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Hvem var Halvor?

«Fottograffert den 9. September 1872 af P. Olsen, paa arbeidsplassen i laante trøier, paa grund
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Bortgjemte
skatter i
Sannidal kirke
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tavkirken fra 1200-tallet er første gang
omtalt i skriftlige kilder i biskop Eysteins
jordebok, «Den røde bok», fra 1398. Kirken
hørte inn under St. Olavskirken i Bamble og var
innviet til den hellige Laurentius. I 1738 ble den
solgt til tjue lokale bønder.
I forbindelse med salget ble kirken omtalt i
tingprotokollen. Stavkirken beskrives som «…
beklædt med furuplanker innvendig malet med
gammeldags maling og forsynet med likeledes
alterkor.» Tilstanden var dårlig og ord som falleferdig, brøstfeldig og nedrådnet er ofte brukt.
Like før 1770 ble stavkirken revet og erstattet av
en ny kirke.
Reparasjon av kirkegulvet avslører
ukjente skatter Sannidal kirke ble bygd i 177172. Det er en tømmerkirke med en korsformet
grunnplan, den står ca. 40 meter nord for der
hvor stavkirken sto. I 1774 ble kirken overdratt
til bygdefolket mot at disse skulle holde den ved
like. Like etter 1910 var en komité i sving fordi
mange ville flytte kirken til et mer sentralt sted
i bygda, men i 1915 ble det istedenfor bestemt
at kirken skulle bli stående og restaurering ble
igangsatt.
Under restaurering av kirkegulvet i 1915 ble
det oppdaget at deler av undergulvet framme
i kirken var gjenbrukte veggplanker med dekormaling og treutskjæringer. I forbindelse
med restaureringsarbeidet ble det hentet opp
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Under gulvet i Sannidal kirke skjuler det seg
veggplanker fra en gammel stavkirke. De har
dekor fra både middelalderen og 1600-tallet,
og har hittil vært en godt bevart hemmelighet, kun sett av noen få. En dendrokronologisk undersøkelse utført høsten 2016 av
Nationalmuseet i København i samarbeid
med byantikvaren i Kragerø viser at treet
plankene kommer fra,
ble hogd mellom 1280 og 1300.
to utskårne stolper som i dag står på hver side
av døren inn til kirkerommet. Disse er restene
av en stavkirkeportal med treutskjæringer. De
malte plankene ble derimot ikke rørt og ble liggende under kirkegulvet.
Veggplankene fra stavkirken
Av Riksantikvarens arkiver går det fram at de
gjenbrukte stavkirkeplankene har vært sett på
flere ganger, men det er ikke før i 1970 at de ble
nærmere dokumentert.
Riksantikvaren skriver at det under korsmidten
ligger et undergulv som hovedsakelig består av
veggplanker fra en stavkirke. Det beskrives at
stavkirkeplankene har mange bumerker innskåret på utsiden, mens innsiden av plankene
har delvis bevart maling. Et par av veggtilene
har malte innvielseskors, noen har malt dekor.
Det er rester av figurscener og arkitekturmotiver. Noen planker har horisontale røde striper
som synes å ha skilt ut skriftfelter som har gått
vannrett over veggen. Skriften er malt med sort
farge på hvit bunn. Riksantikvaren omtaler malingen som pent og profesjonelt utført.
Enkelte av de gjenbrukte plankene var dekket
med pålimte strimler. På et tidspunkt ble noen
av disse tatt med til Oslo hvor det ble konstatert
at det dreide seg av oppklipte strimler av et missale, en bønnebok fra 1200-tallet. Å dekke veggplankene med lerret før de ble malt ble gjort for
å gi et jevnere underlag å male på. Det samme er

