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MELD INGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG

Krokheia - geografi og historie:
4) Han var tjrerebrenner av yrke - Bernts «hytte» i Vasj0-skauen
En dag midt i mai i ar dro noen lokal historisk interes
serte personer pa tur i Vasj0-skauen med TeJlefWasj0 sam
kjentmann. Hovedmalet for utflukten var den sakalte
Bemts «hytte», sam vi alJe hadde h0rt am, men del var
bare TelJef sam visste hvor den var.

Fra Setersteane forbi Korselva
Etter en biltur langs Gr0tvannene startet turen til fats
nord for Litle Gr0tvann. Vi gikk langs Seterbekken pa

Selersteane der det ligger to Wasj0setre, en pa hver side
av bekken, begge velholdt den dag i dag.
Nord for den 0verste Wasj0setra heter det Svarst0
moen, og der passerte vi Korselva der bekken fra Store
Valevann m0ler bekken fra Setertjennane: Tranbuljenn,
Rundtjenn og Langtjenn .

K vernstf)et
Ikke lenge etter kom vi til stedet der kvema , sam na

Olav Tveitereid (t. v.) ag Tellef Wasj¢ under steinhelleren sam rammet Bernts «hytte».

•

star pa Bygdetunet, hadde sin plass fram til 1949, ved
bekken fra Langtjenn nedenfor Slomyra. Holdesteinene
er fremdeles helt intakt; dessuten ligger det i gresset to
kvernsteiner, hvorav den ene er hel. Denne hadde passet
fint pa Bygdetunet.
Rett ovenfor holdesteinene var det lett a se restene
etter en liten dam der de slapp vannet pa til kverna. Hvil
ket kulturminne midt inne i skogen' Fantasien kan lett
tegne et bilde av gardsgutten som lager et 0kseskaft eller
skaver ut ei sleiv mens han venter pa at kornet skal bli
malt til me l. Og kanskje tok han fela og spilte en lat. Ei
god kvern greide ikke a male mer enn to t0nner korn i
d0gnet.
K vernhuset var for 0vrig det f0rste huset som ble gitt
til Bygdetunet, fra Olette og Lars Svendsen Heimdal.

Bernts «hytte»
Fra kvernst0et fortsatte vi oppover i Slemdal, som
strekker seg til byttet mot Kurd0la. I skogen var det her
lett a se oppbygd vei til t0mmertransport. Etter ei god pause
tok vi av 0stover, bratt oppover i Stembust0len. Ikke lenge
etter kom vi fram til hovedmalet for turen, Bernts «hytte ».
Bernts «hytte» er egentlig en stor steinheller som lig
ger pa vestre side av Stembust0len, mellom Storstein og
Lille Stembust0len. Helleren var pa Bernts tid bygd inn
som ei hytte, k1edd med stokker plassert opp og ned, og sa
seint som i I 950-ara var det enda trerester a se pa stedet,
fortalte Tellef.
Det var lett a se at folk hadde oppholdt seg under hel
leren; «taket» var til dels svartbrent, og fjellet hadde fait
av i biter. For oss var det naturligvis interessant a ta en
hvil her. Diskusjonen gikk Iivlig om hvordan det matte ha
va:rt a bo her oppe, og Ii ked an om hvem denne Bernt egent
lig var.

Tjrerebrenning
Nedenfor helleren, i en bratt skraning, viste Tellef oss
en steinoppbygging. Bak denne hadde Bernt hatt tja:re
mila si. Bakken ved siden av var full av trekullrester' Slike
tja:remiler ble som oftest anlagt i en skraning der en gravde
seg litt inn i bakken og bygde opp Foran med stein eller
t0mmer. Innvendig hadde mila gjerne en tilna:rmet kjegle
fasong. Den ble tettet pa innsida med mose, leire eller
never.
Rastoffet for produksjonen var furur0tter, oppkl0yvde

Steinoppbyggingen som Bernt brente tjeere bak.
i skier, eller tyri. Ellers matte en ha fyrved som brant godt,
for a fa prosessen i gang. Alt som stakk opp over bakken,
ble dekt med torv.
Etter at det var satt fyr pa, nedenfra, skul1e veden i
mila ikke brenne, men bare gl0de til den var forkullet.
Under denne proses sen kokte tja:ra ut av veden, rant ned
pa et barkunderlag i mila, inn til midten . Derfra rant den
ut i et rennesystem og ble sa sam let opp i t0nner. 3 - 5
dager tok det f0r all tja:ra var kokt ut, og en matte holde
vakt for a se til at alt gikk som det skul1e.
Tja:re var et viktig produkt f0r, til impregnering av
trematerialer i hus, redskaper, bater o.a. Ogsa til impreg
nering og sm0ring av selet0Y og sko var tja:re uunnva:r
lig. Tja:re b1e i noen utstrekning brukt til sannedisin, isa:r
pa dyr, ofte hester. En kan ogsa tenke seg at tj a: re ble pro
dusert for salg eller som byttemiddel, f. eks. mot fisk . H0yst
sannsynlig har Bernt drevet tja:rebrenning i stor stil her
oppe i skogen.
Trekullet, som var et biprodukt ved tja:repro
duksjonen , var velegnet bade til smikull og griJlkuli.

Hva drev Bernt ellers med?
Asmund Mostad kan forte lie at Bernt bodde i «hytta»
si i mange ar, hele aret. Foruten tja:rebrenning levde han
av jakt, fangst og fiske .
Bernt drev jordbruk pa et lite jordstykke, i na:rheten
av Trollvannstjenna over mot Kurd0la. Han plukka mose
som var jordaktig pa utsida, fra steinheller. Denne hakka
han opp i smabiter og brukte den som gj0dsel. Han skal
ha fiitt fin rug ved a bruke dette.
Stembust~len,

285 m.o.h.

Forbi store barlindtre og over bl0te myrer, og ganske
snart var vi pa toppen av Store Stenbust0len. Herfra er
utsikten fantastisk , bade til lomfruland , Farsj0 og Tokke.
Inskripsjonen i fjeJlet pa toppen her har vi omtalt i «Ar
ven» f0r, i nr. 43. Arstallet, som er risset inn, er 1783.
Dessuten er det lett a se en «S» og en «K», og disse star
for Svenum og Kurd0la, giirder som grenser til hverandre
pa toppen her. I yare dager gar Wasj0 ogsa opp hit.

Storstein og gruva i Stembust~l d alen
Et lite stykke syd-syd-0st for toppen ligger Storstein,
en kjempestein til «minne» om istida.

Ved Storstein.
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Stoler i Gjerstad
1600 - 2000:

«Bispestolen»
fra Sannidal
Bygdetun pa
utstilling pa
Holmen gard
Historielaget i Gjerstad
med Olav Ulltveit-Moe i
spissen stod denne varen for
en utstilling pa Holmen gard.
Det ble vist vel 30 stoler som
var laget i Gjerstad-distrik
tet, og disse ga et inntrykk av Olav Ulltveit-Moe ved siden
stolmakertradisjoner i bygda ling» fra Gjerstad.
gjennom 400 <'ir, med skiftende moter, tanker og histo
rie .
Gjerstad har gam Ie tradisjoner nar det gjelder hand
verk og smaindustri. Bygda er stolt av sine stolmakere
og stoltradisjoner. I mange hjem i bygda finnes det gamle
og velbrukte stoler, og List01-stoler og Barbuli-stoler,
for a nevne noen, er velkjente i Gjerstad.
Under Storstein gikk vi bratt nedover til myromradet
Kjxlingkjerr. Rett syd for dette viste Tellef oss ei svxrt
interessant gruve j Stembust0Jdalen. Der tok man ut felt
spat pa 1800-tallet; det var forresten lett a se det hvite
feltspatfjellet flere steder like ved. Feltspaten ble kj0rt til
Kil med hest om vinteren, og man skal ha greid haJvan
net lass om dagen, hadde Tellef h0rt. Knut Holtane var
sannsynligvis den siste som dreiv der, tidJig pa 1900-tal
let.

av «Bispestolen» fra Sannidal (t.v.) og dennes «tvif
(Foto: R. G.)
Med pa utstillingen varogsa den sakalte «Bispestolen»
fra Sannidal Bygdetun; dette fordi den har en «tvilling» i
Gjerstad. Teorien er at disse er «brurstoler», som har
statt enten i Gjerstad eller i Sannidal kirke.
(For utdyping av denne teorien: Les artikkelen «Bispe
stolen - brurstol?» av Olav Ulltveit-Moe i forrige num
mer av «Arven».)
R. G.
Fra gruva bar det gjennom fin granskog, store hogst
flater, forbi Slomyra og ned til kvernst0et igjen . Deretter
tok vi ei pause i tunet pa den nordre Wasj0setra f0r turen
gikk ned til bilene ved Lille Gr0tvann. I traktene her skal
det sa seint som i 1840-ara ha vxrt bj0rn.

