
r 51 
3/1997 

17. Argang 

ARVEN 
 ISSN 0800-2347 

MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG 


Bru -restaurering, 

postran og natursti 


Postveien i fokus med 500 mennesker til 
stede i stralende hf}stvrer 

S0ndag 21. september var det rene valfar
ten til Lintjenndal i Vestre Sannidal. Pa selve 
kult urminnedagen i Kultunninnearet hadde 
Historielaget og speiderne slatt seg sam men 
om et st0rre arrangement, og det he Ie ble «vel
signet» med et fantastisk h0stvrer. 

Arrangementet startet med andakt utenfor 
husveggen pa Lintjenndal ved sokneprest 
Reindal, og Thor Lien spilte trekkspill til san
gene. 

Etterpa deltok over 300 personer i speider
nes arlige natursti, denne gangen supplert med 
en god del kultursp0rsmal.Turen gikk da bl. a. 
over den restaurerte brua, som har fatt et utse
ende fra ca. 1850, med rekkverk, mellom 
Lintjenn og Lintjenndalen, der Historielaget 
har fatt satt opp ei fin oppslagstavle med tekst 
og bilder om Postveien gjennom Sannidal. 
Tav la er vakkert utf0rt av Johnny Thorsen. 

Oppe ved Lintjenndalen orienterte forman
nen i Historielaget, Ragnar Gr0nasen , om Post
veiens historie fra 1600-tallet og fram til be
gynnelsen av vart arhundre. De framm0tte 
kunne for0vrig f01ge deler av fortellingen i en 
brosjyre som Historielaget hadde laget i an
ledni ng arrangementet. 

Ti I slutt takket Gr0nasen aile som pa en 
eller annen mate hadde bi'dratt til at Postveien 
har blitt satt «pa kartet» i Kulturminnearet 
1997: Statens vegvesen, Te le mark , med en 
bevilgning pa 6.000 kroner samt god hjelp, stor 

Inge Roar Sn¢as som r¢ver og Knut Rinde som postl'nann 
dramatiserfe et postr¢ve ri pa den gamle veien. Post
uniJormen var utli'lllt jra Norges Poslnzuseum. 



in teresse og kyndig veiledn ing ved 
Birger Aase og Helge Bjll iand, og 
materialene til brudekket er ogsa 
ko mmet derfra; sel ve bruarbeidet er 
meget dyktig utf0rt av drangedals
br0drene Arn e og Kiire Holte ; 
Johnny Thorsens snekkerarbeid pa 
oppslagstavla er allerede nevnt; p1l 
den samme tavla har Jan Abraham
sen lagt p1l kartet og Oddvar Tobias
sen sUitt for layouten ; sistnevnte har 
ogs1l hatt arbeidet med oppsettet og 
Iayouten pa den f0r nevnte brosjy
ren; stokkene, som ligger som bjel
ker og «puter» under brudekket, er 
gilt av Yafos Brug; stokkene er bar
keto skaret og fraktet av Ole Wasl01; 
diverse dugnad pa og ved brua er 
utf0rt av Oddvar To bi assen, Reidun 
Heldal, Sigmund Heldal , Leif Harald 
Gunnarsen, Ole Wa. lY;I , Inge Roar 
Sn011: , Maril Sn0as og Ragnar Gr0u
lisen; «aitmuli gmanm) under he le 
prosessen har vre r! Lars Jacob Moe 
som fonllvrig ogsa ledet arrangemen" 
tet pa Lintjenndalen. Historielaget 
har selvf0!gelig selv statt for tek
stene ti l bro,jyren og opps lagstavla. 

Gr0nasen delle ut blomster til 
Birger Aase og Johnny Thorsen, og 
f0rstnevnte takket med asi at uten Historielagets store ordel. Han Irakk likeledes fram Historielagets dugnads
interesse hadde aldri brua ved Lintjenndalen blitt restau innsats. Uten slik frivi llig innsats hadde mange kultur
rert. minner gil t! til grunne, mente Bothner. Det er av uvurder

Kultursjefen i Krager0, Harald Bothner, hadde og83 lig betydning at lokalbcfolkningen er opptatt av og ver
ner am sin ku ltu r, sa kul tll rlijefen. 

Mot sl utten av talene kom plutse lig post
mannen gaende i full uniform, med yeske 
og hom, og helt llforva rende ble han truet 
med gevrer og ranet foran 0yncne pa Oere 
hundre mennesker! De to kom held igvis 
Slrak elter vel forl ikte tilbake i trill a til 
Christoph Nicolaysen, so m hadde hesten 
med seg denne dagen . Post mannen , fOfl~vrig 
i uniform velv illi gst utlant av Norges Post
museum. og en svrert godt utkledd ra ner, ble 
meget bra spilt av henhold. vis Knut Rinde 
og Inge Roar Sn0as. Dette var et innslag de 
mang framm0tte tydeJig salte stor pris pa. 

Ti l slutt ble det foretatt premiering etter 
nalurst ien ved Ellen Bjerva. 

Dette var en rneget vellykkel sl'lndag ute 
i det fri for aile de som hadde taU veien vest
over i San nidal. 

Ref. 

De .fire sam har statt for mye av organiserin.gen. og gjen.nomf¢rin 
gen av resfaureringen av brua. Den har na eJ utseende som den 
hadde ca. J850. Fra venstre: Harald Bothnel; Ragnar Gr¢nasen, 
Johnny Thorsen og Birger Aase. 

Lars Jacob Moe i samlale med de 10 dranged¢lene, Arne og Kare Holte, 
som slod f or snekkerarbeidel pa brua. 
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En vegbeskrivelse pa vers 
Denne visa skrev Tallak Halvorsen Sletas etter en 
fottur fra Vegarshei til Gjerpen pa den gamle post
vegen. Visa er antatt skrevet i 1770. Den er pa 13 vers, 
og vi tar med det fJlrste og de to som omhandler San
nidal. Vi har fatt visa av Anny Nilsen. 

Jeg fremsetter ei vise som er ganske ny 

ifra Vegardsheien og til Skien by. 

De lange veie er elleve mile. 

De er bade lange fide bekvem. 

Man haver sa meget at klage pa demo 

De er ei hast til at ile. 


Fra Lunde til @sterholt et kort stykke vei, 

og derfra sa ma man over en hei 

som regnes a vcere to mile. 

Der kan man utslide str¢mper og sko 

f¢rend man kan komme henover til Mo. 

Der pleier man altid at hvile. 


Fra Mo og til Humlestad gar det nu an 

sa er der enfjerding derfra til Hegland. 

Pa Holtan der vil vi nu vende og reise 

til Tveite hendover et sund. 

Ved Haukholdt der falder en bakke sa tung. 

Ved Landsvcerk er Sannidal ende. 


Der var mange som stoppet og leste pa oppslagstavla som gir en 
oriente ring om postveien gjennom Sannidal. 
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Minneordom 

Ivar Byholt 


Ivar Byholt d0de 3. september, mer 78 
ar gammel. Det skjedde seks dager et
ter at han ble rammet av et alvorlig hjer
neslag. 

Ivar var f0dt og oppvokst pa L0nne 
(Vestjordet), og mesteparten av sitt yr
kesaktive liv dreiv han garden der. Han 
var glad i yrket sitt og stolt av a vrere 
bonde. Ivar hadde mange gode egen
skaper. 

Hans hum0r smittet over pa andre, 
og han hadde alltid en god repl ikk pa 
lur. Det er utallige eksempler der Ivar 
fikk det siste ordet pa en lreffende og 
morsom mate. Noe av dette vii sikkert 
leve videre etter han. 