gjort på flere middelalderskulpturer.
Dekor fra middelalderen Bumerkene og innvielseskorsene er den eldste dekoren og stammer fra middelalderen. Innvielseskorsene er ca.
20-30 cm i diameter og er hvite med en sort ring
rundt. Innvielseskors eller konsekrasjonskors
er tolv kors som plasseres på veggene i en katolsk kirke ved vigslingen. Antallet symboliserer
apostlene. Under kirkevigslingen blir korsene
salvet.
I Norge er det bare to kirker fra middelalderen hvor alle de tolv korsene er bevart på sine
opprinnelige steder. Disse to er Reinli stavkirke
hvor de er malt på veggen med tjære og Fiskerkapellet fra Fåberg fra 1459, nå på Maihaugen på
Lillehammer, der korsene er skåret inn i tømmerveggene.
Dekor fra 1600-tallet I 1983 ble deler av dekoren på plankene under kirkegulvet datert til
tiden 1640-60. Malingen fra 1600-tallet er utført
i limfarge og er av meget høy kvalitet. Rapporten sammenligner dekoren med kordekoren i
Kvernes stavkirke på Averøy i Møre og Romsdal
som er fra midten av 1600-tallet. I fargebruk og
malerteknikk er det svært mange likhetstrekk
mellom de to kirkene.
Dekoren fra 1600-tallet består av figurscener
og skrift, sort skrift på hvit grunn. Limfarge er
en maling blandet av pigmenter og lim. Både

vegetabilsk og animalsk lim har vært brukt,
og tilsettinger som egg og harpiks kan ha vært
benyttet. Det vegetabilske limet ga maling med
liten slitestyrke og ble først og fremst brukt i
himlinger, mens det animalske limet egnet seg
bedre til vegger og dekorasjoner.
På tross av sin sårbarhet er limfarge et forbausende holdbart materiale; dette vitner de mange
bevarte dekorasjonene om. Både i norske kirker
og våningshus er det bevart limfargedekor helt
tilbake til middelalderen og fram til begynnelsen av vårt århundre. I flere kirker finnes det
slik dekor fra så tidlig som på 1200-tallet.
Fra Riksantikvarens arkiv I forbindelse med
restaureringsarbeidet i 1915 ble det som nevnt
hentet opp to utskårne planker som i dag står
på hver side av døren inn til kirkerommet. De
malte plankene ble derimot ikke rørt. Ved en
gjennomgang i Riksantikvarens arkiver kan det
se ut som om de gjenbrukte plankene under
gulvet har vært sett på flere ganger, men det er
ikke før i 1970 at de blir nærmere dokumentert.
Restaureringskonsulent Finn Krafft skriver i
sin rapport i april 1950: «Ved nærmere ettersyn,
- pussig at hverken andre eller jeg er kommet
på den ide, - må det være gamle materialer fra
den gamle stavkirken som er nyttet i hvelvet da
denne kirken ble bygd i 1772. (…) Under gulvet,
henimot og i koret ligger stavkirkebord, dekorerte.» Han hadde også vært innom kirken på en
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Sannidal Historielag
Årsmøte

Onsdag 19. april kl. 18.30 avholdes årsmøte i
Sannidal Historielag på Sannidal samfunnshus.
Kjølebrønd Blåsegruppe spiller!
Kåseri ved Johan Tande: “Sannidal prestegård under krigen”.
Det blir som vanlig servering av smørbrød, kake og kaffe samt utlodning.
FOTO: RIKSANTIKVAREN

befaring av hvelvet inne i kirken i 1946 som han refererer
til i den samme rapporten.
I etterkant av en befaring høsten 1970 skriver
Håkon Christie. følgende:
«Under midtkvadratet ligger
imidlertid et undergulv som
hovedsakelig består av veggplanker fra en stavkirke. (…)
Stavkirkeplankene har mange
bumerker innskåret på utsiden. (…) Innsiden av plankene
har delvis bevart bemaling. Et
par har malte innvielseskors,
noen har malt dekor. Det er
rester av figurscener og arkitekturmotiver. Noen planker
har horisontale røde striper
som synes å ha skilt ut skriftfelter som har gått vannrett
over veggen. Skriften er malt
som sort fraktur på hvit bund
(sic.). Malingen er pent og
profesjonelt utført. Enkelte
steder er tilene dekket med
lerret før de ble malt.»
Kirken ble igjen befart i
1983, da av malerikonservatorene Tone M. Olstad og Jon
Brænne. De hadde følgende
å si om dekoren under kirkegulvet i sin rapport:
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«Dekoren kan dateres til tiden 1640-60. Den er
utført i limfarge og er av meget høy kvalitet. Det
nærmeste å sammenligne med her, er kordekoren i Kvernes stavkirke, fra midten av 1600-åra.
I fargebruk og malerteknikk er det svært mange
likhetstrekk.»
Gjenbruk av bygningsdeler I Sannidal kirke er
det flere eksempler på gjenbruk av bygningsdeler
fra den eldre stavkirken. I tillegg til stavkirkeportal og dekorerte veggplanker så er en dør utsmykket med smijernsbeslag fra en dør på den gamle
stavkirken. Flere steder i Norge finnes det lignende eksempler på at bygningsdeler fra eldre kirker
ble gjenbrukt når en ny kirke skulle bygges.

STAVKIRKER
•	Stav betyr stolpe, og viser til stående hjørnestolper og midtstolper i kirkebygningene.
•	Et stavbygg er en grindverkskonstruksjon. Det er
et rammebygg som består av vertikale (stolper/
staver) og horisontale bærende elementer.
•	I Norge er det i dag bevart 28 stavkirker.
•	De eldste bevarte stavkirkene er fra 1100-tallet.
•	Man regner med at det i middelalderen fantes
minst 750 stavkirker i Norge, sannsynligvis
mange flere.
•	Det er funnet rester etter stavkirker under gulvet i
flere steinkirker fra middelalderen.
•	På Faret i Skien er rester etter en av de eldste
kjente stavkirkene i Norge gravd ut, den var i bruk
på 1000-tallet.
•	De norske stavkirkene er kristenhetens eldste
bevarte trekirker.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest
30. mars.
Hjertelig velkommen! 

Styret

Gaver til Arven
SM-G 200, IÅTS 100, ØH 200, IKG 200, AHL 300, SØG 300, LS 200, TI 100, TS 200, JA 300, HS 200, JES
200, PP300, GØ 200, TKF 200, SB 200, MBM 200, TD 200, AKG 200, TD 200, ØW 250, TRS 100, LHB 500,
KR 200, ØH 200, PÅ 300, ED 200, KS 200, JTT 100, PS 250, MK 100, POP 200, OA 200,
RØ 300, SEL
200, RGC 150, ADR 500, KL 100, KKØ 200, TS 200, ESK 200, AJM 300, LJM 200, ØD 250, WEH 50, HW 100,
AH 200, HK 200, RB200, MK 200, AH 200, LT 100, JHØ 250, OCA 200, SRVA 100, JAC 200, LE 200, OP 150,
IRM 250, EKK 250, EJJ 150, MH 200, HHB 200, HHB 100, EB 100, OBR 500, AL 150, KWN200, AJB 100, HLTM 200, SL 200, SB 200, SV 200, BL 200, RM 200, TD 200, SA 300, RH 150, KHT 250, GB 200, HH 500,
RG 100, GL 250 100, GH 250, ASJ 200, LS 200, TLD 250, IGE 200, ABS 200, KRS 300, MMF 200, KEP 100,
TK 200, PT 250, KWB 100, RL 200, AKSM 100, ET 200, RL 200, OT 1000, OS 150, TL 100, EBF 200, ASR 200,
OW 200, IRL 200, IL 200, JWG 200, NJF 500, EKN 200, NG 150, OV 150, UH 200, ALS 200, PJM 200, HRD
300, NIF 50, KE 100, AOF 150, HB 200, ØM 100, KJO 200, JN 200, KJJ 200, KMT 250, LS 200, MK 100, ÅBT
200, KPF 150, KMT 200, AS 200, SD 200, ØO 200, ON 100, TO 100, OTN 400, JT 250, OAE 250, BD 200,
HL 200, JA 200, HKT 500, SE 200, SRG 200, GA 200, ES 200, EØ 200. H/S 200, KM 200, AB 250, SR 200,
AHB 200, GLKN 200, KKL 150, KN 100, SG 200, EE 200, ATL 300, GBW 200, OG 200, PASK 150, IFD 100,
EDJ 200, KCL 100, KAB 100, ÅS 300, BS 200, KSL 200, AR 100, AF 200, HS 200, HLO 200, KSH 250, KTS
200, AL 200, JE 200,
HDL 150, SH 200, EL 200, DA 200, BJS 150, SS 100, TJH 200, EHS 500, JKL 200,
ØS 200, MS 150, SB 200, ATS 100, ØD 250, IMBE 200, RRD 300, KBP 200, GO 200, KOL 200, EGSB 200, FB
300, PKE 500, IJK 100, EH 100, BS 200, MEA 100, Snapcash 6 =1200, Giro 5 =1200
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Hvem var Halvor?

or en del år siden fikk jeg et interessant bilde som min farfar, Jens Barland, hadde tatt
vare på. Det viser 8 personer som er oppstilt for
et gruppebilde, fotografert med et forholdsvis
enkelt kamera der bildet blir rundt som linsen
og noe uskarpt i kantene.
Bak på fotografiet sto det to notater:
Fottograffert den 9. September 1872 af P. Olsen.
og: Fotografert paa arbeidsplassen i laante trøier,
paagrund av Halvors Amerikareise den 9. September 1872.
Det fulgte også med en lapp med navnene på
en del av personene på bildet:
Bak står Thomas Eilertsen Aasen Barland, Knut
Thomassen Barland, Ole Nielsen
Kobbersmedbråten og Jørgen Thomassen Barland, Vafos. Foran sitter Inger Thomine Thomasdtr. Barland og Asberg Gjødesdtr. Barland
Alle disse var mer eller mindre i slekt med
hverandre. Thomas Eilertsen (1841 -1902) var
gift med Inger Thomine Thomasdtr.(1843-1881).
Hennes bror Knut Thomassen (1825-1918) var
gift med Asberg Gjødesdtr. (1825 - 1882). Thomas og Knut
hadde hver
sin gård på
Barland. Ole
Nielsen Kobbersmedbråten på Skåtøy
(1831 - 1908)
var gift med
Anne Marie
Thomasdtr.
og svoger
til Knut
og Inger
Thomine.
Han var
fra Håvet
i Kjølebrønd og
flyttet til
Skåtøy
i 1867.
Jørgen
Thomas-
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sen (1852 - 1936) var fra den tredje gården på
Barland, Ødegården, og hans bror Peder var gift
med enda en søster, Berthe Helene Thomasdtr.
Jørgen flyttet først til Kil og senere til Vadfoss.
Det er nærliggende å tro at jenta på fanget
er Knut og Asbergs datter lnger Thomine (født
1862). Hun utvandret til Amerika i 1899 (se Sannidal og Skåtøy, fellesbindet s. 169). Arven trykte
utdrag av brev fra henne til familien i nr. 56,
2/1999 (Amerika-brev).
Den siste personen må altså være Halvor som
i følge teksten på bildet skal dra til Amerika. En
skulle da tro at han er en av dem som utvandret
i 1872, men jeg har ikke funnet noen som passer inn her i den nærmeste krets. Derimot står
Halvor Larsen Dobbe oppført blant dem som
reiste til Amerika i 1853 (Se fellesbindet, s. 159).
Halvor Larsen var født på Bråten under Dobbe
22.2.1832 og sønn av Lars Halvorsen og Helgie
Olsdtr. fra Moe i Sannidal. Hun var født i 1794 og
døde mens Halvor var liten, for i 1835 var Lars
enkemann og giftet seg for andre gang.
Helgie var imidlertid søster til Inger Olsdtr.
Moe (1798 - 1892) som i 1822 ble gift med Thomas Knudsen Barland (1801 -1883).Dette er
foreldrene til lnger Thomine og Knut på bildet,
og han er altså deres fetter. Etter 19 år i Amerika
har nok Halvor vært hjemme og hilst på familien, og bildet er tatt da han skulle tilbake.
Men bildet reiser også et par andre spørsmål:
Hvilken arbeidsplass refererer teksten på baksiden til? Det ser ut til at bildet er tatt innendørs,
men det er ikke mye å hente ut av omgivelsene.
Ole kalles sagmester og skipstømmermann
i ulike kilder, Jørgen snekker, så kanskje er
arbeidsstedet saga i Kjølebrønd der mange av
kretsens innbyggere hadde hel- eller deltidsbeskjeftigelse? At de måtte låne trøyer, tyder jo på
at fotograferingen kom brått på og ikke var så
planlagt.
Kanskje dukket fotografen opp i et gunstig
øyeblikk. Og hvem var fotograf P. Olsen?
Var det en av den tids omreisende fotografer,
eller var det en som var etablert i Kragerø? Det
kunne vært interessant å høre om noen kjenner
til dette.
At mennene måtte låne trøyer viser i hvert fall

