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ARVEN

MELDINGSBLAD FOR SANNI DAL HISTORI ELAG

Svrert godt bes~kt arsm~te
i Sannidal Historielag
Oddvar Tobiassen hedret for sitt arbeid med «Arven»

Morsomt kaseri av lohan Tande
Hele 150 personer hadde m~tt fram
til Historielagets arsm~te pa Sannidal
samfunnshus 22. mars.

Reder til Oddvar Tobiassen
Under lederens gjennomgang av aktuelle saker
fikk Oddvar Tobiassen overrakt en flott, dreid tre

.

Praten gikk livlig i pmlsen, og sam vi ser, var de! heIt fullt po. o.rsm¢tet.

bolle (laget av Kristoffer
Holt) med «paskegodt»
oppi, som takk for sitt 26
arlige
arbeid
med
meldingsbladet «Arven».
Foranledningen var at bla
dets 80. utgave kom ut rett
fjijr arsmjijtet, og Oddvar har
vrert sentral i utgivelsen av
samtlige nummer! I tillegg
var det ogsa han som hadde
ideen til bladet.
I en liten takketale ut
talte Tobiassen at gaven var
en positi v overraskelse, og
at han var meget glad for
at det arbeidet han gjjijr Disse fikk pa arsm¢tet blomster for godt utf¢rt arbeid for Historielaget: Fra
med «Arven», blir satt pris ;ngfistre T~rveig Skarvang, Kjellfrid Enggrav, Lars 1. Moe, Kjellfrid Nyhus og
pa. - Men uten all den ina mn 'P'yvang.
valgt Torgunn Sunde. (Styret og komiteene for 2007
teresse og velvilje jeg mjijter blant folk fiest, hadde
er
gjengitt pa annet sted i dette bladet.)
det ikke vrert sa lett a holde det i gang. Og jeg har
fremdeles tenkt a holde pa med dette. Dere blir nok
Humoristisk kaseri av Johan Tande
ikke kvitt meg med det fjijrste! sa han til slutt til stor
applaus fra forsamlingen .
«Livet i San nidal i 1930-,40- og 50-arene» var
tittelen pa Johan Tandes kaseri. Han fortalte levende
og morsomt fra livet i bygda under sin oppvekst.
Her var glimt bade fra prestegarden, Vestbygda, Kil
Problemfritt valg
og helt ned til «storbyen» Kragerjij. Han kom med
Arsmjijtesakene gikk som vanlig glatt unna. Pa
mange muntre betraktninger, som folk humret og 10
tross av at et nytt lagerbygg pa 200 kvadratmeter er
godt
avo
kommet under tak, er det ingen jijkonomisk krise i
Tande
hadde mange episoder fra okkupasjonstida
laget.
1940-45
i
erindringen, og det var fantastisk a hjijre
Arsberetningen vitnet om et aktivt lag, og val
hvor mange viktige oppdrag unggutten fikk . Han
gene gay bare HI. utskiftninger i styret og komiteene.
var jo Sjijnn av presten og motstandsmannen Torkell
Lars Jacob Moe gikk ut av styret, og i hans sted ble
Tande, som NS-sjefen i Kragerjij inderlig ha
tet.
J ohan Tande fortalte ogsa om poJitikeren
og historikeren Torkell Tande, og det var tyde
lig at far og Sjijnn var nrer knyttet til hverandre.
Det var tydeJig at de frammjijtte likte kase
riet, og da lederen i laget delte ut kveldens an
dre dreide trebolle som takk, fikk Tande lang
og velfortjent applaus.

Rekordsalg av lodder

lohan Tan de far overrakt gave for sitt trivelige k!1seri.
(Aile bildenefra arsm¢tet: s. Heldal.)
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Som vanlig hadde festkomiteen stelt i stand
gode snitter og kaffe, sa den timelange
matpausa ble en hyggelig affrere for aUe som
hadde mjijtt opp .
Historielaget innkasserte hele kr. 15.000 pa
loddsalget, og dette er ny rekord!
Nar vi sa forteller at Dagfinn 0yvang ogsa
denne kvelden spilte piano til allsangen, som
denne gangen hadde en eminent forsanger i Ola
Isene, har vi fatt med det meste fra arsmjijtet.
Ref.: R. G.
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Sunde bru i Gjerstad
I «Arven» Dr. 79 viste vi et bilde av
seks karer som arbeidet med Sunde bru
i Gjerstad. Vi spurte om det var noen
som hadde opplysninger om personene
pa bildet, og det had de Torstein Skaali
i Gjerstad Historielag. Han kunne opp
lyse dette:

SUNDE BRU
Den gam Ie Vestlandske Hovedvei
gikk med ferje mellom Ferjestaden pa
0sterholtsida og Hestesteinen pa
Brokelandsida. Der var stor trafikk, og
ein av dei f0rste butikkane i bygda var
Ferjestaden. Sa blei vegen lagt om i
1860-ara og bru bygd over sundet ved
Kjerringkastet. Det blei ein omveg, men
dei slapp ferjing.
Tida gikk og bilane kom. Dei blei
st0rre etter hvert, og Sunde bru blei ein
flaskehals. I 1936 skulle det byggast
ny bru pa same staden, men trafikken
matte gao Sa fant dei pa a bygge provi Arbeidslagetfra 1936. Fra venstre: Nils C. Haug en, Karl Sunde. lsak
Tveit, Isak Mortensen. lens H¢gsli og Bomvoll. Bildet er tatt av Abra
soriske brukar, legge sleider og sm0re
ham Melaas.
dei godt med gr0nnsape, og skreie heile
mus. Jens fortelte om katten, eg var litt innpa
brua sidelengs oppover. Da kunne trafikken ga over
den kjetta me hadde etter bestemor, me skrolla
den gamle brua det belet dei bygde den nye.
og kj0rrmaula nista, sa var m0tet slutt. Me kom
Natta mellom 5. og 6. august 1936 bJei brua flytta.
aldri i Rottenemnda meir.
Tidlegare redakt0r i Agderposten, Jens Vevstad, sto
6. Formann Bomvoll. Det var ein flink kar, sa dei,
pa brua og skreiv da dei flytta ho, og dagen etter sto
og at han er formann, kan ein se pa knickersen
det i Agderposten . Abraham Melaas var pa plass og
00"
dei h0ge, plugga skoa.
tok bildet av karane som gjorde jobben.
b
Fra venstre:
1. Basen, Nils G. Haugen. Han var god til a ta ar
beidet, sa Morten Kals, og god til a fa karane til a
arbeide i lag .
2. Karl Sunde. Han var bade skomaker og bru
byggar og hendig til sa mangt.
3. Isa k Tveit. Budde i 0ygarden og arbeidde bade
pa jembane og veg.
4. Isak Mortensen. Han var 7 ar og ugift, star det i
folketellinga for 1900, men han gifta seg da det
lei pa, og fekk fire gutar og to jenter.
5. Jens H0gstli . Var ungkar all sin dag, men dei
hadde ein ogoskli gild hankatt i H0gstli. H0sten
1946 satt me ihop i Rottenemnda. Jens hadde
bla vende ny heimsydd vindjakke, eg ei gamal ei
etter far, og dr. Ebbing kvit frakk og slips. Det
var et h0gtidelig, detaljert skriv fra Departemen
tet som doktoren las opp. Der sto alle slags til
tak som skulle iverksettast for a tyne rotter og
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Da den nye, na garnle brua, var komen, sykla gutt
ungane fra 0vrebygda ut for a kj0re att og fram pa
betongen. Her var mykje gildt for ungane f0r i tida
au.
Torstein Skaali.
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Pa Sannidal Historielags arsm0te 22. mars i ar
ble det referert en foresp0rsel fra Telemark
Musikknld om opplysninger om spillemenn fra
distriktene i Nedre Telemark: Krager0, Skat0Y og
Sannidal. Musikkddet hadde fatt inn en kassett
med musikk av

Anders Schulze
Han var f0dt 9. mai 1887 i Sannidal, var av
yrke skogsarbeider og bodde pa Helle. Anders
spilte vanlig fele, og pa kassetten var det til
sammen ni slatter - springar, rei lender og polka.
Schulze var mest aktiv f0r krigen, og han spilte
til dans bade pa fele og durspell.
Pa neste side star artikkelen som Kari L0nne
stad har skrevet for «Spelemannsbladet».

Lindheim skole 1949-1950. Pa Sannidal historielags arsm~te i mars hadde Tomine Isene
med dette bildet fra Lindheim skole. Vi ser fra venstre i andre rekke Abraham Thomas S~rdalen, Ingeborg
Eikeland, lrerer Inger Gjerde, Tomine Eikeland og Bj~rn Lindheim. Foran star Kjell Lindheim som ikke hadde
begynt pa skolen enda, men kom a leika med oss i friminuttene, og Gudveig Eikeland. Hun matte begynne 1 ar
for tidlig (6 ar) for at det kunne bli nok elever til a ha skole pa Lindheim det aret. Vi var tre s~stre , og guttene var
yare tremenninger, sier Tomine Isene.
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Her er den siden om Anders Schulze som Kari Lfjnnestad har i «Spelemannsbladet»
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SJBSPRUT OG FELESPEL
Telemark er eit fylke rikt pa folkemusikktradisjonar. D~t.E;lr yel kjen1~og mange sit
inne med stor 09 verdfull kunnskap om tradisjonen. Men 09sa her finst det kvite
flekkar pa kartet. For ein folkemusikkarkivar er det ei utfordring.
sA heldige a ha
lange tradisjonsliner med mange
kjende og framstaande ut0varar 
liner som er f0rte fram til dagens folkemusi·
karar. som rna seiast a utgjere ein irnpone
rande flokk av unge og eldre. Dei forvaltar
- ein rikt utviida og musikalsk spennande
musikktradisjon , vel verd a ta yare pa. Eit
eldorado for ein folke~usikkarkivar, kan ein
godt seie. Her er nok a gripe fatt i og doku
mentere, og slartespelet pa hardingfele og
kvedinga er dei delane av tradisjonen som
er lengst frarnme i biletet.
Saman med bygdedansen er det dette vi
gjeme tenkjer pa som Telemarks-tradisjonen.
Men ein arkivar er oppteken av mangfaldet.
det .store biletet,. Og Telemark er meir enn
dei indre bygdene, der hardingfela har yore i
h0gsetet. Det er ogsit industriomrada og kyst
kommunane, og kva veit vi eigentleg om
musikktradisjonane der?
Ein haustdag i 2001 fekk Foll<em usikk
arkivet i Telemark beS0k av ein eldre kar.
Han hadde tart bussen til B0 frit Kragef0,
og rned seg i veska hadde han ein lydkassert
med opptak. Opptaka var med far hans,
og dei var gjorde av folk i historielaget i
Sannidal pa 19so-talet. A fa inn gamle private
opptak til arkivet er alitid spennande. Dei
I!UlM",RKINGANE ER
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\can vere av h0gst varierande kvalitet, men

stundom kan det dukke opp interessante
ukjende innspelingar SOlO er med pA a kom
plettere biletet av tradisjonsmusikken.
som skjedde deane
novemberdagen da Hakon Schulze bes0kte
arkivet. Faren, spelemannen Anders Schulze
fra Helie, spela van leg fele, og pa kassett
bandet var det til saman ni slattar - springar.
reinlendar og polka. Materialet ber preg av a
vere i slekt med det ein l<an h0yre fra andre
sid a av fYlkesgrensa mot Agder. Ikkje spesielt
overraskande nar ein tenkjer pol. kor mer kva
randre desse omrada er geografisk, men fra
nedre Telemark er det dessverre dol<umen
tert fint lite av dette, sa opptaka med Schulze
er med pa a fYlle ut ein kvit flekk pa karter.
I det heile er det ikkje dokumentert sa
mykje om spel pa vanleg fele i Telemark. Vi
veit at dette feleslaget har yore bruka i dei
nedre omrada av fYlket. ogsa i Drangedal og
Nome, men det ser ut til at dei seinare gene
rasjonane har gatt over til andre instrument.
Fela var van leg til dansespel mellom anna i
bryllaup om lag fram til f0rste verdskrig.
men utover pa 190o-talet kom nye impulsar
med ny musikk og nye dansar som overtok
for det garnle.
DIiT YAR NIITTOI'P DET

Fleire kan fortelje om ein onkel eller beste
far som spela fele, men sj0lve har dei satsa
pol meir moderne instrument som trekkspeJ
eller gitar. Dei eldre danseformene gjeid< ut
av bruk, og slattane som vart bruka til dei ,
gjekk i gl0yrneboka. Parallelt med dette finn
vi dei spelemennene som var knytte til det
organiserte spelemannsmilj0et, som heldt
oppe <den nasjonale musikken, og deltok pol
kappleikar. Men her er det hardingfela som
rar grunnen , det ser ikkje ut til at den vanlege
fela har ha tt ein plass pa kappleikane i
Telemark.
mest aktiv som spele
mann f0r krigen, og han spela bade fele og
durspel. Det vesle vi har av opptak med han,
vitnar om at han har spela til dans, for spelet
er friskt og taktfast. Forutan springarar og
runddansslattar spela han ogsa rilar, fortel
familien. I 1939 skal han ha spela inn for
NRK saman med Martinius Nes, som spe\a
harpeleik. Det er uvisst om desse opptaka
finst i dag. Men som arkivar lever ein jo i
hapet - kanskje dukkar dei opp ein vakker
dag, bade desse og andre spennande gamle
opptak frA det ukjende folkemusikk
Telemark.

ANDERS SCHULZE VAR

KARl L0NNESTAD
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Jens H. Lindheim sin j amilie, bilde fra 1909.

I «Arven» nr. 79 (s. 20) viste vi ogsa et bilde av familien Lindheim. Foran pa det
bildet star l¢rgen Lindheim if. 1901). Han var far til Kjell Lindheim, som i dag bor i Kviteseid, og som har lant oss bildet vi viser denne gangen.
Han tror fotografiet ble taft i anledning Ellen Helene lensdatter Lofthaugs 73-arsdag (sitter i stolenforran), og hun er sammen med sine barn og
» svigerbarn. Staende bakfra venstre: Maren To rsda I, Kristoffer Torsdal (bror), Halvor Levang (bror), lens Lindheim, ala Lindheim, 0rvik (bror),
~ Aslak Lofthaug, Anders Lindheim, 0rvik (bror), Karen Moe (s¢ster) og Osmund Moe. Sittendeforanfra venstre: Marie Levang, lensine (hustru),
~ Helene (mor), Maren Lofthaug (s¢ster), 1ngeborg Lindheim,f Strat(hustru til Anders).

0')

Skipsf0rerStian
edersen
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
ture r me llom Eng land 0 g Brasil kom han i 1896 om
bord i en engelsk bat som seilte pa Amasonas-flo
den og reparerte telegrajkabelen der. H¢sten 1897
tok Stian styrmannsskolen i Krager¢ og var en vin
ter pa issjau f¢r han i 1898 avtjente sin verneplikt i
marinen, pa panserskipet «Harald Haarfagre ».
Denne h¢sten reiste han ut som 2. styrmann pa
bark «Bravo» av Krager¢. Etter noen turer i istra
fikk pa Nordsj¢en i stormfullt veer reiste Stian Pe
dersen ut med «Cara » pa en tur som tok 28 mane
der. Han var da nygift. Etter no en raske seilaser med
«Black Adder» som 1. styrmann og skipsf¢rer, var
Stian Pedersen hjemme i Krager¢ og hadde noen
smajobber til han i 1908 reiste over til Amerika igjen.
Han var ute under 1. verdenskrig, og han skriver
om sine opplevelser med ubater og uro blant mann
skapene. Etter et kraftig uveer pa reisen hjemfra
Buenos Aires, kommer Stian hjem til Norge igjen.
Neste tur var med cement fra Brevik til Buenos Ai
res. 1 mars 1921 var det slutt pa seilskutetida, og
etter flere forskjellige turer til sj¢s i 1920- og 30
arene ble han i 1938 skipper pa «Askot». Vifortset
ter her hans historie:

Mitt levnedsl0p -DellI.
Den 2. verdenskrig bryter ut
Losen kom om bord, og jeg var litt i uvisse hva
jeg skulle gj0re, seile eller vente pa nrermere ordre.
Men jeg gikk ut, og det viste seg sen ere at det var
det rette, for det var flere bater som ble liggende, og
det kostet jo penger.
Kommet ut i Atlanteren fikk jeg radiotelegram
fra rederen at jeg skulle ga til Norge eIJer et annet
n0ytralt land. Senere fikk jeg telegram fra rederen
at jeg skulle ga til irsk fristate. Vi bestemte da med
det samme a ga til Dublin, hvor vi ankom etter ni og
et halvt d0gns reise.
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Skipsf¢rer Stian Pedersen
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Til «Arven» har vi fatt lane en
samling rued manuskripter som
skipsf(jrer Stian Pedersen (1875
1953) nedtegnet om sitt liv til
sj(js. Han reiste ut som dekksgutt
pa en seilskute, bark «Hebe», 1.
mars 1891, og var til sj0s til 1941
da han m0nstret av i New York,
som skipper pa «Askot». Vi mer
mer oss na slutten pa hans beret
ning. De forrige har vrert i nr. 70,
71, 72, 73, 74, 75, 77, 78, 79 og
80.

/

Pa turen over Atlanteren h0rte eller sa vi ikke noe
nevneverdig. Vi hadde radioforbindelse med en av
Olsen & Uglestads bater, og kapteinen sa han hadde
fatt ordre fra rederen a ga til en plass pa Vestkysten
av Norge. Han var nemlig bestemt til Liverpool. Da
jeg kom til Liverpool og skulle losse, fikk jeg h0re
at han var tatt inn til Kirkwall av engelskmann, og
der la han i ca. tre uker, og han kom til Liverpool da
jeg var utlastet. Vi la i Dublin i ni dager, mens der
ble forhandlet om mer frakt som vi ogsa fikk, mens
disse som fors0kte a komme til Norge og ble taU inn
til England, ikke fikk noe tillegg pa frakten.
Deriblandt var ogsa en bat fra samme rederi som
jeg var. Den skulle ogsa til Liverpool, men fors0kte
a komme forbi, men ble tau inn til Kirkwall.
I Li verpool ble vi I iggende ca. 10 dager. Alt var
m0rklagt om natten, men ingen bombing var begynt
den gang . Etter endt utlasting i Liverpool avgikk vi
til Towey i Canada og skulle laste China Clay for
Philadelphia. Vi ble Iiggende i Towey i tre uker og
vente pa last. Der var mange skib, og det gikk etter
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torn. Ble imidlertid lastet og avgikk fra Towey den
26. oktober og ankom til Philadelphia den] 9. no
vember. Hadde motvind pa oppturen og noksa me
get nordvestlig hay. Ni dager etter avgang fra Ca
nada motte vi en konvoi pa 30 skib som styrte for
England, og som jeg h¢rte i radioen kom vel fram.
I Philadelphia ble jeg godt mottatt. Kom langt
opp i Delawarefloden til en by som het Trenton, og
losset ved fabrikken hvor de skulle ha lasten. Etter
endt utlossing ble ski bet timechartret for et firma i
New York, hvortil vi gikk og ankom dagen etter og
begynte a laste med alt forskjellig, til og med
veddel¢pshester som vi hadde to avo

Norge blir med i krigen
Var inne med last til nesten aile ¢yene i Vestinda,
der siste plass var i Venezuela. Satt da i timecharter
til sommeren 1940 i august. Var flere turer til Cuba
med sukker tilbake til USA. Var ogsa i Cuba den
9. april hvor vi fikk h¢re i radio om nyheten at
tyrskeme hadde kommet til Norge. Hvorledes vi
da f¢lte aile som var om bord, kan enhver tenke.
Losset fJere steder rundt Cuba. Sa fikk jeg h¢re at
aile norske skib skulle bli intemert i Cuba. Jeg hadde
da ca. 300 tonn last igjen. Vi hadde da ingen reder a
holde oss til, sa en matte jo ta bestemmelsen selv. I
sarnrad med offiserene bestemte vi a ga over til Ja
maica. Men som vi la der og losset, kom der ordre
fra den norske konsul at loven var opphevet. Ski
bet skulle ikke bli internert. All lasten var losset, og
vi hadde kuns en losseplass igjen. Hvis ikke jeg
hadde fatt nyhetene der jeg var, sa hadde vi altsa
gatt til Jamaica.
F¢r vi lastet for Alexandria, ble baten dokket og
utf¢rt endel smareparasjoner pa i New York. Vi las
tet med stykkgods i New York, yarer av aIle slag.
Jeg var jo ikke sa svrert fom¢yd med a ga til Egypten,
jeg hadde jo underrettet rederen da jeg var i England
at jeg ville ikke seile i faresonen, for jeg hadde hatt
nok av det i forrige krig. Men jeg ble overtalt og ble
staende om bordo
Det ble jo bade en interessant og meget spennende
tur. Vi ble lastet den 20. august 1940 og avseilte med
Pernambuco som neste plass for a fylle opp bun
kers. Intet nevneverdig hendte pa denne tur. Fra
Pernambuco gikk det til Cape Town som ble neste
stoppested . Disse steder var bade for bunker og
ordre fra det engelske admiralitet angaende de
seilingsruter som alltid kom om bord forseglet.
Reisen fra Cape Town gikk til Aden med mange
forskjellige kurser og siksakseilaser om dagen . Kom
ogsa til Aden uten noe nevneverdig. AIle kurser vi
skulle ga, ble utgitt av Engelsk Navy Control Office .
Selvf¢lgelig ingen lanterner ble tent eller noen var
sel eller Iys matte vises. I det Indiske Ocean h¢rte
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jeg i radio fra Italia at Aden var sa bombardert at
den var bare ruiner.
Ja, vi kom ogsa heldig frem til Aden uten noe
nevneverdig . Ankom dit den 8. oktober, hvor vi
skulle ga videre i konvoi opp det R¢de hay. Dagen
etter vi kom til Aden, skulle vi inn i havnen og ta
inn bunkers. Los kom om bord og vi l¢ftet anker,
men pa veien inn ble det meldt luftangrep. Vi snudde
rundt og straks faIt bomber, men ingen skade ble
voldt hverken pa skib eller i land.
Vi gikk inn etter der var blast klart og fikk var
bunker og kom ut pa reden igjen. Vi ble Jiggende og
vente i 12 dager i Aden for der ble sa mange skib at
konvoien kunne gao Vi var da 32 skibo
I land i Aden var intet skadet endskj¢nt der hadde
vrert mange luftangrep. Vi hadde flere luftangrep
mens vi la i Aden, men aldri noen skade voldt av
betydning. Et par dage for vi ankom til Aden, hadde
en Trawler (Patruljebat) tatt en italiensk undervanns
bat utenfor Aden, hvor de hadde skutt fern mann,
som la d¢de pa dekket da ubaten ble tatt inn til
Aden. Jeg var jo i land noen ganger og hadde da
ventet a se en masse ruiner i byen, men der var a1t
ved det garnJe.
En gang jeg var i land, ble det blast flyangrep, og
vi matte da ga i bombekjeller. Etter ca. 1/2 times tid
var alt over, men ingen skade. Der var luftangrep
nesten hver dag. En dag ble et fly truffet i luften
fra batteriet i land. Det var ¢yeblikkelig i brand og
gikk i glideflukt tvers over havnen mot et fjell pa
den andre siden, og der ble det en fryktelig eksPlo
sjon . Det ble senere unders¢kt om der fantes noe
igjen av mannskapet, men intet var a finne. Antage
Jig gatt i smabiter alt sammen .
Omsider kom dagen da vi skulle fodate Aden. Vi
var aile kapteiner i land for a fa yare instrukser fra
British Navy Control Office angaende konvoien, som
sku lie ga neste dag. Vi var 22 kapteiner, og av de var
fern norske, to grekere, en hollender og 14 engel
ske. Kommet ut i sj¢en st¢tte det 10 skib til , sa vi
ble ialt 32 skibo Vi ble bestyttet godt, bevo ktet av
engelske destroyere, seks i alt.

Mange bombeangrep
Aften samme dag hadde vi det f¢rste luftangrepet.
Det fait mange bomber iblandt ski bene, og der ble
en veldig kanonade fra krigsfart¢yene og fra de skib
som hadde antiluftskyts, men ingen bomber traff
skibene, men var noksa nrer ved enkelte skib, men
gjorde ingen skade.
Siden var det luftangrep hver dag og somme ti
der to ganger, men aldri ble noe skib truffet. Man
dag den 21 . oktober kl. seks morgen hadde vi et vel
dig luftangrep og likesa beskutt av en italiensk de
stroyer aktenfra. Plutselig setter en av yare destroy
ere full fart inn mot Italiens Somalieland . KI. 9 for-
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Sannidal Historielag styret og komiteene i 2007
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Leder: Ragnar Gr0nasen,
Knut M. Skarvang,
Torveig Skarvang,
Marit Halvorsen,
Torgunn Sunde,
Alf Martin Dalen.
Varamenn:
1. Marit Sn0as,
2. Inger Kristine Bratland,
3. Olav Tveitereid.
Bygdetunkomiteen:
Leder: Alf Martin Dalen,
Knut Asbj0rn Skarvang,
Olav Bratane,
Torstein Lofthaug,
Petter W. Baann,
Kjellfrid Enggrav,
Kari Nyland,
Per Tangen,
Isak Wasj0,
Hakon Breimyr.
Hans J0rgen Rinde,
Varamenn:
Ole Wast01,
Tor Wast0l.
Festkomiteen: Tordis Eikeland,
Sigrun Bratane,
Kari Olsen,
Elfrid Fjellheim
Ellen Bjerva,
Anne Sofie Aardalen ,
Lars Tore Lien,
Ole Arvid Wasj0.

middag kom der signaler opp fra kommandoskibet
at en engelsk destroyer hadde senket en italiensk
destroyer og skadet en festning i land. Det ble en
veldig begeistring om bord i ski bene.
Klokken 13.30 kom den engelske destroyer til
bake og inntok sin plass i konvoien. Jeg tok kikker
ten og sa pa den, men kunne ingen skade se. Den var
ikke langt fra oss. Aile skib heiste signaler og gra
tulerte med godt utf0rt arbeide.
Dagen etter dette dajeg og flere h0rte pa nyhe
tene i radioen, h0rte vi fra Roma at dagen f¢r hadde
Italien senket to destroyere og seks lastebater i Det
R¢de hav. Det var bare l¢gn.
I det f¢rste vi kom til Aden og luftangrepene be
gynte, skulle vi liksom s¢ke dekning, men det ble
ikke praktisert mange ganger. Nei, aile ville heller

I «A rveD» Dr. 76
trykket vi en artikkel om Tallak T. Farsj0. Der for
teller han om sin tid om bord i «Askot» fra 1938
til 1941. Det er de samme turene som Stian Peder
sen forteller om her.
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Varamenn:

Ragnhild Svenum,
Judith Johansen,
J0rgen Eikehaug.

Redaksjonskomiteen for «Arven»:
Oddvar Tobiassen,
Ragnar Gr0nasen,
Ove Bertelsen,
Gunnar Aab0e.
Kasserer: Liv Gr0nasen.
Grendemenn:
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Kil :
Mo:
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Alf Martin Dalen.
Tore Farsj0.
Sigmund Heldal.
Sigrid Tveitereid og
Ragnhild Wasj0.
Marit Halvorsen og
Jan Kilen.
Hanne Haugholt og
Hakon Breimyr.
Helene St0yl og
0yvind Kristiansen.
Ingen.

Revisorer:
Bjarne Lien og
Greta MOller.
Valgkomiteen:
Bjarne Lien,
Magnar Kalseth,
Helene St0Yl.

were pa dekk og se hvorledes det gikk. Sto og glante
i luften, men maskinene var sa h¢yt at vi intet kunne
se til demo Det var visst ingen som tenkte pa at vi
kunne bli truffet.
Fredag den 25. oktober kl. 12 middag ble kon
voien splittet. De mest hurtiggaende skulle ga f¢rst,
og de mindre hurtige komme etter. «Askot» ble
blandt de f¢rste.
L¢rdag 26. oktober ankom vi Suez og ankret.
Skibets agent kom om bordo Var deretter i land og
fikk ny instruksjon og innklarering for a fortsette
igjennom Suezkanalen neste dag. S¢ndag den 27.
oktober avgikk vi fra Suez og fortsatte igjennom
kanalen. Om kvelden matte vi stoppe og fort¢ye for
natten. Fortsatte igjen mandag morgen og ankom
Port Said kl. 10.00 sam me dag, og avgikk derfra
om ettermiddagen til Alexandria i konvoi.
Den 29. oktober ankom vi Alexandria kl. 14.00.
Ingen bombing pa den veien. Neste dag begynte vi
a losse, og all last kom ut i god behold. Hele byen
var m¢rklagt etter solnedgang. De f¢rste tre-fire da
ger hadde vi ikke luftangrep. Men sid en hver dag to
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luftangrep om kvelden. Det f\2lrste kl. 7-8 og det
annet kl. 11-12 om natten. Der ble ikke stor skade
voldt de f\2lrste dagene, men senere var det en del.
En kveld ble det ca. 50 drepte og ca. 100 saret.
Et varelager pa kaien ble \2ldelagt en kveld, og en
kveld fait en bombe pa en egyptisk bat, men den
ble ikke skadet sa meget at den sakk. Vi la ikke langt
fra, sa vi kjente lufttrykket ganske godt. Alt var
m\2lrklagt i byen, men kafeer og restauranter var
apne, og alt gikk sin vante gang.
Pa havnen i Alexandria la en stor flate av en
gelske krigsskib, opptil 30-40, og nar luftangrepene
kom, ble der opplyst i luften nar aile satte sine kraf
tige Iyskastere pa og en kanonade sa man ble gan
ske d\2lv. Men vi ble ikke det mer en gang. Siden
hadde vi bomull i 0rene. Om dagen etter luftangrepet
fant vi alltid en del bombesplinter rundt om pa dek
ket.
Dagen etter luftangrepet h\2lrte vi alltid i radioen
fra Roma at der var senket skib pa Alexandrias havn
og gjort en hel del skade. Vi hadde na et godt bombe
sikkert rom om bord, nemlig nede i en 1ugar.
S\2lndag kveld atter to luftangrep. Der fait mange
bomber og denne gang rundt om i havnen, men
ingen av ski bene ble truffet. Der var en veldig
kanonade fra ski bene, til sammen med bombene som
eksploderte, b1e det en veldig ballade. Samme ba1
lade mandag den 11. november, men denne gang fait
en bombe pa kaien mellom to varelagre som var av
jernkonstruksjon med vegger og tak av b\2llgeblikk.
Bombene gjorde en dyp grop i kaien og slo veggene
inn pa begge sider. Tirsdag den 12. november, samme
gjennntageiser av bombing, enda mer voldsomt enn
de foregaende. Det sa ut som fienden hadde begynt
en ny taktikk. De kom nemlig den kveld fra land
siden, mens de f\2lr kom fra sj\2len. Men ingen nevne
verdig skade.
Onsdag den 13. ble ski bet lastet og alt ble gjort
klar til avgang neste dag. Det var om a gj\2lre a bli
ferdig og komme av sted for a rekke konvoien i
Suez. Om kvelden to veldige luftangrep. Bomber
fait rundt ski bet, og man kjente lufttrykket nar bom
bene eksploderte og splintrene av bombene smalt i
skutesiden, og mange splinter ble etterpa funnet rundt
pa dekket og oppa broen. Den kvelden fait det en
bombe pa et skib som la ca. 100 meter fra oss. Bom
ben fait pa dekket forenom broen, men ingen men
nesker kom til skade. I utkanten av by en fait en
bombe som drepte 55 mennesker og saret ca. 100.

Mitt levnedsl0p
av skipsf0rer Stian Pedersen
er ogsa samlet i et hefte som er til salgs hos
Arvid Jensen, tlf. 35 98 19 53, eller i
Krager\2l Aksidenstrykkeri.
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Den 14. november avgikk vi fra Alexandria til
Port Said uten konvoi. Ankom Iykkelig og vel neste
dag og lastet inn 54 tonn last. L\2lrdag den 16/11
fikk jeg endelig bunkerolje etter en hel del agitering
med det Engelske Navy Control Office, som ville
jeg skulle ga til Durban for bunker, men det pas set
ikke, for ikke hadde jeg om bord nok olje for a rekke
til Durban, og hvis jeg hadde hatt nok, kunne jeg
ikke ha nok med olje med det jeg kunne ta inn i
Durban og rekke til Amerika over Atlanteren, men
matte da gatt inn til Cape Town.
Det ville va:re forbundet med mere utgifter og
omveier omjeg gikk til Durban. Min ordre fra New
York var at jeg skuJle fa bunker i Aden, bade pa ut
turen og hjemturen. Jeg sa til myndighetene at jeg
ville vente pa ordre fra Nortraship angaende bun
ker, og det hjalp. Jeg fikk na olje som tok meg til
Cape Town.

Forts.

B0ker til salgs!
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Denne bok,
«Sannidal i
krigsarene 1940
til 1945», eren
av de b¢kene
Sannidal
Historielag har
til salgs.

Disse b0ker er a fa kj0pt:
«Sannidal i krigsarene 1940 til 1945».
«Sannidal og SkatllY, Ei bygdebok»,
f0rste bind, «Gards- og slektshistorie for
Sannidal».
«Sangbok» utgitt av Sannidal Historielag.
«Protokoll fra 1919», fortegnelse over de
som hadde rasjoneringskort i Sannidal.

«Gards- og stedsnavn i
Vestmar».

San nidal Historielag har ogsa
til salgs en video [ra Moe
slektens stevne pa Sannidal
Bygdetun 14. august 2005.

B0kene og DVD kan kj0pes i

Sannidal Landhandel
vi Ove Bertelsen.
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Innsamling til krigstidens ofre
Fra Nils -Isak Fossen har vi til «Arven»
fatt tilsendt et dokument som han har hatt
liggende i mange ar, fra han ryddet i
sitt bamdomshjem pa Gjerdemyra. Det er
pa to sider, og pa den ene er en oppfor
dring til innsamling til krigens ofre, og
den andre siden er om den i!legale avisen i
Sannidal.

Innsamling til krigstidens ofre!
P. F. (privat fornjijyelse)

7. sept 1945 .

Okkupasjonstidens frie presse, ogsa kalt «ille
gale» presse, har sett det som sin siste og avslut
tende oppgave a yte sin innsats i hjelpearbeidet for
krigstidens ofre.
Pa et mjijte i Oslo ble det av representanter for
den «illegale» presse satt ned et arbeidsutvalg som i
mer tilknytning til Nasjonalhjelpen, sku lie foresra en
innsamling til fordel for de av krigstidens ofre som
trenote
jijyebIikkelig hjelp. Det er derfor vi retter en
b
henvendelse til den «illegale» presses lesere om a
bidra sitt til at innsamlingen kan bli en suksess.
Parolen er denne gang: Nordmenn: slutt opp
om var innsamling. La de som trenger det, fa en
f'iyeblikkelig hjelp.
I fern lange krigsar arbeidet nordmenn under tys
kernes og nasistenes ak, og na tar vi til a fa en over
sikt over hva kampen har kostet. Landsmenn er
myrdet, med eller uten dom, landsmenn er gatt til
grunne i tilintetgjjijrelsesleire i Tyskland og andre
steder i Europa. Andre er gatt til bunns med han
delsflaren, fait i kamp til lands, i mannen, i flyvapnet.
Det er tusener av hjem som sitter til bake uten for
sjijrgere. Vi plikter a yte var hjelp til dem.
Men det er ikke bare disse hjelpen rna na fram
til. Vi rna sjijke ana fram til aIle som i ordets videste
forstand er krigstidens ofre. De som er kommet hjem
fra fengsler og fangeleire, jijdelagt pa sjel og legeme,
de som har tapt alt sitt ved fiendens overgrep, og de
som har fatt sin helse undergravet i det daglige strey
her hjemme.
Arbeidet blir stort og oppgavene krevende. De
som har tapt arbeidsevnen og ikke far tilstrekkelig
stjijnad av det offentlige, rna vi na fram til. Vi rna
ogsa hjelpe dem som trenger hjelp for a komme ~
gang med sitt arbeid, hjeJp til selvhjeJp. Alle rna VI
hjelpe sa de kan komme pa fote uten bitterhet.
Hjelpeaksjonen er ikke begrenset til noen enkelt
landsdel, men tar sikte pa aIle njijdstilte landsmenn i
0
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bygd og by over hele landet. Var oppgave skal v<ere
a lette viJkarene der hvor offentlige tiltak viser seg
ikke a strekke til, hvor hjelpen kommer for sent el
ler h vor man eJlers ville vise til forsorgsvesenet.
De innkommende beljijp anvendes straks til dek
ning av jijyeblikkelige utgifter i forbindelse med spe
sielt aktuelle hjelpeaksjoner som man har kjennskap
til, i krigstidens and.
Innsamlingen skjer gjennom den «illegale» pres~
ses distributjijrer. Disse har kuponger som Iyder pa
kr. 2,00 og kr. 5,00.
AIle som jijnsker a yte sitt bidrag til innsamlin
gen, kan enten de evner a gi meget eller lite, kj.jij~e
et stjijrre eller mindre antall kuponger som samtldlg
gjelder som kvittering. Beljijpet rna for kontrollens
skyld ikke gis til noen distributjijr uten at vedkom
mende leverer kuponger for beljijpet. Hver distribu
tjijr er ansvarlig for et bestemt antall.
Skulle noen jijnske a gi et stjijrre beljijp, hvilket
mange sikkert jijnsker, kan dette gjjijres ved a innbe
tale beljijpet til hvilket som heist postkontor i landet
pa giro-konto nr. 11732.
Vi henstiller til aile gode nordmenn a slutte opp
om innsamlingen. Den tar sikte pa krigens viktigste
avsnitt: Seieren over en del av de vanskeligheter den
skapte.
Landsmenn skal bli hjulpet sa de kommer best
mulig pa fote uten a fa fjijlelsen av a v<ere en under
stjijttet person. Og den «illegale» presses lesere har
rett til a v<ere med a yte denne <ereshjelp.
Landsmenn, slutt opp om var aksjon etter evne,
hjertelag og i forstaelse av at det er viktigere a vinne
freden enn krigen.
FREDEN VAR TROSS ALT MALET!
Den «illegale» Presses Arbeidsutvalg.
Hakon Flesje,
formann .

Av den «illegaJe» presses
historie i Sannidal
I hen hold til den mottatte parole skulle annen side
av avisen i dag ha en omtale av historien. Det er
ikke sa meget a fortelle , for den var et lite ledd i det
store arbeid for a berge det norske folk gjennom
krigsarene. Men her er hovedtrekkene:
Da «Budstikken» i Kragerjij tok en pause etter at
flere av arbeideme matte flykte fra landet, var det
ikke lenge fjijr behovet for palitelige nyheter meldte
seg. Noe matte gjjijres, og «Ukens nytt» sa dagens
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Iys. Meldingene ble skrevet ned av flere lyttere, og
Magnus Lindheim brakte en del med seg i uskyl
dige fyrstikkesker. De ble sammenarbeidet og for
synt med en «leder» i prestegarden, og Nils Haug
holt i Vadfoss tok kopier med blapapir. Det gikk fint
fra nyttar 1943 til ut pa h¢sten. Da var det for mange
som ikke kunne la veere a snakke om de tre som drev
med det, og forsiktighetshensyn tilsa en pause .
Det kunne ikke bli lenge, for nyhetene ble altfor
gode til at man i egoisme kunne beholde dem for
seg selv, og sa begynte P. F. (den hadde f¢rst ingen
overskrift, men ordene til slutt. «Til privat fom¢y
else» ble snart tittelen). Den f¢rste tiden var man
meget forsiktig. Mottakerne ble oppfordret til a
kontrollere sirkulasjonen, men siden gikk en skrive
maskin «under jorden », og da ble det som det skulle
veere: Send videre. Og stensiler og skrivepapir kom
nar en trengte det.
Ved juletider 1944 ble stillingen litt usikker, og
ut i januar matte det bli en forandring. Frk. Solveig
Lofthaug overtok mangfoldiggj¢relsen og distribuer
ingen. Redakt¢ren fikk meget god tid utover varen,
og takket veere en god liten «Sweetheart» lilleputt
radio kunne na aIle sendingene avlyttes. Stensilene
ble sendt til «Trykkeriet» med Sigrid Lindheim el
ler Finn og lens Lindheim. Avisen tryktes i 50-60
eksemplarer med fra 2-4 sider.
Der var mange gode ruelpere: postmestrene i Kil,

fr¢ken Nossen, postbudene Hauk¢y og siden Nygard ,
kondukt¢rene pa jembanen, stasjonsmesteren. Aile
var villige til a hjelpe, ta imot og sende videre.
Der var mange radioapparater i bygda. Avisa har
veert innom mange av dem, i skauen ved Veermslatta,
i bryggerhuset pa Skarvang, annenetasjen hos Nel
son, pa kammerset hos Jens Midtgarden, hos Nils
og Thorleif Haugholt, Kurd¢1 i Dalsfoss, i skor
steinen hos Magnus Lindheim, under komfyren hos
Peder Thorsen, og ikke minst i stallen hos Jens
Skarvang: «Hallo, hallo. Dette er London». Sa lenge
en lever, kommer en ikke til a glemme de stemmene
som ute fra frihetens land ga oss sannheten.
Og aIle som brakte avisene videre i sykkelstyrer,
i hoslesten, i hattebremmen, de sayner sikkert den
tida, nar de sitter med de gamle Krager¢-bladene
til 3 kr. kvartalet.
Na var det altsa et lite bidrag til dem som krigen
har rammet verst. P. F. rna sies a ha veert beskjeden
under krigen med forlangende om kontingent. Na
haper vi aile blir med denne gang.
De som far brevet, er gjeme sa vennlig a ta seg
av kupongene og ta mot bel¢pet av de som har veert
mottakere. Det som kommer inn, sendes snarest til
soknepresten i Sannidal, sammen med de kuponger
man ikke er blitt av med.
Send videre. Er det ikke deilig at en ikke lenger
beh¢ver a veere forsiktig??

«Studio» hos Nils Haugholt i Vadfoss. Her kom de f¢rste nyheter til «ukens nyU». Bilde fra Torkell Tandes hefte
«Sannidal i krigsarene 1940-1945».
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Sannidal
for 75 ar siden
Vi briDger her DoeD sma utsDitt fra det som
ble skrevet i «Vestmar» fra Sannidal for 75
ar sideD:

17. mai i distriktet
I Sannidal gikk skolene i tog til kirken, hvor der
holdtes festgudstjeneste. En rekke skoler my;tte med fa
ner og l<ererne i teten .
Om kvelden holdtes fest pa Kils bedehus.

*

Gimle hadde dansefest med skuespill av gjerstad
amat¢rene, Klubben Brage. Stykket het «Du heimen var»
og ble utmerket godt fremf¢rt.
Videre var det musikk av «Young Fellows trio».

*
Pa Helle gikk Skarbo skole i barnetog fra sko1en til
Bedehuset, hvor l<erer Helle talte for dagen. Senere fikk
barna leke pa losjelokalets tomt.
(18. mai 1932)

Sannidal herredstyre
M¢te den 18. mai 1932. Ordf¢rer Eilert Farsj¢.
Fra motet tar vi med noen saker:

Trygdekassens regnskap
for 1931 desidertes enst. efter revisors antegnelse. Det
viste et overskudd pa kr. 4275,27 og balanserte med en
sam let utgift av kr. 31.203,48.
Hundefortegnelse
blev opptatt. Det viste
San nidal.

at der f. t. i alt er 60 hunder i

Sandvikheia
Harald Minde tilb¢d sig a kj¢pe kommunens hus Sand
vikheia for 1200 kr.
Vortering: Tilbudet blev enstemmig godtatt.

Pensjonat
S¢knad fra John Strand om a fa drive pensjonat pa
Strand i sommer
Enst. innvilget.
S¢knad fra Inga Braten og Berta M¢rskaret om a fa
drive sommerpensjonat i Kj¢lebr¢nd.
Enst. innvilget.
Veigrunn
Skrivelse fra Knut N. Dobbedal om a bli overdratt en
del av den gamle nedlagte vei ca. 15 meter ved Gunnars.
Enst. vedt. : Herredstyret anser saken for sig uved
kommende for savidt som det mener sig ikke a ha noen
s<errettigheter til nevnte vei.
Vei til Atangen krets
Fra opsittere i Atangen krets foreHi fornyet hens til
ling om a utbedre veien til kretsen.
Enst. vedt.: Da herredstyret ikke ser sig i stand til a
opf¢re pa budgettet for i ar bevilgning til nevnte vei , kan
s¢knaden ikke im¢tekommes.
Bilkj~ring

John Nesland s¢ker om a fa trafikkere veien over
Akreheia med lastebil sommeren 1932.
Enstemmig tilrlldet pa vanlige vilkar.
(20. mai 1932)

Sannidal kirkegard
Mandag den 6. juni viI fylkesgartner O. Tjomst¢1
atter lede oppussingen av kirkegarden. Efter de tidligere
ars erfaring er sannid¢lene meget interessert i a fa kirke
garden vakker.
Man bar da tenkl a opfordre til deltagelse i samme
orden som i fjor, nemlig:
I. Mandag 6. juni , Kammerfoss og Kil kretser.
2. Tirsdag 7. juni, Vafos, Farsj¢ og Holtane kret
ser.
3. Onsdag 8. juni, Lindheim og Kj¢lebr¢nd kret
ser.
4. Torsdag 9. juni, Moe krets.
Det er selvf¢lgelig adgang for hvem som heist, bade
kvinner og menn, til a delta utenom denne orden. Endel
hester trengs ogsa. Ta med spade, grey eller annet red
skap som f0r.
Kirkevergen.
(27. mai 1932)

Bj~rnsonminnet

Rundskrivelse om a feire 100 arsdagen for
Bj¢rnstjerne Bj¢rnsons f¢dsel oversendes l<ererlaget med
henstilling om a ta sig av saken.

Rentelettelse
F¢lgende s¢kte om rentelettelse for boliglan:
1. Vilhelm Olsen.
2. Isak Halvorsen Rind¢en.
3. Sigvart Pedersen.
S¢knadene var anbefalt av bolignevnden.
Votering: Herredstyret slutter sig enstemmig til bolig
nevnden og anbefaler s¢knadene im¢tekommet.
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Fra havnen
«Eros» laster aspet¢mmer ved jernbanekaien for
Kj¢benhavn.
«Regina» laster is ved Kj¢lebr¢nd.
«Nellie» laster is ved Svartkjern.
« Adei» laster kvarts ved Gulodden.
(28. mai 1932)

Sannidal kr. ungdomsforening
far i tiden 3-5. juni bes¢k av bibel skolel<erer Melvik .
Mprene holdes i Kils bedehus.
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Videre henledes opmerksomheten pa det iirlige stevne
s¢ndag den 19. juni. Talere: Sekreteer Alf Olsen, leerer
Skullerud og sogneprest Bulien.

J.G.
(28. mai 1932)

Nils Hegna & CO.S
konkursbos varebeholdning er i kort tid til salgs en bloc
ved
Overrettssakfllrer Axel Blom.
( Ann. J1. juni 1932)

Fest
pa Farsj¢ bedehus s¢ndag 12. juni kl. 3 eftm. ved sogne
prest Tande, leererne Skullerud og Grimsrud. Fossing
musikklag del tar.
Mat medtas - kaffe faes pa stedet.
Alle velkommen.
( Ann. J1. juni 1932)

Kammerfoss bedehus
Fest imorgen s¢ndag kl. 4 em. Sekreteer Clausen,
emisseer Bringsli og Karlsen m. fl. del tar. Entre 25 ¢re.
Mat medtas.
AIle velkommen.
( Ann. J1. juni 1932)

Telemark fylke av D. N. T.
hadde arsstemne pa Vestmar Folkeh¢gskule 17., 18. og
19. ds.

Av styret hadde desse sagt fra at dei ikkje ynskte att
val: kyrkjesongar Lindheim, Sannidal, agent Olaf Nil
sen, Krager¢, leerar Jens Barland, Sannidal og skreddar
A. Vest¢l, Krager¢. Etter det blir det nye styret slik:
Kyrkesongar Karstad (formann), Paul J. Nilsen, Skil.t¢y,
Bernt FjeU, Krager¢, Helene Solbakken, Drangedal og
Gunnar Urberg, Kj¢lebr¢nd.
Ungdomsradet: Leerar O. Dobbe, Sannidal og Agnes
Heldal, Drangedal.
Barneradet: Leerar Aakhus, Krager¢ og Magnus Lind
heim, San nidal.
Revision: Leerar Tyvand og Olaf Nilsen, Krager¢.
Sundag fyremiddag var det gudsteneste i Kroken ka
pell ved sokneprest T. A. Tande, Sannidal. Der var sang
av Kj¢lebr¢nd sangforening og ofring til avholdsarbeidet.
Stemna var i det heile sveert vellukka.
(20. juni 1932)

Brand pa Helle i natt
Ved 2-tiden i natt begynte det a brenne i Per Jensens
hus pa Helle. Branden begynte i 2. etasje og hadde alle
rede grepet sa sterkt om sig da den blev opdaget at red
ning var umulig. Huset brente ned i l¢pet av et par timer.
Det var sa vidt familien fikk reddet sig ut, alt innbo str¢k
med. Per Jensen selv er fraveerende pa veiarbeide, sa
kone og barn var alene hjemme. Branden antas a sky Ides
kortslutning.
(8.juli 1932)

P{1 ski pa Helle ca. 1910-12.

En sporty ungdomsgjeng pa skitur i Helleomnldet, i datidens sporfsantrekk og skiutstyr. Amatt/Jrfoto fra omkring 1910-12. Dessverre kjenner vi ikke
navnene pa alle. Fra ht/Jyre: Ragnar Monsen, Lovisenberg. Anna Aslaksen, Helle. Trygve Johnsen, @ya, Kra
gert/J. Valborg Schulze, Helle. Ukjent. Nora?? Ukjent. BUdef har vi lemf av Per Lia.
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Gjetergutter og gardsarbeidere
i Sannidal
(Dell)

Einar Johnsen
er f0dt 2. apri I 1923 pa Helle, og i 1934 matte han
ut i jobb, 11 ar gam mel. Han fikk jobb som gjeter
pa en liten gard de kaIte Plassen. Den tilh0rte
legatgaden Heib0.
Einar har dette a fortelle: «Den lille garden var
utJeid til Brita og hennes to s0nner, Arne og Johan.
De levde av det de dyrket pa garden. Gr0nnsaker og
poteter solgte de pa torvet i byen. Plassen hadde 20
30 mal jord som ble dyrket og 3-4 hundre mal skog
og beitemark. I fj0set hadde de tre kuer.
Folkene pa garden gjorde alt med handmakt. De
leide hest til p10ying av akrene og til innkj0ring av
h0Y. Melk og andre produkter dro de ned til brygga
pa Stabbestad med handkjerre som hadde digre jern
beslatte hjul. Fra Stabbestad ble varene rodd over
til byen for salg.
Brita, Arne og Johan hadde ikke mye a rutte
med. Tre mennesker, pluss meg, skulle leve av denne
garden. Vi hadde ikke rad til a drikke melk. Den gikk
til meieriet, og vi fikk tilbake skummet melk, som
vi drakk. Vi fikk ogsa gammelt br0d fra bakeren.
Det var egentlig dyref6r, men det var var br0dmat
ogsa.»
Jeg begynte a gjete i maio Skolen var ikke slutt
da, men jeg hadde fatt utvida sommerferien for a
vrere pa Plassen i hele beitesesongen. Den var fra
mai til september.
Det var Brita som sto for fj0sstellet og melkinga.
Kuene ble sluppet ut klokken atte om morgenen, og
f0rste 0kta var til klokka tolv. Pa grunn av varmen
og mye klegg, sto de inne til klokka fire. Etter melk
inga om ettermiddagen, gikk kuflokken og hjurin
gen ut igjen. Klokken atte tok de kvelden. Det var
toJv timers dag.»
Einar forteller videre: «Det var fritida som var
verst. Den lange ettermiddagen var ille. Vi spiste mid
dag, og etterpa la da de voksne seg til a sove. Jeg
pr0vde ogsa a sove, men det gikk ikke. Jeg var jo
bare en guttunge, og hadde ikke behov for s0vn
midt pa dagen. Det var ingen a leke med, jeg la
bare og lengta hjem. Ensomheten var vond. Jeg
tenkte mange ganger pa a r\!lmme. Det som holdt meg
tilbake, var atjeg hadde sagt til mine kamerater, Rei
dar og Arne, at jeg skulle vrere pa Plassen i fire ma
neder. Og det skulle jeg vise dem at jeg greide.
Jeg fikk ti kroner maneden i 10nn. Sa hadde jeg
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I arsskrift for Kragerp og Skatpy
Historielag, «Historieglimt», 2003 er
det en artikkel om «Unger og gards
arbeid i Kragerp-distriktet for 50-60 ar
siden». Fra denne haT vi fatt tillatelse
av forfatteren til a ta noen utsnitt som
berprer gjetergutter fra Sannidal. Vi
begynner med Einar Johnsen.

kosten, og det betydde mye pa den tiden. Hjemme
hadde vi ikke penger til mat.
Kuene pa plassen var av Telemarks-rasen. Jeg
husker navnene enna. De het Kranslin, Gullros og
Litago. Det var fint i skauen med kuene. Kranslin
var ei stor og kraftig ku. Den var st0rre enn de an
dre, sa den bar meg pa ry ggen. Jeg tror den likte aha
meg pa ryggen, for det var som om den spurte om
jeg ikke ville sitte pa. Det var snille kuer. Nar jeg
ropte pa dem, sa kom de.
Jeg gikk og spikka piper mens jeg gjette. Ikke
skikkelige piper som en kunne bruke til tobakk, bare
leikepiper. Jeg syntes mannfolk som r0kte pipe, var
t0ffe, sa slik ville jeg ogsa vrere. Jeg satt pa en stubbe
med pipa i munnen og trodde jeg sa voksen ut. Det
kunne nok se t0ft ut, ja, men en gang kunne det ha
blitt en alvorlig ulykke med disse pipene. Jeg satt pa
ryggen til Kranslin med pipe i munnen. Plutselig
begynte kua a skjene ut pa grunn avail myggen. Inn
mellom busker og trrer bar det, helt til Kranslin st0tte
mot noe. Pipa fikk et hardt tr0kk og f6r opp i
gummen, og det fl0ste med blod. Det hang en skinn
lapp ned, og den holdt jeg pa plass med tunga til det
slutta a b10. Det kunne ha gatt riktig ille. Pipa kunne
ha flydd helt opp i hjernekassa mi .
Det var diirlig fj0S pa Plassen. Det var innlagt
str0m der, men ellers var alt sa falleferdig at det
kunne ramIe ned ved f0rste sn0fall. Den sommeren
jeg var der, begynte de a sette opp et nytt uthus. Det
var snekkerne Jens Kjrerra og Knut Knipen som
jobba med det, i tillegg til Arne og Johan.
Som 11-aring syntes jeg snekkerne sa t0ffe ut.
Srerlig Knut Knipen. Han var urgammel og skruk
kete, og r0kte pa ei lita pipe. Jeg beundra de to ka
rene. Tenk, de kunne sette opp et helt hus!
Det var et hardt liv pa Plassen. Jeg hadde tolv
timers dag og bare fri hver tredje helg. Da 10p jeg
fra Plassen til Helle, rundt hele Kj0lebr0nd. Jeg hus
ker ikke hvor lang tid jeg brukte, men jeg tror det
var me llom to og tre timer. Det gikk som en visk

15

Aarfjmyra. Her er et bilde som vi har Lant av Magne Liane. Han Jorteller at han som stal til h¢yre,
er Kare Liane, f 1912, og han i midten er hans Jar, 1var Liane, f 1909. De to jentene pa bildet vet han
ikke hvem er. Magne Jorteller at han er J¢dt pa Aar¢myra, menflyttet til Kolonien etter at besteJaren,
Ole Knutsen Liane, f 1860, d¢de i 1938. Huset pa Aar¢myra ble senere flyttet til Bjordammen av
Trygve Gromstad, som hadde det til hytte, sier Magne Liane. Einar Johnsen Jorteller at han som
hjuring pa Aar¢ i 1935, hadde kuene pa beite ved Aar¢myra.
hjemover pa I!1lrdag ettermiddag, men tilbaketuren
pa sondag var tung. Det gikkjo ikke busser, og hadde
det gatt noen, hadde ikke jeg hatt penger til billet
ten. Jeg sparte aile de fire tierne jeg tjente den som
meren, sa jeg kom hjem med 40 kroner.

Hjuring pa Aaro
Sommeren etter fikk jeg plass som hjuring pa
Aaro i Vadfoss. Der fikk jeg 15 kroner i maneden .
Pa Aaro var det storre forhold. De var ikke fattige.
Det var samme arbeidstida som pa Plassen, men her
var ikke hjuringen hjemme med kuflokken midt pa
dagen. Jeg hadde med meg en stor nisteskreppe med
brodmat og melk. Pa Aaro hadde de did til a drikke
vanlig melk . De var storfolk, de pa AarO. De hadde
to hester, og det var Isak som var sjefen ute, mens
kona Asborg var sjefen inne. De var f1inke til a lage
mat. De likte god mat sjol.
Kuflokken var ogsa storre pa Aaro enn pa PIas
sen. Ni kuer matte jeg holde orden pa. Aile var
Telemarks-kuer, hvite med rodbrune sider. De hadde
horn med messingklater pa.
Det var store beiteomrader. J eg kunne gjete fra
hovedveien og oppover rundt Aaromyra, og nedover
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mot Helle jemindustri. I disse traktene var det fine
grassletter.
Av og til var det vanskelig a styre denne store
kuflokken, scerlig hvis det var mye klegg, og de be
gynte a skjene ut. Jeg hadde ei lang vie, og den hadde
de respekt for.

Jobb pa Aker gard i Vestfold
Sen ere fikk jeg, via en onkel, jobb pa garden til
Svein Foyn Brun pa Aker gard i Vestfold . Der var
jeg i no en ar. h'lrste aret var jobben a luke turnips i
lange rader pa flere hundre meter. Jeg fikk 35 ore
for 100 meter, og kunne tjene opp til 20 kroner da
gen. Det var mange penger sammenlignet med
hjuringjobben.
Svein Foyn Brun var en av Norges rikeste den
gangen. Til og med Kongen var gjest hos ham. Jeg
ble kompis med Foyn bruno Han kalte meg alltid for
«gutten min». Han hadde en stor prydhage, og der
hadde jeg jobben med asia plenene og klippe hek
kene.
Jeg ville gjeme fortsette skolegangen, men det
var det ikke 0konomi til. Jeg sto til konfirmasjon,
og sa ble jeg voksen», forteller Einar Jonsen .
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Siden sist har gavene
til bladet str(jmmet inn
Hjertelig takk til aile!
A.F., Krager0 100. O.L, do. 200. TS., do. 100.
S.v., Sannidal 200. TR., do. 200 . B.S., Krager0 50.
B.E., do. 200. H.T, do . 100. B.G., do. 100. A. og
K.S ., do. 100. L.J .M., Sannidal 150. G.0., do. 200.
A.L.S., ? 100. H.W., Krager0100. ? 100. S.B., Kra
ger0 100. O.S., Sannidal 150. E.W., do. 200. K.R,
Krager0200.
KK., do. 200. FH .L., do. 100. ES., Helle 100.
K.O., Krager0 200. A.J.M., Sannidal 200. A.E., do .
100. J.D.H., do. 200. E.M.T, do. 100. ? 200.
A.G.L.E., Helle 100. S.G., Krager0 150. K.S. , do.
200. R.R, do. 100. ? 100. 0.S., Helle 300. A.E L.,
Sannidal 150. U.P, do. 100. I.M., ? 200. M.L.M .,
Sannidal 100. I.E., do. 100. ? 100.
P.J .Aa., ? 200. ? 150. H.B., Helle 50. G.w., Kra
ger0200 . ? 100. H.H., Helle 200. HJ.R, Sannidal
100. M.B., Krager0 100. I.H., Helle 100. M.E., San
nidal 200. S.S., do. 200. J.KL., do . 100. KS ., do.
100. K.I.O., do. 100. J.H.T., do . 200. I.E., Krager0
100. E.Aa., do. 100. TEV, Sannidal200. M. og PL.,
Helle 100. ? 150.
A.S., Sannidal 100. KW., do. 150. BJ., Helle
150. R.G., Krager0 100. KJ.D., Sannidal100. O.S.,
do. 150. B.N.F. , Krager0 200. H.H., Helle 100. H.N.,
Sannidal500. O.N., Krager0 200. ? 200. A.R., Kra
ger0 200. O.S ., do. 200. K.H., Sannidal 200 . A.B.,
do. 100. J.I.E. , Krager0 300. S.D., do. 150. K.L.,
Sannidal 100.
P.T., Sannidal 1.000. L.TH., do. 100. ? 150. ?
100. PI.O., Sannidal 150. K.L., do. 100. M.H., do.
150. TB., Krager0 100. A.H.L. , Ulefoss 200. R H.H.,
Stathelle 150. TL., Bjorbekk 150. H.N., Billingstad
100. Kulturetaten i Krager0 kommune 1.000.
A.L.W. , ? 100. ? 150. B. og PL. , Helle 200. ?
100. ? 100. TJ., Sannidal 100. P.K, Helle 100. PS.,
do. 150. I.S., Sannidall00. ? 100. ? 100. H.S., Gol
200. E.TS., Kr. sand 200. K D., IndreArna 100. OV,
Gjerstad 100. G.D., Sannidal 100. H.W., do . 200.
A.G .K., Stabbestad 100. O.D., Lillesand 200. E. og
A. R., Oslo 100. K.A. K. , Porsgrunn 100. ? 200.
I.L.O., Krager0 100. E.A., do. 200. E.B ., Sannidal
200.
TD., ? 50. VAa., Helle 100. M.S., Krager0 200 .
L.T, do. 100. ? 100. C.H. , Oslo 200. Aa.M.L., San
defjord 100. A.B.S., L0renskog 200. E L.L.S ., Ey
dehavn 100. H.J .L., Oslo 150. A.H ., San nidal 100.
S.W.K. , Ski 200. I.K.B., Sannidal 500. E.G.K. , do.
200. N.O.S ., Nesoddtangen 100. PA.N., Hundvag
200. J.M.Aa., Evje 250 . I.H ., Neslandsvatn 100.
KG.H., Stathelle 200. S.G., Ottestad 100. R.H., San-
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nidal 200. ? 100. ? 100. A.S., Sannidal 100. R.L.,
Drammen 100. H.K, Nesbyen 150. L.S., Sande 200.
G.T., Helle 200. K.B., Krager0 100. A.S. , do. 200.
H.S ., Stabbestad 50. S.R., Kr.sand 200. H.E. ,
Skien 150. TS., Sannidal 200. K.H. , Stokke 400.
E.S., Tistedal 200. T.J., Vikersund 200. PE., Tolvs
r0d 100. R.S., Sannidal 200 . TD ., Arendal 150. ?
100. M.B.M., Lillesand 200. E.A., Ris0r 100. E.RR ,
Oslo 100. J .D.A., Krager0 150. S.L., S0ndeled 200 .
A.B.T., Stathelle 200.
K0., do. 200. R.B., Sand 200. J.E, Sannidal150.
PAa., Krager0 200. S.H., Hornnes 100. O.T.N., Oslo
200. S.R., Sannidal 100. PH., Helle 150. A.F, Kra
ger0 100. S.K., do. 150. J.N., ? 100. K.J.J. , Helle
100. J.E , Sunde bru 200. RM., do. 100. ? 200. ?
200. E.H., Eydehavn 150. K.S ., Oslo 200. R.H.,
Kr.sand 100. W.W., Sannidal200. U.K , Kongsberg
100. RG.C., Sandefjord 100. O.w., Kongsvik 250 .
S.H., Stathelle 150. S.E L., Solbergelva 150.
KM ., Sannidal200. K. og KS ., do. 100. E.B., Stab
bestad 150. H.H., Marnardal150. M.B., Dokka 100.
A.L.S., Ris0r 100. KW., Helle 200. S.R.G., Krager0
150. A.B., do. 150. S. og B.O., do. 100. MJ.O., do.
200. ? 100. O.G., S0ndeled 200. G.A., Kr.sand 100.
J.S., L0venstad 100. A.J.B., Kolbotn 100. kG.s .,
Langhus 300. PO.P, Krager0 200. I.E., do. 200. ?
100.
A.M.T. , Drammen 200. B.L., Kr.sand 200. A.Aa.,
Jomfruland 200. G.O., Skien 100. S.L., Helle 100.
J.M .S.H., ? 150. S.B., Skien 200. B.L., Drangedal
100. E.K.S ., Sannidal 200. RW. , do. 100. ? 100.
RD., Sunde bru 100. P.S ., Kr.sand 150. A.G.B .S. ,
Sandefjord 250. I.S.J., Krager0 100. H.M.K, Heg
gedal 150. D.L., Sannidal 100. KL., Kviteseid 200.
PN., Drangedal 200. N.K.W., Sannidal 100. J.Y.,
Staub0 150. LB., Sannidal 100. KL., Helle 100.
B.S., Skien 100. G.S ., Stathelle 100. A.F, Sannidal
200. N.J ., Ris0r 100. ? 200. G.L.F., FjeIl200. K.H.T.,
Sannidal 200 .
E.S. , Gj0vik 200. K.TS. , Lyngdal 200. G. H. ,
Helle 100. PP, Krager0 250. L.R, Nodeland 200.
E.M., Australia 200. R.N., Sannidal 100. I.E, do. 100.
KA.S ., do. 200. ? 150. ? 100. K.S., Ski en 100.
S.B. , Stokke 200. E.D.J ., Arendal 200. ? 200. ?
200. J.G., Sannidal 100. M.K., do. 200. J.T., Oslo
200. K.0 .U., do. 100. N.I.E, do. 100.
S.M ., Kongsberg 200. L.TM ., Sannidal 100.
E.B .F , Krager0 100. N.E, Sannidal 200. G.S. , Bir
keland 200. E.K., Krager0 200. G.L.T, Sannidal50.
O.M.L., Neslandsvatn 200 . ? 200 . ? 100. KB., San
nidal 100. ? 200. ? 200. EV, Gjerstad 100. KS. ,
Oslo 200. A.B.K., Stathelle 100. K.O.L, Blaksreter
200 . B.L., Sannidal 150.
M.B ., Sannidal 200. I.H., do. 100. ? 100. KH.S .,
S0ndeled 100. TB ., Larvik 100. PO.K. , Krager0 100.
O.A., Kr.sand 200. P.H ., Ski en 200. E.0. , Neslands
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Ola-bil i 1923?

Dette er en fin utgave av en Ola-bil, som Wilhelm
Olsen laget. Den unge sjiif0ren er Edvard Enggrav, og jentene bak er s0strene Brynemo. Bildt er tatt i
Kammerfoss, og det er snekkerverkstedet til Wilhelm Olsen vi ser til h0yre. Det ble senere flyttet til
Vadfoss og star idag pa eiendommen til Bj0rg Eikeland (datter til Anna og Wilhelm Olsen).
vatn 100. L.T., Kongsberg 200. S .N ., ? 100. A.C.,
Tjodalyng 100. K.E., Sannidal 200. T.K., Krager0
200. T.K., Trollasen 100. T.K., Gjerstad 100. H.N.,
Porsgrunn 100. U.K., Helle 200. A.S., do. 150. G.H.,
Gjerstad 100. G .E., Sannidal 100. B.S., Ris0r 100.
H .P., AlISO. P. og B. , Krager0 100. A.I.S.Aa., 200.
E.A., Sannidal 100. ? 75. H.L., Arendal 200. B.E.,
Skien 200. I.1.B., Ris0r 200. T.O., Sannidal 100.
K.H., Drangedal 200. E.0., Drammen 150. G .E.,
Stathelle 100. l.T., Krager0 100. A.S ., do. 100.
T.D., Farsund 150. G.H., Sannidal200. E.S., Pors
grunn 100. l.S., Helle 100. ? 50. O.H., Sannidal
200. M.T., Stabbestad 200. L.S., Kraker0Y 100. R.0.,
Krager0 300. E.T.S., Kr.sand 150. M.W.E., Oslo 200.
B .J.S., do. 100. L.H.B., Sannidal 250. ? 150. E.N.,
Skien 100. H.S., Skjelsvik 100. ? 100. A. og E.0.,
Oslo 150.
A.H., Stathelle 200. G.D., K viteseid 100. L.E.,
Arendal150. K.W.B.,Akland 100. 0 .D., Langesund
200. O .L, Neslandsvatn 100. ? 100. M.K., Krager0
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100. E.H.S., Sannidal200. R.B., do. 200. PA.T., As
300. PA.S.K., Sannidal 100. I.R.L., Oslo 200 A.E.,
Sannidal 100. M.M., Vikersund 100. l.R.G ., Blom
menholm 100.
S.L., Drangedall00. Aa.T., Krager0 200. M.I-I.,
Oslo 200. L.K., Neslandsvatn 100. K.S., Ris0r 100.
? 150. E.A., Hagan 150.A.K., Oslo 100. K.H., Stokke
200. ? 150. ? 100. I.G., SannidallOO. LA., Kr.sand
200. ?, Krager0 150. V.S., Kr.sand 150. E .B., Nes
landsvatn 100. M.G., Sannidal 100. G.H., Hemse
dal 200. A.H., Sannidal 120. ? 100. l.S., Ris0r 200.
R.B ., Sundebru 100. 0.F., Sannidal 200. ? 200.
G.E.G., Skallestad 150. S . og O.T., Sannidal 200.
B .K.M., Krager0 200. ? 200. TJ.N., Larvik 100.
? 100. ? 100. D. H., Porsgrunn 100. T. I., Lier
100. A. L., Sannidall00. K. T., Krager0100. R.Aa.,
do. 150. E. l., Fossing 100. ? Heistad 100. A.G. K.
K., Krager0 100. R. B., Sundebru 200. A. H., Kra
ger0 50. A.S., do. 200. S. L., do. 100. E. K. N., San
nidal 150.
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Gantle
kort!
Dette bildet er pa et
brevkort fra ca.
19lO:

Fra venstre ser vi:
Thomas Tallaksen,
Anders Randgaard,
fu limektig hos so
renskri veren Ove
ren, Per Strand og
Finbo Humlestad.
Bak pa kortet er det
skrevet:

«Godt Aar!»
(Kortet har vi fatt lane
av Asbj0rg Humlestad
Jensen.)

I «Vestmar» fra gamle dager:
Fra Per Lia pa Helle har vi fatt en del utklipp,
som han har samlet av de som stod i «Vestmar»
«Fra gamle dager».
Her er noen som er 120 fir gamle:
Sand~kedal
skrives til Vestmar: Vi har i sommer havt en saa
ualmindelig t¢rke som neppe i mands minde. T¢r
ken i 1859 kom ikke saa tidlig og gjorde derfor ikke
saa stor skade. H¢aaret er ¢de1agt og blir daarligere
end paa lange tider. Poteter og korn viI kunne rette
sig noget efter det rigelige regn vi nu har faaet. Paa
enkelte steder er jo ogsaa ageren ¢delagt. Det daarlige
h¢aar vii f¢les tungt ved siden af at alle andre ting

Fra

Innbinding av «Arven»
Innbundne «Arven» foreligger na i 6 bind.
Bind I
er fra or. 1 til or. 21, til sammen 232 sider.
Bind II
er fra nr. 22 til or. 33 , til sammen 168 sider.
Bind III
er fra nr. 34 til nr. 43, til sam men 164 sider.
er fra or. 44 til nr. 51, til sammen 128 sider.
Bind IV
Bind V
e r fra nr. 52 til nr. 63, til sam men 196 sider.
er fra nr. 64 til nr. 76, til sammen 236 sider.
Bind VI
De som har saml e t egne blader og onsker inn binding, kan
henvende seg til Krager0 Aksidenstrykkeri eller ringe Oddvar
Tobiassen, tlf. 35 9921 20. Mangler du noen blader, kan ogsa
de skaffes.
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ligger nede. Vel er det at det store flertall af folket
her ikke har tilvant sig nogen flot levemaade.
I poIitikken har her vreret svrert sti lie nu en tid.
Storpolitikken befatter man sig ikke med ....

(19. juli 1887).
San d~kedal
Torsdagen den lste ds. afholdtes paa L¢nne i
Sand¢kedal et dyrskue, hvortil var fremm¢dt ca. 150
kj¢r samt endel kviger og oxer. Den ogsaa betydelig
fremm¢dte folkeforsamIing syntes vidne om god in
teresse for sagen.
Dyrskuet avsluttedes med at bygdens ordf¢rer P.
I. Nresland takkede bestyrelsen og prisdommeren for
udf¢relsen af sine hverv, og saa fremhrevede han vi
dere hvor nyttigt sligt er for tragten ....

Dyrskuet i

(6. september 1887).

«Sannidal og Skatlly,

ei bygdebok»
1. bind, «Gards- og slektshistorieforSannidal».
Historielaget har na lykkes i a skaffe til veie et lite
opplag av «Bygdeboka» for San nidal. Det er den samme
som vi hadde i opptrykk tidligere, den med register og
tillegget fra bind 3. Prisen er den samme som sist, kr
525 ,-.
De som er interessert, kan henvende seg til San nidal
Landhandel, til tIf. 35 99 22 16, (Ragnar GT0nasen),
eller tlf. 35 99 21 20 (Oddvar Tobiassen).
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Returadresse:

Sannidal Historielag
NORGEINOREG

Adr: Oddvar Tobiassen,
Ekomtoppen 14 B
3790 Helle.

Sannidal Ungdomslag
100 ari 2008

Til neste ar, 2008, er det 100 ar siden Sannidal Ungdomslag ble stiftet. Ungdomslaget har
i den anledning tenkt a utgi et jubileumsskrift. Na haper laget at noen av «Arven»s lesere
kan ha bilder, programmer e. 1., som viser noe av den aktiviteten som laget har drevet med.
Som et eksempel har vi her et bilde fra en oppsetting i 1920-arene, «Til seters». Pa bildet
ser vi i f0rste rekke fra venstre: Trygve Langmo, Aasta Dr0ivoldsmo og Kristoffer Rinde.
I midten sees fra venstre: Gunnar Wasj0, Ingeborg Knudsen og Eilert Wasj0. Bakerst til
h0yre star Bernhard Kristiansen. De to andre guttene har vi ikke navn pa. Kulissene i bak
grunnen var malt av Ola Heia fra Vefall i Drangeda1. Bildet har ogsa statt i «Arven» ill. 47,
og vi lante det av Olga Wasj0.
Er det noen som har noe av interesse fra Ungdoms]agets historie i tiden f0r krigen eller
senere, ta kontakt med Lars Tore Lien, tlf. 35 98 9460.
Sats og trykk: Krager0 Aksidenstrykkeri