Beinkjrer
Pa hjemveien gjorde vi en stopp pa h0yda mellom
Lille og Store Gr0tvann. Der ligger restene etter plassen
Beinkjxr, antagelig bade
hus og uthus. Fine murer
er fremdeles lette a fa 0ye
pa i terrenget.
Her ble en svrert inter
essant tur avsluttet mens
sp0rsmalene hang i lufta:
Var det pa Beinkjxr Bernt
egentlig bodde? Hvorfor
flyttet han til helleren inne
i skogen? Og hovedsp0rs
malet: Hvem var Bernt
egentlig?
Dette kommer vi tilbake til
i neste nummer.

R.G.

Inngangen tilfeltspatgruva i Stembust¢ldalen.
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Barndom og gardsdrift i
Sannidal for 100 ar siden
Ole Dobbe forteller
Fra Knut Dobbe pa Garnes har vi faU noen
nedtegnelser om hverdagslivet i Sannidal for om
lag 100 ar siden, skrevet av hans far, Ole Dobbe.
F0rste del stod i nr. 61, og her f0lger fortseUel
sen:
Nar varen kom, matte ungene veere med pa varonna.
Det flilrste var a r¢ jordene. Vi matte rake sammen kvist,
dlildt llilv og plukke stein. Sa matte vi sette poteter. Nar ei
reit var gjlildslet og potetene satt, ble det pllilyet. Det ble
sagt at potetene ble «satt under torva». Det ble pllilyet
ganske grunt, for det matte ikke veere tykk tory over po
tetene.
Flilr potetsettinga kunne begynne, matte husdyrgjpd
sel kjlilres ut og legges i hauger utover akeren. Sa ble po
tetene satt og gjlildsla. Det var gjerne et par voksne som
hadde hvert sitt trau som ble fylt med gjlildsel. Sa bar de
trauet langs reita og drysset gjlildsla over potetene.
Senere la man gjlildselhaugene tettere, og brukte greip
til a beere gjlilds la utover med. Dette var lettere og gikk
fortere.
Nar potetene var satt, ble akeren harvet med ei lett
harv, og nar potetene kom opp og var passelig store, ble
de hyppet med grey. Senere kom et nyttig og greit red
skap. Det var hestehakka. Da ble jordet som skulle bli
potetaker, pllilyet om hlilsten. Om varen ble det harvet og
gjlildslet. Sa ble akeren drillet opp med hestehakka, og
potetene satt. Til slutt ble drillene kllilyvd med hestehakka,
eller potetene gravd over med grey. Nar potetene skulle
hyppes, ble det alltid gjort med hestehakka.
Jeg kan ikke huske at de s10 jordene med Ija. Men jeg
husker at slamaskinen var ny og fin, sa det var ikke lenge
siden den ble kjlilpt. Enga ble slatt om kvelden eller tid
lig om morgenen, og ved to-tida om ettermiddagen ble
hlilyet vendt. Om kvelden var de t da halvtlilrt, og da ble
det satt opp i sater, «sata» som vi sa. Om morgenen ble
satene kasta og hlilyet ble breid. Sa ble det vendt igjen
ved ett-totida, og var veeret fint, kunne det kjlilres inn ut
over ettermiddagen. Var hlilyet tykt, ble det gjerne hesjet.
Ungene var med i slatten, og de skulle ikke store veere
flilr de leerte a gjlilre nytte for seg .
Flilrst i september tok skuronna til. Tidligere var det
vanlig at de skar kornet med sigd, men jeg kan ikke huske
at det ble brukt heime. Far brukte Ija og meiet kornet. Pa
Ijaorvet var det satt en bugde, og pa den var det sydd et
stykke av en sekk. Nar han slo, la kornet seg fint ned og
det ble lett a ta opp. A ta opp var a binde kornstraene
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sammen til kornband . En laget da en bendel av kornstra,
slo den rundt bandet, og trakk til. Til a gjlilre dette var det
gjerne 1-3 voksne eller unger nar de var 12-13 ar gamle.
Sa ble kornet satt pa staur. En kornstaur ble satt fast i
akeren, og to komband ble satt inn til, ett pa hver side, og
bundet fast. Sa ble to band til satt pa, bendlene ble vridd,
og begge komband satt fast. Slik holdt de pa til toppen av
stauren var nadd . Til slutt ble det satt et band pa spissen
av stauren som tak.
Senere tok man til a hesje kornet. Nar det var tlilrt, ble
det kjlilrt inn pa laven og Iagt fint i stae oppa hlilyet i ei Ipe
eller pa lavegolvet. Der la det til det vanlige hlilstarbeidet
var slutt. Da skulle kornet treskes. Vi hadde treskemaskin
og hestevandring, sa vi treska med hestekraft. Pa mindre
bruk dro de treskemaskinen. Da stod det en mann pa hver
side og sveivet.
Noen ar flilr treska de medfl¢yel. Det var to staver, en
lang og en kort som var bundet sammen i endene.
Kornbandene ble lagt pa lavegolvet, og sa holdt man i
den lange staven og s10 med den andre pa kornbandet.
Dermed slo man kornet llils fra akset.
Komet ble renset ved at de hengte opp et teppe. Sa
stod de et stykke fra og kastet komet mot teppet. Agner,
halmstubb og lett korn faIt straks ned , mens det modne
og tunge kornet gikk mot teppet og faIt ned der, rent og
fint. Da rensemaskinen kom, ble den av mange kalt
«kastemaskin».
Potetgravinga var siste akt i hpstarbeidet. Den tok til
i siste halvdel av september, og varte ofte til ut i oktober.
Jeg husker en gang vi gravde i snlilen . Det var kommet
to-tre tommer.
He le familien var med og tok opp poteter. De minste
ble snart lei og tok til med noe annet, men de stlilrre matte
veere sammen med de voksne. Vi tok to reiter samtidig,
og hver graver hadde to bptter - en til store og en til sma
poteter. Aile brukte grey eller hakke med 4-5 tinner. Var
jorda blaut, sa potetene ble moldet, ble de kjprt inn pa
laven og tlilrket pa lavegolvet.
Niir det var godt veer og godt tilslag , var det moro a
grave poteter.
Nar innhpstningen var over, tok skogsarbeidet til.
Skulle en hogge tlilmmer, matte en ha to Iilkser med.
Den ene hadde litt langt skaft og smalt Iilkseblad. Det ble
kalt bol¢ks og ble brukt til a styve treerne med. Den
andre hadde kort skaft og var bred, og ble kalt bile. Den
ble brukt til a kviste og barke treet. Nar et tre skulle hog
ges , matte det flilrst sokkes. En brukte bila, og tok barken
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Bilde taU pa nedre Dobbe, ca. 1903. Vi ser fra venstre: Knut Dobbe, Ole Dobbe, Lovise Dobbe, Ingeborg
Dobbe, Gunhild Dobbe, Karen Dobbe, Lars Nyhus , Halvor Nyhus og Tomas Dobbe (<< Tamas »).
av treet sa h0yt opp en kunne rekke. Sa tok en den andre
¢ksa og hogg en dyp skare pi! den sida treet skulle falle
til. Sa hogg en den andre sida, og da matte en passe n¢ye
pi! sa treet ikke fait den gale veien. Deretter ble treet kvistet
og barket, og denned var det en t0mmerstokk. Siden matte
t¢mmerstokkene kj¢res i haug. Det kaltes a kase t¢mme
ret. Til dette brukte man en drag. Det var to skjceker med
et tverrtre litt opp fra den nedre enden. Pa den hang et
knippe t¢mmerhaker som ble festet i t0mmerstokkene,
gjerne i rotenden. Var det s ma stokker, tok en flere
sam men, men var de store, ble det med en eller to. Sa ble
stokkene slept fram dit kasen skulle Iigge . Etter hvert ble
det lagt opp en stor haug. Nar det ble sn0 nok, ble t0m

Gaver til «Arven»
Siden Jorrige ~lfgave av bladet har gavene
str¢mmet inn, og vi takker po. det hjerteligste.
Dette gj¢r oss i stand til aJortsette utgivelsene i
tida Jramove r.
Krager0 Sparebank 6.000 . P. T, Sannidal ISO. D. H. ,
Stabbestad 100. 1. F., Sannidal 100. H .E., Drangedal 50.
P. H., Skien 100. B. E., Krager0 100. A .S., ? 100. A. M.
D., Sannidal 200. 1. G., Krager0 100. O. T, do. 100. ?
100. R. D., Krager0 100. M. 1. 0., do . 100. E. M. T,
San nidal 100. T K., Krager0 100. E. K. S., Sannidal200.
A. H., do. 100. E. S., Drangedal 100. K. 1. 0., Sannidal
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merstokkene kj¢rt fram til elv eller vann. Var veien bratt
og med mange svinger, ble det brukt en slede, og t0m
meret ble slepkj¢rt. Var veien fin, ble det brukt to sleder,
stubbslede foran og dubbe bak. En kunne da ha atskillig
st01Te lass. Skulle de kj¢re ned en bratt bakke, matte de
bruke vrest - en kjetting om den ene eller begge meier til
a bremse med .
Midt pa dagen ble det kokt kaffe, og hes ten matte ha
h0Y eJler havre og hvile en stund.
Na har de ikke tid til a koke kaffe i skogen, og trakto
ren trenger ikke hvile. De t e r bare sa vidt de har tid til a
starte motoren .

100. K. E., do. 100. E. L, Nodeland 150. A. H., Sannidal
100.
1. K., Gjerstad 100.0. M., Sannidal 150. A. D., do.
200 . O. L, Krager0 50. B. og P. L., Helle 100. S. K. T,
do. 200. K. R. , Sannidal 100. A . R., Krager¢ 100. L. D .,
do. 200. 1. T, Sannidal 150. M.W., do . 100. O. G., Kra
ger¢ 100. ? 100. S. L. , Sannidal 100. S. og O. T, do. 200.
B. S., Krager¢ 50. S. S., Sannidal 100. P. L. , Tolvsr¢d
100. K. M . og K. T, Krager0 100. L. G., San nidal 50. G.
S., do . 100. K. T, do. 100. O. A. w., do. 200. ? 100.
Aa. M . L., Sandefjord 50. K. A. K., Porsgrunn 100.
E. R., Vale 100.1. 1., Sannidal 100. P. B. , do. 200. G. 0.,
do. 100. K. L., do . 100. H. T, do. 100.1. D . T, do. 100.
O. L, Krager¢ 100. M . og H. L., Sannidal 100. S. G.,
Skien 100. ? 100. T B., Krager0 100. G. A. , Kr.sand
100.1. T , Krager0 100. C. H., Oslo 100. ? 100. E. B.,
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Sannidal200. S. N. , do. 100. S. S., do. 100. G. F, Aren
dal 100. R. H., Kr.sand 100. M. B., Odnes 100. M. G.,
Krager0 100. M. M . T. , ? 100. B. T., Froland 100. E. K.,
Krager0 100. N. J. , Ris0r 100. L. B., Helle 100. A. J. B.,
Kolbotn 100. R. B., Sundebru 100. K. L., Kviteseid 100.
S. H., Hornnes 100. J. P., Krager0 100. A. S., Stathelle
100. P. A. N., Stavanger 200. K. R. K., Stathelle 100. S.
M ., Kongsberg 100. PA. 0 ., Kr.sand 100. H. w., Kongs
vik 250. S. W. K., Ski 100. A. og E. 0., Oslo 100. N.-I. F,
do. 100. K. H., Krager0 50. T. L., Helle 100. P.-O. T.,
Krager0 200. R. w., Asker 100. K. H. w., Krager0 100.
A. S., do. ISO. A. B., do. 100. O. A., Kr.sand 100. S. og I.
B., Hosie 200. R. E., Skien 100. A. og J. 1. B., Helle 200.
M. B., Krager0 200. G. H., Hemsedal 100. S. H. T., San
nidal 100. ? 100. G. D., Sannidal 100. K. w., do. 100.
I.w., do. 100. R. H., do. 200. A. N., Krager0 50. R. L.,
Oslo 250.1. L., Kr.sand 100. E. og A.. R., Oslo ISO. I. P.,
Krager0 100.
K. S., do. 100. R . K., do. 100. ? 100. P. K., HeJle 100.
O. S., TistedallOO. O. K., Sannidal 100. G. H. N., Hokk
sund 100. A. D., Sannidal 200. E . A ., Kongshavn 100. H.
P, Stavanger 100. G. w., Sannidal 100. R. N., do. 100. I.
K. , Kongsberg 100. M. 1. T., Helle 100. K. F, Sannidal
100. E. A., Krager0 100. R . B., do. 100. E . G., do. 150.
A. G., ? 150. H. K. T., Sannidal 100.
B. S ., Skarer 100. P. S., Helle 100. K. L., Sannidal
100. K. B ., do. 100. A. S., do. 100. S. K., Drangedal 100.
J. F , Fiane 100. P. N., Drangedal 100. R. Aa., ? 200. M.
B ., Sannidal 100. L. H . B ., do. 250. R. D., Sundebru 100.
S. 0., Ris0r 100. R. P., Nesbru 100.A. B., Skien 100. T.
A., do. 100. ? 200. K. H., Stokke 400. K. J . B ., Sannidal
100. A. J. J., do. 100. A. M. og K. L., Stabbestad 100. I.
G., Jevnaker 100. O. L, Krager0 200 . H. M. L., Rasta
200. S. K., Krager0 100.0. J., Gressvik 100. K. S., Oslo
100. E. Aa., Froland 100. S. p, Krager0 ISO. H. B . N .,
Sannidal 100. K. og K. S. , do. 150.
K. F, Sundebru 100. L. S., Stathelle 50. O. V, Dran
gedal 100. I. K., Oslo 200. B. S., Skien 100. A. L., Hei
stad 200. H. og W. w., Krager0 50. M. V, Oslo 500. R.
B., Kr.sand 200. I. H., San nidal 100. N . T., Krager0 100.
T. S., Gjerstad 150. G. E., Sannidal 100. K. M., Stavan
ger 100. T. J., Vikersund 200. R. H., San nidal 200. E. K.,
Krager0 200. G. J. N., Sannidal 100. H. og A. S., Helle
200. A. E., Neslandsvatn 100. L. H., Porsgrunn 100. T.
L., Helle 100. H. T., Oslo 100. E. D., Sannidal 100.
S. og B. 0., Sannidal 100. E. H., Kleppe 100. L. S.,
Sande 100. B. H., Helle 100. M. L., Krager0100. A. L.,
Ris0r 100. 1. K., Sannidal 100. 1. S., do. 200. T. D., do.
100. N.-K. T., Stathelle 100. R. A., Kr.sand 100. ? 100.
E. H. 0., Skien 100. ? 200. A . 1. G., Krager0 100. H. H.,
Mamardal 100. H. S., Porsgrunn 100. G. G., Sannidal
100. K. B., do. 200. E. S., do. 200. G. H., do. 100. R. K.,
Sannidal 150. K. H. S ., S0ndeled 100. J . L., Sannidal
100. K. w., Helle 100. R. H., Langesund 100. T. G., Sande
100. J . T., Sannidal 100. ? 100. M. E., Sannidal 100. E.
Aa ., Krager0 100. E. S., Porsgrunn 100. M. K. , ? 100. T.
S., Sannidal 100. T. S., do . 200.
Krager0 og Skat0Y Historielag 300. L. T., Krager0
100. G. H., Gjerstad 100. Berg - Krager0 Museum 150.
H. F, Sannidal 100. M. M., Vikersund 100. K. E., Sanni
dal 150. H. H., Flisa 200. O. og E . A. K., ? 100. A. w. ,
Sannidal 100. Drangedal Historielag 100. G. Aa., Sanni
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da1200. V og 0.1., Helle 100. E. w., Sannidal 200. A.
M., Helle 100. Aa . T. , Krager0 100. A. S., Sannidal 100.
A. S., do. 100. A. J., Krager0 100. E. B., Stabbestad 200 .
E. B ., Krager0 100. ? Vikedall 00. B. J. S. , Oslo 100. H.
S., Gol 100. E. B. F, Krager0 100. G. S., Stathelle 100.
P.A. E., Sannidal 100. K. M., do. 100. T. L., Drange
da1200. A. H., Stathelle 100. I. L. S., Stavern 100. K. og
O. E. N., Sannidal 200. B. L., Kr.sand 100. N . O. H.,
Sannidal 150. A. W. T., Stathelle 100. T. og M. L., Helle
100. K. 0., Sannidal 100. B. R ., Krager0 100. A. Aa.,
Jomfruland 100. E. E . H., Sannidal 100. A. B. T., Stat
helle 100. T. E., Oslo 100. K. D., Garnes 200. A. I., Kra
ger0 100. ? 100. K. J . 1., Helle 100. B. H., Sannidal200.
W. w., do. 100. A. R., Porsgrunn 100. S. S ., Krager0
100. ? 200. O. A., Helle 100. N. S., ? 100. S. S. , Helle
100. J. S. H., ? 100. E. A., Ris0r 100. ? 100.1. B., Aren
dal 100. H . P., AliSO. 1. c., Tjodalyng 200. K. T., ? 100.
T. H., Sannidal 150. R. H., do. 100. K. S., Krager0
200. S. B., Sannidal 100. B. L., Krager0 100. D. H., Pors
grunn 100. R. Aa., Oslo 100.0. T., Stathelle 50. H. B.,
Drangedal 100. O. M. S., Ris0r 100. E. G. K., Sannidal
100. A. J. K., Stathelle 100. P.1. M., do . 100. J. S., San
nidal 100. H. T., Kr.sand 100. K. U., Oslo 100. H. E., Ski
100. ? 100. ? 100. K. P. B., Sannidal 100. J. B. Aa., Evje
200. K. S., ? 100. I. D., Sannidal 100. M. Aa., do. 100.
M. S., Krager0 100. M. L., RiS0r 100. E. T., Krager0 100.
R. L., Drammen 100. O. E., ? 100. I. L. og H. S., Sunde
bru 100. T. N., Larvik 100. A. K., Oslo 100. A. E ., San
nidal 100.
E. D. J ., Arendal200. H. N., Billingstad 100. G. L. F,
Fjell 200. K. S., Krager0 200. O. A. R., ? 100. S. L.,
Stavanger 200. A. M. T., Drammen 200. B. T., Stathelle
100. A. og B. L., Sannidal 100. G. E., Stathelle 100. K.
G. H., do. 200. K. K., Krager0 200. K. F, Fiane 100. S.
L., Krager0 100. S. R., do. 100. M. K., Sannidal 100.1.
L. H., Krager0 100. K. T., Sannidal 100 . A. L. S., Ris0r
100. T. K. F, Sannidal 100. H. J. R ., do. 100. H. K.,
Krager0100. H. R. , do. 200. H. K., Nesbyen 100.
Aa. T., ? 100. A. S., Helle 200. T. O. w., San nidal 50.
N . S., ? 100. T. A., ? 100. H. H., Oslo 100. J. G., Blom
menholm 100. H. A., RiS0r 100. ? 100. K. L., Krager0
100. A. H., Sannidal 120. N. w., Krager0 200. A. S.,
Sannidal 100. J. S., L0venstad 100. T. J ., Sannidall00.
T. 1., Lier 50. E. B., Drangedal 100. K. Aa., Ris0r 150. K.
H., Drangedal 100. K. A. S., Sannidal 100. A. M., do.
100. E. 0. S., do. 200. ? 100. A. F, Canada 200. ? J50 .
0 . D ., Langesund 200.
I. S,. Balestrand 100. A. C. A., Neslandsvatn 100. T.
L., Sannidal 100. A. L., Jonkoping 100. J . A. , Krager0
100. K.K., do. 100. D. 0., do. 50. M. K., Sannidal100. F
B., Helle 100. R. D. V, Gjerstad 100. K. M ., B0 100. ?
150. Kulturmidler Krager0 kommune 3.000.
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«Fra fjord til fjell i Telemark»
pa arsm0tet i Sannidal Historielag
Torkell A. Tande nlinnet og hedret av forsamlingen
Sannidal Historielags arsm~te 2001 fant
sted i samfunnshuset torsdag 22. mars, og
rundt 110 medlemmer hadde taU plass da for
mannen, Ragnar A. Gr~nasen, startet med a
minnes Torkell A. Tande som nylig hadde gaU
bort. Han var den som «i srerklasse» hadde
betydd mest for Sannidal Historielag og Byg
detun, sa formannen bl.a., f~r forsamlingen
reiste seg og hedret Tande med eU minuUs
stillhet.

Arsm~tesakene gikk unna i

«rekordfart»
Gr0nasen orienterte deretter lilt om Historielagets ak
tiviteter for tiden f0r man gikk over til arsm0tesakene.
A.rsberetningen (se «Arven» nr. 61) og regnskapene for
Historielaget, Bygdetunet og «Arven» ble lest av hen
holdsvis Marit Halvorsen og Greta MUlIer. Alt bJe ved
tatt uten merknader.
Valgene ble ledet av valgkomiteen ved AlfMartin Da
len, og denne gangen var det gjenvalg over nesten «hele
linja». De nyvalgte var: Roy Halvorsen erstatter Hakon
Fuglestvedt i festkomiteen, Simon Nyhus gar inn som
nytt medlem i redaksjonskomiteen for FridtjofThorbj0rn
sen, og Helene St0yl tar over som grendemann i Vadfoss
for Arne R0nningen . Sistnevnte var den eneste av de
«uttredende» som var til stede, og han fikk takk og en
blomsterbukett av formannen. (Se for0vrig «San nidal
Historielag - styret og komiteene i 2001» annet sted i dette
bladet.)

Gave til Historielaget:
«Vare falne 1939-1945»
Et annet hyggelig innslag pa arsm0tet denne gangen
var at sannid01en pa Heistad, Aron Lindquist, overrakte
en gave til laget: firebindsverket «Vare falne 1939- I 945 ».
Disse b0kene hadde hans farmor fatt i gave fra Sannidal
kommune i 1950 fordi hun hadde mistet en datter pa sj0en
i 1943. Hennes navn var Anne Jahren, f0dt Lindquist i
Sannidal i 1893. Hun var salongpike pa dis Trom0sund
da denne ble kapret av norske sabotasjestyrker i Reke
fjord 28. februar 1943. Da fart0yet dagen etter var pa vei
til England, ble det angrepet av tyske fly og bombet i
senko Aile om bord omkom. Disse opplysningene er tatt
fra boka, som inneholder bi Ider og korte biografier over
aile nordmenn som mistet livet i 2. Verdenskrig. Sanni
dal Historielag er svrert takknemlig for den sjeldne og
interessante gaven.
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Lang matpause og
fine gevinster
Som vanlig hadde
festkomiteen stelt i stand
fine bord og god mat, noe
som selvf01gelig ikke alltid
er like lett med den store til
str0mningen til lagets ar
rangementer. Dette 10ser
den alltid driftige komi teen
pa en imponerende mate
hver gang.
Utlodningen innbrakte
hele 7.000 kroner, dette
mye takket vrere flotte ge
vinster. Ogsa denne gangen
hadde Per Th. Svenum og
Christoffer Holt bidratt
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A ron Lindquist overrakte
en gave til laget: fire
bindsverket «Wire falne
1939-1945».