at på den tid var det å bli fotografert en høytidlig
ting der det var viktig å ta seg best mulig ut. Konene ser også ut til å være i finstasen, og Halvors
utseende gir inntrykk at han har klart seg bra i
Amerika.
I det hele tatt er det et uttrykksfullt bilde fra
fotografiets barndom.
ET DIAMANTBRYLLUP.
Jeg har kommet over en notis i Hedemarkens
Amtstidende fra 12.12.1882. Det er tydeligvis
noe som er sakset fra Vestmar, kanskje var et
diamantbryllup så pass sjeldent at det var verdt
å referere på andre kanter av landet. Diamantbrudeparet var altså foreldrene til Knut og Inger
Thomine på bildet. Hun var for øvrig død i 1881.
Avisen skriver: Diamantbryllup. (meddelt
”Vestmar”) Gaardmand Thomas Knudsen Barland, født 1801 og hustru Inger Olsdatter, født
1798 i Sandøkedal havde den 17de November d.
A. sin Diamantbryllupsdag. Da de gamle havde
ønsket at tilbringe Dagen i Stillhed, indfant kun
Sognepræst Bredal og nogle af Naboerne sig for,
i Forening med de Gamles paa Gaarden hjemmeværende Børn og Børnebørn, at lykønske i Anledning Dagen. Man sang Salmen: Lover den Herre
den mægtige Konge, hvorpaa Sognepræsten talte
med Salmen 116, 1 -2, 13.
(Hvormed skal jeg takke Herren for alle hans
Velgjerninger) til Udgangspunkt om Dagens Betydning. Efter at Velsignelse var meddelt over de
Gamle, sang man Salmen: Bliv hos os
Mester, Dagen helder. Gjæsterne blev derpaa
indbudt til et i Hast istandbragt Maaltid, og under Samtale om gamle Dage havde man en Stund
hyggeligt Samvær. De Gamle, der er
noksaa rørige, sad i Høisædet ved Bordet. - De
har i sit lange samliv havt 9 Børn, hvoraf 4 ere
døde, samt 21 Børnebørn.

Jens Barland

Kommentar fra red.kom.: Fotografen P. Olsen er
trolig samme som N. P. Olsen som var fotograf i
Kragerø på den tiden. Susan Bonges bok om eldre
norske fotografer forteller om dette: J. A. Dahlstrøm, f.1848 i Värmland, «overtok (ca. 1878) det
fotograffirmaet i Kragerø som var startet av Nils
Peter Olsen ca. 1860, i alle fall hadde han atelier på
samme adresse.»

Halvor Larsen Dobbes
slekt i USA.