Han var ogsa gjestfri og glad i aha 
folk rundt seg. 

Ivar sa alltid tingene fra den opti
mistiske siden.Typisk kommentar 
kunne vrere: «K0nnavlinga blei no' 
skral i ar, men jammen blei de' mrere 
enn jre hadde venta rure». 

I omtale av andre personer kom det 
aldri noe negativt fram selv om det 
kunne ligge greit til rette for det. 

Ivar hadde mange interesser. Han 
Iikte godt friluftsliv med jakt og fi ske. 
Prammen iLona var i flitt ig bruk, og 
utallige fiskemiddager ble henta hjem 
derfra. 

Tidlig fatta han interesse for lokal 
historie og gamle ting. Han var en fl it 
tig del taker pa historielagets samli nger. 

Gjennom et langt Iiv fors0kle han a 
ta yare pa og samle gardens redskaper, 
m0bler og husgerad. Til slutt ble he\e 
annen etasje som et lite museum. 

Og han tenkte framover ved at han 
testamenterte hele sin samling ti l 
historielaget i Gjerstad der de fl este 
tinga (en gang) kom fra med hans for
eldre. 

Ivar var ogsa en flittig deltaker i 
Misjonsforeningen pa Mo Bedehus. 
Der hadde han sitt andelige hjem. 

Vi er mange som na sayner Ivar. 
Fred med hans minne. 

Lars Jacob Moe. 
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Nytt herredstyre i 1937 i Sannidal 

Torkell Tande har sendt oss denne artik

kelen der han minnes herredstyremfftene i 
slutten av 1930-arene og 1940-45. 

Det var mellom jul og nyttar at gamle ordf0rer 
Eilert Farsjjll kom opp bakken med kommunearkivet 
pa en langslede. Pa sleden la flere slore pappkarlon
ger med et farget kledc over. Del var godl for meg at 
jeg hadde vrert med ien periode fjll r. 

Her var noe a ta faU pa. M01ene i det gamJe 
herredstyret begynte kl. 10. FjIlrste sak var rcferat. 
Ei lert tok fram mappa si, tok ul en konvolu tt , apnet 
den , leste skriv fra fy lkeskontoret, bretta sam men 
og la det i konvolutten. Det tok omkring halvannen 
time; sa var det tid til ala en tur ned til Sveinungs
ens kafe til wienerbrjlld og kaffe . 

Sa kom sakene etter hvert. De stjllrste debatter 
var omkring toppskyting av storfugl og bandtvang 
for hunder. Det var trange tider. Etter jobbetida elter 
fj/lrste verdenskri g kom mange kommuner under ad 
ministrasjon . Sannidal greide seg meo Ian. Renter 
og avdrag tynget. Det var stor arbei dsl jllyse, 200 
mann. Flere tok seg arbeid med a sokne eHer sekke
ljllmmer i elva, Farsj jllvannet og Tisjjll . 

Klokker Kristen Lindheim var formann i fatli g
styret, og her g ikk ikke en krone for mye ut. Han 
blei saHli l areise til Oslo for asjllke i departementet 
om dagverksbidrag, 3 kroner dagen. Jeg sjllkte en 
gang om man ikke kunne 0ke dette nar fol k var flinke 
til a arbeide. Nci takk! 3 kroner en ten de gjorde mye 
eller lite. Resultat? Ingen anstrengte seg noe srerlig. 

Eilert Farsj¢ pa vei 0PP l i l prestegarden med arkivsakene. 
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Jeg tok fau pa aBe sakene Eilert korn med. Her 
var likt og ulikt f.eks. hauger med kvitteringer fra 
kj0prnenn pa husholdningsvarer og tobakk. Jeg tok 
yare pa noen fa, resten gikk til , 0ppel. Over halv
parten av lassel til Eilert hadde ingen antikvarisk 
verdi . Jeg fikk protokoller ned i komrnunelokalet i 
pAvente av et tilbygg i betong til kornmunearkiv. 

En liknende prosess hadde jeg da jeg ble formann 
i skolestyret. Arkivsakene fra dette, fatt igstyret og 
jordstyret fljllt omkring med sJcj ftende formenn! Jeg 
fikk det ord net etter hvert. Bokhandler Danielsen i 
Arendal hadde godl utvalg av kontorsaker. Jeg fikk 
et par brevordnere og kartotekskuffer. To dager gikk 
med til dette, og sa korn beljlllmingen. En mann fra 
Vadfoss korn for a fa tak j grunnseddel pa det huset 
han hadde bygget med Ian i Sm~bruk- og Bolig
banken. Jeg gikk bort i hylla: V rer sa god, her har du 
det. 

M¢tene i min ordf0rertid begynte kl. to. Referat
saker hadde jeg i en brevordner, med strek under det 
sam hadde betydning. Dette var ferdig pa tj ue mi
nutter. Sa kom sakene, og vi blei ferdig til kl. 13. 
Noen tok seg en tur pa kafeen , andre dro heim. 
«Tr{.'1ste og brere! Kommer du alt nii?» sa kona til en . 
«Jeg har ikke tenkl pa middag! Nei, denna preslen 
har fart pa seg.» 

Del var noen som syntes det var leit at presten 
skulle drive med politikk . Det var srerlig noen av 
«De uavhengige)), som H0yre het den gangen. Men 
det kom vel med den 9. april J940 da vi vaknet og 
tyskeme hadde tatl Oslo. Den ] 2. april kom en tysk 
mililrer bi l 0PP pa prestegArden. OberIeulnanl ~ It

horster kom inn i stua. 
Jeg lot adju tanten sta i 
gangen . Tysk kunne 
jeg nrermest som an
net morsmal, etter et 
studieopphold i TU 
bingen aret eUer at 
Adolf Hitler korn til 
MUnchen. Jeg kjente 
altfor vel til alt dette. 
Oberleutnanten sa: 
«Bare dere ikke finner 
pa noe mot oss, skal 
jeg sjIlrge for at mine 
sol dater oppfjllrer seg . 
anstendig.)) «Ja,)) sa 
jeg, «vi har jo Haag
kon vensjonen, sa vi 
vet hva vi sku I gjjllre.» 

D a han gikk etter 
Iitt prat, sa han: «Jeg 
er leklor i Berl in, jeg 
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Gaver til «ARVEN» 
Vi sier hjertelig takk for aile gavene, som har 

strl/lmt jevnt og trult inn til bladet iden sist! 

T.H. , Sannidal 100. G. H. HemsedaJ 100. l. A. 
S., RiSl/lr 100. S. R. G. , Kragerl/l 150. 1. S., do. 200.A. 
S., Sannidal 100. O. G., Sl/lndeled 100. B. T., Stat
helle 100. H. P., Stavanger 100. E. S., Sannidal200. 
B. D., do . 100. 1. I., do. 50. M. G., do. 100.0. J. , 
Helle 100. H. B. , Drangedal 150. J. L., Kr.sand ]00. 

ville heIst vrert hjemme.» Jeg lot vrere a si de van 
lige ord: «Auf Wiedersehen» (pa gjensyn). 

Vi hadde en dyktig herredskasserer, Sverre Aspe 
Oaten, som fl/lrte protokollen under ml/ltene. Klok 
ker Lindheim skrev referat til «Vestmar» og «Kra
gerl/l Blad». «Ordflllreril/lnna» var beskjeden, kr. 325 
til skrivesaker om aret. 

Under okkupasjonen saboterte vi sa godt vi 
kunne: sjeldne mllller, og trusselskriv fra Hagelin og 
NS gikk i arkivel. Doffen Holt og Ernst Gjestland 
drev forsyningsnemnda med manko pa mange mer
ker. De hadde omllllp i hodel. En gang kontrollerte 
NS tobakksmerkene. Ernst hadde greie pa hvor 
mange som manglet, og da han kom med esken, snu 
blet han i dlllrterske1en og strllldde innholdet utover. 
Han hjaJp sjl1ll til med a teJle, og begynte der det 
mangla merkel'. «Hvor mye har du ?» spurte NS-man
nen . Ernst nevnte tallet. «Ja, det stemmer.» 

Da jeg matte ga i dekning pa Strat den 16. januar 
1945, regna jeg med at krigen straks var slutt. Men 
del varte hell til slutten av april da den gale Adolf 
Hitler tok livet av seg sjlllJ og elskerinn n i en bun
ker i Berlin, og hele Tyskland la i ruiner. 

Det var festl ig a kunne mlllte et samlet herred
stYfe elter krig~n, takke for at vi hadde holdt ut, og 
for god hjelp pa mange mater. Det hadde ikke vrert 
helt enkelt, for noen var i tvil om hva vi skulle gj[l!re 
da overfallet var der, og framtredende nordmenn 
sviktet Men aIt ble eHef bverl klart og greit. Vi rei 
sie oss og sang «Ja, vi elsker dette landel som del 
stiger frem !» Vi glemte ikke del sjuende verser : 
«Norske mann i hus og hytte. Takk din store Gud! 
Landel ville han beskylte da det m0rkt sa ut. Alt hva 
fedrene har kjempel, m!1ldrene har gretl, har den Herre 
stille lemper, sa vi vant var reU.» 

Torkell Tande 

«ARVEN» ntgis av Sannidal Historielag 
Redaksjonskomite: 

Frithjof Thorbjl/lrnsen, llf. 35 99 23 60 
Ragnar Gr!1l11asen, tlf. 359922 16 
Oddvar Tobiassen tlf. 35 99 21 20 

Kasserer: Liv Gr0naSen llf. 359922 16 
«Arven»s postgirokontonr.: 0813 5 34 77 29 
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P. I. M., 0deg. Verk 100. P. E. , Skien 150. A. D .. 
Arendal 100. E. A., Krager0 100. K. A. K., Pors 
grunn 50. 

A. og E. 0. , Oslo 100. R. K., Slathelle 100. J. J. , 
Krager0 100. J. og K. T., Sannidal 100. G. E., do . 
100. I. B., do. 100. K. A. S., do. 100. P. O. P., Kra
gerlll100. J. T. , Oslo 100. T. L. D., Kragerl1l 100. M. 
B., do . 100. P. og M. L. , Helle 100. R. Aa., Oslo 100. 
G. Aa., Haslum 100. J.K., Sannidal 100. K. H., Sla
vern 100. J. S., Kragerlll 50. K. T., do. 100. 1. S., 
BaJestrand 100. N. S. , Sannidal 100. A. S., do. 100. 
A.M., do. 100. M. og H. L., do. IOO.M. K., Krager0 
100. E. T. S., Kr.sand 100. 

A. O. Aa., Heistad 100. F. v., Gjerstad 100. M. 
N. , Kragerlll 50. E. og G. A., San nidal lOa. Aa. T. , 
Kragerllll00. K. H., DrangedaJ tOO. L. K. , Neslands 
vatn 50. B. H., Helle 100. K. M. , Stavanger 100. H. 
L. 0. , Sundebru 100. I. S., Porsgrunn 100. Aa. H., 
Kragerlll ]00. K. S., do. 100. A. N., do. 50. A. B. T., 
Stathelle 100. H. 0 ., Risl/lr 100. J. D.·T., Sannidal 
JOO. D. H., do. 100. R. S. N.. Krager0 100. M. M., 
Vikersund 100. A. K., Oslo 100. S. B., Sannidal 100. 
P. S., Kragerlll 100. A. v., Porsgrunn 100. 

G. G., Mjlllndalen 100. M.H. , Sannidal50. A. L. , 
Jl/lnklllping 100. A. 1., Kristiansand 200. T. 1. Sanni 
daJ 50. T. L. , Drangedal 100. S. M., Kongsberg 100. 
A. A., Neslandsvaln 50. A. og G. Aa., Jomrruland 
tOO. P. S. , Sannidal 50. T. I., Lier 50. H. K., Hegge
dal tOO. E. K.0 ., Yikedal 100. l. U., Skien tOO. H. 
og N. W. SannidaJ 200. Kuiturmidler, Krager0 kom
mune 2000. 1. H., Krager0 100. B. L. , do. 100. K. S. 
N., Sannidal 100. Anonym 1250. R. K., Helle 50. A. 
L., Rislllr 50. J. S., RislIlr 100. M. H. , Stalhelle 200. 
K.L., Trollasen 100. P.A.E., Sannidal 100. F. J., Sun
debru 100. 

Pa Historielagets 

hfJstm~te torsdag 13. 11. 

kaserte konservator ved 


skimuseet i Oslo, 

Karin Berg, om 


norsk skihistorie, 

og hun stilte sp¢rsmalet om 


det finnes typiske ski fra 

var! distrikt. 


Vi kommer ti/bake med refemt i fleste ut
gave av blader. 

~ ~ 
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NoeD trepinner forteller historie ••• 

I Arven nr. 36 skrev jeg en liten 

artikkel under navn «En hilsen fra tid
ligere slekte r» om bl. a. inskripsjo
nen til Anton Halvorsen Holt i fjellet 
ved stien pa toppen av heia over ti I 
L0ken. 

Datter til Anton Halvorsen Holt, 
Asta S0ndb0, leste denne artikkelen . 
Hun fortalte, den II. mai 1992, at 
hennes bestefar, Elling Olsen f. 1837 
d. 19 t6, som bodde pa H0ymyra, la
get noen trepinner som ble kalt for 
«skoner». Hun fortalte videre at 
Elling laget trepinner av tyri og at han 
bearbeidet disse tyripinnene slik at de 
skulle brenne godt. Tyripinnene eller 
«skonene» som han kalte dem, ble 
satt sam men i et knippe til en fakkel. 
Del var lang vei fra H0ymyra og ned 
lil bygda og i m0rket var det prak
lisk, og kanskje ogsa en ekstra lrygg
hel, a brere med seg en fakkel. 

Hvem va r Elling Olsen? 
Han ble f0dt i 1837, pa Tangane 

under Gjerde. Elling var s0nn av Ole 
Hansen (ble kalt Ola Vestlending) 
(ikke Ole Ellingsen s lik del feilaklig 
slar i bygdeboka) og Taran Isaksdatter 
(fra Lundereid) . 

I en gam mel slektsbibel som lil
h0rte Ole Hansen og som eies av Syn- T v. Ola Ellingsen, s~nn til Elling Olsen. Ti l h~yre AnIon Halvo ~sen Holt. Bildet 
n0ve Vefall i Drangedal , finnes det et er trolig talt pa H¢ymyra. 
nolat som forteller om hvordan Ole Hansen kom til San
nidal. Ole r0mle hjemmefra og skodde hesten sin bak
vendt. Han fulgte de gamle drifleveiene over fjell el. Hvor
for han r0mte vites ikke ... 

Notat sam lQ inni bibelen til ala Vestlending. 

Ole Hansen og Taran Isaksdalter giflet seg i San nidal 
i oktober 1826. Den f0rs te tida elter at Ole Hansen kom 
lil Sannidal ljente han pa Dah l i Farsj0. 

Kanskje var det Ola Vestlending som brakte med seg 
begrepel «skonel'» til Sannidal ? 

I fo lkeLellinga for Sannidal i 1865 fin nes Elling Ol
sen og kans «kommende» kone Aase Halvorsdatter H0y
my r pa Holtane i Sannidal. Elling var da 29 ar og oppf0rt 
som dagarbeider. Aase val' 30 ar og tjenslejente.Hun er 
oppf0rt f0d l i Drangedal. De var pa dette lidspunkt ugifte. 

Plassen Tan[?Qne under Gjerde. 
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Garden Dal i Farsj¢ 

Aase var datter av Halvor Pedersen. Halvor bod de pa 
Dalen under Akre i Kjosen i Drangedal da han den S. 
november i 1852 kj0pte H¢ymyra i Sanni dal av Ole 
Ellefsen Nesland. 

Halvor og Gunhild like seg godt pa Hi1Jymyra og enna 
lever et utsagn etter dem: «No hev me det greit. Me kan 
gjere byturen pa dagen. Da me var i Kjos n. matte me ha 
mange dager t.i l ein sli k IUD>. 

Vruu ngshuset pa Hl1Jymy ra brant ned I .pinsedag 1875. 
Det sies at kista med Halvor stod pa laven under bran
nen. I skj0te datert 22. august 1882 seIger arvingene eHer 
Halvor Pedersen Hi1Jymyr hans eiendom ti I Elling Olsen. 

Elling og Aase giftet seg j Sannidal i 1866. 

Jeg har registrert fi1J lgende barn : 

Ole Ell ingsen. Fi1Jdt 1860. Di1Jd 17/9 1956 i Sannidal. 

Gunhild Tomine Elli ngsdauer. 


An ne Helene 
Ellingsdatte r. 
Fi1Jdt 24/4 1874 i 
Hl1Jymyr. Sanni
dal. Dl1Jd 19/9 
1937. 
Ingeb org Pau
li ne Ellingsdat
ter. 

Den 21. au
gust 1905 solgte 
Elling Olsen 
H¢ymyra til sin 
spnn es0 nn 
Abraham Olsen 
for kr. 400 ,. 
(gr.nr. 17 br. nr. 
19). 

Asta Si1Jndb0 
d0de i 1994. 
Hun busket be

As/a S¢ndb¢, datter til All/on 
Halvorsen. 
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stefaren, Elling 
Olsen, som dl1Jde . 
da hun var 14 ar 
gam me l. Fl1Jr 
Asta dl1Jde, fikk 
hun fortalt histo
rien om «skon 
ene» til Ell ing. 

I 1992 ruslet 
Kare Enggrav 
en tur over LI1J 
ken. Han busket 
historien ti I 
Asta. Elling 
hadde fortalt 
henne at «skon 
ene» ble lagt un
der steiner langs 
stien. Avstan
dene mellom 
disse steinene 
skulJe passe 
med tiden det 
tok a ga med en 

brennende fakkel. Asta hadde fo rtalt til Kare at en slik 
stein kunne han fi nne 20 meter nedenfor inskripsjonen til 
hennes far pa toppen over mot L0ken og pa venstre side 
av stien . Kare var spent og satte seg pa huk og kjente 
under steinen , og der la de, «skonene» til E lling Olsen 
Hl1Jymyr! Gunnar Aab*,e 
t"'".•. . 

r~~. 
Jon Gunnar Aab¢e nzed (<.~II· ()n ,O IlP 
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SANN IDAL KIRK E 225 AR 

Glimt fra Sannidal kirkehistorie 


Vi fortsetter her artikke len om San nidal kirkehis
torie fra forrige nummer. 

Prekestolen 
var fargerik a se pa. Den var i r0dt, gr0nt, gult, hvitt og 
lyst blatt. I to av feltene var det malte blomstervasemotiver. 
S0ylene var marmorert. Innskriften er i dag bare delvis 
synlig, men arstallet er klart: 1621. Da ble prekestolen 
gitt til kirken av Mads Ottersen. 

Himlingen over prekestolen var ogsa fargerik, og den 
hadde englehoder med forgylt har. Den har denne innskrif
ten: «Denne Crone Hauer Sail. Olle Wesmundsen Aasen 
ved sine S!i1ner Bekoste og for<errit Til dene Kierke, gud 
til <ere, Pr<edikestolens prydelse, og Oem til aldmindelse. 
Anno 1708». Dette var antagelig Olav Wilumsen pa Asen, 
f0dt 1633 og d0d 1704, hvis to s0nner kanskje har bekos
tel himl ingen etter farens d0d ved a minne ham da de 
gjorde opp boet ca. 1708. 

Altertavla 
var ogsa i mange farger: r0d, hvit, bla og gr0nn. Dessuten 
var den forgylt. Den b<erer denne innskriften: «Denne 
Taffelle haffuer Mads Ottessf/!n ladet bekoste til Guds JEre. 
Anno Domini 1640». 0versl pa altertav la er oppstandel
sen framstilt med Kristus i sentrum med gul glorie, hvitt 
lendeplagg og brunt har. Soldatene rundt er i Hilde, bla og 
gule kapper. I feltet under sees nattverden. Der er Kristus 
i gul kjortel og de andre i bla, gule og Hilde kapper. 

Hvem Mads Ottess0n, som bekostet bade prekestolen 
o.g altertav la, var, er det ingen som vet med sikkerhet, men 
det er mulig han er identisk med Mads Olufsen som ca. 
1640 var stor trelasthandler og sagbrukseier i Krager0
distriklet. . 

Prekestolen og altertavla er idag altsa utslilt pa Norsk 
Folkemuseum, mens andre saker fra San nidal stavkirke 
er lagret der inne. Det gjelder den omtalte himlingen , seks 
vokslys, atte figurer som framsliller Adam og Eva og de 
fire evangelislene, og en bla- og hvitmalt forgylt lesepult 
lil prekestolen . 

Sannidal navrerende kirke 
. Den nye kirken stod ferdig i september 1772. Det er 

en t0mrel korskirke, bordkledd utvendig og hvitmalt. 
T0mrete korskirker var den vanlige kirketypen pa 16- og 
1700-taHet pa yare kanter. Typen var inspirert av kirke
arkitekturen ute i Europa, men den ble ogsa tilpasset norsk 
trebyggingstradisjon og fikk sitt lokale preg. Sannidal kirke 
hadde lydelig Christi Kirke i Krager0 som forbilde. 

Det kostel selvf01gelig mye a bygge en slik kirke, men 
kirkebygg ble prioritert h0yt for 200 ar siden. Det var per
sonlige givere som kom med de f1este og st0rstebidra
gene. Den nye kirken kostet i alt 1.1 00 riksdaler. 

Altertavlefi'£l Sallllidal stavkirke, 1640. Nc1 pll Norsk 
Folkemuseum. 

Kirken var altsa ferdig i 1772, og i 1774 ble den over
dratt lil bygdefolkcl mot at disse skulle holde den ved like. 
Kirkeporten ble oppf0rt i 1796, og i 1803 hie larnel reist. 

Like etter 1910 var en komite i sving rordi mange ville 
fly lte kirken til et mer sen tralt sled i oygda. I 1915 be. IUl

tet man imidlertid i stede! areparere kirken der den stod. 
Tamet ble skiftet, g golvbjelker og taktekking likedan . 

Seinere har kirkegarde n olitt utvidet, lindetner plantet 
og gressplen sadd . I 1921 ble elektrisk Jys innlagl i de 
gamle parafin[ampene. 

Under okkupasjonen, i 1943 , roretok Sannidal menig
hetsrad under aktiv ledelse av sogneprc, I Torkel1 A. Tande 
en storstilt f rbedring av kirkens ytre. De store vind LJene 
ble tatt ut, apningcne ble f~m tilbake til opprinnelig st0r
relse og blyglassv induer satt inn. 

Kirken ble fa rgerestau rert i 195 1, og i 200-ars 
jubiJeumsaret 1972 ble det foretatt utvendig mali ng. Inn-
gangsporlen til ki rken i dag er i norsk eik og kj~pt for 
gavemid[er fra San nidal og Skat0Y Sparebank. Den er leg
net av arki tekt Borchsenius i Porsgrunn. 

Vapenhuset ble restaurert i jubileumsaret [972 cUer 
forslag !'ra Riksan tikvaren. Foruten de omtalte stavkirke
sakene kan vi i vapenhuset se Ulstillei gravp[atc st0pt vcd 
M0 rlandjemverk j K.i0 1 ebr~md , del eneste synl ige som er 
igj 1\ derfr . Dette jernverkel var i drift era 164 1 til 1665. 
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Sannidal kirke meJ omgivelser tegnet av 1.Prahm 28.mai 1854 

Gravp1ata er f ra 1643, og det star «Anna Krefting» pa den. 
Det var antagelig kona til Herman Krefting, som drev jern
verket de f0rste arene . 

Selve ki rkerommet , skipet, har fo ml som et kors; derav 
navnet korsk irke. Dette innebrercr at k irken ogsa har et 
tverrskip 

I 1883 fi kk ki rken nyc benker istedenfor de gamle inne
1ukkede og ubekvem me stoJene. Som en spesiell ting kan 
nevnes at Ki rketilsynet i 190 I anskaffet 50 spyttebakke r. 
Kirketjeneren hadde helt til I 940-arene jobben med a skifte 
sagmugg i dem elter hver gudstjeneste . Orgel fi kk kirken 
f0rst i 1888 . Det var tysk og hadde seks stemme r. I 1952 
ble et nytt orgel tatt i bruk, og de l hadde tolv stemmer. 
Ki rkeskula , som henger ned fra lakel, er gill SOlT' gave av 
sk ip f0rer Sl ian Saltbodtangc l1 pa 1700-lallet. Han kj0pte 
den i Amsterdam, og den brerer denn byens vapen i ak
terspeilet: tre hvite kors pa r0d bunn. Skuta er en hollandsk 
1600-tal ls krigsskiptype. 

Prekestolen er gilt av Knu t Knutsen Dobbe i 1840. Den 
er 1aget f0rsl pa 1800-tallet i en forsi nket Louis-seize stil 
med antikke forbi1 de r. Den har roseUer og per1crader og 
er ska ret ut av Peder Olsen , som var «fomlskja:rer}) f0rst 
ved Bolvig verk i Bamble, derettcr pa Froland verk og sa 
ved Ege lands jem verk. 

Frcmsl i kirken, i korel (der korsangeme salt i eld re 
ti d), er det fl lterb ildet som fanger oppmerksomhcten. Alter
bi ldet pa alte rt av la i Sann idal kirke ble ovcrf0rt ira den 
gamle C hristi kirke i Krager0 da denne ble revet i 1870. 
Det er fra 1600-tallet og forest i Iler fre lseren pa korset. 

P~ alterbord t (natt verdsbordet) ligger Frederik 2.s 
bibel, trykt i Ktzlbenhavn i 1589, rued i Ilustrasjoner, lre r-
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bind og messingbes1ag. Den ble i ,~in tid gitt av Ni Is Jen
sen Farsj0. 

0yet over al teret har malte kjeruber og stra ieg ians, og 
er muligens ogsa kommet fra Chris ti kirke i Kragertzl. Kir
ken hadde ogsa en messehagel (opprinnelig prestens yt
terplagg) fra 1795, som na er pa No rsk Folkemuseum. Den 
er i vi nr0d f10yeI og ble gill av Tyke Knutsen Langetangen 
og Anne Torsdatter. Deres initialer er innbrodert sam men 
med arstallet. 

Ellers kan nevnes at det i kirken ogsa bI.a , finnes e i 
dapskanne av ste in t0y fra midt pa 1800-tallet, et stativ til 
k lrer fra 1781 og en s01v kalk (nattverdsbeger), mUligens 
fra 1600-tallet. 

I arene etter 181 4 ble sakristiet bygd, og ki rkestua ble 
satt opp 1848- 1850. 

Vi viser eliers ti I heftet «Sann idal kirke og menighet 
gjennom 200 ar», skrevet av Torkel1 A. Tande i 1972. 

R,G. 

Fin 225-arsfeiring 

for Sannidal kirke 


I et stralende ettersommervrer s0ndag 7. september 
ble San nidal kirkes 225-arsjubileum markert i og utenfor 
kirken. 

Mange bygdefolk hadde funnet ve ien til gudstjenes
ten som ble forrettet av sokneprest Egil Reindal. Det var 
hyggelige musikalske inns lag bade av Menighetskoret og 
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Torkell A. Tande, «gamlepresten», hadde ordet utenfor kirken. 

Kj0lebr¢nd blasegruppe. AnsvareL fOf musikken fOf0 vrig 
haddeAse Marie og KjeU Lundkvisl. Sistnevnte fylte for
resten 60 ar samme dagen. 

Selve bursdagsfeiringen foregikk ute i det fri med 
marsipankake og kaffe til aile sam var til stede. Fire da
rner fra S~r-Afri ka , sam var pa beS0k hos Kragerfll Hus
flidslag, var til stede og underholdt med sang, noe som 
syntes a fall e i smak for de fra mmflltlc. 

96 ar gam Ie Torkell Tande, «gamlep slen» , var Li l stede 
og fikk ordet for a fortelle litt fra sin lange prestetid i San
nidal. Han kom bl. a. inn pa stridigheler sam hadde vrert 
innen kirken i hans tid, og mente at det var viktig at kir
kens folk holdt fred med hverandre. 

Program met ble avsluttet rued en gjennomgang av San

njdals kirkehistorie, ved Ragnar Gr91nasen. Han begynte 
med asi at sjelden passer del bedre a snakke am at vi star 
pa historisk grunn eon nar vi er akkurat her. 

Gr0nasen trakl< linjene fra ffllrkristen tid med bloting i 
hoy i Vikingtida via stavkirkeperioden fra mndt 1200 til 
1770 og fram til dagens kirke, sam stod Ferdig i septem
ber 1172. 

lnne i kirken etterpa forlalte han om de forskje ll ige 
gjenstandenes hislorie, med hovedvekt pa del sa m er igjen 
etter stavkirken: portalstolpene, inngangsd0ra, vegg
plankene, d0pefonlen. vi nkanna og br0desken, for Ii nevne 
noe. Mye interessant bIe trukket fram , og mange ble med 
delle bedre kjent med gjenstand r de one er i «forbin
dell' » med. Ref. 

Sannidal Historielag 
og redaksjonen i 
«Arven» ~nsker aile 

En riktig god jul og 

et godt nyttar! 
1 0 ARVEN 
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Kil skole 1938: Det er aIltid koselig a se pa skolebilder, og dette er tatt for ca. 60 ar siden. Vi har fatt lane det av Magnhild Holt, og hun visste aIle 
navnene: I f¢rste rekke fra venstre: Arne S¢ndb¢, Arne Holte, 0yvind Pedersen, Bjarne S¢ndb¢, Per St¢en, Trygve Holt, Gunhart Thorsen, Odd 
Jacobsen, Leif Jarandsen, Age Thorsen, Arne Bratlid, Eilev Solum, Arne Torsdal. I annen rekke fra venstre: Karen Helene Bosvik, Ane-Beth 
Lindheim, Ester L¢nne, Gerd Kristiansen, Inger Gjerde, Marit Einertsen, Tordis Thorsen, Else Gjerde, Ingrid Solum, Johanne Sollid, Karin Thor
sen, Edna Lager, Karen Tomine Ardalen, Lilly Johnsen, Gjertrud S¢ndb¢. I tredje rekke fra venstre: Gunhild Stene, Magnhild Holt, Asta L¢nne, 
Kate Fianbakken, Solveig H¢yesen, Betzy Sollid, Ranveig Thorsen, Helen Thorbj¢rnsen, Hilbj¢rg Aab¢e, Ingrid Bosvik, Helene S¢ndb¢, Gudveig 
Tveit, Gjertrud Halvorsen, Ruth Johnsen. I fjerde rekke fra venstre: Karen Dobbe, Mary Fianbakken, Dagmar Gundersen, Reidar Aab¢e, Johan 
L¢nne, Ole Einar Malmhaug, Kristoffer Holt, Arnold Thorsen, Arild Tangen, Olav Solum. I femte rekke fra venstre: Kristian Busk Halvorsen, 
Johnny Lager, Edgar Wang, Trygve Brattlid og Halvor Gjerde. 



Seilskuter og skipsbyggerier 
I
• indre Kilsfjorden (del 3) 

I Lyngdalen ble det bygd 
aIle skip fo r Eilert o. Rinde. 
Det er ikke mye som er a Finne 
om disse skipene i bygdeboka. 
Det er ingen opplysninger om 
nar de begynle med skipsbyg
ging i Lyngdalen , men i 1854 
ble «Regina» bygd. Det var en 
bark pa 341 c.1. Den ble bygd 
av Th. Pedersen. F0rer var Ths. 
Eilertsen med flere. Den for
liSle ved St. Lawrencefloden. 

I 1856 bygd e man bark 
«Gefion», som var pa 303 r. t. 
Den ble solgt til Tj0me. 

I 1857 bygde Th. Pedersen 

en brigg, som var pa 134 f . l. Del er ikke noen spor etter skipsbyggingen i Lyngdalen i dog, men det var vel 
og fikk navnet «Rex» . F0rer . •0 

var Nils Einertsen m. fl. Idette omradet at det ble bygget skIp. 

J 1870 ble fregatten «Rinde» pa 281 c, I. bygd av «Minde», solgt til Drammen. 
Th. Pedersen. Fj2lTer var ehr. Thorbjj2lmsen. Den for- «SL. Helene». F!2lrer var Halvor Hansen , Kit Ogsa 
liSle ved Lille Furuholmen i 1899. denne ble solgt til Drammen. 

I 1874 ble bark «President Sverdrup» pa 20 I c. I. Og Ii1 si st bark «Draupner», f0rer Kristian 
bygd av Th . Pedersen. Reder var Peder Rinde. F0- Ingolvsen. 
rere var Kiltil J0rgensen, Peder Thorsen m. fl . Den Detle er det vi kan Finne om skipsbyggingen i 
forliste i 1888 pa reise fra Vestindia til Li verpool, Lyngdalen, men er det noen som bar flere oppl ys
lastet med fargetre (la gwood). flinger akomme med, tar vi gjeme med det i et se-

I tillegg til disse er del byggel 3 skip til , og del nere nummer av Arven. Da viI vi ogsa ta for ass an 
var: nen virksamhet 

.. sam har vrert i 
Lyngdalen, 

Del var skip av 
delle slagel sam 
ble bygget i 
Lynt?dalell. 
Delle bi/del er 
Ira 1889 og er 
taU ved 
Tangebratlen i 
Krager¢. 
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Skipperens kartkiste 


Bildel viser kartkisten Iii skipper Salve Martinius 
Thorsen fra Krager¢, morfar til Fr. Thorbj¢rnsen. 
Del er en fin mahogllykiste med navnet til Thorsen i 
lokket. mellom de to j7aggene fra unionSliden med 
Sverige, da fl aggel hadde del som ble kal! «silde
w iaten», i del ene hj¢met. 

Thorsen var bfant alllte l skipper ombord pa brig
gen «Venu s», som hie bygd pa Borleid i J87 J av Ju 
lius Andreassen. Oppi denne kislen tajoumalen f or 
« Venus». 

Journal/or Brig «Venus» av KragerfJ 
I 1895 Iii «Venus» i Asseno i England og lastet 

inn kull som sku lie til Krager0. I journalen skriver 
stynnann Hans Olsen den 28. 10. : <<Vinden sydvest
lig frisk med skyer. Lassede he! dagen, fikk ind 285 
t0nder kul.» Slik fo rle ller journalen om innlasting 
og vrer fram ti l 10rdag den 2. II . Da hadde de ombord 
568 t¢nner ku ll og hadde dessulcn med 65 tonn bal
las t. «Ski bet ligger 9 fod og 2 tom mer akter og 8 fod 
og 10 tommer forud». Da seilte den lit fra Asseno 
med kurs for Krager0. 

Torsdag den 7. november star det alese : «Vi n
den Nordlig med Disig tyk lufl. KI. 9 1/2 fik Lods 
ombord og styrede efter Lodsens Comando. K1 . 11 
1/2 fik Slimbaad for Baugen. Styrede efter Stim
baaden og Lodsens Comando. Gjorde fast seilene 
og klarede op paa Drek. KI. 4 Efm.dag blev Ski bet 
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forsvarlig fo rt0iel i Havnen ved Keirn og kladrede 
op paa Drek.» 

L0rdag den 9. 11 . Avm0nstret noen av mannska
pet: «Bestemann Nils Martinsen, stuert Gunnar 
Christensen, matros Halvor Winsentsen og lettmatros 
Marlinius Andersen .» De paf01 gende dager gikk til 
a klargj0re «Venus» for en ny tUf. 

Onsdag den 13. 11. gikk den til Manodden, hvor 
«Venus» ble «Iaste! med Battens hos Hrr. B. A. 
Gr0gaard». Og laslingen pagikk hel t til torsdag den 
2 1. 11., og da star det i journalen: «Lastet skib Jig
ger 12 Fod agter og 12 Fod og 2 Tommer Forud. 
Ski bet har inde 8026 stk. Battens Voraf paa drekket 
1050 st.» Sa var del no en dager med k1argj 0ring, og 
mandag 25 . 11. pam0nstret nytt mannskap: «Beste
mann Christian Olsen, stuert Andreas Marti n Chris
tensen, lellmalros Augu. l Abrahamsen, j ungman n 
Gunnar Sveinonsen, dekksgutt Aavald Olsen. De om
bordvrerende fra forrige man nskap er styrmann Hans 
Olsen og lettmatros Peder Olsen.}) I tillegg er det 
kapteinen S. M. Thorsen, sa i alt var del atte mann 
ombord . 

Storm po over/arten til England 
Tirsdag 26. 11. reiste de ut fra Krager¢ med kurs 

fo r Cyr i England . Tirsdag den 3. desember kom de 
ut i storm med orkanaktige haggel byger. Skipet lig
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nrermeste havn for aredde liv, skip og last. 
.~ til 	 Lensende inn St. Macnus Bugt med hele 

forriggen under bunden av fart~yet. Men 
sa mistet ski pet styri ngen og de var n~dt 
til a kaste styrbords anker i 26 favners vann . 
med 50 favners kjretting pa innsiden av ~ya 
Minckle Rooe. 

I flere dager fors0kte mannskapet a 
redde ski pet fra a ga pa land, men det var 

III ' 

fortsatt storm og meget darlig vrer. Man
dag den 9. 12. var vreret sapass at kaptei

- nen endelig kom i land og meldte fra om 
~ I I 

skipets tilstand. Mannskapet ble de neste 
,; "I; . 	 dagene satt til a gj~re forskjellige arbeider 

ombord, bl.a. a t~rke de seilene som var 
reddet. 

Den 16 . 12. star det i journalen: 
«Besigtelsen har vrert ombord idag. Vice 
Consul fra Lerwick og tre andre Mrend, to 

I Skibskapteiner og en Skibst~mermester. 
- Besigtigelsen faareslog, at tage Ski bet ind 

Utsnitt I ra journalen til «Venus»fra tirsdag den 3. desember paa Grund paa H~ivand og fors~ge at faa 
1895. Delle er et dramatisk avsnitt. Fart0iet Pumpet Lens.» 

Tirsdag den 17. 12. KI 6 om morgen en begynte ger over og lar inn vann. De bestemmer seg for «at 
de a forhale inn pa grunn ved h~yvann. Kl. 10 0m ski lie sig med drekslasten for at ikke ski bet skulde 
formiddagen begynte de a pumpe med hjelp av kantre, lee mand stadig i pumperne da det mrerkedes 
mannskaper fra land, og klokken seks var fart~yetat hun trrek te meget vand, og fire Mand igang med 
lens. Fire mann fra land holdt vakt hele natten. at kaste hele Drekslasten, eftersom Drekslasten blev 

I de dagene som fulgte fram til 7. januar 1896kastet 10ftede skibet sig op.» 
var hele lasten i rommet tatt ut, tilsammen 7028Yidere star det i journalen: «Straks efter kl. 4 fik 
Battens. «Hele mannskapet oppsagt og de reiser here t Hav over som brekte sprydct og tog Rekker, 
fra i morgen.» Skandsklredninger og St~dere og den 0vre Planke

«Hermed sluttes Journalen af mig, Styrmand · gangen fra Forud til Fokkeriggen paa Styrbords side, 
Hans Olsen» . samt knuste ned Bakken og skylede overbord 

Kjredset og Stokken til varankeret 
og endel Skibsinvendtarium som 
var surret under Bakken og knuste 
ned Forlugen, knuste ind endel af 
Ruffen paa Bagbords side samt 
skylede overbord to vandfader som 
laa surret i forkant af Ru ffen, el paa 
hvrer side, samt idig trrekte 
Form re rs es tang i skjifgate og 
Storr0ielslang og faIt forover, sam

' .'..;.~~~:~tidig gik alle Mand i Pumpeme. Da 	 . 
~ , ~,

del var umuligt at komme Forud ' .f~I · ..
for at u!1ders0ge skaden for at S0en ' awl : . 1 I ~ 

stadig stod ind paa Drekket, og (',oll r . ,· 11;>[.' ,- ~·,,,:..r lr ~ :l(i..., i Ar\· , ~ ....;c;. r\1:::.: I ;,· , ·.I , I I·~ I-()], ~ ' 1l; ·I·. I~ l t 1 lI t ,,1 I ~1i... \i~ l1 i \l J;, 


sleaks efter mrerkedes at ski bet var 
 I I I.~· 	 I 
fuld t af Yand og blev flytende pa ! / f¢~ur~~~ 
Lasten.» Etter at del hadde vcert besiktigelse ombord, ble journalen underskre

Slik ble de Jiggende til neste dag vet av hele mannskapet pluss stemplet og unde rtegnet av visekonsulen 
da det ble bestemt at de skulle s0ke i Lerwick. 
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Man ville unders¢ke hva slags luft det var 
hvor man kunne sende folk som Rinde 

DelIO 

til Stortinget! 

Peder Eilert sen Rinde 
- en ualminnelig tiltaksrik og omstridt sannid¢l 


Peder R inde (1844-1937) skrev sine 
livserindringer i 1929. Her fortse tter gjen
nomgangen av disse. Vi harforetatten forsiktig 
modernisering av spnlketJ og vi har satt til 
mellomtitlene. De tidligere deleoe har statt i 
or. 40-44 og 46-49. 

Strid med fogdene i amtstinget 
I de fl/lrste arene jeg var i amtstinget, kom jeg opp 

i en strid. Vi hadde tre fogder i amtstinget, og av disse 
sattes en i hver komite hvor de uten valg opptradte 
som fonnenn, skrev innstillingene og gjorde utslaget 
ved voteringer i kom iteen nar det trengtes og hadde 
dobbeltstemme som formann om det beh¢vdes. Dette 
var mot formannskapslovens bAde and og ord. Om 
det kunne hl/lres sa lenge formannskapsloven var ny, 
matte man en gang vokse ut av det. Skikken bruk tes 
bare i ett amt til i landet. 

Det gi kk ganske varmt for seg; var fogd opptradte 
ganske iltert. Ved voteringen fikk jeg bare fire av de 
nedre bygders ordfl/lrere med meg. Telemarkens 
ordfl/lrere var svrert bra karer, med et overmal av 
auloriletstro. 

Neste ar gikk det likedan etter et varml ordskifte, 
men na forlangte jeg saken forelagt departementet, 
som selvfl/llgelig erklrerte ateLter fo rmannskapsloven 
kunne fogdene ikke del la i komiteenes voteringer 
eller opptre som medlem. Dermed var den pun iske 
krig slutt for aldri a oppsta igjcn. Men jeg fikk jo 
senere pri vat fl/l le hvadet viI si Haden slags fo lk mot 
seg. 

«Tyvebanden» og «de tredve tyrallner» 
Dajeg sa kom inn i Stortingel, ml/ltte jeg akkurat 

samme forhold der. Embetsmenn og sakfl/lrere hadde 
aile ledende sti ll inger; de var presidenter, ko
miteformenn 0.1. etter valg - det var tonen i 
kommisjonen. 

I den fl/lrste komite jeg ble satt, var Kristianias 
borgennester formann og en sorenskriv r sekretrer. 
Formannen skrev aile innstillinger - at sekretreren 
fi kk hjelpe til litt, var en ren nade. Vi andre gikk og 
drev og kunne lese hva som forela hvis vi hadde lyst. 
Hvordan sk ulle bl/lnder og lekmenn lrere nar de aldri 
fikk lov til a prl/lve seg! 

Jeg var fl ere ar senere med i en komi te for a endre' 
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Stortingets reglemenl og fikk da inn i dette at aJle 
komi temedlemmer skulle skri ve m inst en i nnsti II i ng; 
dette er den nytligste forandring og forbedring som er 
taU inn i reglementel. 

Vi var en liten flokk yngre Lingmenn som sluttet 
oss sammen for a hevde lekfolks relt og innflylelse. 
Det fl/l rste arel var vi en gruppe pa atte som hadde yare 
mNer og sammenkomster aldeles hemlJlelig . Hadde 
avL ene Hilt tak i det, hadde vi blitt kakstrl/lket og 
hudflettet etter alle kunstens regler. 

Senere fikk vi en gruppe pa tyve, og den kunne 
ikke vrere hemmelig lenger. Man kalte oss «tyve
banden» og andre elskverdige navn. Til slUll var vi 
en gruppe pa tredve, og vifikk navn av «de tredve 
tyranner» . 

Den sterkeste avgjl/lrelse gruppen bevirket, var 
kanskje i 1880, da vi underskrev en erklrering om a 
nedvotere ethvert forslag som ikke erklrerte S 10rLingets 
beslutning om statsdidenes adgang til linget, for 
gjeldende grunnlov. Neste dag gikk et par av oss til 
l ohan Sverdrup med papiret, og han ble straks i fyr og 
flamme. Delte var den fl/lrste og sterkeste mileprel i 
unionsspl/lrsmalet. 

Det bleen merkedag, 9. juni 1880. Gamle tingmenn 
grat; man truetjo bade med krig og annen elendighet. 
Vi yngre mente at et oppgjl/lr med Sverige matte vi 
fa, og da like gjerne fl/lrst som , enere. 

Folk f1est tror kanskje at del var embetsmenne og 
sakfl/lrerne som gjorde utsl aget under de vanskelige 
situasjoner. Deri tar de feil; det var lekfolkene som 
ikke spurte hvordan det ville ga dem i en gi lt si tuasjon. 

Denne lekmannsgruppe fo rlangte ogsa respekt pa 
andre omrader; vi forlang te vare fo lk frem. FI/lrste 
gangen vi salle en bondelekmann ti l president i lag
tinget, ble det et hyl og en forferde lse uten like. Men 
det skulle bli verre. Da jeg slullet i Stortinget, satt 
amtmannen som al minnelig medlem og en bonde 
som formann i stortingskomiteen. Det var andre 
boiler enn da fogdene opptradte som sel vskrevne 
formenn i amtstinget, uten valg. 

Lekfolks stilling i Stortillget 
Det har vist seg opp gjennom arene at det ikke ei 

fol k med de mange og beste ek. amcner som har vre rt 
de dyktigste i offentlige stillinger. Nei , fo lk uten en 
eneste eksamen har vist Ii hevde . lillingene som 
statsrader og ti ngmen n; ikke som fl/ll ge av at de ingen 
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eksamen har, men tross dette. Man kan, sam jeg f~r 
har skrcvcl, nnk mpolitur pa et darlig stykke Ire ved 
mcgen gnidning, men treels karakter forandrer man 
ikke ml:d det. 

Dcttc at lekfolks evner kommer til sin rett, har 
sl0rre bClydn ing enn de nesle aner. Nur vi na rekker 
sa langl at folk forstar aselle sammen Sl rtingel slik 
at del er lekmcnnene sam dr, da har vi kommet langt. 
Vi h¢r rckke sa langt som i andre land, f. eks. 
Frankrike, at sa snart en li ngmann s¢ker en I¢nnet 
sti II ing, har han alegge n d sitt mandat som ti ngmann. 
Tjcneslemennene skal vokte og ut¢velovene, ikke 
skrive dem; Jeres meninger og synsmater har man pa 
forhand naf saken fo relegge, na Jonalforsamli ngen. 
Oct blir ensidig nar administrasjon n bade skal 
forelegge og bestemme lovene . 

Vi har halt Storting hvorav halvdelen har vrerl 
0enestemenn og pensjanisler. Man kommer sa lett ti l 
atenke pa da bukken skulle pas, e havresekken. Dettc 
far klarer at juristenc har hals og hand over rellspleien 
sa juridi sk rett og moralsk rett sa altfor ofte blir 
motsetninger. Da rna man rekkesa langt aten tingmann 
i funksjon ikke ma ha affen t1ig 10nnct still ing. 

Delte kunne lInnskyldes f¢r da a11 menn
opplysningen var mindre og kjcnnskapct til folk og 
forhold manglel. D grun nloven var skrevet pa 
Eidsvold i 1814, gjorde emb tsmennene et lItmerket 
arbciJ, som kanskje fogdene i amtstinget; men vi 
matte vel cngang voksc ut av disse forholde ne. Men 
ueUe foranurc:. Ikkc f0r folkekravet blir sa sterkt at 
tiel Lreng~r gjennom. 

Nfl er del jo regjeringsmed1emmer og en del 
lingmenn som lager spiseseddelen, programmer som 
del norskc folk skalleve ettcr. Sa lager man ar eHer aJ 
post TOg deler mellom scg- «bein» tr r jeg det heter. 

Nli er kommunist-sosialislf0rernes eneste og store 

Nye medlemmer! 
Kjenner du noell som er interessert i abli 
medlemmer av Sallnidal Historielag, ta 
konlakt med en i styret. Da vii del bli 
ordnet. 

nummer at kapitalen trykker folk sft svrert her i landet, 
men selv har de S!1lrget for a skaffe seg offenllige 
poster l!1lnnet med 18.- 20.000 kr. i aret. Sa reiser de 
rundt pa , tatens bekosming og raser mot kapi talen! 
Sitt hjemme i likegyldighet ved valget til h¢sten og la 
disse falkene fa flertall i landsstyre og Storling. Da 
lrorjeg ikke det vii ga svrert mange ar f¢ r man rna 1ete 
pa m!1lrkeloftet eUer kapitalen, men lederne med de 
mange II/lnninger og store ord viI man nok st!1lte pa. 

Stortingsvalget i 1876 
Nar jeg skal fortelle erindri nger om . tOrpoli likken, 

er det best a begynne med begynnelsen. Ved valget i 
J 876 var jeg blitl 30 ar; man kunne ikke velges til 
tingmann f¢r man var 30 ar, og den gang hadde man 
ikke stemmerett f¢ r man var 25 ar (na 23 ar). Det er 
jo mange r!1lster opp for at man skal senke grensen 
for fl vrere valgbar, men jeg tror nok at man kan 
trenge den smule livserfaring man far ved den 
aJdersgrense man bar na f¢ r man settes til askrive 
lover for landet. Skj0ntdet er ikke godt a vite; man vet 
hvil ken innflytelse de russiske pengene har fau ved 
valgene hos oss. 

Jeg var altsa valgmann far Sannida1 og Skat0Y og 
m¢tle opp i Skien den 21. juni 1876, Del var 44 
valgmenn . Valgt ble Taraldsen, Eika, Rinde og 
Klonteig, de to siste med 22 og 21 stemmer. 
Sorenskriver Thomesen fikk 20 stemmer. 

Da dette kom inn for Stortinget, viste det seg at 
klokker Sandland grunnet sin stemmereU pa bruken 
av klokkergard; dette ga dengang ikk , temmerett, 
for man matte eie jorden. SandI and hadde stemt pa 
Klonteig og Rinde, men ikke pa Thomesen. Hvis 
Sandlands stemme ble forkastet, ville Klonteig og 
Thomesen fa 20 stemmer hver, Rinde 21. Mellam de 
to f¢rste skulle det al tsa vrere loddtrekn ing eHer 
omvalg. 

I Stortinget ble det en svrer debatt. H!1Iyre med 
Aschehoug i spissen ville godkjenne aIle fire; ellers 
skulle mitt valg ogsa forkastes, sa de. For hvis en ny 
valgmann hadde stemt pa Konteig og Thomesen og 
ikkc pa Rinde, hadde de hver fat121 stemmer, ag da 
skulle del vrere loddtrekning mellom di sse tre . 
Sverdrup og Richter mente at dette var a trekke 
gjetningen for langt, og deres mening fikk flertall mot 
20 stemmer. 

Det var egentlig Thomesen H¢yre var imot. Han, 
hie betraktet som en av Iandets mest radikale 
embetsmenn, for ikke asi eneste - offisielt bekjent. 
Jeg var jo et ubeskrevet blad. 

Sa reiste de tre godkjente lingmenn til Skien tLI 
omva1g,ogda fikkThom sen22stemmerog Klonteig 
16. Til f¢rste suppleant fikk han 32 stemmer. 

Fortsettes senere. 

Sats og trykk: Kragem Aksidenstrykkeri 


