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- Den fine skapning gjorde dem beundret,
straks de slapp ut og fikk 10pe pa garden!

Da
Bj¢mstjeme
Bj¢mson fikk
spanske sauer
Ira Sannidal
T. M. Wiborg eide Fr¢ vik og leverte
sauer av spansk avstamning til
Bj¢rnstjerne Bj¢rnson.

Hos Torgunn og John Sunde pa Fnwik
er det bevart en artig korrespondanse
Dlellom davrerende eier av Fnwik, konsul
T.M. W iborg, og selveste Bj0rnstjerne
Bj0rnson pa Aulestad, i 1890.
Brevene inneholder mange detaljer som
r 0per at Wiborg og Bj 0rnson kjente
h verandre godt, men det mest spesielle
som kommer fram, er Wibor gs innf0rsel
av sauer fra Spania, med paf01gende
tilbud til Bj0rnson om a fa noen av dem
til Aulestad.
Med tillatelse fra familien Sunde gjengir
vi her utdrag fra korrespondansen i 1890.

Bj¢rnstjerne Bj¢rnson (1832-1910)
fikk sauer fra Fr¢vik i 1890. til sin
gard. Aulestad.

Vi har modernisert spraket i brevene noc.
Om Fr¢vik se ellers «Arven» nr. 29 (211990) og
Bygdeboka, bind 1, s. 301-304.

Den 7. april 1890 skriver Wiborg bJ.a.:

«Herr Bj¢rnstjeme Bj¢mson, Gausdal.
For et par ar siden lykkedes det mig efter
mange vanskeligheder og med mange
udgifter a fa hjemf¢rt fra Spanien en del
finuldede sauer. Loven forbyder direkte
indf¢rsel, hvorfor jeg matte la et af m ine
dampskibe f¢re dem til Stettin og derfra ved
danske dampskibe hjemf¢re dem - tilb¢rlig
gjennemr¢gede naturligvis - via K¢benhavn,
Fredrikshavn og Larvik.

leg kan ikke oppdage at landets velferd
og sikkerhet er brakt ifare ved disse spanske
far, skJ¢nt de riktignok pa disse kanter er
skyld i adskillige indf¢dte weyers d¢d, idet
disse pajlere eiendommer heromkring er bUtt
erstattet af mine spanske ynglinger, som
trives fortrinligt.
Nu har jeg i ar en veer og en sau af egte rase,
sorte og pene, f¢dte ved fulltid, og tar jeg mig
den frihed a sp¢rge om De til Deres eiendom
skulle ¢nske a eje dem, samt omjeg i safallfar
lov til a sende dem opp til Dem? Ulden erfin og
deilig, og i l¢bet af nogle ar ville hele Deres
omegn kunne h¢ste nytte af disse stamdyr; den
norske uld er stri somfolket selv!
Undskyld at jeg bryr Dem i et sa prosaisk
anliggende, men jeg tenker mig at De 0 gsa for
slige sager har apent ¢je og interesse.
Im¢deseende et par ord fra Dem, ber jeg Dem
og Deresfrue modta en venlig hilsenfra Deres
Th. Wiborg.»
Den 20. april 1890 skri ver Bjornson svar til
Wiborg, og i slutten av dette star det bl.a.:

«leg har neetop solgt garden til min yngste
s¢nn, og sauene la og sov i Deres brev som en
morgengave til ham. leg la det pa tallerkenen
hans, og jeg f¢jet til at det brevet kom fra en
trofast venn, som jeg holderfor en afmine beste.
I gaven var der selvf¢lgelig velsignelse.
T¢r jeg be Dem fremlegge min eerb¢digste
hilsen til Deres frue.
Deres hengivne Bj¢rnstjerne Bj¢rnson.»
Wiborgs neste brev blir sendt 29. April 1890:

«Herr Bj¢rnstjerne Bj¢rnson, Aulestad,
Gausdal.
Deres venlige brev gledet mig scudeles og skal
bli mig et kjeert mindel Endelig er det blit sa
rimeligt vejr at det gar an a sende de 2 sorte,
spanske lam og skal dampskibet ~ag ta den:
med sig ril Chr.ania, hvorfra de pa Jernbane vtl
bli videresendt ogforhapentlig pa torsdag veere
fremme . leg haper Deres s¢nn vil fa lidt nYtte
og hygge af dem og afkommet samt sprede det
bra udover distriktet i tidens l¢b.
De blir meget store, iseer veeren; denjeg har,
morer sig med a stanges med stuten - til gjensidig
moro, ser det du til.
Med en vennlig hi/sen til Dem selv, Deres
hustru 0 g s¢nn.
Deres hengivne Th. Wiborg. »

!
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2. mai kom de spanske sauene til Aulestad, og
Bjornson skriver bl.a.:

«Hr. konsul Wiborg!
Kj{ue venn. I dag morges - bededag - kom de
spanske sauer til Aulestad gard i beste velgaende
i sin kasse. En mann fra nabogarden Tofte var
nettopp pa bryggen da dampskibet la til, og det
er et tegn pa for en interesse folk har i dette at
han uten videre tok dem med.
Ingen af oss kunde ligge i seengene, opp, i
kleederne og ut for a hilse pa demo Gleedelig
overraskelse at de var hele!
Den fine skapning gjorde dem beundret straks
de slapp ut og fikk l¢pe pa garden. Da den ene
braktes i et avlukke, og den andre enda ikke var
med, kappet han og stanget hanfor a komme ut
med en iheerdighet som viste blod. Nu far vi veente
og se demfinne sig ide nyeforhold, det nye grees,
oSV.

Hvis jeg ikke bedrog mig, sa hadde De med
Deres egen hand skrevet pa alle seedlerne, og
dette r¢rte mig.
Takfor bladet De sendte. Sa Deres datter er
kommet sa langt! Min Bergliot (sopran) har
amnu et ar igjen. Hun fik nylig en attest af sin
ber¢mte leererinde der denne siger at hun gar
en glimrende frcemtid i m¢te. Er ikke det
morsomt?
Kanskje kommer disse to til a bli vaminner
og synge sammen?
Hvad synes De om handelstraktaten med
Sverige, jernbanegrejerne og alt sammen? Et
Veenstre uten ledning, og en middelmadighedens
trafik som alltid nar H¢ire er ved magten. Nar
skal reaktionen ta slut?
Huskpa oss om dere er ute og reiser i sommer.
Her er pa sin mate sa vakkert, og Gausdal om
sommeren enforstad til Kristiania.
Med mine eerb¢dige hilsener til Deres hustru.
Deres hengivne og takncemlige Bj¢rnstjerne
Bj¢rnson.
Min mor, som er her, ber Dem hilset som s¢nn
av Deres far. »
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En gammel kiste

I mai i ar var jeg innom Hakon Fuglestvedt pa
Hagevoll en tur for a snakke med ham om noen gamle
fotografier. Jeg hadde aldri vrert pa denne garden
f¢r, og Hakon var hyggelig og tok seg tid til a vise
meg rundt.
Pa gjesterommet oppe i andre etasje stod en stor
beslatt, blamalt kiste med initialer og arstall pa
framsiden. PPSL og ASDL og aret 1762 var tydelig
il kse. Hakon og sikkert ogsa andre i tidligere
generasjoner hadde lurt pa hva disse bokstavene stod
for, og hvem som opprinnelig kunne ha eid denne
kista. I forbindelse med gransking av slekten Paus
for noen ar tilbake, kom jeg over en slik gammel
kiste med initialer, somjeg brukte mye tid pa a finne
opplysninger om og dagens eier avo Jeg lovet Hakon
a fors¢ke a finne ut noe mer om kistas opphav.
Ofte finner man initialene skrevet slik som her
med 4 bokstaver. F¢rste bokstav er personens
fomavn. Neste bokstav er farens fomavn, sa f¢lger
kj¢nnet i form av s¢nn eller datter, Seller D, og til
slutt gardsnavnet som plasserer vedkommende som
en slags adresse.
I mange ar har jeg sam let opplysninger om slekter
i Sannidal pa data, og etter a ha sett gjennom
bygdeboka pa Lofthaug (Hagevoll), sa var det lite
som tydet pa at L i initialene stod for Lofthaug. Jeg
slo derfor inn initialene i s¢keprogrammet til data
maskinen, sammen med aktuelt tidspunkt. Data
maskinen ga meg Peder PederSen Lundereid. Jeg
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var spent pa konas navn, og ganske riktig var dette
Aase StiansDatter Lundereid. Utfra at navnene
stemmer sa godt med initialene og at personene levde
pa det aktuelle tidspunktet, mener jeg at de har eiet
denne kista.
Peder Pedersen Lundereid var s¢nn av Peder
Tykesen Naas (Drangedal) og Aslaug J¢rgensdatter
B¢ Kj¢rkejord (Drangedal). Disse to var s¢skenbam
og hadde "kongebrev" for a kunne gifte seg. Jeg har
registrert at Peder Pedersen hadde lO s¢sken. En
s¢ster til Peder Pedersen Lundereid, Kari
Pedersdatter, kom til Romnes i Holla, og fra henne
stammer Dronning Sonja. Kona til Peder Pedersen
Lundereid var som nevnt Aase Stiansdatter
Lundereid. Hun var fra Nordre Voje og datter av Stian
Asulfsen og Anne Olsdatter Tveit (Drangedal). Peder
Pedersen Lundereid var f¢dt i 1720 og d¢de i 1788.
Han giftet seg med Aase Stiansdatter i 1746. Hun
ble d¢pt i 172l.
Det er flere hundre nalevende sannid¢ler som
stammer fra Peder Tykesen. Noen av disse slektene
er Dobbe, Barland, Fr¢vik, St¢a, Sandland , Wast¢1
og Tyvand .
Jeg kan ikke finne noe slektskapsforhold som kan
forklare hvorledes denne kista kan ha havnet pa
Hagevoll, sa trolig har nok kista blitt solgt pa en
auksjon, og sa kj¢pt av slekta og kommet til garden.

Gunnar Aab0e.
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Innholdet i <<Arven» or. 50 - 59
Med utgivelsen av dette nummer av «Arven»
(nr. 60), har vi nadd en ny mileprel i bladets
historie.
InnhoJdsfortegnelser for tidJigere utgaver av
«Arven» har statt i nr. 15,24,30,40 og 50. Gamle
utgaver er fremdeles a fa tak i, og vi minner om
var innbindingsordning. Ta kontakt med red
aksjonskomiteen hvis du er interessert i noe av
dette.
Dette har statt i utgavene 50 - 59:

Museum sterkt beklagelig for San nidal Bygdetun Stabbestein med initialer - Isvirksomheten i Helle
omradet - Bruksfolk fra Helle (bilde) - Flyttin g
mellom Gjerstad og Sannidal tema pa meget godt
bes¢kt arsm¢te i Sannidal Historielag - Ole og
Ingeborg Andersens brylJup pa Breivik 12. aug. 1898
(bilde) - Butikker i Sannidal (2) - Sannidal Historie
lags styre og komiteer etter valget pa arsm¢tet 31.
mars 1998 - Litt om slekta pa Braten ved Holtane Kil i 1920-arene (bilde) - Slektsbok for Rindeslekten
i Sannidal - «Steingrerne» folk i 1895!

Nr. 50 (2/97):
Sannidal kirke 225 ar - Du skal frykte og elske 
En liten «n!i>tt» for dette blads lesere - Seilskuter og
skipsbyggerier i indre Kilsfjorden (2) - John Abra
hamsens livshistorie - Kil i 1865 - Husmorkurs pa
Lislau i 1943 (bilde) - Innholdet i «Arven» nr.40-49
- Fra Vestmarka, barne- og ungdoms-erindringer Det var f¢r det, og ikke na (bilde) - Postveien,
draktinnsamling og gamle fotografier i fokus - San
nidal musikkorps, 17. mai 1957 (bilde) Historielagets styre og komiteer for 1997 - Gaver til
«Arven » - Minnesteinen for krigsarene 1940-45
(bilder) .

Nr. 51 (3/97):
Bru-restaurering, postran og natursti - En veg
beskrivelse pa vers - Minneord om Ivar Byholt - Nytt
herredstyre i 1937 i Sannidal - Gaver til «Arven» Noen trepinner forteller historie - Sannidal kirke 225
ar - Fin 225-arsfeiring for Sannidal kirke - Kil skole
1938 (bilde) - Seilskuter og skipsbyggerier i indre
Kilsfjorden (3) - Skipperens kartkiste - Peder
E ilertsen Rinde (10) .

