
Nr 74 
212005 

25. argan9 

ARVEN 
 ISSN 0800-2347 

MELDI NGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG 


Vare alne under 2. verdenskrig 1940-45 

8. mai 2005 ble 60 arsdagen for 

freden i 1945 markert ved bautaen 
ved Sannidal kirke. Bautaen ble 
reist i 1946 til minne om de fra San
nidal som fait i krigen . Det var Olav 
Tveitereid som holdt minnetalen, 
og han sa bl. a. at Norge ble okku
pert av en forholdsvis Iiten styrke 
tyske soldater i 1940, og at landet 
overhodet ikke var forberedt pa 
krig. 

Tveitereid sa videre at fred ikke 
er selvsagt, og at det er var plikt a 
verne om den. Han leste sa opp nav
nene pa de som star pa bautaen. 

Vi gjengir her navnelista, med 
de opplysningene Trygve Braat¢ fra 
Skat¢y har kommet fram til etter et 
omfattende arbeid i 2005 . 

Halvor Kittilsen, Kil. 
F¢dt 13/21890 i Sannidal. 49 at-. 2. 
maskinist pa DIS «Eika». Omkom 
2911 1940, torpedert av U-S 1. Per Pedersen Berg, Kj¢l ebr¢nd. 

F¢dt 27/31911 i Sannidal. 30 ar. Pumpemann pa 
Arvid Henry Kittilsen, Kit. MIT «Caledonia». Omkom 28/4 1942, torpedert 

F¢dt 711 1923 i San nidal. 17 ar. Le ttmatros pa DIS av U-96. 
«Eika».Omkom 2911 1940, to rpedert av U-SI. 

Karl Andreas Jensen, Helle. 
Nils Pedersen, Kj¢lebr¢nd. F¢dt 1/7 1891 i Krager¢. 48 ar. Donkeymann pa DIS 

F¢dt 29/7 1918 i San nidal. 21 3r. M atros pa DIS «Eika». Omkom 2911 1940, torpedert av U-S1. 
«Silja». Omkom 1012 1940, torpcdert av U-37. 

Erling Andreas Gundersen, Helle . 
Nils Kris tiansen, Kil. F¢clt 12111 J901 i San nidal. 40 3r. Batsmann pa SIS 

F¢dt 9/7 1907 i San nidal. 32 3r. Fyrb¢ler pa DIS «Equipoise». Omkom 26/3 1942, torpedert. 
«Silja». Omkom 1012 1940, torpedert av U-37. 

Einar Einertsen, Kil. 
Peder Pedersen, Kil. F¢dt 19/5 1900 i Sannidal. 42 3r. EJektriker pa MIS 

F¢dt 10/1 1913 i San nidal. 29 ar. Kanoner pa MIS «Chr. Knudsen». Omkom 10/41942, torpedert av 
«Leif». Omkom 2812 1942, torpedert av U-6S3. U-8S . 

Olav Tveitereid holdt talen ved bautaen. Med det norske flagget Einar Barland, 
og med krigsseilernes j7agg Emil Robertsen. 



Konfirmantleirpa Ris(tJya i 1963 


Fra Thor Wast¢l har vi fatt dette bildet fra 
konfirmantenes leir pa Ris¢ya, antagelig i 1963. 
Bak fra venstre: Knut-Elling Pedersen, Knut 
Herregaarden, Helge Olsen, Knut Magnar Eg

1905 - 2005: 

Sannidal i de 

siste 100 ar 


Som f¢r nevnt, vii vi i ar kornrne ut med 
et ekstranummer, f¢rst og frernst viet hendel
ser de siste 100 af. Vi tar sikte pa a utgi dette 
i september. Men for at denne ekstrautgaven 
skal bli mulig, trenger vi innspill fra leseme. 
Har dere noen minner, eller bilder, vrer sni ll a 
ta kontakt med redaksjonen! 

(Se ellers «Sannidal i 100 ar!» pa s. 15 i 
forrige Arven, nr. 73.) 

gum, Thor Oddvar Wast¢l, Birger Homleid og 
Knut-Arne Solbakken. 1femte rekke fra venstre: 
l¢rgen Eikehaug, Kjell-Rasmus Eidet, Kjell 
Kvilekval, Per Waasj¢, Carl-Olav Carlsten, 
Hans-Olav Brent¢y, Anders-l¢rgen Gaserud og 
Helge Gunnar Holt. I fjerde rekke fra venstre: 
Karin Lindheim, Torill Pedersen, Undis Ander
sen og Eldborg Landsverk. I tredje rekke fra 
venstre: Marion He imda I, Astrid Hagelia, Ka
ren S¢rdalen, Lise-Bj¢rg Solli, Aase-Marit Moe, 
Bj¢rn Sveinungsen og Willy l¢lle. I annen rekke 
fra venstre: Grethe-Liv Schulze, l¢rild Menstad, 
Karin Gundersen, Astrid Skarvang, Odny Heim
dal, Bj¢rg Lindheim, Anne-Sofie Asen og Ingunn 
Halvorsen. I f¢rste rekke fra venstre: Inger 
«Vesla» Thorbj¢msen, Ema Dalen, Grethe Gus
tavsen, Karin lohanne Braaten (leder), Otto 
Halvorsen (prest), Tone Lofthaug (leder), Aslak 
Lofthaug (leder), Anne Dobbe, Helen Gunder
sen, Liv-lorunn Haugom og Helene Eikenes. 
Barnet som sitter pafanget til presten, kan vcere 
hans yngste datter, Sissel. 

ARVEN 2 



Oldemorsto ene 

fra Krager0 


Av Solveig L¢nne Christiansen 

Fra en av yare lesere, Hans J0rgen 
Lonne, har vi fatt denne al·tikkelen om 
«Oldemorsstolene fra Kragero», som er 
sk.·cvet av hans soster, og som vi her 
gjengir. Artikkelen er skrevct i 1995 i 
«Lonnebladet», et lite familieblad med 
slektshistoriske notater og historier 
knyttet til Lonne-slekta. 

Min bror, Hasse L¢nne, har gjort meg oppmerk
som pa interessen for gamle stoler i Sannidal 
Historielag. Siden vi ogsa har yare r¢tter i Sannidal , 
har vi tatt frem en gammel artikkel fra vart familie
«L¢nneblad» SOT'1 nettopp handler om stoler fra 
Krager¢/Sannidal-distriktet. Den Iyder som f¢lger: 

Da mor og fars bo ble delt mellom oss seks s¢s
ken, fikk vi hver var av de kjcere, gamle bjerkestolene 
som vi hadde Ievd med i oppveksten. Hvor kom de 
egentligfra? 

En kveld i 1986 fikk jeg mor, Sia L¢nne, til a 
fortelle sin versjon av historien: Som nyforlovet i 
1917 var mor og far, Ole Ingvald L¢nne, pa bes0k 
hos fars bestemor, Margrete L¢nne, som da bodJe i 
Bi¢rneveien i Krager¢. Mor, som var svcert opptatt 
av vakre ting, beundret stolene i stuen hennes. «01 
demor», som hun ble kalt, ville helt spontant gi de 
seks stolene til mor og fars nye hjem. Det ville de 
ikke ta imot. 

Da oldemor, Margrete L¢nne, d¢de i 1933, fikk 
mor og far to av disse stolene. Hun hadde da bodd i 
noen ar pa «gamlehjemmet» i Sandefjord. Var far
far, Ingvald O. L¢nne, var d¢d allerede i 1931 , men 
farmor, Karen Tomine (f¢dt Tyvand), hadde de 0v
rige stolene hos seg. Da hun som gam mel flyttet hjem 
til mor og far i Radhusgaten, fulgte stolene med. 

Ved bes¢ket i Krager¢ hadde oldemor fortalt at 
stolene var kj0pt pa auksjon mange ar tidligere. Den 
gang ble det sagt at stolene antagelig var 150 ar 
gamle. De kunne altsa ha vcert fra f¢r 1800, etter 
henncs mening. 

Mor fortalte ogsa at oldemor var en fin og for
nem skipperfrue som alltid matte stryke hatteband 
og pusse hattefj<er f¢r hun gikk ut pa visitter! Hen
nes mann, Ole Olsen L¢nne, d¢de i 1915, sa hun var 
blitt enke den gang mor og far var nyforJovet. 