med sine hjemmelagede
ting: f0rstnevnte med 2
.
(Folo: Jimmy Asen KV)
neverkopper og slstnevnte
'
med 1 dreid fat og 2 dreide boiler. Den st0rste never
koppen ble vunnet av Per Lia, Knut L. Dobbe vant fatet,
og Gjertrud Lager kunne reise hjem med den st0rste bol
len.
0

«Fra fjord til fjell i Telemark»
Kveldens foredragsholder var Halvor Tveraaen fra
Bamble, og etter at han hadde vist flotte lysbi lder fra hel e
vart fylke i nrermere en time, kunne ingen lenger vrere i
tvil om hvilket av landets fylker som er det vakreste. Han
viste planter, dyreliv og kulturlandskap fra ytterst pa kys
ten via innlandet og dalene til 0verst pa h0yfjellet. Dette
var noen av «godbitene»: oppbygde steinfirkanter pa
Rapen, fjellplanta rein rose som vokser i store tepper i
fjreresteinene ved Langesund, glimt fra den gamle veien
mellom Skien og Kongsberg, den restaurerte garden K vipt
i Fyresdal med n,mer helt tilbake til Vikingtid, den bratte
veien til garden Ripillen der Moltke Moe skrev ned
«Draumkvedet», nrerbilder av reinsdyr pa Gaustaraen og
oversiktsbilde fra fjellgarden Argehovd innerst i M0S
vatn ved Kvennas utl0p. Dette var intet mindre enn im
ponerende!
Tveraaen fikk stor klapp fra forsamlingen og blom
sterbukett og innbundne «Arven» av formannen som takk
for foredraget.
Man blir definitivt lokal- og kulturhistorisk rikere et
ter 3 timer i Sannidal Historielags regi.

Ref.
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Kjend humanist bes0kte Rinde
i Sannidal
Om magister Jens Niiss0n

og ein liten notis i ei bok
ira 1500-taiet
Av Rune

Kyrkjeb~

Biskopen
I norsk 1500-tals historie er Jens Nilsson eit
ruvande namn. Forst og fremst er magister Jens
Nilsson kjend som den dyktige biskopen og kyr
kjeadministratoren. Han overtok Oslo og Hamar
bispestol som fjerde evangeliske biskop i 1570 og
etterfolgde den kjende magister Frants Berg.
Jens Nilsson var son av ein dansk skipper Nils
Jorgensson og ei norsk kvinne, Hilleborg Jonsdotter
(Yngvar Nielsen 1885). Han gjekk forst pa skule i
Oslo, sidan i Kobenhavn og Roskilde. Den akade
miske graden sin tok han ved Kobenhavns universi
tet.
Det var eit ovstort bispedomme Jens overtok fra
svigerfaren. Utfordringane med a Hi pa plass ein
fungerande kyrkjeleg administrasjon etter reforma
sjonen var fortsatt store pa denne tida. Jens sette si
iere i a visitere flest mogeleg av kyrkjelydane, og i a
Hi rydda opp i kyrkjelege forhold. Han rna ha yore
ein sterk mann med enorm arbeidsevne - det vitnar
livsverket hans om.

1500-tals lrerelyst
Men Jens Nilsson var ikkje berre interessert i teo
logiske og kyrkjelege emne. Det var med han som
med mange lierde pa den tida; han hadde ei veldig
lierelyst og saug til seg kunnskap om aile slag vitskap
lege emne. Han hadde ei SVier boksamling for a vere
pa den tida, og fleire av bokene han eigde, dei finst
enno.
Jens Nilsson interesserte seg for eksempel for
stjernehimmelen. Han hadde studert i Danmark
saman med den kjende astronomen Tycho Brahe. Dei
to venene heldt kontakten oppe med brevskriving. I
1577 viste det seg ein komet pa himmelen. Denne
observerte Jens tre dagar for sin kjende danske ven!
Han skreiv ei avhandling om kometen, i form av eit
dikt pa latin (<<De portentoso cometa», jfr. Yngvar
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Sannsynlig portrett av lens Nilss¢n.
Nielsen 1885: 79). Under 1500-talet, i den period en
ein kallar humanismen, var det vanleg at nordiske
lierde skreiv dikta sine nettopp pa latin. Fra Jens
Nilsson har vi ogsa eit meir personJeg prega dikt,
som han skreiv om den velse dotter si, Catharina.
Ho doydde tid leg, og diktet (<<Elegidion», jfr. Yng
var Nielsen 1885: 80) syner at han sorgde mykje over
henne.

Oslohumanistar og bergenshumanistar
Vi reknar med to humanistiske lierdomskrinsar
som var sierleg aktive. Dei gar under namna oslo
humanistane og bergenshumanistane. Forenkla kan
ein seie at oslokrinsen sierleg dyrka den latinsprilk
lege diktinga, medan bergenshumanistane var meir
sentrale i den gjenoppdaginga av sagalitteraturen som
skjedde pa 1500-talet. Kjende menn fra bergens
krinsen er Laurents Hansson og Mats Storsson, som
gjorde tid lege omsetjingar av Heimskringla-stoff.
Den beromde Peder Clausson Friis pa Lista hadde
tilknyting til den same krinsen, og til det humanis
tiske miljoet i Stavanger. Peder Claussons saga
omsetjingar vart gjevne ut i 1633 av Ole Worm i
Kobenhavn, under tittelen Norske Kongers Chronica.
Teksten er dansk. Denne utgava gjorde Snorres
kongesoger for alvor kjende for nordmenn og dans
kar.
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Fleire av dei viktigaste norr0ne skinnb0kene fra
1200- og 1300-talet var i Bergen pa denne tida, og
nokre var hja Peder Clauss0n. Men ogsa pa Aust
landet fanst det godbitar for norr0nt interesserte
humanistar, som vi skal sja.
Nilss~n og det gamle norske
Humanistane interesserte seg sterkt for fortida.
Dei var opptekne bade av den klassiske greske og
latinske antikken, og av den «antikke» perioden som
h0yrde til deira eige heimland. For Norden sin del
vii det seie middelalderen. For desse ivrige granska
rane var difor dei norr0ne (altsa gamalnorske og
gamalislandske) skinnb0kene srers interessante. Dei
gam Ie pergamentblada fortalde historia om fame ti
ders heltar og om nordisk stordom.
Ogsa det gam Ie spraket har oppteke humanist
ane. Dei gamle historiene har ei sprakform som star
mykje nrerare moderne islandsk enn moderne norsk.
Truleg var den spriiklege avstanden noksa stor ogsa
mellom 1500-talets norske talemal og spraket i dei
gamle b0kene. Men kunne vi dra tilbake i tid a og
h0yre talemalet i 1500-ara, trur eg vi skulle bli over
raska over kor mykje av det gamle spraket som enda
levde da. Ei gruppe pa den tida som kunne srerleg

J ens

I margen til h¢yre for pita sees opptegnelsen am
Rinde i Sannidal.
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mykje av det gamle spraket, var dei lovkunnige. Lo
vene var enno pa den tid a pa norr0nt sprak.
Men ogsa kyrkjemannen Jens Nilss0n har kunna
mykje norr0nt. Og i reiseoppteikningane etter han
kan vi sja glimt av interessa for gamle ord. Reise
f01gjet hans fer i 1593 vestover over Lier, og ror over
utl0pet av Drammenselva, da star det «... saa kom
wi udj Drems aa, som kallis paa gam mel Norske
DragellerDrummen ... » (YngvarNielsen 1885: 83).
Det fell lett a tenkje seg at det er biskop Jens sj01v
som har gjeve skrivaren sin denne opplysningen om
kva elva skulle ha heitt pa gammalnorsk. Ein slik
titen episode syner at dei var godt medvitne om at
der hadde funnest eit eldre steg av det norske spra
ket, og vi far eit glimt av at det gammalnorske har
yore eit objekt for desse menneska si lrerde inter
esse.
Men no rna vi kome oss framover til Jens Nilss0ns
bes0k pa Rinde.

Jens Nilss~n kopierer ei
middelalderbok
Sjuarskrigen mot svenskane fekk det tragiske ut
slaget at Oslo vart brent av innbyggjarane, for at fi
end en ikkje skulle ha noko a hente der. Jens Nilss0n
var pa denne tida rektor for skulen i Oslo. Som sa
mange andre matte han r0mme, og som sa mange
andre f6r han vestover til Telemark. Med seg i reise
kista si har han hatt ei flott, stor skinnbok fra mid 
delalderen. Boka var skriven pa Island ca. ar
1325, og ho inneheldt kongesoger. Av seinare lrerde
vart ho kallar <dOfraskinna», som kan omsetjast til
bokmal med «h0vdingenes (skinn)bok». Dette
namnet fekk ho fordi det var teikna to kongeportrett
fremst i ho.
Jofraskinna er no borte, det er berre 4 blad og
nokre smarestar att av henne. Ho gjekk med i K0
benhavns brann i 1728.
Korleis veit vi at Jens hadde boka? Fordi han ogsa
i reisekista si had de ein bunke kvitt papir og pennar
og blekk. Oppi all elendigheita med krig og naud og
flukt har den elles travle oslohumanisten plutseleg
fatt betre tid. Tida brukte han godt, for han tok fatt
pa a lage ei avskrift av JOfraskinna. Han gjekk grun
dig til verks. Vi kan sja at han skreiv av dei gamle
orda pa ein heilt uvanleg n0yaktig mate for a vere
pa den tida. Vi har i dag att 180 blad av arbeidet
hans (dvs. handskrivne 360 sider). Desse ligg i dag i
handskriftsamlinga ved Det Arnamagnreanske
Institut ved K0benhavns Universitet, under numme
ret AM 37 folio .
I lange stykke er Jens Nilss0ns avskrift den eina
ste kjelda vi no har til kva som stod i JOfraskinna.
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Det finst ogsa seinare avskrifter av delar av
JOfraskinna, tekne rundt arl700, men Jens Nilss0ns
kopi er merkeleg nok meir n0yaktig enn dei yngre
arbeida. Dette er ting eg har unders0kt i mi doktor
avhandling. Der har eg ogsa laga ei vitskapleg av
skrift av heile f0rste tredjeparten av Snorres konge
soger (ca. 250 sider), pa grunnlag av Jens Nilss0ns
avskrift i AM 37 folio. Etter fire ars arbeid med AM
37 folio kjenner eg meg kvalifisert til a skryte av
Jens Nilss0ns innsats: Han gjorde her eit arbeid av
stort omfang og av seers h0g kvalitet.
To ord om teksten i JOfraskinna: I all hovudsak er
det same teksten som vi kjenner fra yare dagars mo
deme Snorre-utgaver. Det er ikkje store skilnader nar
det gjeld innhald.

J ens Nilss~m er pa Rinde
i maidagane 1567
Det er avskrifta hans av JOfraskinna som fortel
oss at Jens Nilss0n heldt seg pa Rinde i Sannidal i
mai 1567. Nar han kom dit, og kor tid han for deri
fra, det veit vi ikkje. Vi veit heller ikkje - sa vidt eg
kjenner til - kven som var bonde der pa den tida.
Men garden var kyrkjegods fra katolsk tid, opplyser
bygdeboka. Det er nemnt ein Povel pa Rinde i 1528,
og Eivind, seinare Olav, brukte Rinde til 1620, skriv
bygdeboka (s. 215). Kan hende var ein av desse pa
garden i 1567?
At magister Jens var der, veit vi derimot heilt sik
kert. Han har nemleg skrive det sj01v i JOfraskinna
avskrifta si, AM 37 folio. I ein ornamentert stor bok
stay som han m0ysommeleg har teikna av pa blad
103, skriv han nemleg: «Ritad a Rindini i
Sanikiudalsokn than .xxi. Maij ar 1567 IOANNES
NICOLAI OSLOENSIS» (sja figur). Det er norr0nt
og latin for «Skrive pa Rinde i Sannidals sokn den
21. mai ar 1567, Jens Nilss0n av Oslo». Fleire andre
stader i handskriftet gjev han datoar. Vi kan ut fra
dei sja at han ma ha yore pa Rinde minst fram til og
med 25. mai (<<25 Maii. Ipso die trinitatis in rindene,
I.N.O», skrive side 154 i AM 37 folio).
Sj0lv om det ikkje er sa mykje informasjon i slike
sma margnotar, er det likevel veldig moro a treffe pa
konkrete opplysningar som 1500-talshumanistane
ein sjeldan gong set pa papiret nar dei arbeider med
norr0nt stoff. Dei hadde elles ikkje for vane a opp
lyse noko som heist om korleis dei gjekk fram i stu
diet av dei gamle sogene. Tenk, for eksempel, kor
flott det hadde yore om Peder Clauss0n Friis hadde
skrive ned litt om kva b0ker han hadde i sitt arbeids
rom, og om korleis han vurderte og brukte dei for
skjellige tekstane! Men nei, kjeldene hans ma vi
p0nske oss fram til pa eiga hand.
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Dei har kunna norr0nt
i Noreg pa 1500-talet
Nar det gjeld Jens Nilss0n, m0ter eg ofte sp0rs
malet om korIeis han kan ha leert seg det norr0ne
spraket. Vi veit ikkje om at han har leert hos
islendlngar eller hatt islandske assistentar, slik som
var van leg for leerde seinare, pa 1600-talet. Eg mei
ner han rna ha leert spraket sjolv, i det norske miljoet.
Han hadde dessutan god kjennskap til norske
opprinnelege dialektar og mange slags gamle skrif
ter. Det er ei overdriving nar det vert hevda at kjenn
skapen til norront 1 Noreg bratt var borte etter svar
tedauden midt pa 1300-talet. Seerleg embetsmennene
har kunna det gamle spraket mykje lengre enn vi er
vane med a tru.
Med den pastanden endar dette vesle stykket. Men
sja boklista, der star det kor du kan finne meir om
denne perioden, og om Jens Nilsson. Du finn og stoff
om del andre humanistiske norske forfattarane.

Bokliste
Om Jens Nilssfln og andre av 1500-talets humanistar,
sja:
Norges litteralUrhistorie. Bind 1:
Fra runene til Norske Selsknb. 1974.
Redigert av Edvard Beyer. Oslo: CappeJen.
A history of Nordic Neo Latin Literature. 1995 .
Edited by Minna Skafte Jensen .
Odense University Press.
For skrifter av Jens Nilssfln, sja:
To og tredive Prcedikener holdt i Aarene J578
1586 av M. lens Nilss¢n, jjerde evangeliske
superintendent over Oslo og Hamar stifter. 19 17.
Utgave med innleiing, ved Andreas Brandrud og
Oluf Kolsrud. Kristiania: Aschehoug.
Biskop lens Nilss¢ns visitatsb¢ger og reise
optegnelser J574-1597.
Utgave ved dr. Yngvar Nielsen, Kristiania 1885.
Rune Kyrkjebfls avhandling (tiJgjengeleg ved
universitetsbiblioteket i Bergen):
Heimskringla 1 elter lofraskinna. Karakteristikk av
tekstvitna samt tekstkritisk utg&ve av lens Nilss¢ns
avskriji i AM 37 folio. 2001.
Bergen: Nordisk institutt, Universitetet i Bergen.

Nye medlemmer!
Kjenner du noen som er interessert i abli
medlemmer av Sannidal Historielag, ta
kontakt med en i styret. Da vii det bli
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To bilder ved Kil bedehus fra ca. 1920 - 1930
Bildet til h0yre er
tatt ca. 1920 og vi ser j
venstre kant to hvite
hus. Det 0verste er
Bergland, bygd i 1880
av Jens Tellefsen Fjell
myr. I dag bor Ingrid
Bratland her.
Det
andre
er
Bratane I, bygd i 1892
av Ole Neste fra Val
dres. Senere var det
Holte som hadde hu
set. I dag har Marit og
Roy Halvorsen bygd
nytt hus pa dette ste
det.
Neste hus med
kvist er bygd i 1890 av
Albert Albertsen fra Arendal. I 1906 kj0pte Ja
kob J0rgensen S0ndb0 huset, og det er fremde
les i familiens eie.
Bygningen til h0yre er Kil bedehus, innviet
25. oktober 1891. I dag erdet Sannidalsspeideme
som eier huset.
Det hvite huset til h0yre er Fjellstad, bygd i
1907 av Marie og Halvor Halvorsen. Huset har
vrert i familiens eie i aile ar, og i dag bor Margot
Nilsen her.
Nederst pa bildet er Fagerli til venstre. Huset
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er gammelt, trolig bygd av smed Jakob Jensen
fra Bamble. Senere eier var Lars H0iesen og hans
famjlie.
Huset pa den andre siden av veien er Foss
heim, bygd omkring 1865 av Marte Andersdotter
Hovst01. I 1883 ble det kj0pt av Herman Halv
orsen Fossheim. I dag bor Sigrun Blesvik her.
Bildet til venstre er tatt ca. 1930 og viser
S0ndb0s hus til venstre. Det neste er Yang, bygd
i 1923 av Lars Larsen og solgt til Gunnar Knut
sen i 1929. Hu
set er fremdeles
i familiens eie.
Sa ser vi be
dehuset.
Huset
til
h0yre er Rom
nes, bygd i 1930
av Johan Martin
Ellingsen Rom
nes. I dag bor
Liv Grimsgaard
og Odd Hilmar
R0dsvik j huset.
Disse to bil
dene har vi filtt
lane av Tor
Strand i Kil.

O.T.
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SannidalH smorag
telle at det ble arrangert vevkurs pa Farsjo skole om
sommeren i skoleferien, og at hennes mor, Margrete
Kurdol, var med i Husmorlagets styre. De hadde sine
moter pa Gimle til tyskerne beslagla det under kri
gen. Da holdt de moter pa Frikirken i Rindebakken
en tid, men senere ble det til at de hadde motene
rundt om i hjemmene i de forskjellige deler av San
nidal.
Husmoriaget hadde i mange ar arbeidsstue for
bam, og det var meget populrert. Det kunne vrere fra
10-15 og opptil 58 jenter og gutter som var med. I
1969 var det Marit Ellingsen som var leder for
arbeidsstua, med Hildur Eikehaug og Gunvor
Thorbjornsen som hjelpere. Det var da 18 jenter med.
I arene som fulgte var det mange jenter og gutter
som hadde glede av a vrere med i arbeidsstua, og det
hele ble avsluttet med en fest og utstilling. Andre
som var med som hjelpere i arbeidsstua: Arna Holte,
Gunhild Nyland, Karin Tonstol, Anne Synnove
Gronstad, Inger Liv Libekk og Marit Halvorsen.
Husmorlaget arrangerte ogsa sykurs for voksne
darner i midten av 1960-arene med Magdalena
Wastol som instruktor.
Husmorlaget var aktive ogsa pa andre omrader. I
1961 ble de spurt av sogneprest Kjell Meyer om de
kunne ta jobben med a stelle til festen for gull
konfirmantene. Det var meningen at dette skulle ga
pa omgang mellom foreninger i bygda, men husmor
laget syntes det var moro, og
de holdt pa i nesten 30 ar, helt
fram til 1988.
Gunhild Nyland forteller
at de arrangerte gullkon
firmantfestene i Sanitets
huset i Kil (Kil gamle skole).
Det forste aret i 1961 serverte
de ertesuppe med rundstyk
ker, og kaffe og blotkake.
Men de fant ut at de ville ha
lapskaus, og slik ble det hele
tiden. De var ogsa sammen
med pastorene Halvorsen og
Ek, og begge var greie.
Husmorlaget startet med
arbeidet til festen pa lordag,
og aile hadde sine faste job
ber, sa det gikk veldig greit,
noen med maten pa kjokke
Her er de fra Sannidal Hllsmorlag som i mange ar var med og stelte til ved net og noen med bord og
gllllkonfirmantfestene. Fra venstre ser vi: lohanne Paulsen, Hildllr Eikehaug, pynting i salen.
Nar en blar i den velsk
Klara Larsen. Anda Kristiansen, Gunhild Nyland, Gunvor Thorbj¢rnsen og
revne protokollen som GunIngrid Bratland. Bildet er fra 1964.
Sannidal Husmorlag ble stiftet 22. november
1932. I et referat i Vestmar fra den gangen heter det:
«Det ble arrangert et mote pa ungdomslokalet
«Gimle» den dagen med Meta Biorn som foredrags
holder. Det motte fram en masse mennesker, bl. a.
60 barn som skulle se pa en utstilling av ting som
ble laget pa foreningens arbeidsstuer for bam.
Pa motet ble det valgt et styre som besto av: Bibi
Gundersen, Vadfoss, formann. Fru Tora Thorbjorn
sen, Sannidal, fru Lovise Haugen, fru Gunhild Kris
tiansen, Kammerfoss, fru Olga Lindheim, Kil.»
Laget ble medlem av Norges Husmorforbund, og
om dette star det i Aschehougs leksikon: «Den for
ste husmororganisasjon i Europa var Oslo Hjemme
nes Vels forening. Hjemmenes Vels landsforening
ble stiftet 1915, i 1933 ble navnet endret til Norges
Husmorforbund, en upolitisk organisasjon av hus
modre fra by og bygd.»
Sannidal Husmorlag var i tiden etter starten ak
tive med moter og kurs pa Gimle. Det var mange
som var med fra hele Sannidal. Mens Sannidal sani
tetsforening tok seg av det helsemessige blant folk,
stod Husmorlaget for opplrering i praktiske ting som
matlaging, sykurs og vevkurs, samt arbeidsstue for
bam som ble Husmorlagets hovedoppgave.
Matkurs ble arrangert med Signe Jarandsen som
instruktor, vevkurs med Kjellfrid Lofthaug og sykurs
med Linge Landgard. Else Kurdol 0mes kan for
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Det var mange blide unger pa arbeidsstuas avslutningsfest for h¢stkurset 1986.
hild Nyland har, sa er det et navn i forbindelse med
Husmorlagene i distriktet en ikke kan komme
utenom, og det er Borghild With fra Krager0. Hun
var med i en arrekke og var bL a. en ypperiig toast
master i en alder av 82 ar, ved kretsm0tet i Krager0
i 1971.
let avisreferat fra 1977 kan vi lese hva Husmor
lagene i Telemark hadde som aktiviteter. Det var
1474 barn som hadde va:rt pa arbeidsstuer, 528 bam
i Jagenes barneparker, 94 barni 5-6 arsklubber osv.
I alt var det 2170 barn som hadde glede av det arbei
det som husmoriagene drev.
Det hadde ogsa va:rt aktiv studievirksomhet innen
lagene. Det hadde va:rt 64 studieringer med nesten
600 deltagere.
I alt var det 25 lag og tre grupper med til sammen
1136 medlemmer i Telemark krets.
San nidal Husmorlag var i Treungen-Krager0
gruppen som besto av lagene fra Treungen, Drange
dal, Kroken, Helle, Krager0, Levang og San nidaL
San nidal Husmorlag har alltid va:rt gavmilde med
~

/

Lag og foreninger i Sannidal
I «Bygd ebok for Sannidal og Skat0y»,
bind III, er det skrevet om forskjellige lag
og foreninger i bygda, men ikke aile er
kommet med. Sannidal Husmorlag var eU
av demo Er det noen som har opplysninger
om andre lag e. I. som burde vrert omtalt,
vii vi gjerne ha det i «Arven».

~
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de kronene de har fatt sam let sammen. Da de i 1980
fikk va:re med pa sommerbingoen i Kil sammen med
fire andre foreninger, ble det enda mer penger a dele
ut. I 1981 hadde de f01gende liste med gayer:
Kr. 1.000,- til Kil Bedehus
« 1.000,- til Sannidal Skolemusikkorps
«
500,- til Historielaget
«
100,- til Menighetsbladet
« 2.000,- til Sannidal Aldershjem
(l¢ftestol).
Slike lister hadde de i flere ar, sa det er mange
tusen kroner som er gitt til gode formal i Sannidal.
I flere ar hadde ogsa Husmorlaget i Sannidal, hver
sommer, to husm0dre pa en ukes gratis ferie.
Tirsdag 4. september 1984 hadde laget m0te hos
Marit Halvorsen pa Heglandsveien. Nesten aile med
lemmene m0tte opp. Den kvelden diskuterte de ned
leggelse av lager. Men de ville fortsatt pr0ve a drive
med arbeidsstua og gullkonfirmantfestene, og selv
f01geJig bingoen som det ble sa mange penger av til
glede for mange i bygda.
I 1985 gikk Sannidal Husmoriag over i historien
og ble drevet videre som et lokalt husmoriag.
Etter krigen har f01gende va:rt led ere av Sanni
dal Husmorlag:
Ragna L0nnel ar, Ingrid Jacobsen 4 ar (hun var
ogsa lagets a:resmedlem), Hildur Eikehaug 6 ar,
Gunvor Thorbj0rnsen 1 ar, Gunhild Nyland 17 ar,
og 9 ar uten formann. Kasserer i mange ar var Ing
rid Bratland. Sekreta:rer var Marie Wang og Gun
hild Nyland.

O.T.
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Fire fine fr¢kner fra Farsj¢

lforbindelse med innsamlingen a v gamle bilder som Sigmund Heldal driver for Sannidal Historielag,
fikk han for en tid tilbake dette bilde t av Magne Kurd¢l. Det er fire j enter fra Farsj¢, og fra venstre ser
vi: Henriette Braten, f¢dt Gundersen, Liv Aasen, Agnes Aarlid, f Farsj¢ og Anne Aarlid, f Farsj¢. De
to sistn evnte var s¢stre. Bildet er taft pa Nordgarden, Farsj¢.
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Dame-klubb i Sannidal feirer 50 ar

Her ser vi enforsamling av damer fra Sannidal pa Victoria Hotell for afeire 50 ars jubileum i klubben de har.
De har alle funnet seg en mann fra Sannidal, selv om de fleste kommer fra andre steder. Damene er fra
venstre: Inger lohanne Fuglestvedt fra Porsgrunn, Solveig St¢en fra Gjerstad, Gunhlid Nyland fra Sauhe
rad, Ingrid Lofthaugfra Oslo, Aslaug Menstadfra Hagevoll, Signe Torsdalfra L¢nner¢d, Aslaug Haugom fra
Vegarshei og Valborg Hegland fra S(lJndeled. Disse damene startet sin klubb i 1950 og har hatt regelmessige
tref! i over 50 ar. Klubben har i aUe ar hatt utlodninger pa sine m(IJter og spart pengene. Disse ble brukt til
gaver til forskjellige institusjoner og lag i bygda, blant annet til utstyr til Sanitetshuset i Kit. Det er ogsa blitt
gitt bel¢p til innsamlinger til utstyr til sykehusene i Skien bl. a. Tilsammen har dette blitt et bel¢p paflere tusen
kroner. Bildet har vifatt lane av Gunhild Nyland .

. Hygge/ig sommerkveld pa Bygdetunet
Torsdag 9. august var alle som har very i Sanni
dal Historielag, innbudt til en helt uformell «kaffe
og prate»-kveld pa Bygdetunet, sammen med sine
respektive.
18 personer m0tte fram, og det ble en koselig
sammenkomst i fint sommervrer. Neste ar haper vi
enda flere finner veien til Bygdetunet.
Ref.

v
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«AnsiktsI~ftning»
Sannidal Bygdetun
I sommer har Historielaget arrangert 5 dugnader
pa Bygdetunet. Det har vrert rakt, malt, ryddet og
tjreret. Dette har vrert svrert vellykket og vii bli gjen
tatt neste ar. Vi kommer til bake med flere bilder i
neste nummer.

'\

H 0 STM0 TE
Sannidal samfunnshus
torsdag 25. oktober kl 18.30.
Lysbildekaseri ved kultunninne
registrator j Vestfold, Tor Bjorvik:

«KuIturminner i utmark»
~

Allsang - Utlodning - Bevertning.
Styret
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Her ser vi Olav Bratane, Ragnhild Wasj¢ og Petter
Wellek Baann pa denf¢rste dugnadskvelden. Denne
ble brukt til klargj(IJring av plassen for sommerens
bruk.

15

Returadresse:

Sannidal Historielag
Adr: Ragnar Gr0nasen,
Holtsvingen 20 B
3766 Sannidal

Sannidal Historielag
- styret og komiteene i 2001
Styret:

Leder Ragnar GnMasen
Nestleder Reidun heldal
Sekreta:r Marit Halvorsen
Kasserer Greta MUlier
Styremedlem Knut M. Skarvang
Varamenn:
I. Marit Sn0as
2. Inger Kristine Bratland
3. Ole Wast01
4. Olav Tveitereid
Bygdetunkomiteen: Leder Per Thomas Svenum
Knut Asbj0rn Skarvang
Olav Bratane
Tor Wast01
Petter W, Baann
Kjellfrid Enggrav
Kari Nyland
Torveig Skarvang
Festkomiteen:
Sigrun Bratane
Kari Olsen
Marit Halvorsen
Ellen Bjerva
Anne Sofie Ardalen
Roy Halvorsen
Reidar Marcussen

Varamenn :

Kjellfrid Enggrav
Judith Nesland
Isak Wasj0
Hans J0rgen Rinde
Redaksjonskomiteen for «Arven»:
Oddvar Tobiassen
Simon Nyhus
Ragnar Gr0nasen
Kasserer Liv Gr0nasen
Grendemenn:
Kj01ebr0nd: Alf Martin Dalen
Farsj0:
Ragnhild Svenum
Refsalen:
Sigmund HeJda\
Holtane:
Sigrid Tveitereid og
Ragnhild Wasj0
Finn Jensen og Marit Halvorsen
Kil :
Mo:
Anne Synn0ve Gr0nstad
Vadfoss:
Helene St0yl
Ingen)
(Helle:
Revisorer:
Bjarne Lien
Knut Asbj0rn Skarvang
Valgkomiteen:
Kjellfrid Nyhus
Kai Oddaker
Alf Martin Dalen

[var Byholts samlinger apnet i Gjerstad
S0ndag l.jul i i ar stod Gjer
stad Historielag for apning av
Ivar Byholts samlinger pa garden
0vre R0ed . Det har va:rt gjort en
betydelig dugnadsinnsats for a fa
huset og omgivelsene i stand.
Ivar Byholt bodde he Ie livet
pa Vestjordet pa L0nne i Sanni
dal. Foreldrene hans hadde flyt
tet dit fra Gjerstad, og derfor var
det mange redskaper, husgerad
og m0bler derfra pa Vestjordet.
En del gjenstander kj0pte Ivar
ogsa pa auksjoner rundt om, og
etter hvert bygde han opp et helt lite museum i 2.
etg. pa Vestjordet. Dette testamenterte han til Gjer
stad Historielag, og derfor holdtes arrangementet
pa 0vre R0ed.
Ordf0reren i Gjerstad foretok den offisielle ap
ningen , og det var taler av formannen i Ivar Byholts
Minne, Torstein Skaali, og en annen primus motor,
Olav Ulltveit-Moe.

Under en bespisning pa laven hilste Ragnar Gr0n
asen fra Sannidal Historielag og 0nsket hjertelig til
Iykke ved a overrekke en plante. Han fortalte ogsa
litt om Ivar Byholt og hans gj0ren og laden i Sanni
dal.
Det var morsomt a se Ivars ting utstilt i Gjerstad,
og aile lokalhistorisk interesserte sannid01er opp
fordres til a ta turen til 0vre R0ed.
Ref.
Sats og trykk: Krager0 Aksidenstrykkeri