Nr. 52 (1198):
Sannidalsski «under lupen» pa Historielagets
h¢stm¢te - Arsberetning for San nidal historielag i
1997 - Lokalhistorie pa Helle - Helle sangforening
1895 (bilde) - Butikker i Sannidal - Hva et land
handleri hadde a selge - Erindringer fra KiI1927-29
- Fortsettelsesskole i Kj¢lebr!i>nd 1926 (bilde) Eiendommen Lyngdalen - Siste avl¢nning for
istrafikken i Lyngdalen - Gaver til «Arven » - Peder
Eilertsen Rinde (11).

Nr. 54 (3/98):
Heglandshuset fikk bes!i>k av «sine egne » Svunne tiders tungindustri - Kj¢lebr¢nd skole i 1920
arene (bilde) - Fotobevaring og Kiilstol- En episode
fra 1600-tallets Sannidal - Bilder fra Sannidal? Peder Eilertsen Rinde (12) - Ar¢ skole h¢sten 1903
(bilde) - Helle Brugs skole 1903-04 (bilde) - Min
neord om Lars Skarvang - Sand¢kedals herredsstyre
- Butikker i Sannidal (3) - Historier fra butikklivet
Arbeidslag pa Vadfossbrua i 1920 ara? (bilde).

Nr. 55 (1/99):
Amerika-utvandringen, 175-arsjubileet markeres
- J¢rgen T. Farsj¢, skipsreder - Juletradisjoner i
Sannidal, og i Heradsbygda, pa f¢rjulsfest pa
Sannidal ungdomsskole - He lle s¢ndagsskole
omkring 1930 (bilde) - Et minne fra 1886 - Peder
Eilertsen Rinde (siste del) - Tre kjekke karer (bilde)
- Gammelt foto fra omkring 1895 (bilde) - Gaver til
bladet - Arsberetning for Sannidal Historielag 1998
- Krigsminner - Sand¢kedals herredsstyre (2) - Bilder
fra Sannidal? - Registrering av kulturminner og
kulturlandskap, et fors¢mt felt i Krager¢ kommune
- Vadfoss iandhandel, ca. 1930 (bilde) - «B arn
domsminner».

Nr. 56 (2/99):
Grenseiinjen Hullvassdraget - Amerika-brev Daisfoss kvinneforening (bilde) - Gaver til «Arven»
- Flotte naturbilder pa Historielagets arsm¢te 1999 Sannidal Historielag, styret og komiteene i 1999 Landhandlernreringen i Sannidal - «Arven» pa bes¢k
i Fredericia i Danmark pa 5. og 6. julifesten 1999 Butikker i Sannidal (4) - Bilder fra Sannidal Mannfolka i vestbygda i Sannidal (bilde).

Nr. 53 (2/98):
Bygdetundagen ble suksess nok en gang - Gaver
til «Arven» - Ole Wast¢l takket av etter 35 ars innsats
for Bygdetunet - Mange positive st¢ttespillere i
Sannidal H istorielag - Oppsigelser ved Berg-Krager¢
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Nr. 57 (3/99):
Krokheia, geografi og historie: J ambakkmyra Tangen i Sannidal (bilde) - Minneord om l ¢rgen
Torsdal- Branntakstprotokoll for garden Kj¢lebr!i>nd
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ViZ dere ha noe aZodde ut?
Dette sp¢rsmalet over tele
fon far vi stadig nar det ncer
mer seg m¢te i Historielaget.
Christoffer Holt er bosatt i
Stokke i Vestfold, men han
kommer alltid nedover nar
arsm¢te eller h¢stm¢te star pa
programmet. Hans jlotte,
dreide boller og fat har fatt
loddsalget til a «ta av», og
spenningen er stor nar trek
ningenforegar.
Pa bildet ser vi de tre
gjenstandene han hadde med
til h¢stm¢tet i ar. Den fjerde
gjenstanden i forkant er en
neverkopp som er laget av Per
Thomas Svenum. Den ble
ogsa gitt til utlodningen.
Vi setter stor pris pa Per
Thomas og Christoffers giver
glede!
med m011ebruk, sagbruk m.m. - Arbeidskonflikten
pa Helle i 1906 - Butikker i Sannidal (5) - Kj01ebr0nd
17. mai 1938 (bilde) - Hans Ellefsons historie Storgarder i Bamble pa Historielagets h0stm0te Hyggelig sammenkomst pa Bygdetunet - Ved Kils
Avholdslags 20-Aars fest 6.12.1914 - lulen 1938
(bilde) - Sand0kedals herredsstyre (3) - gayer til
«Arven» - Unge menn fra Kil (bilde) - Korrigering.

Nr. 58 (112000) :
Slakting pa Lofthaug under elgjakta, 1947 eller
48 - Hakon Finstad til minne - Glimt fra Mo
s0ndagsskole 1941(bilde) - Gaver til bladet - Berg
landhandel var en viktig m0teplass for folk i
Kj0lebr0nd - Sand0kedals herredsstye (4) Barneforeningen i Kil 1937 (bilde) - Krokheia ,
geografi og historie (2): Krager0s «Nordmarka» 
lohannes Waasj0 til minne - Arsberetning for
Sannidal Historielag 1999 - «Ladestasjonen» Minneord om Haakon Myhre - Gjennomgangsveien
fra «opplandet» over Helleeidet til Krager0 Minneord om Magne Kurd01 - Hans Ellefsons r0tter
i Sannidal- Klokkertonet i Kil1930 (bilde) - «Arven»
som abonnementsblad?
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Nr. 59 (2/2000):
Arets Bygdetundag, levende lokalhistorie pa sitt
beste - Gaver til «Arven» siste halvar - Utvand
ringsjubileet tema pa Historielagets arsm0te - Elever
ved Ar0 skole i 1921 (bilde) - Seilskuter og skips
byggerier i indre Kilsfjorden (4) - Dugnad pa San
nidal Bygdetun - Glimt fra Bygdetundagen 9. juni
2000 (bilder) - Da presten ville here folk a spise mose
- Butikker i Sannidal (6) - Diplom til Marie Fjelstad
(bilde) - Sannidal Historielag, styret og komiteene
2000 - Ettersommertreff pa Bygdetunet.

