organist i Sannikedals Kirke.Th.
M oe: har altid synes at Nossens Afl0nning, Kr.
120.00, som Organist, har vreret meget liden, og viI
st0tte hans Andragende om Forh0ielse. Enstemm.
vedtaget: Organisten J. Nossens Andragende om
Tillreg af Kr. 40.00 til sin tidligere L0n Kr. 120.00
indvilges. Forsaavidt Renteme af de i Sannikedals
Sparebank indestaaende Midler, skirenkede til et
Orgel, kan anvendes til L0n for Organisten, 0nsker
Herredsstyret dette.
Angaaende Tomt til Aatangens Skolehus
refererede Ordf0reren Skr. fra Ole Aanvig med Til
bud af Tomten for 10 Kr. pr. Aar, at udbetale for 10
Aar paa en Gang med Kr. 100.00 og derefter 8 Kr.
aarlig. T. Nyhus mener det viI vrere heldigst at
xpropriere Tomten og indl0se denne paa en Gang.
Ole Aanvigs Tilbud enst. vedtaget.
Lensmand Strand valgtes enst. til sammen med
Byggekomiteen at opmaale den fOffi0dne Tomt til
Huset.

Fra motet 26. februar 1902:
Skr. fra Tilsynskomiteen ang. Opf0relse af ny Ud
husbygning paa Sannikedals Fattighj em. Ordf0reren
formener at dette Sp0rgsmaal maa udsrettes.B. Strand
fremsatte Udsrettelsesforslag og udtalte, at Grunden
hertil for det vresenligste var de store og trykkende
Skattebyrder, saa der b0r iagttages al mulig 0kono
misk Forsiktighed; ligesaa at Udhusene ikke er
daarligere end det Sp0rgsmaal kan udstaa, og at
Fattighjemmets Skov var saa sterkt hugget, at det
paa langt nrer ikke var Bygningsmaterialier til Hu
sene. Han kritiserede strerkt den fortagne Hugst som
en ren Vandalisme, og bemrerkede videre at man paa
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samme Tid som Fattighjemmets Gaard blev kj0bt,
tilb0des en langt fordelagtigere Gaard for Kr. 10.000
som muligens om en del Aar vilde have bragt
Budgettet ned, saa at Skattebyrden i h0i Grad var
bleven lettet. Randgaard: Som Medlem af
Tilsynskorniteen sluttede han sig aldeles til B. Strand,
og udtalte han ogsaa i Korniteen, at dette Udhus ikke
var saa aldeles paakrrevet.Fuglestvedt vii ogsaa slutte
sig til B. Strands Forslag, og fonnener han, at man
hell ere b0r srelge noget H0, hvis der ikke er Plads til
dette i den nuvrerende Bygning. O. SWen: Tror ogsaa
at Sagen b0r udsrettes. Det vrerste er, efter Bestyre
rens Fonnening, at Fj0set er for lidet, da der kan
f0des flere Kj0r paa Gaarden, end der nu er. Ordf0
reren viI stemme for Udsrettelse i Henhold til de
fremkomne Oplysninger, og fremsatte han f0lgende
Forslag: Man finder ikke for Tiden at kunne gaa med
paa Bevilgning til Opf0relse af ny Udhusbygning
paa Fattighjemmet. Enstem. vedtaget.
Gjenpart af Cirkulrere fra Departementet for de
offentlige Arbeider, med F0lgeskrivelse fra Politi
mesteren i Kragef0 og med Paategning afLensman
den i Sannikedal, ang. Sp0rgsmaal om en mulig
Reduktion i Tilskuddene til de faste Skydsstationer
i Distriktet, hvilke refereredes.
Enstem. besluttedes: Herredsstyret slutter sig til
den af Lensmanden i Sagens Anledning givne
Udtalelse der er saalydende:I Sannikedal har man
som bekiendt kun Skydsstationen SWen, der er fast
og forpligtet til at holde 3 faste og 1 Reservehest,
mod en Godtgj0relse afKr. 600 aarlig og almindelig
lovbefalet Skydsbetaling pr. Km. Nogen Ind
skrrenkning i Hesteantallet antages ikke at burde
finde Sted.Om Nedlreggelse af Skydsstationen kan
der ikke vrere Tale alene af den Grund, at der fra
St0en til nrenneste Skydsstation, Kragef0, er 10 Km,
selv ikke for nogen Del af Aaret. At gaa til Forh0ielse
af Skydsbetalingen i Henhold til Par. 31 og 41 i
Skydsloven, er heBer ikke tilraadeligt. Derimod an
sees det heldigt, at man ved Bortsrettelsen af fast
Stationshold benytter offentlige Anbud, hvilket
ogsaa tidligere har vreret gjort.

«ARVEN» utgis av Sannidal Historielag
Redaksjonskomite:
Frithjof Thorbj0msen, tlf. 35 99 23 60
Ragnar Gf0nasen,
tlf. 35 9922 16
Oddvar Tobiassen
tlf. 359921 20
Kasserer: Liv Gf0nasen
tlf. 35 99 22 16
«Arven»s postgirokontonr.: 0813 5 34 77 29
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Butikker i Sannidal

(Del 3)

'.

Vi startet i nummer
52 med en registrering
av butikker i gamle San
nidal kommune. Vi be
gynte med Farsje og
Holtane. I nummer 53
var vi pa Helle. Her tok
vi ogsa med det vi kunne
finne om butikker pa
Skatey kommunes side,
da disse ogsa er a be
trakte som i Helle-om
radet.
Idette nummer skal
vi se hva som hal' vrert
av matvarebutikker i
omradet Aresvingen, Kammerfoss og Vad
foss. Idette omradet med industri og for
holdsvis mye bebyggelse var det flere som
drev med butikker.

Aaraesvingen Landhandel og kafe
ble startet i 1931 av Mads Brathen. Han kj0pte tomt pa
Ams grunn og bygde hus i Amsvingen. Dette ble pabygd
til den form det har i dag i cirene 1946-47. Den var et
velassortert landhandleri med kolonialvarer, manufaktur
Yarer, skot0Y, glass og stent0Y. Foruten a ha sinkundekrets
blant stedets befolkning, ble ogsa kafeen brukt av gjenn
ornreisende i turistsesongen. En tid drev Olav Bakke
landhandleriet og kafeen. Kafeen ble senere drevet av Olaf
Nielsen fra KIager0.

Slik er det i Ar¢svingen i dag. Her har det veert
Jorretning siden 1931. Denne bygningen erJra 1947
og na er det r¢rleggeiforretning her.
Karen Johanne Braten var eier av bygningen fra 1965
til 1984. I noen ar brukte Ottar Brynemo lokalene til
utstilling av ffi0bler for sin ffi0belbutikk. En tid var ogsa
KIagem Glass & Rammeforretning i bygningen.
I dag er det Johan Nordheim som eier garden og har
r0rleggerforretning her.

Aarae Landhandel
Forretningen, som la ved Ekelund i Vadfoss, ble stal1et
som en kjoskhandel i 1927 av Johanne Hegland. I 1933
bygde de pa huset og begynte med landhandel. Den
omsatte aile slags kolonialvarer og
hadde ogsa melkeutsalg. Johanne
Hegland drev butikken til 1968 da
overtok Liv J orunn og Arne St01e og
hadde butikken til 1972, da den ble
nedlagt. Huset er i dag privatbolig.

P. K. Gundersen
Landhandel

Bildet viser hvordan det var pa Ekelund da det var landhandel der. I
dgrapningen star Valda Arheim (Winter) og lohanne Hegland, og foran
sitter Thea Hegland (Eilertsen).
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Forretningen, som 1<1 i Vadfoss,
ble opprinnelig startet i 1881 av Per
Gundersen i Kammerfoss. Det var
pa eiendommen Maribraten som la
nede ved elven. Han drev forretnin
gen i 20 ar. Da han d0de, overtok
Olette Gundersen forretningen. I
1908 kom Lars E. Grimsrud til Mari
braten og fortsatte med handel.
Olette Gundersen bygde Arstad i
Vadfoss. Her overtok hennes datter
Petra Gundersen forretningen.
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1 dette huset var P. K. Gundersens Landhandel. Her
var det ogsa telefonsentral og postkontor for Aro
krets. 1 dag er det privatbolig.

Ronning Landhandel var herfra J926 til J962.1 dag
er det privatbolig.

Kolonial, glass, manufaktur ogjernvarer var fOITetnin
gens vareutvalg. Ved siden av forretningen var ogsa tele
fonsentralen for AI0 krets her, til automatiseringen av
telefonen kom i 1947. Vadfoss postapneri ble opprettet i
1920 i lokalene til Petra Gundersen med henne som post
apner, og dette var her til Norges statsbaner overtok i 1928
og (lyttet det til Vadfoss stasjon.
Forretningen oppoorte i 1961.

Ronning Landhandel

L. E. Grimsrud Landhandel
I 1908 kom Lars E. Grimsrud fra Bamble til Maribra
ten i Kammerfoss og overtok forretningen etter enken til
Per Gundersen. Forretningen var dengang i en bygning
som la nede ved elven. I 1915 bygde Grimsrud nytt hus
oppe ved den nye veien, som kom gjennom Kammerfoss,
og hadde forretningen der til den opph0rte i 1958.
Virksomheten omfattet salg av aBe sorter landhandel
svarer sasom kolonial-, mel-, br0d- og fetevarer, stent0Y,
skOt0Y m. m.
Huset er i dag privatbolig.

Forretningen, som la ved Vadfossbrua i det huset som
i dag er bolighus for lohanne og Odd Uberg, ble startet i
1926 av Gunnar Ronning. I 1941 ble den overdratt til
S0nnen Thomas R0nning.
Vareutvalget var kolonial , manufaktur, skot0Y, sports
artikler, mrleggerartikler, og den var forhandler for Per
Kure AJS elektriske artikler. Forretningen hadde ogsa en
tid salg av bensin.
Forretningen ble ogsa en tid drevet av Bjarne Ronning.
Forretningen oppoorte i 1962.

Andre forretninger i Vadfoss
I en telefonkatalog fra januar 1927 er det under Aam
sentral oppf0rt disse fon'etninger i Vadfoss.
Aaree aktiehandel,
Vafos Landhandel,
Ronning Landhandel.
I det huset der Oddvar L0nnemd i
dag bor, som er bygd i 1907, var det et
bakeri som ble drevet av Aksel Nie
mann. Her skal ogsa Aame aktiehandel
ha vcert.
I dethusetsom Barland bygde i 1897,
vardet imange arbutikk. Avdesomhar
drevet her, er nevnt: Olaves Kjeldsen,
Ivar Amundsen, H. C. Larsen og Petra
og Gunnar Heldal. (Vafos Landhandel).
Her startet ogsa Vadfoss Samvirkelag i
1937.
Vi skal i et senere nummer komme
med mer om Vadfoss Samvirkelag.
D. T.

<Dette huset ble bygd i J9J5 til bolig
og forretning for L. E. Grimsrud.
Det er idag privatbolig.
14
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Historier fra butikklivet
I forbindelse med arbeidet med butikker i Sanni
dal :tar enjo h0re mange historier om livet rundt det
a drive med handel. Grunnene til at det ble startet
med butikker, var forskjellige. Etter at handels
privilegiene ble utvidet i 1860-arene og det ble tillatt
a drive forretning utenfor byene, var det mange som
vi lle prove a spe pa si tt u tkomrne med a drive han -del.
Noen fordi det var stor trafikk forbi der de bodde, og
andre for at det var stor anleggsvirksomhet i nrerhe
ten.
Det var ikke sa mye som skulle til for a starte. Sa
hadde man tilgang til et rom forvarer ogen liten disk,
hadde de en mulighet. Varene som trengtes, fikk de
fra de nrerrneste byer, for der hadde de som tidligere
hadde enerett pa handel, na utvidet sine forretninger
ogsa til a bli grossister.
Pa grunn av industrialiseringen var det na mange
vareslag som det var lettere a skaffe seg enn a
produsere selv, slikt som: Sko, klrer, stoffer og
mange husholdningsartikler, samt kolonialvarer som
ble importert fra utlandet.
Til a begynne med var nok disker og utstyr til
butikkene for det meste hjemmegjort, men nar det
kom yarer som skulle friste kundene litt ekstra, som
f. eks sjokolade og drops, da ble det satt opp fine
glasskap. Det er nok mange smagutter og smajenter
som har gMt rerend pa butikken for a fa seg noe
"snop", som de sier idag.
I den forbindelse har vi h0rt en hi storie om en gutt
som skulle ga til butikken for mor si og kjope sy
saker, og for det skulle han:ta loy til a kjope seg noe
godt. Det var langt a ga til butikken, men sjokolade
og karameller var noe som fristet. Etter en droy time
var han tilbake, og da moren spurte etter varene,
hadde han vrert sa opptatt ava Ia med seg godteriene
at han hadde glemt de i butikken.
Sa var det a ta beina fatt en gang til, til butikken
for a hente de glemte varene. Da han omsider var
hjemrne igjen, spurte moren han om hva kjopman
nen hadde sagt til at han matte ga den lange veien to
ganger. Da sa gutten: "Han grein".
Det var ikke mye penger blant folk tidligere, sa
det var mange som matte handle "pa bok" . Dette
kunne fore til at kjopmannen ogsa hadde lite penger
a handle yarer for. En som hadde mye utestaende
hos sine kunder, tok seg en tur etter stengetid for a se
om det var mulig a fa inn noen kroner.
Han utstyrte seg med hest og vogn og la i vei. Da
det var darlig med kontanter blant kundene, var det
a ta yarer i stedet. Noen hadde egg, noen poteter og
10k eller andre gronnsaker, og en hadde en halv kalv.
Etter en lang kveld var det a komrne seg tilbake til
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butikkenogta seg
.
av de varene han
hadde med, og det
ble langt pa natt
for han kom seg i
seng, sa forret
ningslivet kunne
ogsa by pa lange
dager.
En gang var
det en som var i
beit for mjol og
andre Yarer, og
som spurte om
kjopmannen
kunne ta ei ku i
bytte for varene.
Det skulle da la Ove Bertelsen har taft vare pa et av
define kassa-apparatene sam naen
seg gjore, for kjott hadde i butikkene sine. Men det var
var det greit a Ia agsa de sam greide seg med en
omsatt. Da han shiff i disken.
kom til garden
med varene, viste det seg at bonden hadde bare den
ene kua igjen. Da syntes kjopmannen at det var for
galt a reise av sted med den, sa han spurte om han ikke
hadde noe annet han kunne ta som betaling. Ja, sa
bonden, han hadde en skauteig med noe furu som han
kunne:ta. Sa var det for kj opmannen a fa kontakt med
en som drev et sagbruk for a fa solgt tommeret, og pa
den maten ble det en handel.
For noen var det a ga pa butikken litt av en
begivenhet. For de som bodde i utkanten av bygda,
var det en heldags jobb nar de skulle av sted og
handle. Et sted var det vanlig at tre-fire koner ble
enig om en dag for a reise pa butikken. Nar dagen
kom, var det a ta fram den sorte kapen og det hvite
skautet og dra avsted. Pa vinterstid var det greit med
sparken, og pa godt fore kunne det ta en times tid for
de var i butikken.
En av turene til butikken skulle heIst vrere pa en
bestemt vinterdag, og da matte de en tur bak kjerka
for a se om det dryppet av taket. For gjorde det det,
ble det tidlig var.
Nar de var framrne i butikken, hadde de god tid.
Der traff de folk fra andre kanter av bygda, sa praten
gikk livlig. Pa kjokkenet til kjopmannskona stod det
som regel en stor kaffekj eIe med nykokt kaffe, sa det
ble ogsa tid til en kaffekopp og noe a bite i. Etter at
siste nytt i bygda var diskutert og utdebattert, var det
a gjore ferdig handelen og ta fatt pa hjemveien.
Under krigen (1940-45) var det ikke lett a drive
med handel. Pa grunn av varemangel og rasjone
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V Retmadresse:

"

Sannidal Historielag
Adr: Ragnar Gmnasen,
Holtsvingen 20 B
3766 Sannidal

Arbeidslag pa Vadfossbrua i 1920-ara?

Dettebildetharvifatt
lane av Gunhild Klausen, Helle. Det viser et arbeidslag som er i gang med a montere en stor jernbjelke til den
nye veibrua. I bakgrunnen ser vi at jernbanebrua er ferdig. Av navn pa de som er pa bildet, har vi bare to som
er silcre, og det er fra hoyre Thomas Jensen, Helle, og nr. fire fra h0yre Ole Tjostolfsen . Nr. seks fra venstre er
trolig Elev Alfredsen, og nr. tre fra hoyre kan vrere AsulfRoholdt. Er det noen av leserne som har opplysninger
om bildet, kan de si fra til oss i redaksjonen.
ringskort var kjopmannen nodt til a fore lister over
hvem som hadde fatt tobakk og andre rasjonerte
yarer. For nar det kom noen Yarer, var det ikke nok
til aBe kundene, og da var det a passe pa at den som
ikke fikk forrige gang, fikk denne gangen.
En yare som det var vanskelig a fordele, var
blatoy, og forat alle skulle fa [itt, matte kjopmannen
spare en lang stund, sa alle konene kunne fa sa mye
at de fikk sydd seg et nytt forkle til jul.
Na r det ble hort pa bygda at na hadde den eller
den ra tt tobakk, var det bestandig noen som had de
hapet at de stod for tm, og hvis det ikke var slik,
kunne de bli ganske sa sure. D et var ikke lett for

kjopmannen a gjore sine kunder forll0yde under slike
forhold.
Er det noen a v Arvens lesere som har noe a fortelle
om sine opplevelser i forbindelse med butikklivet i
O. T.
Sannidal, viI vi gjerne h0re om det.

Nye medlemmer!
Kjenner du noen som er interessert iii bli
medlemmer av Sannidal Historielag, ta
kontakt med en i styret. Da vii det bli
~ ordnet.
TRYKK : KRAGER0 AKSIDENSTRYKKERI