1. Halvor Larsen “Oliver” Dobbe, f.22.2.1832,
dp.8.4.1832, konf. 16.07.1847, utfl. 1853 til Amerika,
farmer, Civil War Veteran, bodde ved folketellingen
1900 i Slater Town, Story County, da kalt “capitalist”,
d,.24.1.1913 i Slater, Story County, Iowa gift 21.3.1857
med Anna Torkjellsdtr. Wee, f.18.2.1841 i Gjerde, Etne,
Norge, d. 29.10.1927 i Slater, Story County, Iowa. Begge
begravet på Palestine Cementary, Huxley, Story County,
Iowa.
2 a. Helen Inger Dobbe, f. ? .2.1858, gift 21.3.1884
med Torrel K. Twedt
2 b. Lewis Dobbe, 21.8.1861, d. 16.3.1931 i Estherville,
Emmet County, kalt farmer, gift 1.g. 1886 med Carrie
Sternberg, d. 17.5.1904 , gift.2.g.1911 med Julianna Maria
(Juliane Marie) Nielsdtr. Kummermo f.3.7 .1869 i Vefsn i
Nordland, d. 1947, alle
begravet på Norwegian Cementary, Emmet County, Iowa
3.1 a. Henry Dobbe, bodde i Cambridge, Minnesota
3.1 b- John Dobbe, bodde i Mason City
3.1 c. Ed Dobbe, bodde i Greenwood, Wisconsin
3.1 d. Clarence Dobbe, bodde i Princeville, Illinois
3-1 e. datter, død som liten
2 c. Randy Dobbe, f. 1864, d. 1950, gift 1887 med Sam
T. Larson, f. 25.3.1865 i Illinois, d. ? 4.1910, i Huxley
2 d. Anna Karina Dobbe, f.29.1.1866, d.19.1.1940,
gift med Lars Lewis Wee, f. 9 .9.1857 , d. 26.12.1930,
han yar sannsynligvis Halvor og Annas fostersønn og av
hennes familie
3 a. Eli Lars Wee, f. 1.5.1895 i Polk County, Iowa, d20.7.1976, gift med Therese Hanna Sheldahl, f.29.3.1898
i Harnilton County, Iowa, d. 21.3.1985 i Rice County, Minnesota. Begge begravet på Palestine Cementary, Huxley,
Story County
4 a. Keith John Wee, f.28.5.1932 i Ames, Story County,
d.28.3.2014 samme sted, gift 9.6.1985 med Arlene
Storvick
2 e. Betsey Dobbe, (også kalt Bertha) f. 1859, gift
8.2.1890 med George A. Wood
2f.Oley H. Dobbe, f.?.10.1871, gift 28.4.1894 med
Martha J. Richardson, f.1873, d.1896, han bodde ved
folketellingen 1900 i Palestine Township, Story County,
kalt farmer
3 a. Sanford H. Dobbe, f. 19.10.1894, d. 14.11.1969, gift
med Pearl S. f. ca 1899
4 a. Glen Dobbe
4 b. Marion A. Dobbe f. 1919
4 c. Gene Curtis Dobbe, f.1922
4 d. Lorraine O. Dobbe, f. 11.05.1927, d. 19.11.2012, gift
med LaVerne Richardson
4 e. Dorothy Ann Dobbe , f . 21.5 .1929, d. 8.4.2010, gift
med John Wallize fra Wachahatchee, Texas
2 g. John Dobbe, f.?-9.1876, gift 23.1.1896 med Isabel
Hanson, f. ? .8.1877, d. 28.2.1915, bodde ved folketellingen 1900 i Palestine Township, Story County, kalt farmer
3 a. Joseph Dobbe, f. ? .7.1896
3 b. Henry Dobbe, f.13.8.1898, d.5.12.1975
4 a. Joseph E. Dobbe
4 b. Elmer J. Dobbe
4 c. Milton Howard Dobbe
4 d. lda J. Dobbe
4 e. Henry Adolph Dobbe
3 c. Elmer Dobbe, f. 15.2.1900
3 d. Milton Howard Dobbe, f. 27.1.1901
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Sannidal prestegård
under krigen (3)
av Johan Tande

Johan Tande (f. 1933) skrev i 2016 en artikkel om Sannidal prestegård under krigen. Dette er
et svært interessant og viktig supplement til heftet «Sannidal i krigsårene 1940-1945», som
ble utgitt i 1985.
I denne forbindelsen har «Arven» også fått tilgang til fotografier og notater etter Johan
Tandes far, sogneprest Torkell A. Tande (1901-2001). Dette har til nå vært oppbevart i det
såkalte «Tanderommet» i kjelleren på Handelshøyskolen i Oslo.
Etter å ha gått gjennom dette materialet, sitter vi i «Arven» igjen med det bestemte inntrykk at
T.A. Tande i etterkrigstida var altfor beskjeden om sin og familiens rolle under okkupasjonen
1940-45. Vi finner det også ganske utrolig hvordan presten lot sin 10-årige sønn gå langs
veien med «livsfarlige» papirer inntil kroppen!
Her kommer tredje og siste del av Tandes artikkel.
Ellers minner vi om at «Arven» ved flere anledninger har trykket stoff om okkupasjonstida,
bl.a. i nr. 44, 45 og 46 (1995). For øvrig viser vi spesielt til artikkelen i nr. 83 (2/2008): «En av
de glemte helter», som handler om Knut K. Dobbe.

I

ettertid har jeg tenkt på hvor samspilte vi
var og så diskret, for ingen av bøndene stilte
noen gang spørsmål om hva postmannen og
jeg drev med oppi bakken.
Far var også aktiv fotograf med et godt kamera han hadde fått via Gjerdemyra, og han
fremkalte filmene selv på badet med rød sterk
lampe i taket. Han fikk kopiert noen filmer hos
fotograf i Kragerø, og da hadde han blandet
sine” militærmotiver” med bilder av gårder i
bygda som han sa han trengte til arbeidet med
Bygdeboka.
Sin stensilmaskin hadde han i bruk til trykking av nyhetsmelding under betegnelsen” P.F”,

Instruks som Tande («Guri») mottok fra sine
overordnede.
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privat fornøyelse.
Når maskinen var i bruk, ble det ganske mye
lukt av sverte, og det hendte en gang mens produksjonen var i full gang at en nazibil dukket
opp på gården. Far rasket sammen alt og løp ut
til mor på kjøkkenet, og ba henne gå ut og ned i
kjelleren etter at han hadde tatt imot ”gjestene”.
Det gikk bra heldigvis, men det var nære på.
Når det var gudstjeneste i kirken, passet jeg
alltid opp hvem som kom i bensinbil og tok
nummeret, for man fulgte jo opp om fars taler
og salmevalg kunne påklages.
Far opplevde å bli anmeldt flere ganger, og de
klagene gikk til Kirke- og Undervisningsdepartementet. Der tok sannidølen J. Lindheim, jurist og god venn av far, mot all innkommet post
til ekspedisjonssjef Feyling, som var nazist. Det
ingen av klagerne visste, var at Feyling var fars
studiekamerat fra studieoppholdet i Tyskland,
og kom det klager på Tande, var beskjeden at de
legges til side for vi har så mye å gjøre. Lundheim sørget for å informere far om dette, som jo
var positivt.
Under krigen ble det mye mas om rasjoneringsmerker, men Doffen og Ernst klarte å få
det hele til å gå bra.
Selv måtte jeg på mine Kragerøturer inn til
slaktermester Fjeldstad med huskelapp fra mor
og med rasjoneringsmerker. En noe geskjeftig
frue som også skulle handle, la merke til at søn-

Hilda og Torkell Tande ved matbordet i kammerset i første etasje på Strat.
nen til presten hadde noen rasjoneringsmerker
beregnet for de med ekstra tungt arbeid. