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MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG 


Stilig 50-ars feiring i Sannidal Historieiag 

«Et samfunnutenhistorie er som etmenneske uten hukommelse» 

Det var f¢rstekonservator Carsten Hopstock, 
som holdt f esttalen pa historielagets jubiteumsfest, 
som pa denne treffende maten oppsummerte lagets 
betydning gjennom f emti ar. Han mente det var 
utroligfremsynt 0 g intet mindre enn en bragd astifte 
Sannidal Historielag. 

Bade Hopstock og flere andre talere trakk 
fram bladet «Arven» som noe av det mest positive 
laget driver med. Men Hopstock kom ogsa med en 
advarsel. Siden det skrevne ord er det som bUr 
staende igjen etter oss, mil det were hundre prosent 
korrekt, sa han. Som eksempler nevnte Hopstock 
flere opplagte usannheter f ra bygdeb¢kene . 

Jubih~umsfesten, som ble bil.de hyggelig og 
hjZlytidsstemt,haddesamlet 116festkleddemennesker 
i Sannidal samfunnshus. Mens disse 
ankom, spilte Thor WastjZli dempet, 
fin rnusikk. HanakkompagnerteogsA 
allsangene seinere pl kv eiden. 
Fonnannen, RagnarGrjZlnlsen, jZlnsket 
sl forsamlingen hjertelig velkommen 
fjZlr kveldens konferansier, Abraham 
SjZlrdalen, overtok. Han ledet kveiden 
med sikker M nd og i veIkjent, 
humoristisk stil. Etter at maten vaT 
satt tillivs, mente han at nl visste vi at 
gjersd jZllingene kunne mer enn A 
fortelle skrjZlner. De kunne lage god 
mat ogsl! BlomkAlsuppa, oksesteika 
og bI0tkaka med kaffen var nemlig 
kommet fra Lyngrillen. 

FjZlr maten leste Aud Brekka en 
selvskrevet og omfattende prolog, og 
forsamlingen sang Betzy Halvorsens 

annetsteds i dette bladet). Formannen sa bl.a. i sin 
historiske gjennomgang at det eT all mulig grunn till 
minnes og takke dem som stiftet historielaget, og 
ogsA dem som har stjZlttet laget siden da, de utallige 
styre- og komi temedlemmer gjennom fernti Ar.Mange 
har gjort en star ilU1sats. Likevel ble Thomas WastjZll, 
som bAde ga tomta til bygdetunet og so~ stillferdig 
oguten A gjjZlre noe vesen av seg, gjorde en kjempejobb 
der oppe gjennom mange Ar, spesielt nevnl. 

Formannen mente at historielagsarbeid er Iokal
kultur pl sitt beste. Det er gjennom Iokalhistorien vi 
flr tak i rotfestene til vlr egen kultur, slik at vi ikke 
mister vAr identitet i en uoversiktlig samtid, sa han. 

Torkell Tande, reresmedlem i og en av sti fteme 
av Sannidal Historielag, fortalte levende om stif

velkomstsang (beggedisseer gjengitt Noen av gjestene sitter her samlet ved bordet, og praten gikk livUg. 



Aud Brekka les fe sin prolog som var skrevet for anledningen.. 
telsesdagen pA IGI skole 20. august 1942. I sin tale 
fremholdtban den store betydniIigen arrangementene 
av ungdomsskolens bygdetundagerhar. Dette tiltaket 
er geniall, sa Tande, som ellers gledet seg veldig over 
historielagets og bygdetunets h¢yst Jevende tilstand. 

Tande var i 1954 med pA A ta opp pc\ lydbAnd 
bygdem usikk spilt av Anders Schulze p1Helle. Denne 
musikken bar det siste Aret blitt overf¢rt til kassett og 
notesatt. PC\ festen spilte Marlt Kristensen , Gunnar 
Eski lt, Nils J¢rgen Br¢dsj¢ og Olav Dalen en 
reinlender som var pft det omtalte Mndet. DeUe var 
meget vellykket og h¢stet stor applaus. 

«Takk for maten»-talen ble holdt av Olav 
Tveitereid, av formannen karakterisert som en av 
historielagets mest aktive st¢tter. Han takket i vel
kjente og humoristiske vendinger bAde for maten, og 
ogsc\ den Andelige f¢de. 

Thor Wast¢l s¢rget for fin musikk jJd festkvelden . 

Etter en pause i programmet var det hils
ningstaler til jubilanten. Ordf¢rer Magnar Kalseth 
overrakte en blomstergruppe fra kornmunen. Han 
mente det er et meget viktig arbeid hiswrielaget 
driver. Nfu'jegfArbedre tid, erdet slettikke utcnkelig 
at jeg kommer til 1 engasjere meg i dette arbeidet, sa 
han. 

Konservator ved Berg - Krager¢ Museum, 
B j¢m Sandberg, sa at interessenfor historie erlevende 
som aldri f¢r. Historielaget fikk en mengde 
interessante lokalhistoriske b¢ker i gave fra museet. 

Formannen i Krager¢ og Skllt¢y Historielag, 
Hakon Finstad, sa under stor munterhet at hans lag 
med sine 14 Ar bare er i «slyngelalderen» enol!.. Til 
gave hadde han tatt med seg alle 1agets Arsskrift. Han 
hadde ogsc\ laget et hefte der han hadde samlet 
avisrcfcrater fra Sannidal Herredstyre i de f¢rste 

c\rene av vc\rt c\rhundre. Dette ble ogsc\ 
overrakt Sannidal Historielag. 

Per Naas bilste fra «lillebror», 
Drangedal Historielag, og Magne 
Kurd¢l som selv bor i Drangedal, 
mente kulturen ble tattmer alvorlig p1 
Sannidalssida av grensa. 

Festen ble avsluttet med at 
fonnannen takket aile som hadde 
kommet og de som hadde framf¢rt 
noe, for at kvelden hadde blitt sA 
vellykket. De sistnevnte ble overrakt 
blomsteroppsatser. Forsamlingen 
avsluttet det hele med c\ synge 
Sannidalssangen stAende. Laget kan 
se trygt framover mot de neste 50 fu'! 

Styret i Historielaget sammen med Torkell Tande . Ref. 
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Prolog 
til San nidal Historielags 50 ars 
juhileum, skrevet av Aud Brekka. 

Del var krig med angst og uro 
landet vArt var lagt i lenker; 

friheten var talt ifra oss • 

vi medgru pA delle lenker! 

Torsdag 20. august, niltenf0rtito ble skrevet, 

Sannidal Historielags prolOkoU for f0rsle gang. 

Skolestua nedi Kil, femt.en mann med tro pA saken, 

hvor var kvinnene den gang? 

Kirlcesanger Kristen Lindheim, ledet an scm f(1!rSte formann 
presten Tande like bak. Per A. Nesland bIe kasserer. 

Vi var glad vA denne dag 

for del ansvar disse ¥isle 

Ata yare pc't den arv - tradisjoner her i bygda. 


. Samle stoff fra folkemunne, 
finne bop1asser og minner, fra den lengSl forgangne tid. 
net frums ingen dataskjenner, ikke UlStyr dyrt og fIon, 
pnuen gikk fra moon til ¢Ie 

nytt og gammeJl ble fortalL 
Samle stoff til bygdeb0ker var det aller ~te mAl, 
alt i oittenhundreogtyve, tanker flildtes, ble til handling. 
Laget ble en viktig brikke, arbeidel ble gjon moo flid. 
Hver og en fikk ansvar brere, 
samlet stoff fra [put og nrere. 
Stifteme av laget ¥isle tankegang sA rett og klar 
ved Anedlegne de data sam i folkets minne var. 

Bygdetunets f0rS1e spire bragte Tande med fra Tr0gStad, 

dette tente mange pc't. 

Tredje juni f0rtini ble en rnerkedag sA sta'. 


Da gav Stina og han Thomas ifra 0vreb0 ei lOmt, 

omkranset med IIa7 sA stolte, innblild til el hjem for aIle. 

lfra f¢rtini til Atti, huser syv ble flyttet dit, 

innbo. gjensfander og Idrer ble fra giemmer hentet fram. 

Dec kom kvemhus ifra WAs.;0, slOIpebu fra Kj0lebr0nd, 

lAve ifra Farsj0bygda, stabbur flyttet ifra Mo. 

Stue ifra Dobbedalen. vfulingshus fra Hegland 0stre, 

badstuJ1romt0rlre j tillegg. 

Lukt av gammeltkiler nesa, som AstA pA heJlig gnmn. 

Bygdetun i furuJunden, kjempe10fl moo mange timer, 

dugnadsgjengen Oink la grunoen 

til det st.ed vi sec i dag. 

Trygt og vakkert ligger huser, t0mret, bygget ulav hender 

som fodengst er stedt til hvile pA vAt vakre kidcegArd. 

Stiten tramslein. IIapp og stue 
kj0kken moo en enkel grue 
En vemodig liten tanke, streifer sinnet, stower lin, 

her er spar fra gamle dageT, 

Bygdetunet h0yt og frill 

NAt vi feiret' Norges frihet pi\ vAt grWlOlovsdag, 
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Velkommen! 
Mel.: MeUom bakkar og berg 

V rer velkommen til alle rundt bordet, 
vrer velkonunen til vA! store fest 
Et jubileum av riktig det store, 
skal n~ feires av medlem og gjest 

Vrer sA god la nil maten fa. smake, 
vi skal hygge oss i festlig lag. 
A1a tankene her g~ tilbake, 
til dem som "skjenket" oss 50 Ars dag. 

Ja, vi takker for bygda og landet, 
ikke alle er helclig som vi, 
der kan feire slik dag, men vi kan def, 
i et fellesskap lyk.klig og frio 

Betzy Halvorsen. 
.../, 

ligger tunet vakkert pyntet, vArgr0nt og med norske flagg. 

Festkledd skare str¢mmer til, 

bam og Wlge. aIle aldre, da det sitrer vannt i bringa: 

• Dcue, del er Sannidal. 

Galleri fra «Arven»s blader 

skoleklasser. prest og Irerer. 

Mye gammelt., herlig stoff, 

lO-tre hundre At tilbake, Iyser ifra hver en side. 

«Husorgan» av beste kIasse 

lest av mange, hjemme borIe. 

Redaksjonen mr vAr hyllest, den fOlljener del sA vel, 

ingen neVllt er ingen glemt 

Takk for alle hyggestunder 
<!ere f& det virkelig til. 


Bygdas f'0(lCr. dypc. st.erke 

feste bar i fedrearven. 

Vi sam bor her bar fltt merke 
::'\ stA sammen gj0r en sterke. 

I fra vugge og til grav, levet folket side om side, 

IrOsset hlrde bud og krav, 

med tAlmodighet rnn tide. 

Det er fest og det er gJede, i vAt storstue i kveld. 

MAlte vi som er tilstede, 0se rikt av kildeveU, 

sam er skjenkel av de mange, 

ncdtegnel, tatt vare pfl. 

Vannt tillykke med de femti, Sannidal Historielag; 

Jubilanlen har en ryggrad, medlemstallet her er stort. 

Vi er stolte utav bygda og av dette sterke lag. 

La oss sammen brere arven, 

takk da, kjare Sannidal! 
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Halvor Kristensen, Seteren, Huller¢ya: 

- Om 100 ar er alt glemt 
Ja,denevarordtaketsom fall meg 

-ihu euer A ha lesl dagboken som den 
kjente knivsmeden Nils Storl/!y skrev fra 
1882 til 1895. 

I denne flnner jeg mye interessant 
stoff. Bl. a. at EilertJOllS((n Farsjl/! og Tor 
Moe var pA RI/!rholt og talte pA 
oppbyggelsesml/!te i 1887. Eilert var den
gang 19 Ar og Tor var 24 AT. Begge ble 
senere ordf0rere i Sannidal. Nils Stor0Y 
ble ogsA kalt «Presten pA R0rholt». Han 
d!1!de i 1937. 

I dagboken skriver han om en 
ulykke pA Aslandssaga hvor HaJvor 
Kristensen ft.kk kuttet av sin hAndflate 
med 4 fmgre. Bare tommel totten var igjen 
pA h0gre hAnd. Og han tilf0yer: «Maatte 
Gud faa velsignet stakkels HaJvor baade 
til Sjrel og Legeme». 

Delte skjedd den 7. des. 1893, 
da Halvor var vel 14 AT gammel, sA det 
fromme 0nsket til Nils Stolllly var virkelig 
aktuelL Halvor ble feslel av Dr. Frich pA 
0degArdens Verk og sendl videre til syke
hus i Skien. 

Man kan vel vanskelig sette seg 
inn i de tanker som r0tte seg hos Halvor denne julen for 99 
Ar siden. Tenk A skulle starte livet med del handikap Aha 
bare tommelen igjen pA h0gre hAnd. 

Men det var t6 i HaJvor, og vi som kjeote han 
merket lite til at han hadde delte handilcap. Han svingte 
bAde 01es, hammer og skiften0kkel som om ingentiog var 
hendt. 

I Bygdebok for Sannidal og SkA~y er del ofret 
halvannen linje pA HaJvor og hans bustru Dortea Marie. 
OgsA derfor er det vel pA sin plass A skrive lin om han. 

Far og mor til Halvor var fra Drangedal og dreiv 
Holmvannseteren (Seteren) under Dal, pA grensa mot 
Bamble, og flyttet siden til Vestre Huller0ya. Halvor 
hadde sAledes bAde Krislensen, Seteren og Hullellllya som 
ettemavn, og var like godt kjent under de alle. 

Foreldrene til HaJvor var: Kristen Halvorsen f. 
1851, d. 1911, g. 1874 m. Anne Maria lGUilsdtr. 
Henneseidsundet f. 1853. 

Halvor var f0dt j 1879 og var Dr. 3 i en s~enflokk 
pA 10, bvorav den ene d!1!de som bam. HaJvor ble gift med 
Dorthea Marie Kristoffersdtr. HuUda1en f. 1868, d. 1936. 

De bygde hus ved Dalsfossdammen i 1919, og katte 
heimen Roli. Halvor var ansaU ved Dalsfoss kraftstasjon, 
bvor han flkk Del Kongelige Selskap For Norges Vels 
medalje for Lang og Tro Tjeneste i 1951. 

Halvor kunne nok mange ganger virke bAde 
brautende og brysk, men dette mener jeg absolutt ikke 
stakk sA dypt. Del var vel heller en form for selvhevdelse. 
Halvor var tvertimot bAde vennesel og soill overfor de 
relativt fa han omgikkes. 

I oktober 1951 var dette bildet i Vestmar iforbindelse med utdeling av 
medaljer. Det var arbeidere ogfunksjonarer ved Dals/oss kraftstasjon. 
I ft/Jrste rekke fra venstre Johan Kurd(JI, John Drt/Jivoldsmo, Dille! 
Ditle/sen. Annen rekke: Wellek Odden og Halvor Kristensen. 

PA Lundereid var han en velkommen &jest. her fikk 
ban drive jakt pA smAvilt. og hadde elters mye A prate med 
«Lundereidguttane» om. En gang han var der oppe, var 
han mildest talt ergerlig pA fll/!tningsfolkene for at elvel0
pet ved Vrangfoss var fullt av ~mmer sA det varvanskelig 
~ komme fram med bAt S~ skulle det uheldige hende at 
formannen for fl0teme ogsA kom innom p~ Lundereid. 
Dette resulterle i mer og mer hl/!yr0stet tale, og det var pA 
nippen til hAndgemeng. Men da InUIlpet Marie Lundereid 
i gulvet sA del small. Denned var del over. Ingen vAget 
A trosse Marie. Marie var en myndig dame, og ikke dattec 
til Per Ellingsen V~je, Lundereid og Dal for ingenting. 
Men hun misbrukte aldri sin myndighel Detvarnok at hun 
var «tilstede». 

HaJvor hadde fAtt seg eo star mot.orbAt Oa. s~ og 
stor, den var nok ikke over 20 fot, men det var start. 
deogang), og I denne saUe han inn en 8 sylindret bilmotor 
moo selvstarter. Del varen frydA se nArHalvorplaotetsin 
kraftige lommelton pA starteren og motoren brummel ivei. 
Men den kraftige motoren gjorde at bAten drog seg ned 
bak, og nrennest skjl1!V en liten flodb01ge foran seg. Dette 
ordnet Halvor ved A montere hl/!yderor pA bAten og dermed 
var del probJemet l0sL 

En gang ble Halvor bedl om A frakte folk: rca 
Dalsfossdammeo og 0PP til St. Hans-basaren pA BrAten 
(Kurd01 skole). Detle kunne ha emil med en tragedie. 
BAten hans var blitt sA gissen og lekk over vannlinjen, at 
de kom ikke lenger eon opp til stivlekslen i Vrangfoss 
f0r bAlen hadde taU inn sA mye vann al del var fare pA fer
de. Han kom ikke over smaltelesten, og mAtte slA molO-
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Hilsen ira redaksjonen 
og styret i Historielaget 

Enda en gang har vi lagt et ~ bak oss. Ja, 
tida flyr fort. 

ForHistorielaget har 1992 vrert etmerkeAr, 
med feiring av50-Arsjubil6et Detble en minnerik 
fest for aile som var til stede. Historielaget viI pA 
denne plass takke aIle som bidro til at 
jubileumsfesten ble sA·vellykket. 

Likeledes viI vi takke aile de 80m stilte opp 
pA ungdomsskolens Bygdetundag i juni og pA 
den mAten sSlSrget for at bygdas lokalkultur blir 
fSlSrt videre til de kommende generasjoner. Dette 
erutvil80mt enmegetviktig del av Historielagets 
arbeid. 

For redaksjonen i «Arven» har 1992 vrert 
et godt Ar, med mange henvendelser fra folk og 
for fSlSrste gang 4 utgaver pA et Ar. Dette er vi 
naturligvis svrert glad for, men de 4 utgavene har 
ogsA en bakside: en mer anstrengt SlSkonomi for 
bladet. 

VihAperde medff/tlgende blankettenedenne 
gangen blir brukt flittig, akkurat 80m fSlSr! Vi sier 
pA forhAnd hjertelig takk til aile 80m viI stSlStte 
oss, enten belSlSpet er stort eller lite. 

Til slutt viI vi minne om annen lokalhis
torisk litteratur om Sannidal som er kommet ut 
nArett ff/trjul: heftet «loliTelemark» ogArsskriftet 
for Kragerf/t og SkAtf/ty Historielag har begge 
interessante artikler fra bygda vAr. 

Herved f/tnskes aile yAre Ie sere 

en fredelig juleh¢ytid 
og et riktig godt nyttar! 

ren i revers og kj0re bAten pA land. AJle bIe reddet, men 
Halvor fikk ikke flere oppdrag som «fraktemann,.. 

Pi sine gamJe dager bIe Halvor bAde lcrank og 
giktisk. Men det skulle vrere svrert glatt og uframlcomme
lig am Un iJdce stauret seg over dammen og ned til 
kraftstasjonen for A lese ~antomet» i Aftenposten, en 
lidenskap han hadde. Og en lidenskap hvor undertegnede 
forstAr han meget godt 

Magne Kurd~1. 
P. S. En takk til Arne og Per Naas for hjelp.. 

ARVEN 

ETTRETTI
ARSMINNE 

I 1992 er det tretti ~ siden Sannidal 
skole ble tatt i bruk. Dette skjedde etter en til 
dels opphetet debatt for eller imot 
skolesentralisering gjennom 195~1ra. I Kil 
krets var man enstemmig for skolen, i 
Lindheim krets likesA entydig imot, og Mo 
keets var delt pA midten. Men skolen ble 
bygd, og ved innvielsen 1.12.1962 ble denne 
sangen sunget: 

Tone: MeUom bakkar OK berg._ 

1. Mellom bakker og berg ned ved fjorden 
ligger Kit-byen stille og trygt. 
Her den vakreste bygda p4 jorden 
helt fra eldgammel tid er blitt bygt 

2. Men da skolen var gammel og liten, 
matte ny bygges opp, det er klart, 
og av byggverk den ble blant eli ten, 
for pA midler det ikke ble spart. 

3. Og idag skal vi innvie skolen, 
den skat stA der fra slekt og til sleIct. 
for den sprede skallyset, som solen, 
og skallegge pA dannelsen vekt. 

4. Den skal danne de unge elever. 
Den skat gi dem av kurmskapens tre 
silk at a1le kan fA det de keever: 
AfA lrere sitt livs A.B.C. 

5. Her skal Anden og hAnden fA trives. 
Her skat formes i stoff og med ord. 
Her skall~res og leses og skrives 
slik at framgangen nok skat bli stor. 

6. Med det prektige bygget. til Iylcke! 
Her skal sAes med flid og med trn. 
Her skal sannheten livet fA smy1cke. 
Her skal Anden fA spire og gro. 

Skat vi tippe atforfatteren er Hans 
Mjelland? 

5 



Kil eldre kvinneforening 

Beretning ved 60-~rs-jubileet. 
Skrevet av Maren Torsdal i 1932 

Kiils reldre kvindeforeningharintet skrevet da 
den begynte. men fra sikkert hold saa vet vi at den 
begyndte sommeren 1872. Da var det 5 kvinder som 
blev enige om at begynde en kviodeforening. Det var 
Ingeborg Hansen Holt. MarenHelene Hansen. Asborg 
Menstad.Mari Bekken og Helga Tallaksen. Di m~ttes 
paa Holt hos Ingeborg Hansen. og KristianLun~ [Ta 
K.rager~ var ogsA med til en begyndelse. han bodde 
dengang paa Tangen i Sannidal. Saa hadde di m~te en 
gang i ver maaned og vekslet en gang hos ver av dem 
og det gikk saaen tid . Saa blev hervekkelse omkring 
her og da var det nogen flere som ville vere med 
deriblandt Vrna Holt, Johanne Menstad, Marie Holt 
og Maren Anne Tygesen med flere. Di arbeidet ting 
som di kunde selge nemlig hoser og votter og 
forskjelligt. Saa hadde de auksjon ven aar tredje 
Paaskedag. da hadde di en Emiser eUer preker til at 
tale f~rst og saa solgte di sitt arbeide til h~istbydende 

og ftlck ind mange penger som di sendte nogen til 
Indremisjon og nogen til Hedningemisjon og til 
Sj~mandsmisjon og B~nne Bamehjem, og sidenjeg 
ble med omkring 1910 har vi ogsaa gitt til Norsk 
Finnemisjon. Menighelsfakultetet og Kiils bedehus. 
som blev bygget i 1891 og indviet i oktober sam me 
aarog Sanitetsforeningen som begynle 1914 ogeUers 
til en del trengende i kretsen. Saa var det en tid vi 
hadde basar [ok nummer og solgte kaffe. kake og 
sjokolade. Det var 7 ~re for en kopp kaffe 3 ~re for et 
vinerbnxl og 25 ~re for en kopp sjokolade og tre 
vinerb~ og det gildc nogen aar, men saa begyndte vi 
med misjonsuke og nogen fA ting at ta nummer paa og 
det holder vi paa med fremdeles. 

Saa var det i 1922 at vi hadde 50 aars jubile
umsfest i Kiils bedehus anden Paaskedag 17. april. 
Der var en masse menesker og da talte emiserene 
Skaraas, Tveiten og Mostad og foreningen teite den
gang 19 medlemmer. Det var Vina Holt, Johanne 
Menstad. Marie Tygesen, Lovise Torsdal, Kirsten 
Holt, Ingeborg Bergland. Johanne Lofth~ug. Anne 

Kif eldre kvinneforening samlet til m¢te den 28. juli 1941. Vi ser if;rste rekkefra venstre: Maren Torsdal.lngeborg 
Bergland. Gina Svendsen. Trine Brat;. Marie Brat; Einertsen og Ingeborg Klwzgland. I 2. rekke fra venstre: Kitty 
Einertsen. Anne Johnsen. Marie Fjeldslad. Asborg Menstad. Anne Sveinungsen , Sigrid Ellingsen, Olga Lindheim, J;rgine 
Menstad. Helene ken og J/elene Gjerde. Bildel har vifaft lane av Krisro/fer Torsdal. I «Arven» nr.19 (1 /87) viSle vi 
ogsa el bildel av denneforeningen. taft omkring 1928-29. 
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Glimtira Sannidal Bygdetun (22) 
I den forrige utgaven av bladet (nr. 36) kom vi i skade for li skrive feil nummer eUer «Glimt fra 
Sannidal Bygdetun». Det riktige skulle ha vrert (21). Denne gangen skal altsli nummeret vrere (22). 

. • • t I 
~1 (~ -:~! 
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VOGGE 

Denne vogga er plassert pa kj,/Jkkenet i Heglandshuser. Den er h¢yst sannsynLig lager ifuru en gang 
pa 1800-tallet, men vi vel ikke hvor den har kommetfra . Vogga er gjort i en stolpekonstruksjon med 
innfelte sider og endestykker, og den har to eversgdende meier. Som vi ser, har meiene og 
sidebrettene enfin svungen kontur, og sloipene ender i kuter. Vogga er malt med en slags r¢d 
mahogny-farge med m¢rkere striper. 

Vogga var naturligvis sentraf i det gamle bondesamf unnel. Med enkfe bevegefser 
kunne husmora holde minstemann <d sjakb stik at hun kunne fa utf¢rt dagens mange gj¢remal. 
Voggene bie enten laget med meier pa evers, som her, eller po. fang s. Stolpekonstruksjonen som er 
bruktpadenne vogga, varmye bruktheltframiddelalderen aV.Det hendte ogsa at vogger ble lager 
uten meier, og da ble de opphengt med vidjer i taket og plassert slik at mora kunne nO. vogga fra 
senga og sette den i bevegelse hver gang barnet skrek. Slike vogger er kjent f ra he/e Norden. 

R.G. 

Sveinungsen, J¢rgine Menstad, Marie Fjeldstad, Fm 
Nossen, Marie Einertsen, Trine Brat¢, Helene Holt, 
Asborg Menstad, Kitti Einertsen, Sigrid Ellingsen, 
Dagny Hegna og Maren Torsdal. 

Saa er her igjen gaat 10 aar og iaar den 11. 
September 1932 hadde vi 60 aars jubileumsfest i 
Kiils bedehus. Torstein Torsdal begynte med b¢nn 
og saa redegjorde han !itt fra kvindeforeningens 
begyndelse, saa ta]te Rydland sekret~r i Lan
gesundsfjordens indremissionsforening og saa sog-
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neprest Tande og en Petter Moen fra Treungen, og 
Julius Dalbraaten avsluttct og Kiil sang og musikk
forening vekslet indimellem og der var fult hus og 
rigtig en god og hyggeJig fest og foreningen teller nu 
ved 60 aarsfesten 15 medlemmer, det er: 

Ingeborg Bergland. Ki rsten Holt, Johanne 
Lofthaug, J¢rgine Menstad, Anne Sveinungsen, Marie 
Fjeldstad, Fm Nossen. Marie Einertsen, Trine Brat¢. 
Sigrid Ellingsen, Kitti Einertsen, Helene Holt, As
borg Menstad, Dagny Hegna og Maren Torsdal. 
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J0RGENJ0RGENSENBLANKENBERG 

en meget allsidig sannid¢l (3) 

J0rgen Blankenbergs erindringer ble for et ru- siden 
gitt til Berg- KragenJMuseum tilen innbrudds- og 
brannsikkeroppi>evaring.DeUe t'I' svartverdifuUe 
kulturhistoriske minner, ~m vi i ~m~ redak
sjon er glad for A lrunne bringe videre. Vi bar valgt 
a beholde rettskrivingen i originalen, bare med 
enkelte smA fOl"andringer. Dell og 2 stod i nr.34 
og 36. DeUe er siste del 

Omtrent 10 Maaneder efter vort Bryllup 
skjenkede Gud os vor f¢rste Datter, hvilket for¢gede 
vorGlrede i Samlivet. Dajeg nu er kommettil atnrevne 
B¢m, viljeg Iigesaagjreme opregne hele Flokken. Den 
14de November 1840 f¢dtes min Iste S¢n l¢rgen 
Kristian. den llte Marts 1842 f¢dtes den 2den $¢n 
Stian, 1846 den 30te September den 2den Datter Anne 
Margrethe og 1852 den 27de April er min 3die $¢n 
Niels Andreas fOOt; men nu hendte det forunderlige at 
f0rst den 24de October 1861 blev vor fjerde og sidste 
S0n Ioban Martin fOOt. 

Nu vii vel I...reseren af dette sp0rge om jeg da 
kunde gjennem denne Rrekke af Aar f¢de mig selv, 
Kone og seks B0m med 44 Spd. aarlig. Hertil maa 
svares nei, og jeg n0des Lil at gaa tilbage i Tiden for at 
oplyse hvorledes jegkravlet mig frem gjennem Tideme. 

Det Aar jeg giftede mig, leiede jeg en tiden 
Gaardepart, hvoraf jeg som Leie skulde rente 700 Spd. 
og fooe Manden og Konen som yare Eiere af samme. 
Jeg drev da denne Eiendom og fik Hdt Fortjeneste med 
privat Skole om Sommeren, men da Aaret var gaaet. 
bavde jeg sat mig i Gjreld 50 Spd. Nu havde jeg altsaa 
fortreret 1/8 af hvad jeg arvet efler mine Forreldre. Da 
trenktejegdelle gaar galt. leg leiededaen liden Eiendom 
ved S¢en for hvilken jeg sku Ide betale aarlig Leie 30 
Spd., og nu flyttet jeg derhen med Pek og Pak deri 
indbefattet Kone og Bam. Paa dette Sted havde Eieren 
med sin rioge Kone level i mange Aar, uden a1 have havt 
nogen B¢m. leg lrenkle da, maaske der ikke groer B0m 
paa dette Sled. Det vilde vrere godt for dig med din 
Jrnappe Fortjenesle, men jeg fik: den Erfaring at del ikke 
kom an paa Stedet. men med de nye Beboere var der 
blevet bedre Groveir. 

Saaledes stod Sageme i 5Aar, i hvilken Tid jeg 
fremdeles var SkoJeholdeT, 1/2 Aar konstitueret 
Lensmand, en Tid forreuende IGrkesanger i Krager¢. 
og desuden arbeidet jeg som Fl0dningsmand ved 

Elvedriften i Kammerfoselven; og naar Leiligbed 
gaves, stemte jeg min Fiolin, med hvilken jeg da tjente 
en Haandskilling. 

1843 den 9de April kj¢bte jeg Eiendommen som 
jeg havde leiet, og skulde for den hetale 700 Spd., 
hvorav jeg kun havde den halve Kj~besum, men jeg 
trenkte som tidligere - det gaar vel. ~u var jeg bleven 
hvad de bIder Gaardbruger og strax blev jeg opfordret 
til som Lagrettesmand at aflregge Lagrettes Ed og 
derefter KonsLitutionsed. Nu var jeg hvad de kalder 
valgbar til offentlige Ombud, og Jeg flk fmde, at man 
ogsaa viste at benytte mig i denne Henseende. Strax 
efter blev jeg valgt til Medlem af Fattigkommissionen 
og Ligningskommissionen, hvilket indbringende Verv 
jeg forestod i 12 paa hinanden f¢lgende Aar. 

1847 blev jeg valgt til Reprresentant i Kom
munebestyrelsen, 4 Aar derefter til Formand og 
Viseordf0rer; som saadan stod jeg i 4 Aar, altsaa til 
August 1855 da jeg blev valgt til Formandskabets 
Ordf~er og 80m saadan har jeg fungeret i 12 Aar. 
Samtidig var jeg 4 Gange Valgmand og m¢dte i 
Distriktsforsamlingen for Bratsberg Amt. 

Til Forligelseskommissler blev jeg valgt den 
18de Februar 1855 og indehavdedenne Post til Udgangen 
af 1880, altsaa i 25 Aar, men da sagde den rerede 
Herredsstyrelse: «vrek med bam! Den Post er for feed 
for ham.» Jeg blev ikke engang foreslaaet til Valg. Som 
Regnskabsf0rer og Kommunekasserer bar jeg fungeret 
i 26 Aar, hvilken Postjeg frasagde mig samtidig med 
min Suspension som Forligelseskommissrer. 1866 blev 
jeg konstitueret Lensmand efter afd¢de Theodor 
Torbj0msen, hvilken var min bedste Fungtion, da jeg i 
del Aar tjente saa meget at jeg betalte min Gjeld paa 
Blankenberg. Samtidig hermedblev jegvalgt til Med1em 
af denforberedende Komit6, der skulde beCare Herredets 
samtIige lordeiendomme og forfaue Beskrivelse over 
samme. Som Formand j denne Komite, medgik 
Sommertiden j 2 Aar. I de senere Aar bar jeg af og til 
vreret konstitueret Lensmand Sam! Stevnevidne i en 
Rrekke af Aar, ligesom jeg i llengere Tid bar vreret 
Brandtaxassionsmand og Direkteur i Sand~kedals. 

Sparebank. 
I 1827 begyndte jegsom Skoleholder og vedblev 

dermed Li11847, altsaa i 20 Aar. For saadan Tjenestetid 
talte Billighed for at jeg skulde have Pension, men 
Herredsstyrelsen (som ViSlIlOk i denne Sag bar Veto) 
gav mig min Afsked i Naade, dog uden Pension. I min 
Tid har jeg fulgt 118 D(1kie til Graven og staaet Fadder 
til 62 B¢m. 
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Minneoppgave (del 4) 

OM FOLK 00 BUSTADER 

i Kurdola-Lundereid-grenda 


Av Olaf 0verland 

Innledning: 
I Arven nr. 33 begynte vi pa denne serien om grenda 
som ligger ¢verst i Sannidal mot Drangedal. Da 
omtalte Olaf 0verland Kurd¢la, Strandkilsa og 
Moen. I nr 34 10k han for seg Haugen, Braten, 
Plassen og Vintereid. I nr. 36 fortsatte han med 
Sandaker og Kurd¢l skolekrets.1 dette nr. avslutter 
han med Lundereid. 

LUNDEREID 
Dette er en stor og eldgammel gArd, en av de 

st0rste i Sannidal. Det er en lang og interessant historie 
knyttet til denne gArden. Jeg lean ikke skrive sA meget om 
dens historie, men heist om livet pA Lundereid fra ca. 
1920-Arene. 

I Sannidalsboka har den fAtt bred plass som 
rimelig er. Det f0rste Arstallet som dukker opp er 1593. 
I 1664 var Lundereid "Bondegaard med b0gsel, sky Ite 4 

huder og var fullgaard" . Det var ogsA bekkesag og 
bekkekvem pA den tid, og skysstasjon sA tidlig 80m i 1645. 

I 173 1 ble gArden 80Igt for 780 riksdaler til Peder 
Thygesen Naas i Drangedal, og i slekten hans bIe gArden, og 
er det den dag i dag. 

Lin senere ble gArden dell ito: Oppistua ogNedistua. 
I 1887 ble gArden solgt til Peder Ellingsen Voje i Drangedal. 
Han kj0pte ogsA nabogArden Dal ved Dalsfoss. Han eide da 
bAde Voje, Lundereid og Dal samtidig. Det mAtte vrere en 
virkelig storbonde! Han var ogsA stortingsmann og ordf0rer. 
Han bodde pALundereid i noen Ar, men overlot gArden til sin 
datter Marie Pedersdatter 80m var gift med Gunder 
Thomasen Naas. Etter mannens d0d flyttet hun sA til 
Lundereid. Da er vi fremme ved den generasjon jeg kjenner 
gOOt til , og som hIe en rik periOOe pA gArden, . 

Marie og Gunnar badde 7 barn: Marl, Tomas, Per, 
Erling, Gunnar, Asulf og Johanne 80m d0de 80m lita jente', 
Per og Erling overtok farsgArden pA NAs, mens de andre ble 
pALundereid. De var vrert arbeidsomme, og stOO pA sent og 
tidlig, og gArden ble drevet frem til et m0nsterbruk. 

NAr det gjaldt stye og slCll pA gArden var det nole 

04...., - ..::.t£ ,b . . 

~ ~~ ,,,.. :~ . ...., ... ,~ -;t ' - ....;~~ 

Lundereid slik den sa ut ved arhundreskiftet. Det var mange hus pa eiendommen. 
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Gammel port pa garden Lundereid. Det er bygd 
nyu hus, men parten ma vcere minst 200 ar gam

mel. 
Marie som bestemte det mesle. Hun var en klok: og bestemt 
dame som fulgte godt med. Hun og daLLeren MaTi arbeidet 
godt sam men. De hadde som regel to Ljenestejenter, g<hds
gutL og hjuring om sommeren, sA det var en stor hus
holdning A holde styr pA. Jeg 1T0r jeg lean si at alle som 
arbeidel pA Lundereid hadde det svrert bra, og likre seg 
godt. 

Det var 80m f!6r nevnt en stor gArd som hadde for 
eksempel 10-12 kuer, 3 hester, griser og sauer, dessulen 
hadde de stadig egen avlsokse. De leverte sA vidl jeg vet 
ikke melk til meieriet i Krager!6, sikkcrt pA grunn av den 
lange veien, mcn soigle cn god del til folk pA Dalsfoss og 
ellcrs i nabolaget. Men mesteparten av melken ble separert 
sA de laget srn!6r j slore mengdcr som de solgte. De sendle 
ogsA cn god del varer Lil de som var pA NAs, og som de 
hadde god kontakt med hele Liden. De dyrkel kom og 
poteter i store mengder, og var selvforsynl med br!6dkom 
hele <hel. De haddc ogsA egen m011e og sag, med vannkraft 
fra Kvemvann. 

NAr jcg tenker tilbake pA den Liden, tror jeg en kan 
si at det hele gild 80m et urverk bAde sommer og vint.er. De 
hadde mange folk i arbeide hele <hel, og hadde store 
t!6mmerdrifter om vinteren. Det som srerpregel Lundereid 

1 0 

var at her hie ingenting overialt tilfeldighetene. Her var del 
god orden pA alle Ling. 

Lundereid ble pA mange mAter en base for de andre 
smAbrukene omkring. Her flkk de hjelp til det meste, for 
hvis de mangIeL lilL h!6y i vArknipa, elIer noen poteter, ble 
det som regel en ordning. Det var mange folk av alIe slag 
som vankel ut og inn her pA den tiden, bMe folk og fant. 

I 20- og 30- Arene var deL mange omstreifere, bAde 
fanl og kremmere og loffere, som nok var en belastning pA 
mange mAter. Menjeg trordet varendelav kulturen pAden 
tiden. Mange av disse stoppel pA Lundereid og fikk mat og 
god behandling. Jeg husker de hadde eteget rom i brygger
huset hvor de flkk ovematte. De filde ogsA hjelp til A 
komme over til SandAker for Akomme videre til KUrd~la. 

NAr Marie etterhvert ble eldre, sA bie det Tomas 
som ovcrtok stye og stell pA gArden. Han var en meget 
dylctig kar, og var en aktet mann i Sannidal. Han deltok 
ikke sA megel i det politiskc liv, sA vidt jeg husker, men var 
med i forskjelligenemnderogrAd ikommunen. Han varen 
heller stille og rolig kar, og sa ikke sA meget, men del han 
mente bie alltid lagt . merke til. PA den tid var 
skauelikningen av en helt annen karakter enn i dag. Hver 
rote hadde sin representant. Tomas var med i likningen i 
flere AI, og tok seg av likningen i sin krets. Jeg rnA ta med 
en episode fra den tid. Det gjaldt likningen for Frants 
Petterson pA SandAker, som Tomas mente fikk altfor Stor 
skatl. Del ble da en diskusjon om dette med de andre, og det 
ble swrsmAl om hva en skulle gj!6re med dene. Da sa 

K vern vannsdammen i SagbukJa. Tidligere var del her sag 
og ~lle. To ~llesleiner og den gamle kallen ligger der 
fremdeles. Denne dammen har antagelig ikke wert i brule 
eller at Dalsfossdammen ble bygget. Del var grdvrer og 
vanskelige lysforhold da bildet hie tatt. 
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Dette bildet viser Lundereid settfra Sandiiker-sidm. I jorgrunnen ser vi dammen med tilekarene, som ble 

neddemt da Dalsjossdammen ble bygget. 

Tomas besteml: «Legg reslen pA Asulf, bratmin!» Jeg vet 
ikke hvordan skatten til Frants hie, men denne replikken 
gilek over hele Sannidal i Alevis. 

Livet pA Lundereid gikk fortsalt bra. og de tre 
br0drene la ned enormt arbeide pA gArden. De mAtte ogsA 
ha en god heise, for jeg h0rte sjelden at noen var syke der. 
SA vidt jeg vet oppIevde de ikke noen store uhell eller 
ulykker. Men en hendelse var alvorlig, og kunne hakoslel 
Tomas livet. De haddesom f0rnevnt3 hester. Den ene var 
en brun hoppe som hetHl/Sgna, som var Yond og vanskelig. 
Den hadde de i mange Ar, og med sA gode hestekarer som 
de var. gikk det bra. SA var det en morgen Tomas skulle ta 
den ut at den gilck til angrep, men han kom seg uona pA en 
ellet annen mAte.Tomas fikk et kraftig bin j brystet, og del 
sA al vorlig ut Da gamle Marie sA deLte, ringte hun resoiutl 
til slakLer M0rk i Krager0, og han kom samme dag og 
slaktet besten. Det gikk bra med Tomas, sA han var snart 
like sprek. 

Jeg rnA ta med liuom de harde 30-mne, som vi aBe 
husker som en Yond tid, med stor arbeidsledighet og dArlig 
fortjeneste. Del nyttet nesten ikke A produsere noe, for 
kjl/Spekraften var svrert liten. Mange b0nder kom i store 
vanskeligheter av alle slag. Men pA Lundereld sA deL Ul 

som de greide seg bedre eon de andre b0ndene, og jeg 
h0rte aldri at de hadde noen !1Skonomiske problem. Men 
Arsaken var vel heIst at de hadde opparbeideL seg el solid 
fundament, stile at de tAlte disse elendige 30-Alene bedre 
eoo andre. I slutten av 30-Arene ble del atskillig bedre tide/' 
slile at det ble mer arbeid for folk, og bedre betaling. Det 
ble en relati vtgod tid for de fleste, innti I krigenkom i 1940, 
og vi fIkk 5 Ar med mange problemer. KrigsArene ble en 
vanskelig tid p! Lundereid som ftkk en veldig pAgang av 
folk fra alle kanter etter mat, og mange fikk bjelp, men 
noen form for svarteb0rs rom aldri pA laIe der. 
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Det versle som skjedde pA Lundereid under krigen 
var nok at de mAtte levere en hest Liltyskeme, i likhet med 
mange andre b0ndcr i Sannidal. Det var en fm brun hest i 
sin beste alder, en som de selv hadde alet opp. Det var 
Tomas og Nils Brendt0Y som leverte den i Krager~. Men 
da de skulle hadeninn ienjembanevogn, sloden segvrang 
og tyskeme begynte Abr0le. Da sa Tomas: "Jeg tror jeg 
skal greie det sj01." Han IDkhesten i bigslet og leide den inn 
pA vogna. Det var nok en meget Lung dag for Tomas og 
Gunnar A levere en ...-.':IIi"'_~... 'P....,.. ....... _ 

kjrer hest pA deone 
mAteD til en trist og 
nviss skjebne. 

Etter kngen 
begynte del A dabbe 
av pA Lnndereid. To
mas og Gunnar ble. 
etterhvert gamle og 
utslitte etler sA mange 
Ars hardt arbeide. 
Gamle Marie d0de i 
1934, og Asulf og 
Mari flyuet til NAs f0r 
krigen. 

GArden ble i 
slutten av 1940-Ara ........................ , . . .: 
solgt til deres fetter Redaksjonskomlteen l «Arven» 
Am N slik at talcker Olaj(!Jveriandjor denne 
gArd~n f~ie i slek- artikkelen og hliper at han kan 
ten, slik den hadde komme med mer stofffra denne 
vrert helt fra l731. delen av bygda. 
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Sannidal menighet i krigsara 1940-45 

Av T. A. Tande 


Den 9. april 1940 fiklejeg sandelig oppleve at 
ingen kjenner dagen ff/Sr sola gc1r ned. Jeg gilck ut i 
skjolet for ii hogge ved. Da kommer kona flyende ut. 
Tyskeme har tatt Oslo, ordff/Srer Bull har ringt, du rna 
komme til byen sA snart du lean. Tre dager etter kom 
entysk bil innpA gc1rden. DetvarentyskOberleutnant, 
han kom inn, satte seg ·i stolen. «BekJager, vi er i 
krig». 

Etter tre mAneders studium i TIibingem i 1922 
var jeg meget god i tysk. Jeg sa: «Vi bar jo 
Haagkonvensjonen av 1907 om hvordan man skal 
forholde seg.» «Ja, sa han, det er detjeg ville tale om. 
Kan De Sf/Srge for at folk ilck.e imner pA noe mot oss, 
skal jeg sf/Srge for at mine folk oppff/Srer seg ansten
dig». Vi snakket om eodel andre ting, og da han gilck. 
sa han: «Jeg er lektor i Berlin, jeg ville heist vrert 
hjemme.» Det var i disse ;\rene en fordel at presten 
ogsA var ordff/Srer, enmann hadde tyskere og quislin
ger A snakke med, og han kjente nazistene og altderes 
vesen fra den tyske kiricekamp. 

. Det bf/Srtes pent ut til A begynne med. Den tyske 
Reichskomissar Josef Terboven sa i en tale 1. juni 
1940: «Det blir ingen hindringer for religion og 
konfesjonell virksornhet som holder seg borte fra 
politikk.» Det ble verre da Vidkun Quisling fikk sin 
regjering med Ragnar Skancke som kirke- og under
visningsminister. Han var meget aggressiv mot skole 
og kirice, og ble df/Smt for mange angiverier og skutt 
etter krigen i 1948. Cando jur. Jul Lindheim fra 
Sannidal var sekretrer i Kiricedepartementet og gjen
nom ham fikk. vi ff/Slge med i alt som foregikk der. 
Ekspedisjonssjefen Sigmund Feyling kjente jeg fra 
prestemf/Ster i Rogaland. 1. juli 1941 kom skriv fra N. 
S. pressesjefOlavLienom at Sannidal menighetsblad 
ikke mAtte befatte seg med politikk.. I et nytt skriv i 
oktober korn det: «Bladet er forbudt». Jeg skrev og 
spune om de hadde funnet noe politisk. ilck.e svar. 
Dermed gikk bladet «under jorden» og med navn: 
«Til privat fomf/Syelse» ble det stensilert og sendt til 
ornlag tjue personer: Send det videre og vrer meget 
forsiktig. 

NA ble detnokmerpolitikkennkristendom, sA 
kunne de ha det sA godt. Somrneren 1941 ble 
MenighetsrMet avsatt. 0 rdff/SrerN . S .-lensrnann Erik 
Moland oppnevnte TellefWastf/S1 til ny formann med 
endel andre medlemmer. De nehet al1e. SA opp
nevnte han den 15. mars 1943 Jens N. Farsjf/S med 
noen andre til nytt rAd. AIle nektet, og 26. april 
samme c1r skrev han til Kirkedept. : «Det er nyttelf/Sst, 
ingen vii vrere formann.» SA fortsatte den utmerkede 
gamIe fonnann Ole Hegland med samme medlem
mer ban hadde hatt. 

Arel 1942 er pA flere mAter bemerkelsesver
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dig. Den 22. JUDi 1941 hadde Hitler gAtt til et vold
somt angrep pA Sovjet. 164 divisjoner derav 20 
panserdivisjoner, 6000 fly, ialt tre millioner mann. 
Overen 2500 kID lang front tenJcte Hitler segen Blitz
kcig som i vest. Tyskemes brutale framferd i Polen og 
Ukraina skapte geriljaflolck.er som angrepderes lange 
forsyningslinjer. Vedjuletid 1941 stod Hitler 84 kID 
foran Moskva og Leningrad, han erklrerte Sovjet for 
slAtt, men russeme kjempet forbitret, og nA kom godt 
utrustede tropper fra Ural. Tyskeme var utrustet for 
sommerfelttog, og nA korn januar 1942. I Sannidal 
var temperaturen den mAneden hver dag menom 20 
og 25 kuldegrader. En tysk prest ,som korn for A 
forrette ved tysk kirkeparade fortalte til en venn av 
meg som mAtte spille orgel: «Jeg har vrert i Russland, 
det var uhyggelig. I hundretusener 1A tysk ungdorn 
ibjelfrosset.» Napoleons tragedie 130 c1r ff/Sr ble 
gjentatt.Mankangodtsi at detvardet Aret Hitler tapte 
krigen. Han avsatte den tyske f/Sverst-kommande
rende V. Brauchitsch, og tok selv ledelseIL Han gilck 
til angrep pA Stalingrad for A sikre seg olje;men her 
ble den tyske st¢tarme, 300.000 elitetropper mnrin
get. Bare 100.000 av dem overlevde og kapitulerte. 

NA ville Vidkun Quisling ha makt. Han ino
kalle til en Statsakt pA Akershus den 1. februar 1942. 
Han hadde tenkt A slutte fred med tyskeme, btl 
riksbf/Svding, og han sa. «Dette eren dag stf/Srre eon 17. 
mai 1814 og 7. juni 1905!» Terboven satte seg imot, 
og utpA hf/Ssten erklrerte Hitler Quisling for uskikket 
til A styre. Han ble Hitlers lakei. 

5. februar gikk Quisling igang med 
nazifiseringen av Norge. Det kom en Iov om oppret
telse av Norsk lrerersamband, Norges lrererlag ble 
opphevet. AIle lrerere som ilck.e gikk med i det nye 
ville bli straffet, avsatt. Klokker Kristen Lindheim 
innkalte medlemmene i Sannidallrererlag til mf/Ste i 
Kil. Fra Aff/S korn HAkon Mindre~ og Arne ~vdal. 
De mf/Stte Peder ATfIS. «Hvor skal dere hen?» De 
forklarte. «Bare nekt!» sa Peder, «jeg skal ff/S dere 
begge to.» Detvarbare ~nsorn ilck.e nektet, men ingen 
fra Sannidal ble sendt pA tvangsarbeid til Kirkenes. 
Det ble Knut Levang fra SkAtf/Sy. Han korn fra det med 
livet 

Hva gjorde Dennorske kirke? Den protesterte 
kraftig mot jf/Sdeforff/SIgelsene, og aksjonen mot !re
reme. Men biskop Eivind Berggrav ventet 5. februar 
korn <<Lov om Nasjonal ungdomstjeneste.» AIl ung
dom mellom 10 og 18 c1r ble innk.alt til tjeneste i 
uniform. En parallell til Hitlerjugend. Dette var et 
inngrep i foreldreretten. og nA sio Berggrav til. Deue 
ville alle forstA. 

Etpardagerf¢rpAske kom cand. theol. Ragnar 
Heiret til Lislau. Han varseintuteoglasegi vedskjolet 
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for ikke A vekke oss. Om morgenen kom han inn, ~ 
hadde med seg et dokument: «Klrkens Grunn». Det 
varfordetmeste skrevet av Jelsa-presten Olav Valen 
Sendstad, og med endel tilf¢yelser av Den midlerti 
dige kirkeledelse ble den sendt til a1le prester. Det 
gilck ut pA at vel slcal en kristen vrere all ¢vrighet 
underdaning, men bare en Tell ¢vrighet. NAr den blir 
til redsel for den gode gjerning, er den ikke lenger en 
rett ¢vrighet Etter det som var skjedd etter den tyske 
okkupasjon, og etter Quislings overtakelse av mak
ten, mAtte Kirken bryte med en ugudelig stat. Det 
skulle leses opp i aile kirker 1. pAskedag. Denne dag 
gikksom v anlig med rnyefolkikirken, mendajeg f¢r 
uLgangsb¢nnen igjen gikk pA prekestolen, trodde vel 
folk at presten hadde «t¢ma». Jeg leste opp det lange 
dokwnent, og sa: «Det som Staten har gitt meg, del 
gir jeg fra meg. Det Gud har gitt meg ved ordinasjo
nen kan ingen ta fra meg. Fra nA av nedlegger jeg mitt 
embete, gir avkall pA l¢nn fra Staten, men jeg vil 
fonsette som menighetens prest. Fra nA av heter jeg 
bare pastor Tande.» 

FraKlrkedeparternentetkorn etStatstelegram: 
«Den som ikke tilbakekaller nedleggelsen av ernbe
tet rnA innen fire dager fraflytte prestegArden og 
menigheten, og sende telegram herom.» Det korn to
tre telegrammer, Skancke trodde det var sabotasje i 
Televerket, men nei. leona gikk igang med A vaske 
klrer. Jegbrendteendel papirer som ikke burdekonune 
i andre hender. Det ble et stort m¢te i !drken. Jens 
Skarvang, forpakteren vAr, gikk pA prekestolen og 
talte over ordene i Salme 20, 8: «Hine priser vogner I 
hine ryttere, men vi priser Herren vAr Guds navn.» 
Det var tlere talere, og rene avskjedsgudstjenesten. 
At smA gryterogsA har ¢rer fikk jeg se rnorgenen etter 
da jeg kom ned i ent:reen, for der 1A pA bordet et skriv: 
«Kjrere Gud bevar dene bjem sA vi kan komme 
tilbake igjen. Gud du rnA halde ill hand over prestane 
og biskopane, og du rnA bevare kaninane mine. Joban 
Tande 8 1/2 Ar.» 

Det kom et nyn Statstelegram. «Det erforbudt 
A reise fra em betet uten A ha fAn avskjed.» I Kirlcede
partementetvardet villforvirring, kunne JulLindheim 
fortelle. SA gikk livet videre, men hva skulle vi leve 
av? Prosten i Bamble sammenkalte oss i SkAt¢y 
prestegArd. Han kjenLe vel et ansvar for oss. Han ville 
vi kulle sette opp lister over dem som var villig til a. 
yte bidrag til prestel¢nn. Sancta simplicitas, bellige 
enfoldighet. Det skulle bli greit for N. S. politi aa. tak 
i. Sokneprest Ivar Fougner i Krage~ og Karl Johan 
Gr¢nhaug i SkAt~y sa at de skulle greie seg med IAn 
i banken, jeg sa at vi skul1e greie oss sj¢l, vi ogsa. 
Fonnannen i MenighetsrMet fikk i all stillhet navn pa. 
dern som ville vrere med. Ikke et ord pA noe papir. Jeg 
seT for meg Ola DAr han kom kj¢rende opp bakken, 
bandl hesten i telefoDSlolpen pA tonet og korn inn. 
«Assen bar du det med penger? Skal vi ta en rassia?» 
En rassia var 1500 kr. og rakk nesten et halvt Ar 
dengang, for skatt betalte jeg jo ikke. Folk fra Frikir
ken var ogsa. med, det var et enestAende samhold ide 
Ara. Forts neste or. 
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Gaver til bladet. 
Disse gavene har kommet inn til «Arven» siden sist 

. Vi tiller pA det hjerteligste! 
B.N., Krager¢ 100,-. A.S.Aa. , SannidallOO,-. A.G.L. , 
do . 50,-. E.D.J., ArendallOO,-. E. K.. Helle loo,-.A. 
E.• Sannidal100,-. A. ogT. E., SannidallOO,-. T. M., 
Sannidal50,-.Aa.H.L.,Krager¢50.-.K.M.,Stavanger 
100,-. B. P.... Krager¢ 100,-. T. T., Bostrak 100,-. T. F. , 
Neslandsvatn 100,-. R. L. Sandefjord 200,-.R. G.,t 

Nesoddtangen 100,-. 

Vet noen hvor denne s~lvskjea er? 
En s¢lvskje av den gamle typen, antagelig laget av 
Ole Olsen i Krager¢ ca. 1700-1720, rned initialene 
«T.V.S.(S.?)T.H.D.(S.?)>>,ettedysesav JonStraurne 
i Drangedal. Han holder pa. med en slektsbok. og vil 
gjeme fA ta et bilde av skjea. S¢lvskjea kom til Dobbe 
med Anne, daner til Thomas Velleksen Straume. 
Anne var g.m. Knul Jon Straume, som bar tlf. 
nurnmeret 03 99 65 19. meDer at skjea var framme pA 
en s¢lvkveld i Sannidal Historielag for noen fa. Ar 
siden. 

«Gamle biIder» i «Arven» Dr. 36. 
Agnes Moe gjenkjenner TIoen av personene pa del 
oederste bildet pA side 12. Med boka sitterl<erer Ek. 
Nummer tre fra h¢yre j bakerste rekke er Agnes' 
onkel, Isak L¢nne. Han dro til Amerika i 1909, og 
selv om Agnes da bare var 2 Ar. kan hun buske det 
Helt til h¢yre i bakerste rekke stAr en av s¢nnene til 
Hakon Fuglestvedt. 

I forbindelse 
med Historielagets50-drsjubileumharvi mottatt 
en gave pd kr. 500,-Ira Kif Redningsjorening til 
iaget. 

Vi sier tusen takkfor dette. Det skaL ikke b/i 
vanskelig dfinne anvendelsefor pengene. 

ItARVEN" utgis av Sannidal Historielag 
Redaksjonskomite: 

FrithjofTborbj~msen, tlf. 039902 86 
Ragnar Gr¢nAsen, tlf. 03 99 22 16 
Oddvar Tobiassen tlf. 03 99 21 20 

Kasserer: Liv Gr¢nAsen tIf. 03 99 22 16 
"Arven"s postgirokontonr.: 0813 5 347729 
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Sannidals eldste plante? 

~En 100 ar gammel aspedistra trives utmerket hos familien Bjerva-.A 

Den 17. juni 1892 giftet J~m og 
Helene Holte seg i Drangedal. Blant 
bryllupsgavene fantes en aspedistra
plante som de tok godt vare pA. 

I 1912 flyttet J~!I1 og Helene til 
Sannidal etter at de hadde kj~pt BrAtane 
1 (der Marit og Roy Halvorsen nll har 
bygd nytt hus), et hus som fo~vrig var 
bygd i 1882. 

Fra 1912 til 1983 stod planta i 
k'ammerset i det huset, og de siste Ara var 
det Halvor Holte som eide den. Det h~rer 
ogsll med til historien at planta var utsatt 
for mye tobakksr~yk i alle Ar fram til 
1983. 

Da Halvor Holte d~de i 1983, 
overtok Ellen (bamebamet til J~m og 
Helene Holte) og Ronald Bjerva as Helene og s~nnen Per Holte da planta var 25 ar gamm"el, 1917. De 
pedistraen. Der mistrivdes den i begyn syntes den var gammel allerede da! BUdet er tau uten/or huset i Kil. 

nelsen, men nA, etter ni Ar, trives den voldsomt godt, 
og familien har naturlig nok mye glede av det gamIe 

Konfirmanter i Sannidal i 1942 klenodiet. R. G. 

PA bildet (p1i side 14) ser vi i f~rste rekke 
fra venstre: Elsa Haavet, Solveig Annie H~iesen, 

Helen Marie Thorbj~rnsen, T. A. Tande, 
Hildebj~rg Aab~e, Kathe Fianbakken, Hj~rdis 
Gundersen og Ingrid Moland. Jenter i annen 
rekke fra venstre: Ase Knutsen, Signe Nilson, 
Ingeborg Sofie Johansen, Elfrid Klara Nelson, 
Asborg Johanne Mostad, Ingrid Bosvik, Hanna 
Barland, Gjemud Torp, Magnhild Holt og Gerd 
Kirsten BrAten. Gutter fra venstre: Sigurd 
Haugom, Bj~rn Minde, B jarne Gunnarsen, Arne 
Torsdal, Lars Granli, Kru-e Skarvang, Gerhard 
Halvorsen, Per L¢vstad, Jonny Lager, Oddmund 
Farsj~, Alfred Solstad, Arne Holte, Ole Martin 
St!1Sen og Ivar Breivik. Det er Gjertrud og Jonny 
Lager som har gitt oss navnene. Er det noen av de 
som stod til konfumasjon under krigen som kan 
fonelle noe om de vanskeligheter det kunne vrere 
den gang med klrer og mat og el1ers det som 
krigen medf~rte? 
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Den hundre ar gamIe aspedistraen has familien 

Bjerva er nil st~rre ogfinere enn noen gang. 
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Flere bilderIra Bygdetundagen i juni . 

lonny Lager viste 
hvordan hesten dro 
t¢mmer. Sammen med 
en elevgruppe ser vi 
ellers Olaf Skarvang 
(t.v.) og Sverre Brcend
hagen. 

MOTit Sn(Jas (t. h.) og Lena 
JohansensaJtiHeglandslua 
og visle iappelelcnikk. Delre 
var el nyu og vellykket inn
slag. 

Sjarmerende elever og 
+prere. f.v. : Tron S. 
Mathisen. Agnes Jacob
sen. Kristine C:'yvang og 
Marit C:'yen . 

To av elevene i 7B. Nina Johnsen (I . v.) og Anne 

Carlsten. som et hygge/ig ektepar. 


Sats og trykk: Krager" Aksidenstrykkeri As 