Gaver til «Arven» siden sisto
Vi takker hjerteligst for di sse gavene som er
kommet utover h0sten:
H.L.-0., Sundebru 100. M.H., San nidal 50. G.G.,
Mj0ndalen 100. I.S., Balestrand 100. T.I., Lier 100.
O.L, Krager0 50. E.A., do. 100. O.L, Skien 100. H.E.,
Neslandsvatn 60. Y.L., Sannidal50. G.Aa., Haslum
200. H.O., Ris0r 100. E. og 0.P., Sannidal100. l.H. ,
Krager0 100. K.W.B, Akland 100. N.-I. F., Oslo 100.
R. E., Skien 100.

5

Reidun Heldal, Sannidal
Historielags slektsgransker
I ar har det vrert markert at det er 175 ar
siden Amerikautvandringen fra Norge be
gynte. Her i distriktet har det blitt arrangert
en Iiten bokutstiUing pa Krager(j bibliotek og
en utstilling pa Berg - Krager(j Museum. I
Drangedal var det et Utvandrerstevne pa Syd
tveit i T(jrdal. Det har ogsa vrert stor aktivi
tet fra norsk-amerikanere som er interessert
i sine norske r(jtter. Det er noe som Reidun og
Sigmund Heldal har merket, for i ar har det
vrert ca. 20 forskjellige som har spurt etter
slektninger.
Arvens medarbeider har vrert hjemme hos Reidun og
Sigmund HeJdaJ og spurt om det er mye a gj¢re i forbin
delse med slektsgranskningarbeidet og hvordan det hele
begynte.
Reidun sier at hun bestandig har vrert interessert i
slekts- og familieband, og at hun var en ivrig leser av
Bygdeboka for Sannidal da den kom ut i 1949. Etter den
tid har hun utvidet sitt omrade med kildemateriale og har
med stor interesse lest bygdeb¢kene fra yare nabokom
muner. Det gjelder spesielt Gjerstad hvor hennes mor kom
fra, men ogsa Drangedal og Bamble.
Etter som arene gikk og Reidun fikk kunnskaper om

Her sitter Reidun Heldal og arbeider ved vidiologen som
ma til for at mikrofilmene skal kunne leses.

mange sJekter og hvordan de forgrenet seg rundt om i
distriktet, kom det mange som ville ha hjelp til a finne
sin slekt. For ca. 15 ar siden ble hun med i Sannidal
Historielags styre, og det ble da bevilget penger til inn
kj¢p av en vidiolog, som er et leseapparat for mikrofilm.
Det fikk Reidun ha hjemme hos seg, og det var til stor
hjelp i arbeidet med a lese fra gamle kirkeb¢ker, som er
lagret pa mikrofilm. Historielaget har ogsa kj¢pt inn
mikrofilmer av kirkeb¢kene for Sannidal.
- Hvor henter du
opplysninger fra?
- Opplysningene
ma
hentes
fra
folketellinger, mann
tall og kirkeb¢ker.
Kirkeb¢kene for San
nidal gar tilbake til
1702. Opplysninger
som er eldre enn det, er
nok hentet ut fra skifte
protoko!Ier eller Jig
nende.
Nar det gjelder ar
beidet med kirke
b¢kene som er pa mi
krofilm, kan det vrere
et vanskelig arbeide a
tyde skriften til de som
har fort b¢kene. Da kan
Her er bes¢kende fra Amerika samlet hos Kjellfrid og Simon Nyhus i Kj¢lebr¢nd for a treffe det vrere greit a ta kon
noen de er i slekt med. Det erfra venslre: Ase S¢rdalen, Kjellfrid Nyhus, Knut L. Dobbe, Torleif takt med andre som har
(i)isang, Simon Nyhus, Reidun Heldal, Elaine Trostad, Kathi Trostad og Rob Trostad.
tilgang til de samme
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foresp¢rsler i flere ar na. Det er
da som oftest noen som vet at de
har r¢tter i Sannidal, og som ikke
kjenner til om de har noen her i
dag som de kan treffe. De vii
gjerne ha husrom mens de er pa
leting. Sa det er ikke fa som har
fatt overnatte her hos oss de da
gene det har vrert aktuelt a lete
etter slektninger.
Vi har som regel fau foresp¢r
sel en tid i forveien, sa jeg har
hatt tid til a gj¢re no en forbere
delser og kan kontakte de som er
i slekta. Som regel er det tremen
ninger eller fjerdemenninger. Det
viI si at de har felles oldeforeldre
eller tippoldeforeldre. Og da er
det moro hvis det kan la seg gj¢re
at de treffes, sier Reidun .
- Ellers rna vi pr¢ve a finne
frem til steder som har tilknyt
Her er s¢strene Langmo fra Amerika po. bes¢k hos Agnes Kittilsen i Dalsfoss. Fra ning til familien. Bes¢k pa San
venstre: Francis Langmo, Ellef Andersen, Agnes Kittilsen og Georgia Langmo. Po. nidal kirkegard er det blitt mange
veggen bak henger et bi/de med oldeforeldrene til amerikanerne. Det er Knut og Anne av, for der er ofte gravstedene til
oldeforeldre og andre i familien .
Bjerva.
Bes¢k i Sannidal kirke star ogsa
pa program met, for her kan mange av de som reiste til
kirkeb¢kene, og sa sitte ved telefonen og pr¢ve a l¢se
Amerika, vrere d¢pt, eJler kanskje de giftet seg her f¢r de
oppgaven. En som Reidun hadde god kontakt med og
dro over. Ellers kan et bes¢k pa Sannidal Bygdetun ha
som hun lrerte mye av, var Hakon Finstad. Han var alltid
interesse for a se hvordan de levde her pa den tid da for
villig til a hjelpe og hadde store kunnskaper og var en
fed rene reiste ut.
god lreremester.
- Har du fatt mange positive tilbakemeldinger?
Reidun sier at hun ogsa har gode kontakter i Gjerstad,
Ja, det har jeg, sier Reidun . Det er mange som er
Drangedal og Bamble nar det gjelder sJektsgranskningen.
glade
for at de har funnet sine r¢tter her, og de tar ofte
I det hele er det et arbeide som rna baseres pa samarbeide
kontakt, og kan fortelle at det betyr mye for dem at de har
med andre som har samme interesse og har kunnskap om
fatt kunnskap om sine forfedre . Nar det gjelder de som
hvordan du kan finne fram i
de forskjellige kildene.
- Har du mange oppgaver
som er vanskelige?
- Det kan nok vrere noen
som er vanskeligere enn an
dre, srerlig nar det gjelder fa
milier som har vrert pa flytte
fot og ikke har vrert lenge her
i distriktet. En av vanskelig
hetene kan ogsa vrere at sp¢rs
millet gjelder de siste 80 for
vi har ikke til gang til kirke
b¢kene for det er galt 80 ar.
Da er det godt a ha mange
kjente rundt om i distriktet
som kan komme med opplys
ninger.
- Det er i ar 175 ar siden
utvandringen til Amerika tok
til. Har det vrert ekstra mange
Bes¢k pa Sannidal kirkegard star ofte po. programmet nar det er amerikanere po. bes¢k
henvendelser fra Amerika i ar?
hos
Reidun og Sigmund Heldal. Her er det Reidun i forgrunnen som viser fra venstre
- Det har vel vrert over tyve
Francis
og Georgia Langmo gravstenen til disses oldeforeldre. Videre star Ase Bjerva
forskjelJige personer i ar, men
og Oddlaug Nilsen.
det har vrert en jevn str¢m med

ar,
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Bilde fra Amerikastevnet som ble arrangert 25. juni i ar pa Sydtveit i T¢rdal av Drangedal Historie
lag. Vi ser fra venstre (ZJyvind Tveitereid Gulliksenfra B¢, som kan mye om Amerikautvandringen og
var foredragsholder pa stevnet. Videre ser vi Kathi Trostad, Reidun He lda I, og bak star Sigmund
Helda!. Sa er det Elaine Trostad, Lueron Erickson, Earl Erickson, Rob Trostad, Alice Smith og Steve
Smith.
laget ved at de gir noen kroner til lagets blad, «Arven »,
og det er det noen som har gjort. For meg, sier Reidun, er
det hele bare en hobby, som gir
meg mye glede ved at mange
setter pris pa det arbeidet jeg
gj¢r.
- Bruker du de nye hjelpe
midlene som er tilgjengelige, bl.
a. Internett?
- Nei, jeg bruker i hovedsak
vidiologen og mikrofilm, for jeg
har anledning til a lane aile de
mikrofilmene de har pa Fylkes
biblioteket. De kan jeg fa hit
med bokbussen og hente de pa
Volumsenteret nii.r bokbussen er
der. Nar det gjelder PC og In
ternett, er det Sigmund som har
greie pa det. Han sender og mot
tar mange meldinger pa Intern
ett til og fra Amerika, og det er
til stor nytte nar det er et sp¢rs
mal som skal besvares noksa
raskt. Ellers er jo Sigmund mye
opptatt med arkivering av gamle
bilder som skal lagres pa data.
PC-bruk og Internett i forbindelse med slektsgranskningen er det Sigmund Heldal sam
star for. Her har han bes¢k av Mary Mauer fra Grafton W 1. sam skal sende en melding
O. T.
po. Internett. Hun har sine aner fra Dalsheia og Naas i Drangedal.
vii betale for de opplysningene de har fatt, sier jeg at det
er gratis, men at de gjerne kan gi et bidrag til historie-

8
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Krokheia - geografi og historie:

3) Spellmannsfjellet, mer eon fm utsikt ?
Mange i Sannidal har sikkert bade jaktet pa og
gatt tur opp til Spellmannsfjellet. Fra Turist
foreningens hytte pa Jambakkmyra er det kort vei til
Stallane, og delfra til hytta pa FjeUmyr er det ikke
mange hundre meter. Etter en noe "fuktig" tur over
Fjellmyr er det bare a f¢lge stien oppover mot
utsiktspunktet. Pa toppen her er det flott utsikt langt
utover. Det var pa en tur hit jeg fikk ideen om a
finne ut litt mer om bakgrunnen for navnet pa dette
fjell partiet.
I Sannidal og Skat¢y, Bygdebok bind 3, Fel
lesbindet pa side 126 under "Sagn og Fortellinger"
star det:

"Hovst01en.
Mange trur at langt til bake i tida, f¢r svartedauen
og enda lenger tilbake, skal det ha bodd folk i
H¢ymyrgrenda. Sagnet sier at det skal ha budd en
konge pa Hovst¢len og at det skal ha statt ei kjerke
der. Den skal ha statt pa Kj¢rkehaugen. "
Noe lenger ut i boka, pa side 170 star det:

"Bron Hofst01en.
Det skal ha bodd en mektig og rik mann pa
Hofst¢len i gammel tid . Han het Bron. Han var venn
av Olav den hellige, og sa mektig var han at presten
skalv nar han kom i kirken. Bryllupet hans stod pa
Spellmannsfjellet."
Asbj¢rn Bosvik sier at Halvor Holt fortalte at de
gamle skulle ha sagt at klokkeren stod pa klok-

Er dette spellemannsplassen ?
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Var det her spellemannen stod og spilte ?
kersteinen og ringte og at presten som bodde pa
Haugholt, kom opp pa heia. Kirken skulle ha ligget
ved de runde steinene. Halvor fortalte ogsa at det pa
¢stsiden av eidet meJlom Lille og Store Gr¢tvann
skul1e vcere en gravr¢ys.
Noen av de jeg tok kontakt med, fortalte at ved
Spellmannsfjellet fantes et
sted hvor ungdommen fra
H¢ymyrgrenda og bop las sene
deromkring samlet seg til fest
om kveldene. Spellemannen
satt eller stod pa Spellmanns
steinen og herfra kunne han
h¢res helt ned mot Vasj¢ og
Seteren og plassene rundt.
Folk kom oppover, og det ble
dans pa danseplassen som
skulle ligge pa ¢stsiden av
fjellet.
Etter noen turer til Spell
mannsfjellet har jeg faktisk
funnet flere steder som kan
egne seg som danseplasser. Et
par hundre meter rett ut for
hytta pa Fjellmyr og bare
noen fa meter over myra, er
det et apent og forholdsvis
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fIatt fjellomrade pa vestsiden
av fjellet. Dette omradet
kunne sikkert godt benyttes til
dans.
Pa dette fIate fjellpartiet
star det et furutre ute pa
fIatfjellet, og mosen som dette
gror i, er full av trekull og
biter av slagg. Hva dette kan
skrive seg fra, er uvisst.
Planen er a kontakte fagfolk
for a fa analysert dette slagget
for a kunne fa svar pa hva
slags virksomhet som kan
vrere bed revet pa stedet.
Helt oppe pa toppen av
den h¢yeste kollen er det ogsa
et relativt fIatt fjellomrade.
Her ligger et par mindre Rydningsr¢ys i kanten av Kjerkehaugen.
steiner som spellemannen
og st¢rrelse som en vanlig kiste med fIatt lokk. Det
sikkert kunne ha sittet pa.
er fristende a stille seg sp¢rsmalet om Spelle
Pa en av turene traff jeg pa Bj¢rn Refsalen, og
mannssteinen og Klokkersteinen er den samme
han forklarte at for a finne Spellemannsplassen matte
steinen.
Formalet skulle jo vrere det sam me, nemlig
man ga til enden av Fjellmyr og f¢lge stien et lite
fa
lyden
til a brere sa langt som mUlig.
a
stykke nedover, og sa runde opp mot h¢yre pa
Hvor kan plassen med "de runde steinene" vrere?
"baksiden" av Spellmannsfjellet. Han mente at
Trolig finnes en slik plass i omradet ved Spell
steinen skulle vrere sprengt i forbindelse med fest
mannsfjellet eller ned mot Hovst¢len.
ved frigj¢ringen i 1945. Han hadde h¢rt at det skulJe
Av ren nygjerrighet tok jeg en tur for a kikke pa
vrere lagt steinheller som en slags trapp opp til
det som kalles Kirkehaugen . Den er lett a finne pa
danseplassen.
nedsiden av dammen ved Hovst¢len. leg gikk over
bma
og langs elva pa den gamle veien pa "Hov
Etter a ha vrert pa Jeting fIere ganger har jeg
st¢lsiden".
leg rundet opp til venstre ved noen gamle
"funnet" en plass med en spesiell rektangulrer stein
rydningsr¢yser, som la i den bratte skraningen. Det
pa ¢stsiden av Spellmannsfjellet. Steinen har form
f¢rste jeg la merke
til, var at steinene
ikke var kastet opp
i en haug slik det
er vanlig i ryd
ningsr¢yser, men
virket a vrere stab
let n¢ye opp slik
som man ofte ser
der Televerket
steinsatte
de
gamle telefon
stolpene. leg har
vanskelig for a
forsta at folk f¢r i
tida virkelig kun
ne ta seg tid til a
"dandere" ryd
ningsr¢ysene slik.
Etter a ha foto
grafert disse r¢y
sene, gikk jeg opp
Pd tappen av Kjerkehaugen ligger en dpen gresslette !ned en steinhaug til h¢yre.
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Utsnitt av orienteringskart for Hovst¢len. A.) Det flate fjellpartiet hvor kulihaugen ligger med slaggpartikler.
B. ) Apent omrade med karakteristisk stein. C.) Kjerkehaugen ved Hovst¢len.

pa toppen av den ca 20-30 meter hlZlye haugen.
Haugen virket tettvokst av buskas og trrer, men pa
toppen kom jeg ut av skogen, og en stor oval gress
slette apnet seg. I kanten av sletten 13 ogsa en
steinsetting. Hele sletten var dekket av visnet gress,
slik som en gresslette ofte er flZlr det tar til a gro om
varen. Det undret meg a finne en slik gresslette pa
top pen av kollen, og at den i arenes IlZlp ikke hadde
grodd til hverken med trrer, busker eller kratt.
I bygdeboka er noen av de gamle gardsnavnene
forklart, men ingen ting er nevnt om HovstlZllen.
Navnet er sammensatt av Hov og StlZll. Navnet stlZll
tyder pa at stedet har vrert en stlZll til en gard i omradet,
og siden den ligger pa Holtanes grunn, er det vel
troJig at den har vrert en stlZll under denne garden. I
Aschehoug og Gyldendals Store Norske Leksikon
star det: "Hov (norrlZlnt hof, tilsv. ty. "gard"), i nOITlZIn
diktning betegnelse pa hus til bruk for (hedensk)
gudsdyrking. Hov nevnes ofte sammen med horg,
som er et annet ord for hedensk kultsted. At ordet
hoy har hatt sammenheng med gudsdyrking, far
stlZltte av at det i Norge 22 ganger finnes som andre
sammensetningsledd i stedsnavn der flZlrste ledd er
et gudenavn, f.eks. Torshov, Norderhov (av Njar
darhof), og at disse stedene er, eller ligger nrer gamle
kirkesteder. De detaljerte skildringene i saga
litteraturen av hedenske hoy og gudsdyrking kan ikke
regnes for historisk palitelige".
Er det noen som sitter inne med flere opplysninger
om omradet rundt HovstlZllen og Spellmannsfjellet,
eller har andre tilsvarende historier ?
Det er bade viktig og spennende ta yare pa disse

historiene og fortellertradisjonene fra fortiden flZlr de
blir "visket" ut...
Gunnar Aabee.

Det f~rste «ret
i det nye artusen
gar mot slutten, og styret i Historielaget
og redaksjonen i «Arven» viI benytte
anledningen til a takke aIle som har
bidratt positivt i ar 2000, f¢rst og fremst
hjelpeme pa Bygdetundagen og
bidragsyterne til dette bladet.
Vi vii ogsa aIlerede na nevne at i 2001
viI vi holde dugnader pa Bygdetunet til
faste tider, den f¢rste tirsdagen i fern
maneder etter hverandre. Da vii
Bygdetunkomiteen v;:ere til stede, og aIle
som har lyst til a ta et tak for laget, kan
m¢te opp.
Datoene er: 8/5,5/6, 317, 2/8 og 4/9.
Vi haper riktig mange vii sette av noen
timer disse kveldene.
Med dette vii vi ¢nske aIle vare lesere

en riktig god jul
og et godt nytt dr!

a
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Butikker i Sannidal
Vi startet i nummer 52 med en registre
ring av butikker i gamle Sannidal kom
mune. Ffi)rst var det Farsjfi) og Holtane. I
nu mmer 53 kom Helle. Her tok vi ogsa med
det vi kunne finne om butikker pa Skatfi)Y
kommunes side, da disse ogsa er a betrakte
som et Helle-omrade. I nummer 54 skrev vi
om forretningene i Arfi)svingen, Kammer
foss og Vadfoss.
I nummer 56 var det Vadfoss Samvirkelag
og butikkene ved Sannidal stasjon og i Kjfi)le
brfi)nd vi tok for oss. I nr. 57 og 59 skrev vi om
butikkene i Kit, og her avslutter vi med Tan
gen og det som i dag er Volumsenteret.

Kloppkj rer kafe
Den eiendommen ble i 1839 kjQlpt ut fra Holt av
Peder Abrahamsen og drevet av familien som
jordbrukseiendom. I 1938 bygde Abraham Abra
hamsen hus pa eiendommen, og her begynte Andrea
Kilane kafe. I de fQlrste arene bare om sommeren,
men etter 1945 ble den drevet hele aret. Kafeen
sluttet omkring 1960. I dag eies hu set av Elsa og Per
Age Bratvannsdal og er privatbolig.

(DeI7)

sen solgte huset i 1996. I dag er det Carsten Bakke
som eier bygget, og det brukes som bolighus.

Slik ser det ut ved Tangen Landhandel i dag. Stedet
er en sentral plass for bussforbindelsene i distriktet.

Haugtun Landhandel
Huset ble bygd i 1934 av Olav TjomstQlI, som
forretnings- og bolighus. Landhandleriet og bensin
stasjonen ble drevet av Kristoffer Nilsen. Han kjQlpte
forretningen i 1937 og drev den til han d¢de i 1945.
Hans enke, Anna Nilsen, drev sa forretningen
sammen med sin bror, Abraham Moe. I 1948 leide
de den ut til Aslaug og Torgny Haugom som hadde
den til 1951. Fra da og til ut des ember 1965 drev
Anna og Abraham forretningen. Haugtun Landhan
del ble da solgt til Lydia og Leif Bakke som hadde
den til deres sQlnn, Carsten Bakke, overtok i 1981. I
1987 ble det bygd nytt kj¢pesenter pa Tangenjordene,
som fikk navnet Volum. Her ble det startet et super
marked som sku11e konkurrere med Haugtun Land
handel, men det ble for hard konkurranse, og etter
II2 ar ga de opp, og i oktober 1987 flyttet Haugtun
Super, som da var blitt navnet pa forretningen, til
Volumsenteret. Det har i de arene det har vrert her,

Slik sa kafeen pa Kloppkjcer ut. BUdet er tatt etter
krigen, og det er Andrea Kilane og Abraham Abra
hamsen som sitter utenfor. Kajeen var et populcert
samlingsstedfor folk i omradet, og nar «Borgherre»
losefsenfra Bamble om sommerene holdt sine «fore
drag » s¢ndag ettermiddag, kunn e det vcere myefolk
til stede.

Tangen Landhandel
Huset ble satt opp i 1914 av Ole RQlnningen. Han
drev landhandel i noen ar til han soIgte den til Jon
HumJestad. Han solgte den til Nils Dalane, som igjen
solgte den til Karl Bryntesen. I 1921 overtok Knut
Ki lane hus og handel og ble der til sin d¢d i ] 934.
Hans enke, Andrea, solgte forretningen til Sveinung
Sveinungsen somdrev den til 1975. Bj¢m Sveinung
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Haugtun Landhandel i 1939. Den gangen var det
store reklameplakater ved inngansd¢rafor varer som
det i dag er forbudt a reklamere for.
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Slik ser det ut pa Volum i dag. Her finner du ICA - Haugtun, Vidars Konditori, Chic Gaver, Harlekin kiter,
Turids Fris¢rsalong, Solstudio, Tannklinikk, Bensinstasjon, Postkontor, Ying Kina-restaurant, Teppeloftet In
teri¢r, Intersport og M¢belsenter.1 de to bygningene til venstrefinnes enfilialfor Drangedal og T¢rdal Spare
bank og Helsekost og blomster.
vcert tilsluttet forskjellige dagligvarekjeder og er i
dag tilsluttet Hakon-gruppen som ICA-butikk. Car
sten Bakke er daglig leder av butikken. Bygningen
eies av Ottesland, Arendal.

Volumsenteret
1. april 1987 apnet det et nytt kj¢pesenter i San
nidal. Det fikk navnet Volum. Det inneholdt flere
forskjellige forretninger i tillegg til at det var post
kontor og tannlege. Der var matvarer, m¢belbutikk ,
bensinstasjon, skobutikk, klesbutikk, sportsbutikk,

restaurant og kafe, maling og interi¢r, videobutikk
og fris¢rsalong.
Det har i de arene dette senteret har vcert i drift,
blitt en del utskiftninger av firmaer, og det er i dag
disse firmaene som finnes i senteret: ICA - Haugtun,
Vidars Konditori, Chic gaver, HarIekin klcer, Turids
Fris¢rsalong, Sol studio, Tannklinikk, Bensinstasjon,
Postkontor, Ying Kina-restaurant, Teppeloftet Inte
ri¢r, Intersport, M¢belsenter, Helsekost og blomster
og en filial for Drangedal og T¢rdal Sparebank.

Etter at Lydia og Leif Bakke sammen med s¢nnen Carsten overtok Haugtun Landhandel, ble det behov for a
utvide lokalene. Her er det denf¢rste utvidelse i 1972-73 som er i gang. Den neste utvidelsen kom i 1981 da
bensinstasjonen ble nedlagt.
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Dette er et bilde fra 1931 som er tatt pa Tangen i Sannidal. Her er fire s¢stre som er fra Kil og er
d¢trene til Asborg og Abraham Pedersen. Det er fra venstre bak bilen Helene Nilsen, i bilen sitter
Anne lohanne (Hanna) Tjomst¢l, pa denne siden star Ingeborg Holte og Andrea Kilane og hennes
mann Knut Kilane, som pa denne tid drev Tangen Landhandel. Han som star til venstre, har vi ikke
navnet pa, sa er det Abraham Nilsen. Videre er det Ester Alfsen, datter til Ingeborg Holte. Den neste er
Olav Tjomst¢l. Han som sitter i bi/en, har vi ikke navnet pa. Bildet har vi fatt av Ester Alfsen.

Slik er det i dag der Haugtun Landhandel begynte i 1934. Det er disse som i dag holder til i bygnin
gen: Advokat FA. Hjetland, Heldal og Dobbe Motor, En fris¢rsalong og Vestmar Dyreklinikk.

Dette er den sjuende og siste delen av «Butikker i Sannidal». Na har vifatt med
det som vi har kunnet finne om landhandlerier og andre forretninger som har
drevet med matvarehandel i Sannidal, i If/pet av ca. 130 are Er det noen som har
andre opplysninger om forretningslivet i Sannidal, er vi interessert i det. Gamle
O. T.
bilder kan ogsa f ortelle mye.
14
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Lauvtrevirke - et ntateriale for franttida

Interessant h0stm0te
i Sannidal Historielag
Dnlyt 90 personer ble ~nsket velkommen den siste
torsdagen i oktober pa samfunnshuset. Etter a ha
orientert om situasjonen i Historielaget, pa
Bygdetunet og rundt «Arven», gay formannen ordet
til kveldens foredragsholder, fylkesskogmester i Aust
Agder, Ragnar M. Nress.Han hadde kalt foredraget
sitt «Norske lauvtrrer og bruken av dem».
Ncess kom inledningsvis inn pa norske treslags
hi storie, som for eksempel at rogn i tidligere tider
ble betraktet som helIig, og at Norges eldste eik er
ncerrnere 5000 ar gam mel.
Tre kan bearbeides pa tre mater, sa Ncess: bren
ning, koking eller skjcering. 1 denne forbindelsen
siterte han kunstneren Gunnar Torvund som en gang
uttalte: «a skjcere i tre er som a skjcere i hud .»
Foredragsholderen pastod videre at folk holder
seg friskere i trehus enn innenfor betong og alu
minium.
Lauvskogen i Norge er pa frammarsj, fortsatte
Ncess, noe som gir en pen natur, 0kt milj0bevissthet
og et vakkert kulturlandskap.
Han nevnte de ulike lauvtreslagene og hva de kan
brukes til. Flammebjerk og valbjerk er meget for
nemme materialer. Osp leder varme darlig og blir
derfor brukt i badstuer og kj0lerom; dessuten blir osp
ikke angrepet av husbukk og er derfor fin til
byggemateria\er. Et eksempel pa dette er noen av
husene pa det kjente Agatunet i Hardanger.

Ragnar M. Ncess holdt et interessant foredrag
om norsk lauvtrevirke og viste fram mange ek
sempler pd treslagene.

Svartor er Nordens mahogny, sa Ncess, og lind er
veldig bra til treskurd. Andre fine lauvtreslag som
ble kommentert, er eik, ask, aIm og selje.
Foredragsholderen avsluttet med et sitat: «I never
met a tree I didn't Iike» ( «J eg har aldri m0tt et tre jeg
ikke likte» ).
I etterkant av foredraget svarte Ncess pa en
mengde sp0rsmal og kommentarer fra forsamlingen,
som ogsa applauderte villig da formannen takket med
en blomsterbukett og innbundne «Arven».
Festkomiteen hadde ogsa denne gangen stelt i stand
en svcert god bevertning. I pausa fikk for 0vrig de
framm0tte anledning til a kj0pe boka til Ragnar M . Ncess :
«Tre - naturens vakreste rastoff». Dessuten var Ragnar
Knutsen fra Krager0 til stede med sin nye bok, «BobIer i
blodet».

1 trad med kveldens tema var hovedgevinstene i
loddsalget: en neverkopp
laget av Per Th. Svenum og
et fat, en liten bolle og en stor
bolle dreid av Christoffer
Holt, alt gitt i gave til Hi
storielaget. Den sistnevnte
ble for 0vrig vunnet av Olav
UlItveit-Moe fra Gjerstad.
Loddsalget innbrakte ncer
mere 6000 kroner.
Denne kvelden var en
kulturhistorisk berikelse for
mange i Sannidal. Lokalavisa
glimret imidlertid med sitt
fravcer. Det synes VI er
underlig.
Ref.
Det var en lydh¢r forsamling somfulgte med iforedraget til Ragnar M. Ncess.

ARVEN

15

Returadresse:

Sannidal Historielag
Adr: Ragnar Gr0n<lsen,
Hoitsvingen 20 B
3766 Sannidal

Kil skole i 1935

Dette bildet er blitt gjenglemt i Krager¢ Sparebank, og
etter at det har ligget der et ar uten at noen har spurt etter det, ble det sp¢smal om vi
ville ha det for a trykke det i Arven, og her er det. Pa bildet ser vi i bakerste rekke fra
venstre: Egil Svendsen, Arvid Kittilsen, Harry Busk Halvorsen, lohan Ardalen, Kristof
fer Torsdal, l¢rgen Torsdal, Alf Bakken, Egil Thorbj¢msen. I tredje rekke fra venstre:
Karen Dobbe, Margot Kristiansen, Elsa Malmhaug, Randi Malmhaug, Signe l¢rgen
sen, Nelly Uberg, Bodil Eikhaugen, Bodil Pedersen, Lilly Thomesen, Rakel Bosvik, Ha
kon Mindreb¢, Georg Fianbakken. I annen rekke fra venstre: lohan Gustavsen, Hakon
Larsen, Leif Solum, Hj¢rdis S¢ndb¢,
Randi Fjellheim, Margot Haugom, Helene
L¢nne. I f¢rste rekke fra venstre: lakob
Nye medlemmer!
L¢nne, Trygve S¢ndb¢, Anton Aab¢e,
Gunnar Gunnarsen og Bjarne Holte. Det
er Margot Aab¢e som har skaffet oss aIle
navnene. Er det noen som har interesse
av a ha bildet, kan vi skaffe en kopi.
Sats og trykk: Krager0 Aksidenstrykkeri