Hvor gamle er stolene? 
Det er lite trolig at stolene er sa gamle som mor 

mente. Mer sannsynlig er det at de stammer fra sen-
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empire-perioden, som i Norge var rundt 1830-50. 
Mange impulser kom fra Danmark, men ogsa fra 
Tyskland hvor begrepet Biedermeier ble brukt. Fra 
nitt oppslagsverk, «Internasjonal M0belhaandbog» 
(K¢benhavn 1972), har jeg funnet en norsk stol ut
f¢rt i Oslo ca. 1830. Den har mange likhetstrekk med 
«oldemorstolen»: samme utforming av forben oh 
bakben, enkelt ryggbrett og utskjceringer i seJve tre 
verket pa stolens rygg. I tidlig empire var intarsia 
mer vanlig (motiv innlagt i andre tresorter) . 

Hasse L¢nne har hatt kontakt med fagsekret<er 
Inger Gogstad ved Berg-Krager¢ Museum, som 
viser til en gruppe m¢bler fra Sannidal Bygdetun, 
gjengitt i publikasjonen «Arven»*. Hun sier: «Som 
du vii se, er stolen pa bildet (<<oldemorstolen») lik 
de fire som befinner seg pa Sannidal Bygdetun. Disse 
er en gave fra Karen Aatangen, datert 1840-1860, 
senempire. Fra 1750 er de nok ikke, men de kan godt 
vcere laget i Krager¢. Det fantes bl. a. en dyktig 
m¢belsnekker i Kil, Tore Tellefs¢n (f¢dt 1779). Han 
var riktignok mest kjent for den typiske Kiilstolen, 
men vi regner med at han ogsa har laget andre typer 
m¢bler. » 

" 	 llildet med stolene pa Sannidal Bygdetun vises i 
<<.Arven» nr. 18 (nr. 3 i 1986). 
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• • lone v rlge 
og 190 okus 

pa vellykket arsm0te i Sannidal Historielag 

Det er alltid kjempe

oppslutning om arsmfStene i 
Sannidal Historielag, sa ogsa 
denne gangen. Rele 130 per
soner var m0tt fram da for
mannen 0Dsket velkommen i 
Samfunnshusct om kvelden 
den 7. april. 

Formannen orienterte om en del 
aktuelle saker for laget, bl.a. det 
dugnadsarbeidet som rna gj¢res pa 
Bygdetunet denne sommeren. 
Dessuten kom han inn pa lagets nye 
intemettside 

(www.sannidalhistorielag.nol. 
som na er i virksomhet. 

Alle arsm¢tesakene gikk som 
vanlig raskt unna. Bade arsberetnin
gen, lest av Knut M . Skarvang, og 
regnskapene, lagt fram av Greta 
Muller, ble vedtatt uten merknader. 

Valgene ble prikkfritt ledet av Alf 
Martin Dalen . Det var gjenvalg i 

Arsm¢lel samletfolkfra hele dislriklel. Her sitter no en 
fra Helle, og i bakgrunnen ser vifolkfra Kroken. 

nesten alle verY, og i B ygdetunkomiteen ble det valgt 
inn flere enn vedtektene tilsier, med arsm¢tets god
kjennelse (se annet sted i dette bladet). 

Ogsa denne gangen satt Dagfinn 0yvang ved pia
noet og spilte til allsangen, som selvf¢lgelig var en 
hyllest til varen. 

I en lang matpause som den driftige festkomiteen 
hadde ansvaret for, bie det solgt lodder for 10.000 
kr.! Det var mange fine premier, bl.a. dreide boiler 
og fat fra Kristoffer Holt. 

Unionen rued Sverige og 1905. 
Myter og virkeHghet. 

Dette var tittelen pa foredraget pa arsm¢tet, holdt 
av Nils I var Ag0y, professor i modeme historie ved 
H¢yskolen i Telemark i B¢. 

F¢r Ag¢y slapp til, orienterte formannen litt omNils Ivar Ag¢y, professor i moderne historie ved 
de to folkeavstemningene i aret 1905. 13. august 

H¢yskolen i Telemark i B¢. 
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stemte man for a vise at man var enig i Stortingets 
vedtak om opplosning av unionen. 99,95% var enig. 
I Sannidal ble det avgitt 464 ja-stemmer og ingen 
nei-stemmer. 

Den 12. og 13. november skulle folket avgjore 
om det nye Norge skulle vcere kongedomme eller 
republikk. I vart distrikt ble det agitert sterkt for re
publikk, idet bade statsdld Gunnar Knudsen, stor
tingsmann Peder Rinde og avisene «Varden» og 
«Vestmar» var for republikk. 

Pa landsbasis var det 21 % republikanere, og i 
Telemark heIe 43,5%. Men sannidolene gikk helt pa 
tvers av dette. Her var det bare 4,9% som stemte for 
republikken. 

Agoy begynte sitt foredrag med a si at han var 
meget imponert over oppslutningen om arsm¢tet til 
Sannidal Historielag. 

Agoy skisserte bakgrunnen for unionen mellom 
Norge og Sverige, idet han fortalte om Napoleons
krigene tidlig pa 1800-tallet og hvordan Danmark
Norge kom pa fei! side, Napoleons side, etter det 
engelske «fIateranet» i 1807. Dette end te med de 
verste nodsar i norsk historie og deretter med at kong 
Fredrik 6. ved Kieltraktaten i januar 1814 matte av
sta Norge til Sverige. 

I Noreg fikk man i all hast laget grunnloven pi\. 
Eidsvoll i april og mai for svenskene gikk til angrep 
sommeren 1814. 4. november matte nordmennene 
godta at svenskekongen ogsa var konge i Norge. 

I Carl lohans tid som konge (1818-1844) ble det 
fra svenskenes side gjort gjentatte forsok pa a endre 
den norske grunnloven, ncerme de to rikene til hver
andre og styrke kongemakten. Dette ble gang pa gang 
avvist av det norske Stortinget. 

Etter hvert ble feiringen av 17 . mai motstrebende 

godkjent av 
kon ge n, og 
Agoy kalte 
arene 1835
1875 for 
« unlonens 
Iykkelige tid». 
Etter at de for
ste politiske 
partiene ble 
stiftet (Venstre 
og hoyre i Lars Jacob Moe Ledet trekningen, og 
1884), opp herviserhanframdetfinefatet som 
stod det oftere Kristofj(~r HoLt hadde gitt tiL utLodnin 
og oftere bitre gen. 
konflikter i unionen, inntil den sakalte «konsulat
saken» sprengte unionen i 1905. 

Agoy tok underveis og avslutningsvis i foredra
get for seg noen av de mest utbredte mytene om den 
svensk-norske unionen, for sa aavsanne demo 

En myte var at Norge ble stylt fra Sverige og ble 
utbyttet av svenskene. Men faktum er at Norge var 
et selvstendig kongerike med sin egen grunnlov og 
politiske institusjoner. 

En annen myte var at m~det for norske nasjona
lister var abryte ut av unionen, men det faktiske 
forhold er at praktisk talt ingen nordmenn ODsket a 
avskaffe unionen for langt u t pa 1890-tallet. 
Nasjonalistenes mil var a skaffe Norge en bedre stil
ling i unionen. 

En tredje myte var at det var sa vidt det ikke ble 
krig i J905, men noen reell fare for krig var det al
dri, avsluttet Agoy. 

Formannen delte ut blomsterbukett og innbundne 
«Arven» som takk for et meget interessant foredrag. 

Ref. 

Sannidal Historielag 
styret og komiteer i 2005 
Styret: Leder: Ragnar Gr0n asen, Lars Jacob Moe, 

Marit Halvorsen, Greta MUller, Knut M. 
Skarvang. 

Varamenn: Marit Sn0as, Inger Kris tine Bralland, 
Olav Tveitereid. 

Bygdetunkomiteen: Leder: Alf Martin Dalen, Knut 
Asbj0rn Skarvang, Olav Bratane, Aslak Rinde, 
Petter W. Baann, Kjellfrid Enggrav, Kari 
NyJand, Per Tangen, Isak Wasj0, Hakon 
Breimyr. 

Varamenn: 	 Hans J0rgen Rinde, Ole Wast01, 
Tor Wast01. 

Festkomiteen: Torveig Skarvang, Sigrun Bratane, 
Kari Olsen, Marit Halvorsen, Ellen Bjerva, 

Anne Sofie Aardalen, Tor Kr. Fjellheim, 
Lars Tore Lien. 
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Varamenn: 	 Kjellfrid Enggrav, Judith Johansen, 
Rol f K0hler. 

