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I almuens stue og rikfolks hjem 

Sannidal Historielag po inte
ressant museumstur til Oslo 

Med bortimot full buss dro Sannidal Historielag 
lerdag 16/8 til Norsk Folkemuseum og Bogstad gard i 
Oslo. 

Vi ble mottatt av ff21stekonservator Carsten 
Hopstock som inneldningsvis orienterte om Norsk 
Folkemuseums samlinger som er pa 200 000 
gjenstander. F olkemuseet er det eldste friluftsmuseum i 
verden, grunnlagt i 1894 av Hans Aall. I 1902 ble 
museet apnet pa Bygdf2ly. 

Hopstock hadde lagt opp til en runde som passet ti l 
vart «tidsskjema», og vi begynte med a se pa lilt av den 
samlingen som na er i ferd med A bJj tilbakeff1Jrt fra 
N ordiska Museet i Stockholm. Ca. 16 000 gjenstander 
som Arthur Hazelius sam let i Norge i slutten avforrige 
Arhundre, kommer na til Norsk Folkemuseum. Denne 

unike samlingen av norsk folkekunst ha'dde kanskje for 
en stor del gAtt tapt hvis ikke Hazelius hadde tatt yare 
pa den. Vi fikk av denne samlingen se en utstilling av 
spiss-Ieder og en av drakt.selv. 

Sledeutstillingen hadde fatt navnet "PA stas-sleden 
skal storfolk kjennes» , og den viste sleder fra 1600
tallet og framover. 

I drakisf1Jlvavdelingen hie vi vist rundt av Aagot 
Noss, den fremste eksperten pa dette i Norge. Og det 
var meget imponerende det vi fikk se. Som er 
kuriositet kan nevnes at bare monteme til de nne 
utstillingen hadde kostet 176 000 kr.! 

Etter dette var vi en snartur innom billedvev
avdelingen og landbruksutstillingen. SrerJjg den siste 
var et mesterstykke av en utstilling der bruken av 
fotografier gjorde det hele svrert sa livaktig og 
instruktivt. 

Sannid"lene satte selvff21lgelig pris pa a f1 se noe fra 

Deltakerne po lUren fotograjert utenfor Folkemuseet. 



sin egen bygd pa Folkemuseet. I kirkesamlingen befant 
bA.de prekestolen og altertavla fra den gamle Sannidal 
stavkirke seg, datert henholdsvis 1621 og 1640. Disse 
ble ivrig fotografert , og srerlig altertavla, der 
oppstandelsen var framstilt 0verst og nattverden 
nederst , ble r10ye studert. 

Ute fikk vi f0rst en orientering om oppbyggingen av 
«Gamlebyen», som Carsten Hopstock har ansvaret 
for. Det skal vises aile typer butikker, hus og 
brolegninger. Der ligger ogsa BarthegA.rden fra 
Kragem, et hus med utoverkrengende 2. etasje bygget 
omkring 1800. I Krager0 1a denne bygningen foran 
Withs boder til ca. 1920. 

Etterpa dro vii til Setesdalstunet , der vi fik~ e~ meget 
omfattende orientering i arestua fra Amhd I Valle. 
Aren var det eneste ildstedet i huset, en apen grue som 
var plassert midt pii golvet i selve stua. Ildstedet 
fungerte bade som varmested, k kested og Iyskilde. 
-R.0yken ble sluppet ut gjennom Ijoren i taket; denne 
tjente altsa ogsa som Iysapning. 

Idette huset der r0yken ofte la som en «dyne» i litt 
over mannsh0yde, skulle fire generasjoner leve, spise, 
sove og arbeide. Ilden matte for all del ikke g~ ~t; det 
var langt mellom husene, og sjansen for a fryse IhJel om 
vinteren var store. Pa de kalde vinterdagene hendte det 
nok at huslyden tydde til stall eller fj0s for a sitte med 
arbeidet sitt. 

Benker , bord og senger i denne stu a var presset ut 
langs veggen. Over ildstedet hang en stokk som gryta 
var heogt opp i. Denne var festet til veggen over d0ra 
med et trehengsel og kunne svinges fram og tilbake 
over aren. 

Selv om Arestua ook representerte middelalderens 
kulturform var de i bruk til etter 1850 i Setesdalen. 

Pa turen I~a arestua til stavkirken fra Gol passerte vi 
prestegarden fra Leikanger i Sogn og fikk beundre 
det utrolige blomsterarrangementet ut:nfor. 

Stavkirken fra Gol ble bygget omkring ar 1200, og 
den ble (lyttet av kong Oscar II i 1885. I 1907 forrerte 
han den til Folkemuseet. 

Man regner at Norge har hatt bortimot 1000 
stavkirker, men bare om lag 30 av dem er igjen i dag. A v 
disse er Hedda I stavkirke i Telemark den sterste. 
Stavene i disse bygningene er egentlig de store s0ylene 
eHer stolpene som vi finner inne i kirken og ~om beerer 
hele taket. De tidligste stavkirkene hadde sme stolper 
stAende i hull i bakken, og de ratnet derfor raskt. I 
llOO-arene fant de imidlertid pa a sette veggene og 
~ylene pa sviller eller holdesteiner over bakken, o~ 
samtlige bevarte stavkirker, som alle befinner seg I 

Norge er bygget slik. Stavbygninge~ hadde man bygget 
tidligere; stavkirkene kom med knstendommen. Men 
hedendommen hadde ikke sluppet taket; nwnene var 
utstyrt med dragehoder , som skulle veere ondtav
vergende. F0rst lengre nede pa kirken star et kors. 
Rundt heIe kirken gar en svalgang. 

lone ikirken vardet merkt, iskaldt, og menighete? sto 
mens presten prekte pa latin. Folk SkJ0nte naturli~ 
ingenting! Torkell Tan?e, ~om sluttet seg til 
historielagsmedlemmene mne 1 Oslo, de~ons~erte 
latingudtstjeneste pi en SYrert livfuH mate lOne 1 den 
ffi0rke kirken. Forevrig fortalte Hopstock at 
trylleformularet «hokus pokus» var laget av almuen fra 
prestens la~hoc est corpus» (<<dette er le~emet») ! 

Vi matte ogsa innom et Telemarkshus f0r VI stoppet 
rundturen pa Folkemuseet. Hopstock tok oss med til 

enda en av bygningene fra Oscar lIs samlinger: 
Hovestua fra Lisleherad: Den var bygget i 1738 og 
fungerte som gjestestue eHer stasstue pel storgarden 
Hove. Dette huset hadde skcrstein og peis, og r0yken 
gikk a ltsa ut av huset. Men da matte de ha vinduer for a 
fa Iys. Hopstock fortalte at de f0rste vinduene kom i 
bruk pa 1500-tallet. 

Ellers inneholdt Hovestua benker, bord, skap o.S.V. 
Noe av det mest i0yenefaUende var imidlertid en stor 
seng som var bygget sammen med et skap. Gjennom 
den nederste delen av dette skapet var nedgangen til 
kjelleren. Som avslutning pa bes0ket i Hovedstua 
fortalte Hopstock om odelsloven, denne typiske norske 
loven, som han mente hadde bevirket nordmenns 
interesse for slektsgransking og de rmed ogsa for 
bygdehistorie og historielag. 

Etter en god middag i restauranten pa Folkemuseet 
dro historielagsmedlemmene de ca . to km til Bogstad 
gard, hvis hovedbygning og innbo samt ca . 130 mal 
park og hage ble gitt til museumsformal av arvingene til 
garden i 1955. Dette heter Bogstad Stiftelse og sorterer 
direkte under Norsk Folkemuseum med Carsten 
Hopstock som konservator. Opprinnelig var Bogstad 
en liten bondegard som siden ble kirkegods. Etter 
reformasjonen i 1536 ble dette overf0rt til kongen. men 
i 1649 solgte staten videre en mengde garder til 
borgerskapet, og Bogstad, som etter hvert fikk lagt 
under seg et enormt areal skog, var i samme slekts eie 
fra·1649 til 1955 . De to mest kjente eiere var Peder 
Anker (1 749-1824) og hans svigers0nn, grev H ermann 
Wedel Jalsberg (1779-1840), begge i blandt landets 
rikeste og mest framtredende menn pa slutten av 1700
taUet og begynnelsen av 1800-tallet. ~e t~1h0rte be~ge 
det sakalte ,< unionspartiet», som var 1 mmdretall 1 de 
dramatiske dagene under Riksforsamlingen pa 
Eidsvoll i april - mai 18 14. Disse hadde sett sva.khetene 
ved unionen med Danmark og mente at en umon med 
Sverige basert pa jevnbyrdighet var det beste. Norge 
kunne oppna slik situsajonen var pa den tida. ~en de ,-:"ille 
ogsA at det skulle skje pa grunnlag av ~n fn fo rfa tmng. 
Seinere pa aret 1814 skulle det ogsa vise seg at ~e fikk 
rett. Vi rna ga ut fra at mye spennende planJeggmg og 
diskusjon angaende union og grunnlov har fun net sted 
pa Bogstad. 
~bleringen pa Bogstad star nesten helt og holdent 

som i Peder Ankers tid. Stilen er overveiende Louis
seize med lette, elegante sofaer, stoler og bord, samt 
kostbart porselen, glass, Iysekroner og en mengde 
~--i -om det vil10re tor langt a ga nrermere inn pa her. 
."-~ e~ eneste tmg er kj0pt inn som antilevitet etter at 
det ble museum pa Bogstad. 

Carsten Hopstock fortalte svrert interessante 
historier biide om husets gjenstander og om personene 
som hadde bebodd Bogstad. Det var sa vi nrermest f01te 
at vi kjente noen av dem da bes0ket var over! 

F0r hjemturen takket Tande for -innbydelsen til 
rundturen, og bade han og formann i Sannidal 
Historielag. Fridtjof Thorbj0rnsen, takket Carsten 
Hopstock hjertelig fo r en hel dags opplevelser a~ 
kul turhistorie i Oslo. Thorbj0msen overrakte ham til 
slutt ferske gr0nnsaker fra Sannidal! 

Pa tross av litt urolig veer de nne dagen blir det neppe 
siste gangen historielagsmedlemmene fra Sannidal 
beS0ker Folkemuseet og Bogstad. 

R.G. 
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Da Mormonerne kom til Sannidal 

og Kragera omkring 1850 


Om dette forteller lrerer og klokker i Krager0, F redrik 
Hougen, i sine Erindringer: «En ung, vakker og vel
talende mann leide en noksa rommeiig stue oppover ved 
Prestebrua, begynte der sine foredrag og fikk straks over
[yIlt hus, isrer av kvinner..> Kateket Fearnley og kapellan 
Hartwig mette opp, bad ta leren forlate byen, talte 
kraft ig om mormonernes villfarelser, herunder deres 
lrere om flerkoneri og spurte kvinnene som var t ilstede 
om de fant det «Iystelig a [eve og de og ga evigheten 
imete pa sadan mate.» D a prestene forlot metet fulgte 
forsamlingen med og rople: «Leve yare preslerl 
Hurra! » 

Dermed var det slutt i Kragere, men mormonerne 
fortsatte rned meter i Sanrudal og pa Levangsheia. LeDS
mann Nils Thorbj0rnsen fik k i oppdrag a unders0ke 
hvordan detle gikk. Han var en aktet mann, medlem av 
styret i Sand0kedals Missionsforening, og hadde vrert 
deputert til kretsm0tet i Moss i 1853. H an ble grepet av 
mormonernes lrere, meldte seg ut av kirken og gikk inn 
i mormonermenigheten. Sokneprest Hans Daae ble 
fo rferdet over at slikt kunne skje og han holdt for fullsatt 
kirke i Sannidal en preken som var en kraftig advarsel 
mot denne «forferdelige og falske lrere». Daae skrev 
ogsa et «Hyrdebrev» med advarsel mot mormonismen. 
Med dette var man ferdig ogsa i San nidal med 
Mormonerne. Men etter at Nils Thorbj0rnsen mistet 
sin kone dro han til Salt Lake City i Utah og fikk en h0Y 
stilling i mormonsamfunnet. 

Hva gikk sa Mormonemes llere ut pa? 
.<1esu Kristi kirke av de siste dages hellige» ble stiftet 

av Joseph Smith (1805-44). Han opptradte som profet 
med mange syner og fantasier. En engel fortalte ham 
om noen (.G yldne tavler» som var skrevet pa 
nyegyptisk, og som inneholdt et tillegg til Gamle og 
Nye testamente. De kunne bare leses med «Urim og 
Tumim» (2 orakellodd omtalt i 2. Mos. 28, 15 ff. og 4. 
Mos. 27,21 - det var en vidunderbrille, et par krystaller 
i s0Ivinnfatning). N a gikk tavlene tapt, men •• Mormon» 
skrev opp det som sto der og Joseph Smith tok imot 
Apenbarmgen. Det val- i 1827. Det ble mange 
tilhengere, organisert i et dels teokratisk dels kom
munistisk samfunn. De ble fordrevet fra flere stater 
som bl.a. ikke talte lreren om flerkoneri. Smith ble 
fengslet, myrdet i 1844, og sa utvandret menigheten til 
Utah under ledelse av Brigham Young, hvor de grunnla 
en blomstrende koloni i Salt Lake City. Da Utah ble 
stat i USA 1890 ble flerkoneri offisielt forbudt. 
Menigheten var meget aktiv, misjonrerer ble utsendt, 
omkring 2000 for 50 ar siden f.eks. og menigheter 
danner flere steder i Europa. 

Unge menn rna pata seg a reise som misjonrer et par 
Ars tid. y i husker at vi for en del ar siden deJte sovekupe 
pa utenlandstoget med en sympatisk ung amerikaner. 
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Pa kofferten sto: Salt Lake C ity. Han skulJe til Oslo og 
ble melt pa stasjonen av folk fra menigheten her. 

Utdrag av brev fra Nils ThorbjBmsen til folk i heimbygda 

Sail Lake City Den I Januar 1860 

Til Peder Abrahamsen, Kii! 
Paa Grund af at jeg hidindtil in tet Brev haver 

bekommet fra mine Bern tilskynder min Tanke mig at 
henvende mig ti l dig i Hensigt a t blive bekiendt med 
Aarsagen bertil. Jeg haver skrevet 4 Breve med Tilskrift 
til Knud Jensen Moe, datert 3 J uli 1857, 4 Januar 1858 
og 14 Januar 1859. Samtidig med sidste sendtejegBrev 
ti l Christiania og mottog Svar derpaa 19 Mai, datert 7 
Mars, saa jeg haver Formodning om at Brevene til mine 
B0rn er ankomne ti l Krageree. 

Jeg haver den Forooielse at kunne meddele at jeg 
haver det meget godt, saavel i t imelig som aandelig 
Henseende, har en meget god kone og boer her i Staden 
i eget Huus og eieren-City-Lod om kring hvilken under 
omhyggelig Dyrking afgiver tilstrrekkelig A vling til 
min Huusholdning, er takknemmelig til min 
himmelske Fader som lod Evangeliets R0St lyde for 
mine 0ren, oplod mine 0ine til at se, og mit Hjerte til at 
tro Sandheden, ligesom jeg ikke kan fuldtakke ham for 
at have fundet en af de bedste blandt Quinderne til 
Medhjrelp, har saaledes intet at 0nske uden at see mine 
B0rn hos mig, eller vide at de haver annammet 
Evangeliet og tragter efter at reise til Zion for at undgaa 
0deleggelsen som inden en kort Tid vii komme til at 
gaa over den hele J ord og ikkun faa Mennesker vii blive 
tilbage uden undtagen de som haver vreret Iydige til 
Budskabet og forsamlet sig paa de Steder som Herren 
fra Evigheds Dage har udset til Bevaringssteder for sit 
Folk. - - -

Vi ere lEgteviede ikke alene forTiden, men tillige for 
Evigheden. Og det er beseglet paa vaare Hoveder ved 
Herrens Propheter og Apostler at vi skal komme i den 
f0rste Opstandelses Morgen. Denne Forgjrettelse blev 
os meddelet allerede den 19 Marts 1858 i det Aller
helligste Huus som fortiden findes paa Jorden efter at 
jeg sam me Dag dersteds var bleven paalagt det 
Melkisedekse Prrested0mme, eller med andre Ord 
ordineret til lEldste i Israel. Den 1 Februar 1859 
modtog vi vor patriarkalske Velsignelse der er oversat 
til det norske Sprog: «Niels! I Jesu Christi Navn jeg 
lregger mine H~nder paa dit Hoved og besegler dig en 
Faders Velsignelse, for Herren elsker dig -ogduer med 
ham og dit Navn er indskrevet i Lammets Livsens Bog 
for dit Bedste. - - Du skal have Tro ligesom Nefi rordUm 
og du skal betiene for de levende og d0de og blive krone-t 
med Herlighed og Du skal samtale med de tre N ephiter 
fra Tid til Tid og blive kronet med Faderens h0ire 
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Bilde tatt 

Bildet er taU pa Karen M a lmbergs 84 ars dag 317 

i 1932 

. Fra venstre 

J932. F ra heyre: Marie Lofthaug 78 ar Inger Marie 
Svendsen 74 ar, Berte Stensen 86 ar, Karen 
Malmhaug 84 AT, Asborg Abrahamsen 84 ar, Anne 

bakerst: Karen Rlllnningen 82 ar, Ingeborg 
Sveinungsen 80 ar, Maren Johansen 76 AT. Pa fjellet 
bak: Egil Bakke og Randi Malmhaug. I 

J 

Haand med a ile D ine Efterkommere i Jesu Navn. 
Amen.» - - - 

Den samme patriarkalske Velsignelse fikk min kone 
Anne Marie. J eglllnsker at se Breve fra mine Blllm jo 
[IIIr jo heller. Af de patria rkalske Vels ignelser vii du se 
at baade jeg og min Kone kommer at betjene for de 
Dlllde og i sin T iid og der vii maaske blive spersmaal om 
vi har nogen Fortegnelse overvore Dlllde. Vi ved nok at 
en hellig Engel vii fremkomme med den fornedne 
Fortegnelse over yore Dlllde, men Herren vii a t vi ogsaa 
skal &i0re os lidt U mage for at tilveiebringe saadanne. -

Jeg er forvisset om at min Kone Barbro Johanne 
fandt sig bedraget af de lutherske Prrester og andre som 
havde indbilt henne at hun ikke skulie &i0re som jeg, 
eller lregge 0re ti l hva disse foragtede Sidste Dages 
Hellige og jeg tilkiendegaf med Hensyn til Evangeliet 
som nu er gjengivet til Jorden og Prrestedlllmmet som er 
igjenoprettet derpaa, saasnart hun var kommet bag 
Sl0ret. J eg tror ikke at E vangeliet er prrediket for hende 
der hun nu er, imodsat Fald venter hun med Lrengsel 
paa at Templet her bliver frerdig og at Ordi nansene for 
hennde bliver udfert . Lader det sig gjlll re vii min 
nuvrerendeKonecOer en a nden at Quindeme d~bes 
for hende og vies til mig for Evigbeden, da jeg er viHig 
til ogsaa at have hende til min Kone i nreste Tilvrerelse. 
J o flere Koner jeg faar der, jo st0rre Oph0ie\se baade 
for mig og for Quindeme som bliver mig givne. - - -

Jeg viI ogsaa skrive nogle Ord om min s0nnekone 
Asberg. Hun var engang ikke langt fra Guds rige eHer 
Troen paa Evangeliet, og dersom hun vorder t roende 
som jeg haaber og Theodor vedbliver at forho lde hende 
Evangeliets Velsignelse, samt nregte he-nde at samles 
med G uds F olk i Bjergenes Dale, er hun forpligted til at 
iyde sin Mand, men vii i O pstandelsen blive givet til en 
anden god Mand. 

leg er glad for at begge mine Forreldre ere gaaet bag 
Sl0ret fill rend Evangeliet led for deres 0ren, de vi] 
annamme det i G uds Rige og komme frem af Graven 
engang i T usinde Aar. 

Jeg ved at du og dine haver h0rt mange IIIIgnagtige 
Rygter om ZioI! , ba~de at en stor militrer Ma,.gt. var 
sendt for at ooelegge oss , men den har ingen Magt til at 
0delregge os. Paamind mine B0m om at sende mig et 
Brev og jeg imedeser et fra dig. Gud velsigne eder aile 
og lad Lyset som skinner i M0rket af Hans Naades 
Virkning engang - kunde komme til at lyse r Eders 
Hjerter. 

Din a/tid forbundne Ven og Broder 

Niels Tborbjsrsen 

Hils mine Bern og vrer selv med F amiJie hilset 
tilligemed aBe mine Bekiendte i Sand0kedal og Omegn, 
og der er mange det ved jeg. 
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Pa landeveg og gjengrodde stier (5): 

Om det gamle legdsystemet 

og gamleheimene i Sannidal 


Det har i den siste tiden vrert diskutert mye om 
aldersomsorgen i var kommune, i likhet med de fleste 
kommunene i Norge , sa de ha r til og med reist til andre 
land, srerlig Danmark, for a fa nye ideer. Det kan 
derfor ha interesse ase litt bakover i tiden, og vi velger 
a starte opp ved aret 1837, da kong Carl lohan ga lov 
om Formannskaper pa landet i Norge. Dette resulterte 
i at det ferste herredstyre ble holdt pa garden Rinde. 
Valgt til ordf~ner ble Niels Halvorsen Dahl fra Farsj'" 
og til viseordferer Peder Hansen Midt-GuI1U1Je; navnet 
mber hvor han var fra, og en skj",nner at Sannidal og 
SkAtey var en kommune. Sa ken som gjelder vart emne, 
ble behandlet pa I1U1Jte 14/1 1839 idet Lensmann 
Thorbj",rnsen foreslo at de som vegret seg for a ta imot 
legdslemmer skulle betale en bot pa 12 sk. Det ble 
vedtatt at boten skulle vrere 8 sk. for denne vegringen. 
Nar en Daler var verdt 120 skillinger, som etter 
kroneverdien i 1875 va r 4 kroner, var vel ikke boten 
stor. I 1875 var det kronen som overtok 
betalingsmiddelet etter Daler og Skillinger. Vi har 
utallige historier om at de som vegret seg mest for a 
komme pa legd, var de stakkars mennesker som kom i 
en slik stilling. Det a ligge andre til byrde var det verste 
som kunne hende et meDneske. Bare selve uttrykket var 
uhyggelig. Nii var det enslige lauskarer og 
ugifte kvinner som var i flertall, gamle som naturlig nok 
hadde voksne bam, var nok heldigere, og pa gardene 
ble karsystemet opprettet. Vi ma her ikke giemme bam 
som ble foreldre10se og som ble bortsatt heist pa 
gardene. Darlig mat og hardt arbeid var ikke sa sjelden. 
Selvsagt er det historier som forteller av de var sniUe og 
gode folk disse mennesker sam de ulykkelige kom til , 
selv am systemet var grufullt. Vi skaI avslutte denne 
legdehistorien med en legdekaU fra Drangedal sam var 
ung av ar, men laget seg gammel og syk, for han ville 
heist ikke gjere noe. Bonden sam skulle hente han fra 
en gard og ha legdekallen noen dager, gjennomskuet 
dette. Det var vinter og de skulle ga over et vann. 
Bonden foran og legdekallen etter. Da de var kommet 
midt pa vannet, bogg bonden et start hull i isen. «Affer 
gj",r du det?» spurte legdekallen. «Der skal jeg stappe 
deg Dedi», var svaret. Legdekallen sprang det meste 
han orket, og ingen sa han mer i bygda, og det var 
bonden godt fonwyd med. Mange ar gikk hen og 
bonden var bIitt en gammel mann og ville reise til 
Krager", for a kje pe seg ny hest. Han ga seg god tid og 
gikk rundt og kikket her og der. Til slutt kom haD til en 
hest han Iikte godt og spurte hestehandleren: - Hvor 
meget skal du ha for besten? - Den skaI jeg ikke ha noe 
for, svarte hestehandleren. Bonden undret seg over dette 
svar, men da la hestehandleren til : - Det var du som 
fikk fo lk av meg, og da mintes bonden turen over isen 
oppe i Drangedal. 

Fra omkring 1885 og opp til 1915 ble det bygd 
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Av Haakon Myhre 
gamleheimer i Norge, og legdesystemet avtok eUer 
hvert. Norge ble fri fra Sverige i 1905, med kong Oskar 
sam siste konge, sA det er tenkelig at ideen om 
aldersheimer kom fra Sverigt:. Dette var et stort 
framskritt, men det var en ling som fulgte med inn i 
disse _heime.!le, _og de.t var skarn men med a ligge 
samfunnet til last; i tillegg var det mange ute i 
samfunnet som sa skjevt pa disse menneskene som 
bygda matte f",. Det ble sAledes en tung gang til disse 
heimene. Det fantes iUe bamehjem, sIik at barn i aile 
aldre kom inn pa disse heimene. Ingen av ass kan vel 
helt fatte hvordan disse bam opplevde sin virkelighet. 
Vi far tro det beste og vrere glad den tid er forbi. Her pa 
yAre kanter ble gamleheimene etablert i slutten av 
forrige arhudre og utover. F.eks. DrangedaJ 
Gamleheim i 1894, Sannidal i 1897 og SkAtey i 1904 for 
aDevne noen. Det va r sam regeJ garder som var til salgs 
som ble kj"'pt opp av kommunene, slik at de hadde det 
meste av maten sjel til husholdet. De fles te 
gamleheimeDe IA heist avsides til,sa tilvrerelsen varnok 
ikke den aller beste for betjeningen eller besekeDde, 
men en rnA nok regne med at det ikke var sa mange som 
bes",kte livets stebam. Srerlig bama ble liksom gjemt; 
tanter, onkler og andre i familiene ville nedig kjennes 

Anne Eklund 
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Rnnningen gard som i flere ar var Sannidals gamleheim. 

ved demo Oet kan mange berette i ettertid. Oet fortelles 
o~a at barna f0lte seg forskjellsbehandlet og det er 
ille. Mange bet nok tennene sammen, sto pa og ble gode 
samfunnsborgere fo r land og folk nar de grodde til. 

Vi far se litt pa Sannidals Gamleheim, og vi mener 
den var en av de bedre i sin samtid . Renningen la ikke 
sA aller verst til. Vadfoss og Kammerfoss var ikke sa 
langt unna, og befolkningen rondt om var vennlig inn
stilt. Oet skal ikke v~re til forkleinelse for noen, men den 
mangeArige bestyrerinnen, frk. Anne Eklund, peker seg 
ldart ut som en ener. H un var aktet og elsket av aile og 
gjorde det aller beste for barn og voksne pa R0nningen . 
Oet var ikke sa meget a rotte med, og det fortelles at nar 
bama skulle ut 17. mai, eHer nar de ellers en sjelden 
gang skulle ut pa noe, tok hun av sin egen pung diskret 
og gay til barna. Nar det av og til var mange som 
trengte plass, tok hun og delte sitt rom for natten med 
demo En av dem som kjente henne godt, sa det slik: 
Hun var en Mor Teresa, og det sier alt. . 

Av mannlige bestyrere var det flere. Nevnes kan Karl 
Bryntesen og Anders Tengelsen i gammel tid . Anders 
vaT en lettlivet og skJi!Jyeraktig kar og god til a se 
humoren i den gra hverdag. Han hoppet, sprang og tok 
tak med guttene. Den som var lengst bestyrer var Ole 
Eikeland. Foruten garden var det plikt til a gj0re annet 
arbeid pa selve heimen. Oet kunne v~re sA mangt, 
barbering, klipping eller et og annet bade med barn og 
gamIe. Eikelands var sterkt interessert i kristelig arbeid 
i kretsen. Han holdt andakt sammen med andre, og nar 
en IA for deden, var det trygt og godt at Eikeland var 
ti.lstede. Avslutning pa livet er alvorlig for den det 
melder, og de par0rende f0ler seg sa sma og hjelpesi0se. 
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Tiden var jo helt annerledes; det var alvor og andre 
f0lelser i alt. Jeg kan nevne en artig historie fra 
dengang. Oet hadde seg slik at med offentlige midler 
skulle Storemyr og Sprangdalen dyrkes opp til 
kulturbeiter. Folk som ikke hadde arbeid, ble tilsatt. 
For a si det forsiktig var denne arbeidsplass bedmvelig. 
De fleste syntes det var veldig leit, s~rlig de unge. Oet 
var sa ille at flere gikk motsatt vei fra arbeidet om 
kvelden, for de ville ikke vise hvor de hadde v~rt. Oet 
gjorde ikke saken bedre at bade Kammerfoss og 
Yaros Brugla like i vegen deres. Flere arbeidsledige 
pmvde Ii komme til Sj0s, andre dro i veg til Sandefjord 
og T0nsbergkanten for a preve a fa noe a gj0re, men 
forgjeves. -

En dag var hum0ret sv~rt labert , for de som arbeidet 
med denne dyrkingen "'Ynet ingen ~tvei til a komme i or
din~rt arbeid. Alt var trist og leit, sa leit at de tok seg 
en ordentlig hvil. Flere var gamle og slitne, og det 
fortelles at aile hadde sovnet. Trolig var det vel at de 
hadde lagt seg nedpa i rein fortvilelse. Av og til mAtte 
Eikeland opp ~g se til karene. Han kom opp pA myra, 
og alt var stille. Han sto en stund og flere ble 
oppmerksom pa han, men torde liksom ikke skvette 
opp heller. Oa yar det en av de eldre som sa: - Og Han 
kom og fant sine disipler sovende. Hva gjorde 
Eikeland da? Selv fortalte han at han syntes dette var sA 
arti~, men han matte snu seg vekk flere ganger, sA 
forpmt av latter var han, men en arbeidsgiver i de tider 
matte v~re alvorlig og ooktern bade i det private og 
kommunale arbeidslivet. Selv hvilken som heIst biskop 
hadde v~rt med pa sp0ken i dag. 

Forts. i neste nummer. 
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Vi avslutter her de nedtegnelser som Christian 
O lsen gjorde som lrerer i F arsj0 i 1870-arene . 
D isse erindringen e var ten k t til privat bru k, men de 
inneholder mye int eressant lok alhis tor isk stoff. 
Rettskrivningen er noe modernisert. 

Minner fra 1870-ara 
Av Christen Olsen 

Drukningsulykke i FarsjB . 
Utpa hesten 1876 skrev jeg et stykke, som jeg fi kk 

plass til i « Vestmar» under ti ttelen «Fra Farsj0» : «En 
sergelig t ildragelse faregikk i Farsj010rdag 19. august 
idet arbeider G under Olsen Farsje omkom ved 
badning. Meget tidlig om morgenen gikk han til skags 
for a hogge last, fa r det var hans bestemmelse at han 
sammen med kanen henved middagstid ville reise opp 
til Drangedal for abeseke hans far. Pa veien hjem traff 
han like ved sin ba lig et par nabaer som arbeidet der, 
hvilke han ba fe lge med inn fa r adrikke en d ram . D et 
skjedde, ag han spurte dem om de ikke ville med abade 
seg ettersam det var temmelig varmt den dag. Men de 
ville ikke da de matte tilbake til sitt arbeid igjen. Konen 
fraradet ham det ettersom han matte haste a gjere seg 
ferdig til den forehavende reise, men det hjalp ikke, han 
matte og ville av sted. Det kunne aIdri falle noe 
menneske inn avrere redd for ham som hadde badet seg 
sa ofte og var en sa fli nk svemmer. Han kastet seg da ut 
i vannet ved H unsvigodden og svemte over til Tangene, 
hvorfra han skal ha satt kurs like opp mot Nesland. En 
liten syvarsgammel pike var nok den siste som sa ham. 
Da var han. etter hva hun forteller. ~un et sty~k~ forbi 
Sagetangen. Hun sa ham sla et par ganger temmelig 
sterkt med armene og derpa forsvinne. Rimeligvis har 
et krampeanfaU eUer annen sykdom overfalt ham. 
Underlig er det dog at han skulle ta en sa lang 
svemmetur ettersom han hastet for a komme hjem. 
Hans tid matte vel her vrere ut lept , men en hastig 
bortgang var det dog og tillike et s0rgelig budskap for 
hele Farsjebygdens beboere, men isrer for hans 
enkefru, som sitter igjen i meget usle kar med seks 
ukonfirmerte bern . 

Man samlet seg snart for a lete elter den forsvundne, 
men uten nytte. Han er ennu ikke gjenfunnen. Stakkars 
familie, som bar mistet in husbond og far. Hans 
omstendigheter var visstnok usIe og sma, men dog 
ernreret han sin familie. Nu rna enken og bemene lite pa 
gode menneskers bistand. Skulle det ikke finnes noen, 
som ville anta og oppdra et faderl0st barn? Det ma 
vrere enhver kristens plikt a be til var alles felles far at 
han vii tr0Ste og styrke de forlatte og tillike hjelpe dem i 
deres timelig trang.» 

Oppbrudd fra Farsj", vinteren 1877 
Julen 1876 feiredes som sedvanlig med juletre for 

skoleungdommen i Farsj0. Forresten var det i bygden i 
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de l hele meget stille denne fest , hvilket gledet meg, for · 
tidligere hadde sannelig brenneviosflasken vrert en 
meget yndet juleglede for en stor del av befolkningen 
del. 

I sJutningen av fe bruar bret jeg op rra Farsj0 eHer a 
ba virket der som lrerer I fern ar . Det var ingenJunde 
noeo lett sak, for jeg hadde i det bele funnet meg vel 
tilfreds i Farsj0. T il slutningsfest samlet jeg noen 
venner hos meg om et glass toddy. J eg sa dem farvel og 
tolket min takk til dem som jeg formadde. En til anled
niogen forfattet sang ble avsunget. Det var for meg 
iogen lett dag a skilles fra Farsje. Men tiden var nu kom
met og skrittet mAtte taes. Jeg var allerede der blitt 
gammel og kanskje ikke jeg riktig forstAr 1\ omgies folk i 
lengdeo. Gud gi meg .mer skjennsomhet til a skatte et godt 
naboskap, for det er sannelig et av de beste goder Gud 
kan skjenke oss. Skilsmissen med min vert Thomas 
Olsen og hans familie var meg dog tungest. Der hadde 
jeg mottat t -de - st0rste og beste beviser pa aktelse og 
kj rerlighet ag forekommenbet i aile mulige tilfeller. 

Til Kammerfoss 
Jeg t.iltrAdte da min nye krets og begynte i Kammer

foss. Mitt losji ble bos Peder Aasen. Med henSyn til 
skolen fornam jeg nok at den slod temmelig langt 
tilbake for Farsj0, men i b0nn til Gud om hans hjelp og 
bistand har jeg da overtatt det ingenlunde lette 
arbeidet. Gud unne meg den glede Auforstyrret kunne 
virke i min stilling og tillike se gode frukter. 

Atskillige ganger bes"kte jeg Farsj0, og del ikke med 
rett lange meUomrom. (Slutt.) 

Sannidal HistQrieIag 
har sin arlige H0stfest nest siste 
torsdag i oktober. Vi har vrert sa 
heldige a fa formannen i 
Telemark Historielag, 0ivind T. 
Gulliksen som kveldens fore
dragsholder, han er til daglig 
tilsatt ved Distriktsooyskolen i 
B". I sin fritid har han statt som 
hovedinnsamler av Amerikabrev 
i Telemark. Senere har han vrert 
pa studietur til Amerika for A 
snakke med etterkommere av ut
vandrerne og se pa de stedene hvor utvandeme slo 
seg ned. 

En spesiell oppmerksomhet bar ban viet Sanni<lelen 
S0ren Urberg (bildet) fra Kj"lebr0nn som reiste over 
ca. 1880. 

Programmet videre byr pa sang, lagsaker •. 
bevertning, utlodning m.v. Vel melt! Fr. 
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Glimt Ira Sannidal Bygdetun (3): 

Kilstolen 

Det finnes en mengde av de sakalte 

Kilstolene rundt om i Sannidal. De er nesten 
aI/tid laget av fin, norsk valbjerk. Na er de 
oJtest overmalt og star pa 10Jtene eller i 
kjelleme rundt om, eller de Jungerer som 
kjokkenstoler etter at det lose putesetet er 
jjemet. 

Kilstolen har rette Jorbein som smalner 
nedover. Bakbeina er svungne i flukt med 
.ryggen. Setet er svunget Joran. Stolryggen 
er delt i to Jelt. I det overste er det Jem-seks 
smale, staende sprosser. I det nederste av 
disse Je/tene finner vi det mest eiendom
melige ved utseendet til Kitsto/en: en rombe 
med innlagte halvsirkler. 

Kitstolene er laget i empire-stil, dvs. i 
Jorste halvpart av 1800-arene. Empirm er en 
stramme keiserstilen (keiser Napo/eons tid), 
og den preges Jorst og Jremst av enkelhet og 
naturlighel. 

Pa noen at sto/ene kan vi finne Jolgende 

innskrift: «T T S.K.» Det star Jor Tore 

Tellev Son K iii, og det er han som er mesteren 

Jor Kitstolene. Han var JodI i 1789, og 

Joreldrene var Tel/ev Jacobsen (f. 1751) og 

lngeborg Thorsdatter (f. 1764). detfe ifolge 

Jolketellingen 1801 Jor Torsdal krets i 

Sannidal. 


Faren, Tellev, var husmann med jord og 

ogso sto/maker. Om han skrev bladet 

«lJudstikken», el blad som ble utgitf av Del 

kongelige Selskab Jor Norges Vel, Jor a 

skrive om Jorljenstfull innsatsJor Norge, 21. 

mars 1814: «Slolmager Tellev Jacobsen i 

Sannikedal udmO!rker sig ved Vindskibeligikke brukl spiker eller skruer i noen av demo 

hed og Duelighed. Han Jorarbeider 20 Iii 30 Kilstolene rundl om i Sannidal bor abso/ufl 

Dusin Stole aarlig.» Dette var stoler med en tas yare po da de representerer dyktig utforl 

annen Jorm og stU enn sonnens beromte hiindverksarbeid i Sannidal i gammel tid. 

Kilstoler. Mer om Kilslolen har Bjorn Sandberg 


Sannidal Bygdetun har seks Kilsloler, aile skrevet i Kragero og SkiilDy Historielags 

anlagelig laget i perioden 1810-50. Det er orsskrift Jor 1980, s. 109-112. R.G. 
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Gaver til «Arven» 
I tiden fra 5/5-86 til 6/ 10-86 er det kommet inn 

f"lgende gaver til "Arven»: 
H. E. S., Sannidal kr. 100,-. I. L. , Helle kr. 50,-. 
E. og K. 0mes, Drangedal, kr. 50,-. Nelly Tveit, San
nidal kr. 50,-. John Fuglestveit, Sannidal kr. 50,-. 
Thor Thorsen, Krager" kr. 50,-. J. J . G ., Sannidal 
kr. 100,-. 
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Pi grunn av 
tekniske vanskeligheter med trykkingen kommer vi 
bare ut med 8 sider i dette nummeret. Det stoffel og de 
bildene vi har igjen, som vi ikke fikk med denne gang, 
kommer med i neste nummer som vi hAper blir ferdig 
fer jul. 

Hilsen redaksjonskomiteen. 
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