Redaksjonskomiteen for «Ar ven»: Oddvar Tobiassen, 
Ragnar Gr0nasen, Ove Bertelsen og Gunnar 
Aab0e. Kasserer: Li v Gr0nasen 

Grendemenn: 
Kj0lebr0nd: Alf Martin Dalen. 
Farsj0: Tore Farsj0. 
Refsalen: Sigmund Heldal. 
Holtane: Sigrid Tveitereid og Ragnhild 

Wasj0. 
Kit: Finn Jensen og Marit Halvorsen. 
Mo: Hanne Haugholt og Hakon 

Breimyr. 
Vadfoss: Helene St0yl og 0yvind 

Kristiansen. 
Helle: Ingen. 

Revisorer: 
Bjarne Lien og Knut Asbj0rn Skarvang. 

Valgkomiteen: 
Kjellfrid Nyhus, Kai Oddaker, Bjarne Lien. 
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Helles lokalhistorie: 
- . 

Halvo A drea 
B ntse (1825-1891) 

Bondegutten som vokste opp pa Skarbu 
gard og ble sakj,;rer, stortingsmann og 
til sist postmester i Porsgrunn. 

Vi skal ikke her ga mermere inn pa Halvor 
A. Bentsens yrkesaktive Iiv og politiske virk
somhet, men hans oppvekst pa Skarbu gard1 

og tilh~righeten til HeUe-samfunnet er av in
teresse for oss. 

Det aU vesentlige av denne historien er 
hentet fra Fredrik Hougens «Krager~-min
ner». 

Halvor Andreas Bentsen var fodt 23. oktober ] 825 
i Kragero. Han var eldste sonn av Engel Elisabeth 
og Arnold Bentsen. Han ble i 1857 gift med Bene
dikte Nicoline Svang, datter av skipsforer Bendix 
Svang og Nicoline Margrethe Beilegaard. Han ble 
sakforer og skribent, var gjentagne ganger ordforer 
i Kragero og stortingsrepresentant, og fra 1885 til 
sin dod i august 1891 var han postmester i Porsgrunn. 
(Bosatt i Solum). 

Hans far, Arnold Bentsen, hadde etter hvert blitt 
en fattig, gjeldsbunden mann, mens han var pa 
Skarbu, og gardsdriften var han ogsa uheldig med. I 
tiUegg tapte han en kostbar arveprosess pa Borteid. 

Fr. Hougen hadde ogsa blant sine mange ven
ner Arnold Bentsen, og ikke minst hans sonn, Halvor, 
og har i sine Kragerominner skrevet om Arnolds fat
tigdom: 

«Karene i barndomshjemmet (Skarbu) var h¢ist 
miserable. Bentsen har selv fortalt mig at en julaf
tens morgen var der ikke br¢d til den tallrike fami
lie. Arnold reiste til byenfor a borge en halv t¢nne 
rug. Utover dagen kom han hjem uten korn. Ingen 
k}¢pmann i Krager¢ hadde villet gi ham kredit. 

Da tok s¢nnen Halvor prammen og rodde til byen, 

gikk opp til underfogd Schader, og pantsatte sitt lom
meur, og fikk sa mange penger po. det at han kj¢pte 
rug so. det greide sig julen ove!; og kom hjem der
med om heIden. Ved hjelp av sin gode venn, bruks
bestyrer Schulze, fikk han straks kornet malt pa Helle 
m¢lle, sa aile pa Skarbufikkjulekveldsmat. » 

Det ble selvfolgelig etter hvert kjent hvordan 
det stod til pa Skarbu, og Hougen skriver videre: 
«Schnitler (sognepresten) ynkedes inderlig over 
Bentsens kar og utstedte et b¢nneskrift om at aUe i 
Krager¢, Sannidal og Skat¢y som kunne det, ville 
rekke en hjelpende hand til den trengende familie. 
Der kom inn adskillig, sa for det f¢rste ble det time
lige forhold pa Skarbu litt lysere enn f¢r. » 

Som nevnt vokste Halvor opp pa Skarbu gard der 
hans far Arnold slet sterkt med sine okonomiske pro
blemer. Levekarene var i perioder pa garden neppe 
stort bedre enn blant de mange sagbruksarbeidere i 
deres ncermeste omkrets. - Levekarene var til tider 
h¢yst miserable. 

Halvor var en «vaken» og intelligent gutt, og 
han fikk tidlig vcere med sin far (kapteinen) pa hans 
sjoreiser. Allerede pa disse reiser fikk han av sin far 
undervisning, blant annet i regning og sprak . Arnold 
kunne jo bade skrive og snakke engelsk og fransk. 

Trolig aktiviserteAmold sin sonn ogsiifysisk. Ved 
oppgaver i hoderegning ble han palagt a lope rundt 
masta en eller flere ganger inntil han var ferdig med 
den rigtige losningen. 

Vi tar ogsa her med en annen liten historie som 
forteller litt om to barskingers forhold til hverandre. 
Hougen skriver: «En dag langt ut po. h¢sten var de 
to pafisketur, og vceret var gratt og kaldt. Som de 
salt der med hvert sittfiskesn¢re, trakkfaren en stor 
0.1 opp i prammen. Den sprellet seg l¢sfra kroken og 
buktet seg ut av baten. Halvor grep ivrig etter alen 
idet den forsvant til sj¢s igjen. Halvor tapte da ba
lansen og gikk hodestups etler. Han kom opp pa den 
andre siden og ble m¢tl med sinfars ord: «Fikk du 
den, Halvor ?». Harm over farens flegmatiske og 
ukjeerlige tale, sv¢mte Halvor bort til et skjeer og 
satte seg der. Arnold fisket rolig videre, som intet 
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var hendt. Det var pinaktig a sitle pa det nakne 
skjceret, gjennomvat og frossen. Omsider shatet fa
ren a fiske og rodde bort til skjceret og sa t¢rt: «Vil 
du vcere med hjem, Halvor?)) Han kom seg da opp i 
prammen og de rodde hjem.)) 

Hjemme pa Skarbu fortsatte Arnold a undervise 
sin S¢Dn. Han merket hans gode evner og fordret at 
det skulle gj¢res store fremskritt. Tydeligvis har ikke 
dette med a lese og leere veert Halvors st¢rste inter
esse pa den tid. I varonn, slattonn og skuronn var 
det seerdeles moro a veere med. Det ble da liten eller 
ingen lesning i den tid. En sterk mann var ikke skapt 
til a pusle med b¢ker og skrivesaker. Halvor var blant 
sine venner mesteren i styrke og hurtigl¢p. Halvors 
st¢rte Iyst var a veere med tjenestegutten i skauen. 
Det var ogsa gilt a stelle med hllsdyrene, og fremfor 
alt var hesten det aller kjeereste for ham. 

Sogneprest Schnitler, en nidkjeer og kristelig
sinnet mann, hadde Halvor i sin konfirmasjonsskole. 
Schnitler sa ofte senere i livet at han aldri hadde hatt 
en mer lydh¢r og evnerik konfirmant. Hans aktelse 
og kjeerlighet for konfirmanten og hans familie valte 
livet ut. 

Sa en dag br¢t Halvor over tvert, og sa til sin far 
at han ikke leDger ville holde pa med denne lesin
gen. Han ville bli boncle og gardbruker, det var noe 
a bruke kreftene pa. Det var midt i den hardeste 
vintertid at hans far (Arnold) sva11e: «Vel, dLl kan bli 
kroppsarbeider. / morgen tidlig tar du ¢ksa og j~)l
ger med tjenestegutten var og hugger favneved like
som ham)). Halvor sa gjorde i tre dager med stygg
veer. Det var kaldt med storm og sn¢drev. Trolig fi kk 
han da en titen f¢ling med det a veere bonde og 
kroppsarbeider, hvilket selvf¢lgelig var Amolds 
hensikt. 

Det ble til at han heller ville pr¢ve pa a lese seg 
fram til en eller annen lysere stilling i samfunnet, og 
han begynte igjen med boklige sysler. 

Som 18-aring (1843) val' han en periode konto
rist hos sorenskriver Wessel pa Gvarv. 

I flere av de ar Arnold Bentsen var ordf¢rer i 
Sannidal (1841-1851), var Halvor sin fars sekreteer 
i de mange offentlige og private gj¢remal som han 
da haclcle. 

Hougen forteller videre: «En vinterdag drag sa 
Halvor Andreas av sted til Kristianiafor a arbeide 
seg frem til prelimincereksamen. Grasserer 10han 
Heuch og senere madam Heuch skaffet ham midler 
til Kristiania-oppholdet. Med fullpakket koffert pa 
en kjelke gikk han opp gjennom Telemarken, f6r over 
Kongsberg, og sa frem til hovedstaden. - Etter at 
Halvor hadde tatt prelimincereksamen, traff jeg 
ham og hans far hos Schnitler. Det var i mitt f¢rste 
Krager¢-ar, og jeg sa og hilste pa dem for f¢rste 
gang. 2 

Det var trolig ingen stor oppgave for en intelli
gent ungdom a skaffe seg en sakalt «prelimineer
eksamen» pa den tid. 14 dager senere var han til-
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bake fra Kristiania. Det kan ogsa veere pa den tid at 
Hougen skriver: «Bade sjelelig og legemlig van triv
des Bentsen i K ristiania-Iuften. Tilstanden bEe sa 
alvorlig at lcegene ddet ham til a reise hjem til 
Skarbu og drive med det i barndommen tilvante 
gardsarbeide. Han fulgte lcegenes rad)). Trolig var 
dette, pa tross av levekarene i barndomshjemmet, 
en bra I¢sning for unggutten Halvor. 

Aret 1846 c1rar sa Halvor Andreas Bentsen, 21 ar 
gammel , igjen til Kristiania. Hougen skriver: «/ 1846 
tok han inn til hovedstaden for a studere jus og fikk 
ijuli 1848 norskjuridisk embetseksamen med beste 
karakter. Derefter var han gardbruker pa Skarbu 
fra 1850 til 1856. Hans kjcereste omgangsvenner i 
de arene var kand. teol. Edvard 10hannes M ¢lle r 0 g 
kateket H. Barth. Sammen med disse begavede 
andsfrender studerte han litterrEre produkter av 
Martens, S¢ren Kirkegaard, Grundtvig og andre av 
den tids kjente skribenteo) 

I-Ialvor var sammen med flere av sine neere ven
ner tilhenger av Gruncltvig, sakalte «Grundtvigi
anere». Vi siterer Hougen: «Grundtvig star pa det 
kristelige klippebjerg og ser bade vidt ut, dypt ned 
og h¢it opP)). Sogneprest ScheJderup var ikke sa for
n¢yd med Bentsens demokratiske anskuelser, sitat: 
«Bentsen er med po afremme en politikk, som gj¢r 
det norske folk til en nasjon av fiskere og b¢nden). 

Hougen skri ver: «Engang jeg i tiden f¢r 1850 
var i Kristiania, gikk jeg opp og hilste pa Didrik 
Schnitler, Krager¢ sogneprests eldste s¢nn. Da kom 
H. A. Bentsen der og dvelte hos oss et ¢ieblikk, men 
gikk sa igjen. Didrik sa efter at han var gaft: «Bent
sen er sa ansettfor sin begavelse at redakt¢r Stabell 
gjeme vii ha ham inn i Morgenbladets redaksjolV>. 

Politisk sett var det ingen tvil om hvor gamle 
Bentsen og hans s¢nn Halvor h¢rte hjemme. Poli
tiske motstandere plasserte dem begge pa «ytterste 
venstre fl¢y». Markus Thrane (f.l81.7) begynte sin 
«forkynnelse» omkring 1848, og trolig var det i 18491 
50 han kom til Krager¢ og stiftet en arbeideIfore
ning der og pa He\le.3 

Hougen skriver: «Da jeg i 1850 f6r over Helle 
til Skouen, sa jeg ham (Halvor) i gardstunet pa 
Skarbu. Markus Trane fikk i stand en arbeiderJore
ning pa Helle. Til enfestlig sammenkomst bLant disse 
arbeidere hadde Bentsen skrevet en sang. En aften 
kom jeg sammen med konsul Henrich Bi¢m hos 
kateket Barth. Bi¢rn hadde Bentsens sang og lot oss 
lese den. Han beklaget atforfatteren, enlovende ung 
mann, var blitt sinnsforvirret. » 

Det var i 1851 at hans far (Arnold Bentsen) ble 
utnevnt tillosoldermann i Krager¢ og flyttet til byen. 
Halvor ble da driftsherre pa Skarbu, en eiendom som 
var helt forgjeldet og med en uthugget skog. Hougen 
skriver: «Den unge Bentsen var ikke heldigere enn 
den gamle med gardsbruket. Hans Iyst til a kj¢re 
traver I¢p aldeles av med ham. Han begynte a drive 
innkassasjonsforretning, men Iysten til hestehandel 
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gjorde ham ikke til no en dyktig inkassator. leg var 
ofte innhudt til Skarhu. Engang Schulze og jeg sat! 
sammen der inne, det var bare oss to, sa jeg til 
Schulze: «Halvor driver enfortvilet hestehandel, han 
handler seg arm ved a kj¢pe dyrt h¢y». Schulze var 
enig med meg i det og sa: «Na har han tre hester og 
en ko. Gamle Bentsen saforleden spottende til s¢n
nen.: Er det ikke best a selge den koen og kj¢pe en 
hest til»». 

Det var ytterst smatt for Halvor Bentsen pa 
Skarbu. Hougen skriver: «En dag i sommerferien 
1852 kom jeg fra Skouen til Helle og tog fatt i min 
kogg, som la i bukten ved Skarbu gard. Da kom H. 
A. Bentsen bort til meg og bad at jeg endelig matte 
komme opp i garden, for der var skoleeksamen. 
Sokneprest Daae og hans frue var der, og en frem
med mannfra Kristiania, Hans Brun. - leg var jo i 
arbeidsantrekk, dertil tret! og uskikket til a ga i sel
skap, men ogsa Daae kom ut og ropte mig an atjeg 
sku lie fa J¢lge med ham til byen. - Vi kom straks til 
hords, anretningen var i all tarvelighet. - Pa veien 
til byen var vi innom Lovisenberg og bes¢kte 
Thommesens enke, og hos hennefikk vi en ny trak
tering. Der ble ytret at det var ytterst smatt for 
Bentsen pa Skarbu.» 

Hougen skriver i februar 1856: «Brun, Bentsen 
og jeg var ofte sammen, dels hos Bentsen pa 
Skarbu og dels hos bruksbestyrer Schulze pa Helle. 
Simon Knutsen, lcereren pa Helle, var var trofaste 
kamerat.4 

Sakfy;rer Halvor A. Bentsen og hans ektefelle, 
Benedikte Nicoline Svang, flyttet til Kragery; i de
sember 1858. Aret etter, i 1859, kjy;pte han gullsmed 
Hesselkvists gard i store Kirkebugt. Denne ble sa 
noen ar senere solgt til enkefru Daae. 

Vi skal ikke her ga ncerrnere inn pa Halvors man
gdlrige kulturelle og politiske virksomhet etter at 
han flyttet fra Helle, men sma glimt fra Hougens 
Kragery;-minner forteller oss noe mer om den intel
lektuelle personen Halvor. 

Hougen skriver: «Da Bentsen i 1858 hie innvalgt 
i Krager¢ formannskap, fikk almueskolen sin ivrig
ste venn og forsvarer inn i bystyret. - Bentsen ble 
bystyrets ordf¢rer i 1865-1867 og 1871-1873, og 
begynte straks sin iherdige kamp for anlegg av 
dampbl1tbryggen, en rummelig, offentlig brygge 
burde og matte skaffes. Det var i bystyret den gang 
en hel del ubemidlede handverkere og mindre for
muende handelsmenn. Motstandere av brygge
anlegget gjorde sitt ytterste for a skremme tilhen
gere av forslaget fra a drive igjennom sin beslut
ning. Under debatten ijuli 1868 da sakenforela til 
ny behandling, vendte en av byens st¢rste skipsre
dere sine ord mot dem som holdt med Bentsen, og 
bad dem tenke pa at de verken hadde arvet eller 
noensinde eietformue og penger, og at de ikke hackle 
skj¢nn pa riktig a verdsette og bruke disse goder. 
«Men vi motstandere av forslaget,» sa han, «har 

arvet penger og ann en formue og forstar a verd
sette og bruke disse gaver, derfor b¢r I tro pa og 
slutte jer til va,. opfattelse av denne sab». 

Stortingsmann P. Chr. Bj¢rnsgaard skriver bl. a. 
i sin bok «Spredte Minder»: «Det er fa menn som 
har ¢vet st¢rre innflytelse i nasjonen enn H. A. 
Bentsen i tidenfra 1868 til 1873, hans glanstid i stor
ting og presse. legfor min delfant mer behag i hans 
tunge enn hans penn, skj¢nt han f¢rte en lett og fly
tende penn. Bentsen eiet tingets mest klangfulle og 
sympatiske organ j min tid. Det bar ut over forsam
ling en og fastholdt oppmerksomheten. - I lykkelige 
¢ieblikk kunne Bentsen tale til hjerte og f¢lelser pa 
en mate som gjorde inntrykk selv pa motstandere. 
leg husker i ¢ieblikket han holdt hva han selv be
tegnet som en b¢nn for at ikke stortinget matte kue 
folkeh¢iskolen i kraft av lovtvang og autoritets styre. 
Da Bentsen endte dette merkelige foredrag, reiste 
lohan Sverdrup sig og frafaldt orrlet med den be
grunnelse at efter Bentsen ble all argumentasjonfra 
den side, han stod, overfl¢dig. Det var den st¢rste 
ros jeg h¢rte lohan Sverdrup gi en medrepresentant. » 

Bentsen var ivrig jeger og ferdes ofte i skog og 
mark. Han elsket travkjy;ring og tok del i denne spor
ten blant teleb¢ndene. Han var Iyriker i hele sitt liv, 
og hans prosa tok farve av hans stemningsfulle sinn 
og billedrike fantasi. 

I 1880 flyttet han med familien til Solum i Skien 
og ble i 1881 bankadministrator ved Skiens avdeling 
av Norges Bank. Han fikk ogsa det very a vcere en 
av aktorene i Riksretten i 1883. Han ble postmester 
i Porsgrunn i 1885 og var medlem av den kgl. Kom
misjon til utarbeidelse av navigasjonsloven i 1887.
Les mer om Halvor Andreas Bentsen i Fredrik 
Hougens rikholdige bok «Kragery;-minner». 

Hal vor Bentsen dy;de av hjerneslag i august 1891. 

Anmerkninger: 
I 	 De f1este benyttet navnel Skarbu pa den tid, og vi 

fortsetter med det. 
Fr. Hougen kom til KragerS?l i 1844, og Hal vor var da 
19 ar gam mel. 
ForelS?lpig har vi ikke funnet noe konkret om denne for
ening. Den mektige BiS?lrn pa Helle Brug hadde ingen 
sympali for fagforeningsmedlemmer, og for sagbruks
arbeidere flest var det nok viktigere med en jobb enn a 
va:re fagforeningsmedlem. 
Hans Brun var kand.teolog og ansatt som kateket 
(pastor/forkynner) i Krager0. 

Kilder: 
Fr. Hougens «KragerS?l-minnef» . 
Bygdeboka for SannidaJ og SkatS?lY. 
KragerS?l Bys historie. 
Stortingsmann P. Chr. BjS?lrnsgaards «Spredte minden). 

- Per-
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Pederse 

Stian Pedersen startet med a fortelle om sin 
oppvekst i Krager¢ og sin f¢rste tur til sj¢s, over 
Nordsj¢en til Cardiff i England. Derfra gikk turen 
med kull til Brasil. Her forteller han videre om livet 
om bord i en seilskute. For a fa seile som matros, 
tok han hyre pa «Realto», en tysk bark. Etter flere 
turer mellom England og Brasil kom han i 1896 
ombord i en engelsk bat som seilte pa Amasonas
floden og reparerte telegrajkabelen der. 

Mitt levnedsl0p -Del 5. 

leg hadde det som sagt godt der om bard, 
men jeg stundet til a komme hjemover. Min 
tanke var a ta styrmannsskolen og bli styr
mann en gang. leg hadde jo ikke tenkt at 
det skulle vcere mulig a komme lenger. Ti
den min ombord var utl¢pet, og da det la 
flere norske skip der som trengte mannskap, 
bajeg om avm¢nstring. leg ble spurt omjeg 
ikke ville sta et ar til, sa ville jeg fa fri reise 
til London, menjeg foretrakk a komme hjem. 
Mitt tilgodehavende var kapteinen sa snill 
a sende hjem til mor gjennom kontoret i 
London. Hun ble glad da hun fikk pengene a 
ta vare pa. 

leg ble avm¢nstret pa kabelbaten, og 
samme dag m¢nstret jeg pa med en bark fra 
Arendal. «Merkur» het den. Neste morgen 
begynte jeg sa mitt arbeide der ombord. Da 
jeg skiftet over til Arendals-barken, tok 
«basen» giggen og fire mann og satte meg 
over til «Merkur». Der om bord trodde de 
det var en riktig storkar som kom. Folkene 
stoppet a arbeide og sprang til rekken for a 
se hvem det var som kom langs siden. Men 
sa var det bare en alminnelig matros. «Ba
sen» var med om bord og presenterte meg. 
Han ble invitert inn i kahytten til skippe
reno 
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Skipsf¢rer Slian Pedersen 

Til «Arven» hal' vi fatt lane en 
samJing med manuskripter sonl 
skipsf~l'er Stian Pedersen (1875
1953) nedtegnet om sitt liv til 
sj~s. Han reiste ut som del{ksgutt 
pa en seilskute, bark «Hebe», 1. 
mars 1891, og val' til sj~s til 1941 
da han nl~nstret av i New York, 
som skipper pa «Asket». Vi kom
mer til a bringe flere avsnittfra 
hans beretning i bladet. De f~rste 
val' i nr. 70, 71, 72 og 73. 

Barken som jeg var kommet om bord i, 
gikk til Statene, hvor vi lastet harpiks for St. 
Petersburg, som byen den gang het. Vi kom 
vel frem til Brunswick, Georgia, lastet og 
avseilte derfra tidlig pa varen 1897. Det var 
for tidlig a ga opp i 0stersj¢en, og vi gikk 
derfor inn til Arendal, hvor vi alle ble av
m¢nstret. leg reiste hjem til mar. 

Pa issjau 
leg var hjemme ca. 14 dager og tok sa hyre 

med en nordsj¢seiler, for pa «tUf» kunne 
jeg ikke komme, da jeg matte avtjene min 
verneplikt neste ar. Det var Dahlls 
skonnertbrigg «Gugner» jeg seilte med. leg 
seilte med den hele sommeren og sluttet om 
h¢sten. Det var 5 turer med is pa London. 

9 



leg var sa heldig a 
komme om bord i pan
serskipet «Harald 
Haarfagre» som den 
gang var ganske nytt. Vi 
fikk en maneds tokt et

's... terpa helt til Skottland. 
Vi fikk da kr. 30 pro ma
ned. Det var interessant \" 
i marinen, sa jeg holdt 
nesten pa a ga inn fast. 

Vi hadde mange S110

dige opplevelser, sasom 
kanonlusing, hypping i 
en presenning og for
skjellige sk¢yerstreker. 

Panserskipet «Harald Haaifagre», tegnet av Arvid Jensen. Hvis det oppstod 

leg begynte sa pa styrmannsskolen 14. 
september 1897. Den gang var det styrmanns
skole i Krager¢. Til a begynne med var det 
sa som sa med fremgangen pa skolen, sa 
en kamerat og jeg holdt pa a slutte, men 
l;:ereren oppmuntret oss til a fortsette. Vi 
kom begge opp til f¢rste eksamen, hva vi ikke 
hadde ventet. L;:ereren skj¢nte nok bedre 
enn VI. 

Sesjon skulle hoI des i april, sa det var jo 
ikke tale om a m¢nstre ut. leg matte se til a 
fa meg noe arbeide. Det var ikke annet a fa 
enn issjau som ikke var noen pen jobb. Det 
var a niste seg ut for hele uken. Vi reiste s¢n
dag ettermiddag og kom hjem l¢rdag kveld. 
Pa stedet hvor vi arbeidet, leide vi en stue. 
Vi var 4 mann sammen, og maten var for 
det meste t¢rrmat, det viI si kaffe og br¢d. 
Det gikk det ogsa. Det var et slit og liten 
betaling, men sa var det jo billig a leve (6 
br¢d for kr. 1,10). 

I marinen 
Tiden gikk og det ble sesjon. Min kame

rat slapp tjeneste pa grunn av en misforsta
else. leg ble godtatt. Den 18. mai 1898 reiste 
vi til Horten og begynte var orlogstjeneste 
med 15 ¢re dagen. Det var ikke til tobakk 
engang. Tjenestetiden varte bare i 72 dager. 

brann i land mens vi la i 
havn, matte alltid halvparten av den ene vak
ten i land og hjelpe. I Horten hendte det en 
kveld da vi skulle til a ga til k¢ys at vart kvar
ter matte rykke i land under ledelse av kap
tein Scott Hanssen, som i sin tid var med Nan
sen. Da vi kom fram, stod tre hus i brann. Vi 
fikk nok a gj¢re med a strekke presenninger 
og seil over de mermeste hus. Det var flere 
forretninger som str¢k med. Vi ble vate, 
sultne og t¢rste. 

Utpa natten ble det blast til oppstilling 
igjen, men da var jeg langt vekk. Som jeg 
gikk bortover, kom jeg forbi en have hvor 
jeg h¢rte kjente stemmer. leg gikk da like
godt inn i haven, og der fantjeg en kamerat 
i et lysthus sam men med to darner, et fat 
med kaker og en flaske Yin. leg ble med i 
laget, og sannelip- smakte det godt a fa et 
glass Yin etter alle strabasene. 

Vi var ogsa i Bergen pa den tid utstillin
gen var der. Vi hadde fri adgang som vi 
benyttet oss avo Den ene vakten hadde land
loy den ene dagen, og den andre den annen 
dag. leg var pa den vakten som kom sist i 
land. Da vi gikk i land, fikk vi beskjed om at 
hvis det viste seg at vi holdt noen «ballade» 
slik den f¢rste vakten hadde gjort kvelden 
f¢r, sa ville vi bli nektet landlov resten av 
toktet, som det ogsa ble. 
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Vi kom over til Skottland og ble pent sit
tende om bord alle mann, bare offiserer og 
underoffiserer fikk lov til a ga i land. Fra 
Skottland gikk turen tilbake til Horten hvor 
vi la opp og ble sendt hjem. 

Ut som 2. styrmann 
med barl~ «Bravo» av Krager~ 

Da jeg kom hjem, var jeg heldig og fikk 
hyre som annenstyrmann med bark «Bravo». 
Hyren var 55-60 kr. Den lastet trelast for 
Cardiff. Det ble jo h0sten f0r vi kom til sj0S, 
og det ble en lang reise til Cardiff. Straks vi 
kom ut fra Krager0, fikk vi motvind og la da 
og bakset langs kysten noen dager. Men det 
varte ikke lenge f0r skipperen ble lei dette, 
og vi t0rnet rundt og gikk inn til Ravnesund 
ved Arendal. Skipperen lengte visst hjem, 
for han reiste hjem dagen etter, og han ble 
hjemme til vi fikk god vind. 

Men innimellom var det jo god vind og 
pent veer, sa vi hadde nok kunnet kommet 
over, men vi hadde det jo bra der vi la, og 
hyren dreiet og kokken bakket opp. Det gikk 
ca. 2 maneder fra vi gikk fra Krager0 til vi 
kom til Cardiff. Vi kom over lille julaften, 
og det var deilig a komme i havn etter sa 
lang tid. Det var jo ikke den gang som na at 
aIle lugarer var oppvarmet. Nei, det var a 
lukke til alle apninger og puste det varmt der 
Vi var. 

I Cardiff lastet vi kull for Pernambuco (i 
dag Recife). Vi hadde en pen reise dit, bare 
30 dager, men det var ogsa pa h0Y tid vi 
kom i land, for ferskvannsbeholdningen var 
slutt. En av vanntankene var nemlig sprun
get lekk, og da vi skulle begynne pa den, var 
den tom. 

Etter endt utlossing gikk vi til Barbados 
for ordre. Der la vi noen dager, og det var 
deilig a ligge pa havnen der, hvor det var 
frisk vind og ren skute. Vi hadde underhold
ning om dagen med alle negerguttene som 
dukket etter smapenger vi kastet i vannet. De 
fikk alltid tak idem, om de sa matte sv0mme 
til bunns etter demo 
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Vi seilte derfra til Haiti, til et lite sted som 
het Gran Salina. Der lastet vi logwood, et 
slags farvetre, meget tungt og meget hardt. 
Mannskapet hev det ombord med handwinch. 
Pa dekk stod vi og kuttet det opp i passelige 
stykker og kastet det i rommet til negrene 
som stuet det bort. Det var ikke sjelden a se 
bade «speidere» og skorpioner i den lasten, 
men ingen av oss ble stukket. 

Det val' en usivilisert plass der vi lao Folk 
levde sammen som hedninger. Det ble for
talt at det var bare et par som var gift pa kris
telig vis. Det var bare to hvite pa den plas
sen, en lege og en postmann, en danske som 
hentet og brakte posten til Port au Prince, ho
vedstaden pa 0ya. Han seilte begge veier i 
en stor, norsk kogg. Han hadde to mulatt
kvinner til a stelle for seg, og nar han var lei 
dem, sendte ham dem bort og fikk tak i noen 
andre. 

Vi ble da omsider lastet og seilte til Ham
burg og los set der. Derpa seilte vi til Kra
ger0, hvor vi tok inn en last is for Stettin (Po
len). Der lastet vi 200 tonn poteter for Kra
ger0, hvor vi la opp. Forts. 

B0ker til salgs! 


Denne bak, 
«Sannidal i 
krigsarene 1940 
til 1945», er en av 
de b¢kene sam 
Sannidal Histarie
lag har til salgs. 

«Sannidal og Skatjijy, Ei bygdebok. Bind I>}, 
«Sannidal i krigsarene 1940 til 1945», 
«Sangbok» utgitt av Sannidal Hisiorielag, 
«Protokoll fra 1919», FOrlegnelse over de 

som hadde rasjoneringskort i Sannidal, 
«Gards- og stedsnavn i Vestmar». 

B0kene kan sees og kj0pes i 

Sannidal Landhandel 
vi Ove Bertelsen. 

Disse b0ker er afa kj0pt: 
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Gaver til «Arven» 

Siden sist har gavene str¢mmet inn. 
Tusen hjertelig takk til aZZel 

I.E.L., ? 200. A.F, Krager0 100. K.O.B., San nidal 1 00. 
S.D., Krager0 100. J.F, Sannidal200. PAa., Krager0 200. 
TL. , Drangedal 100. P.N., do. 150. R.H., Sannidal 200. 
1. og 1.P. , Krager0 100. L.K.L., Trollasen 100. E.S., Gj 0
vik JOO. H.K., Heggedal J50. K.D., IndreArna 150. M.S., 
Krager0 200. FS. , Helle 150. 

A.H., Sannid al 100. R.H.H., Stathelle 150. G.M. , 
Krager0 100. AR. , do. 200. S. og B., Sannidal 100. I. og 
0., do. JOO. TA.E., Helle 200 . B.E.D., Kr.sand 100.T.H., 
? 150. L.0.s., Porsgrunn 150. H.S., Gol 100. E.A., 
Hagan ISO. O.v.M., Stathelle 200. P.O.P, Krager0 200. 
K.G.H., Stathelle 200. ? 200. E.W, Sannidal 200. E.S. , 
Tistedal 200. K.S., Krager0 100. O.S., do. JOO. ? 100. 

N.E.S. , Krager0 100. PK., Helle 100. O.L., Krager0 
200. O.L, do. 150. M.J .O. , do . 200. ?, Stathelle 50. S. og 
LB., HosIe 200. ? 100. R.A., Vagsbygd 150. FL. , Kra
ger0 100. B. og P.L., Helle 200. R.Aa., Oslo) 00. B.T, 
Froland 100. L.T , Krage r0 100. E.T., do. 75. ? 150. IT, 
Oslo 200. H.L., Arendal 100. WK., Helle 100. I.S.J., 
Krager0 100. S.WK., Ski 200. 

S.H., Hornnes 100. K.H., Drangedal 100. K.R.K., 
Stathelle 100. A.B., Sannidal 150. R.D.v., Gjerstad 200. 
K.L., Kviteseid 200. B.N.F, Krager0 250. B.T., Sanni
dal 300. ? 100. TS., Krager0 100. H.S., Sundebru 100. 
A.S., Sannidal 100. E.S., do. 200. AB.K., Stathelle 100. 
S.H., ? 100. ? 200. E.B., Sannidal 200. P.E., Tolvsr0d 
200.1.0., Oslo 100. M.B .M., Lillesand 100. S.L. , Bj0r
kelangen 100. K.H., Sanniclal 150. K.S., Oslo 100. PH., 
Skien ISO. 0.M., Sannidal 200. AS.A.L. , Kr.sand 100. 
0 .S. , Helle 300. N.I.F, Oslo 200. G.E.G. , Skallestad ) 00. 
A.W, ? 100. P.T, Sannidal 200. RB., do. 200. S.B., 
Stokke 200. G.D., Kviteseid 200. ? 200. IT, Ris0r 150. 
A.S., Stabbestad ISO. S.K., Krager0 100. 

K.S.N., ? 100. ? 200. N.J., Ris0r 100. A.B., Krager0 
100. A.H. , Sannidal 100. ? 200. R.K., Krager0 100. E.E., 
do. 100. L. ogA.T.S., Sannidal 100. O.N.J., do. 100. Tl., 
Vikersund 200. J.M.H., ? 150. M .K., Hell e 200. K.B.H., 
Gjerstad 100. K.0., Stathelle 200. S.G. , Gj 0vik 50. 
P.R.D., Oslo 200. S.S., San nidal 200. 

I.1 .B., Ris0r 200. E.B.F, Krager0 200. S.R, Kr. sand 
200. TE., Oslo 100. K.WB ., Akland 100. A. og O.W , 
Sannida1200. K.S ., Skien 100. A.J.S., Helle ISO. ? 150. 
? 100. IF, Sundebru 150. E.A., Krager0 100. M.M., ? 
100. ? 100. K.H., Helle 50. 1.I.E., Krager0 300. B.S., 
L0renskog 150. K.M.R, Duken 200. B.E., Skien 200. 
G.H ., Helle 100. M.F, Stathelle 100. TE.V. , Sannidal 
150. H.W, Kongsvik 200. J.M.Aa., Evje 200. 

J.M. , Drangedal 100. S.O.L., Sannidal 100. O.S., do. 
200. A.B. , Drangedal 200. K.W, Helle ]00. ? 50. I.S., 
Sannida1 100. K. S., Krager0 200. I.1 .H., Porsgrunn 
200. I.E., Krager0 100. A.J.B ., Kolbotn 100. ? 100. ? 
100. A.C. A , Sannidal 100. K. B., Krager0 200. E. H. , 
Eydehavn 100. ? 150. ? 100. S.L. , Sannidal 100. G.N., 

Krager0 l00. ? 100. K.1.1 ., ? 100. I.L.O., Krager0 100. 
R.H., KJ·.sand 100. G.S., Sannidal150. B.E., Krager0l00. 
E.D., Sannidal100. B.H. , Helle 100. L.L., Sannidal 100. 
AI., Krager0 100. K.L., Sannidal 100. 

O.T.N., Oslo 200. A.F, Krager0 100. ? 200. RS., 
Sannidal 200. I.S., ? 50. TK., Sannidal 200. RJ.N., ? 
100. I.G., levnaker 100. H.B., Krager0 100. LB., Sanni
dal 100. M.Aa., do. ] 00. G.H. , Gj erstad 100. M.L., 
Krager0 100. K.L., Helle 100. A.B.T. , Stathelle 200. G.G., 
Krager0 200. O.G., Helle 200. K.M., Sannida1200. S.B., 
Skien 100. 1.S., Ris0r 150. H.S ., Krager0 100. K.K., do. 
250. ? 150. M.L. , Ris0f 200. ? JOO. LH., Helle 150. 
TO., Farsund 150. 

C. H., Oslo 200. R. B., Sundebru 100. K. J. D., 
Sannidal ) 00. R.N., do. 100. G.0 ., do. 200. ? 200. A.S., 
Sannidal 150. H. N., Porsgrunn 100. ? 100. M. T, 
Stabbestad 200. TO., Arendal 100. G.D., San nidal 100. 
1.0., do. 100. N.E.E., do. 100. H.H.B., do. J00. I.R, Oslo 
200. R.G.c., Sandefjord 100.0.0., Langesund 200. K.S., 
Krager0 100. 

A.J.K., Stathell e 100. E. B., Stabbestad 100. O.R. , 
Drangedal200. G.Aa., Sannidal200. G.Aa., Haslum 200. 
P.S. , KLsand 150. ? 100. ? )00. RB., Krager0100. 1.B ., 
Fevik 100. A.M., San nidal 100. V. og 0.1., Helle 200. 
E.D.1., Arendal150. B.L. , Sannidal JOO. PH.B., As 200. 
B.S ., Skien 100. M.S , Krager0 JOO. P.S ., Helle 150. ? 
100. M.E., Sanniclal 100. ? 100. E.N., Skien 100. Aa.T., 
Krager0 100. K.L., Sannidal 100. 

H.H., Marnardal 100. A.N., Krager0 50. G.S.O., 
Kr.sand JOO. S.P, Sannidal 150. R.R, Krager0 200. O.T., 
Sannidal200. R.H. , do. 100. K.S., Oslo 200. ? 100. TS., 
Gjerstad 150. ? 100. H.S.Aa., Ris0r 200. M.K., San nidal 
150. 

K.H., Stokke 400. H.E ., Skien 150. E.M.E., San nidal 
100. Tog Fl ., do . 100. S.H., Stathelle 150. B.1.S ., Oslo 
100. S.E.L, Solbe rge lva 200. L.TH. , Sannidal 100. 
A.G.K.K., Krager0 100. P.S., Stavern 100. Krager0 og 
Skat0Y Historielag 300. K. og K.S ., Sannidal 100. S.L. , 
Krager0 100. M. og P., Helle 100. R.K., Sannidal 200. 
A.R., Helle 100. E. og kR., Oslo 150. E.A., Ris0r 100. 

M.L., Sannidal 100. L.K., Neslandsvatn 100. PK.E., 
Skien 200. J.H.T., Sannidal 200. M.G., do. 100. E.H.0. , 
Skien 150. ? 100. ks., Helle 50. A.K.D., Sundebru 100. 
K.T, Sannidal ISO. J. og O.Y.S., ? 200. R.S., Krage r0 
100. I.K .B., Sannidal 200. A.G.L.E., Krager0 100. I.H., 
San nidal 100. K.H.T , do. 200. L.J.M., do. 100. A.s., 
Krager0200. H.S., San nidal 300. 
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IGI kl sse paMo ko e i 19 4 

Fra en av yare lesere har vi Hitt lane detle bildet 
som er tatt pa Mo skole i 1934. 

I f¢rste rekke fra venstre: Aslak Fuglestvedt, 
Jenny Londalen, Alaug Eikehaug, Signe L¢nner¢d, 
Marit Lindheim, lnga Olsen og lvar Skarvang. 

I annen rekke fra venstre: Margot Lofthaug, 
Randi Fuglestvedt, Erna L¢nne, J¢rgine Tangen, 
Tordis L¢nner¢d, Syn¢ve Holt, Olaug Tangen og 
lcerer Kristen Lindheim. 

I tredje rekke fra venstre: Ragnar Uberg, Per 

Finnes det hesteredskap 
i Sannidal? 

Sannidal Historielag har begynt a sysle med tan
ken om a sette opp et bygg til pa Bygdetunet; dette 
fordi vi har darlig plass til store gjenstander som 
kommer inn, og fordi vi ogsa trenger et rom til arkiv
sakene Yare. 

I den anledning er vi interessert i a h¢re fra folk 
som har gammel hesteredskap, som de kunne tenke 
seg a plassere pa Bygdetunet. Dette er utstyr som vi 
mener det er viktig a ta yare pa, og som ogsa kan Hi 
plass i et slikt eventuelt nybygg. 

ARVEN 

Tangen, lnghart Dalene, Jon Lindheim, Knut 
Skarvang, Cido Dalene, Marinius Holt og Torgny 
Skarvang. 

Berg- Krager(J 
Museum SOar 

S¢ndag 19. juni markerte Berg-Krager¢ 
Museum 50-arsjubileum med kaserier av Car
sten Hopstock og Ulf Harnran samt apning 
av utstillingshytta fra 1947. 

Etter kaseriene tok ordf¢rer Laland ordet, 
og meddelte forsamlingen at Krager¢ kom
munes kulturpris for 2005 var tildelt Carsten 
Hopstock. Han fikk prisen bl. a. for sitt man
gearige arbeid ved museet. Prisutdelingen ble 
mottatt av forsamlingen med staende applaus. 

Pa kvelden var det feiring av 50-arsjubileet 
for innbudte gjester. 

Museet viser ellers to nye utstillinger i ar: 
«Med s¢lv, ull og lin» og «Aret 1905 i Kra
ger¢». Berg er vel verdt et bes¢k! 
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Krokheia - geografi og historie: 

8) Pit tur med 
Kragero 
Thristforening 

Krager0 Turistfore
ning arrangerte foUur 
pa Krokheia s0ndag 
17. april, eUer denne 
ruta: Jambakkmyra -
Treskerasen - H0ymyra 
- Antonsmyr - Spelle
mannsfjell. Kjentmann 
var Gunnal" Aab0e. Pa plassen til Aslak Rinde pa H¢ymyra. 

Dr¢ye 50 personer tok veien fra Jambakkmyra 
gjennom de fine bj¢rkealleene mot H¢ymyra. 

Turen gikk pa god sti opp pa Treskerasen der 
Aab¢e fortalte om korntreskingen som foregikk der 
oppe i tidligere tider. Stedet var sikkert godt egnet 
siden det er et fiatt fjellpatti. 

Videre gikk turen ned til H¢ymyra, som i eldre 
tid var den fineste plassen pa Krokheia. Der var det 
apent og flatt. Pa H¢ymyra var det tre bmk. Det eld
ste av dem la i ¢stenden av plassen. I 1851 flyttet 
Halvor Pedersen fra Dalen under Akre i Kjosen til 
dette bruket. Han var gift med s¢skenbarnet sitt, 
Gunhild Gundersdatter. Torkell Tande fortalte at det 
levde et ord etter dem: «No har me det greit, for me 
kan gjere byturen pa dagen! » Halvor og Gunhild fikk 
fem barn . Datteren Ase, som var nr. 2, giftet seg med 

Elling Olsen og ble pa H¢ymyra. Deres s¢nn, Ole 
Ellingsen (f.l 866), ble gift med Andrea Anundsdatter 
S¢ndb¢. Ole ble veivokter og flyttet ned i bygda. 
Han skal ha tatt t¢mra med seg, og denne ratnet i 
Marteskleiv pa Heglandsveien. 

Ole Ellingsen var bestefar til Kare Enggrav, som 
i 1958 bygde ei hytte pa holdesteinene til det gamle 
huset. Like ved denne hytta er det fremdeles lett ii se 
holdesteiene til og rester etter liiven pa stedet. 

Pii den andre H¢ymyrplassen, som Iii lengst vest, 
har i dag Aslak Rinde en fin plass, i et hus som opp
rinnelig ble bygd i 1957. Aslak m¢tte opp og for
talte de framm¢tte litt om plassen, i tillegg til det 
Aab¢e hadde a si . 

Rundt 1820 bodde messingst¢peren (jytleren) 
Kristian Pedersen pii dette bmket. Det skallenge ha 

V~lt rester av «masovnen» hans 
pii stedet. 

Midt i J850-arene flyttet Pe
der Olsen Lenes fra Drangedal til 
denne plassen. Han giftet seg i 
Sannidal kirke i 1851 med Anne 
Olene Isaksdatter. De fikk seks 
barn pa H¢ymyra f¢r de i 1867 
reiste til Amerika. For noen ar si
den var etterkommerne deres der
fra pa bes¢k pa H¢ymyra. 

Rundt 1876 kj0pte Halvor 
Halvorsen Kabbestul (1829
1920) fra 0vre Kjosen dette bm
ket pa H0ymyra. Han ble i 1856 
gift med Margit Olsdatter fra Fla
bygd. De hadde flyttet rundt i 
Drangedal, Sannidal og Krager¢ Restene etter laven pa det ¢stre H¢ymyrabruket. 
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Turdeltakerne tar en rast pa denflate Treskerasen. 

f¢r de havnet pa H0ymyra. Ingen av deres sju barn 
ble vrerende pa H¢ymyra. 

Per Sagmoen fra Kroken kj¢pte plassen, og han 
drev slattonn der i mange ar selv om ingen bodde 
fast der da. Aslak Rinde kj¢pte plassen av Henry 
Nicolaisen. 

Den tredje H0ymyrplassen la mellom de to an
dre, og det er fremdeles rester av muren her. 
SkinnfeIlmakerTor Asulfsen og konaAnniken bod de 
der fra 1 857. De skal ha fatt p lassen i bry lJupsga ve. 
Etter at de d¢de i 1870-arene, har ingen bodd pa 
denne plassen. 

Fra H¢ymyra gikk turen nord for K venntjennane 

«Spellemannssteinen»? (Alle foto: R.G.) 

ARVEN 

fram til Antonsmyr, som har navn etter Anton Hal
vorsen H¢ymyr. Han bodde pa Antonsmyr 1897
1900. Men da kua d0de, fJyttet han ned til bygda og 
tok huset med seg. Det er det lille bryggerhuset mel
lorn Fjellstad og H¢yesen nede i Kilskleiva. I 1943 
ble det bygget en t¢mmerkoie pa holdesteinene til 
Antons hus. 

Pa samme sted har for fa ar siden Gunnar Aab0e, 
dagens turleder, bygd en fIott t¢mmerhytte. Anton 
Halvorsen H¢ymyr var for ¢vrig oldefar til Gunnar 
Aab0e. 

Pa Antonsmyr foregikk dagens hovedrast. Turen 
fortsatte sa forbi «stallane» og opp forbi Fjellmyr 
der det ble satt opp hus midt pa 1800-tallet. I slutten 
av 1950-arene bygde Asbj¢rn Bosvik et hus pa 
holdesteinene til det gamle. 

Fra Fjellmyr fortsatte turen til SpeJiemannsfjellet, 
stedet med finest utsikt pa hele Krokheia. Fra top
pen bar det nedover pa ¢stsida av fjellet til en apen 
slette der det var en stein som Aab¢e mente var 
«spellemannssteinen». Han hadde noen interessante 
teorier om dette (Dette er utf¢r1ig omtalt i «Arven» 
nr. 60 i artikkelen «Spellemannsfjellet, mer enn fin 
utsikt?»). 

Dette var en svrert spennende tur der natur og 
kultur ble «satt sam men» pa en fIott mate ved hjelp 
av en interessert og engasjert turleder. 

(Se ellers «Arven» nr. 15, 23, 26,36,43,51,57,58,60.) 

R.G. 

15 



PORTO BETALT 
VEO 

INNLEVERINGA 
P.P. 

NOAGEINOAEG 

KALSETH, Ernst 
Postboks 25 
3793 SANNIDAL 

Returadresse: 

Sannidal Historielag 
Adr: Ragnar Gr5Onasen, 
Holtsvingen 20 B 
3766 Sannidal 

Gullkonfirmanter i Sannidal 5. oktober 1980 


Pa dette bildet som er 25 ar gammelt, mangler vi navn pa seks stykker. Foran fra venstre sitter: Olaug 
Andersen, ?, Bodil Felix, vikarprest Vale, Elsa Kurd¢l og ? / onnen rekkefra venstre star: Asta Eggum, Ester 
R¢sbak, Kristiane Tveitereid, Gunhild Fossen, ?, Ellen Lindheim, Alaug Skarvang, Andrea /snes, ?, Karen 
Olsen, Margoth Nilsen og ? Bak fra venstre star guttene: Age Solli, Albert Tyvand, Nils Eikehaug, Aslak 
l¢rgensen, ?, Thomas Was t¢ l, Trygve Malmhaug og Frithjof Thorbj¢rnsen. 

Da disse sto til konfirmasjon i 1930, ble det ikke 
tatt bilde, noe som ble et stort savn i ettertid. Noe av 
arsaken til det kan vcere at dette aret ble soknepres
ten her, 0stenstad , tilsatt som sokneprest pa Rjukan, 
og det ble ansatt en vikar, kapellan Hakon Frivol!. 
Men at ikke klokkeren kunne ha s50rget for fotograf, 
syntes de var darl ig gjort. Da de var samlet som gull
konfirmanter, SO ar senere, ble dette bildet tatt. 

Vi har her en navneliste pa de som ble konfir
mert 5. oktober 1930: 

Gutter: Lars Barland, Tomas Alfred Berg, l50rgen 
Leander Breimyr, Nils Ekehaug, Trygve Ellefsen, 
Hakon Svang Fuglestvedt, Asmund Fossen, Hakon 
Hegland, Hans Martinius Holte, Aslak To rbj50rn l5Or
gensen, Ole Kristiansen, Knut Larsen, Harald Lind

kvist, Kare Ansgar Knutsen LlZInne, Kare 1akob 
L5Onne, Trygve Malmhaug, Klaus Edvard Nilsen, 
Einar Odden, Knut Olsen, 0ivind Reinholt, Age 
Roholt, Age Solli, Lars Torbj5Ornsen Svendsdal, 
Frithjof ThorbjlZlrnsen, Peder Albert Tyvand og To
mas Wast5Ol. 

1enter: Mabel Brokeland, Asta Pauline Knutsdtr. 
Ekehaug, Bodil Kristine Felix, Margot Hardis Fjells
tad, Gunnild Fossen, Ingeborg Amanda Gundersen, 
Karen Gudrun Hauk5Oy, Elsa Tomine Hegland, Olaug 
Agnete Kittilsen, Kirstiane Langmo, Gunlaug Lar
sen, Ellen 1ensine Lindheim, Asborg Helene LlZInne, 
lohanne L5Onne, Agot Elevine Halvorsen L5Ovasen, 
Ester Moe, Ingeborg Odden, Andrea lohanne Solli, 
Alaug StlZlen, Dagny Synn50ve Pedersen, Thordis 
Louise Thorsen og Margaret 0verland. 

Sats og trykk: Kragero Aksidenstrykkeri 


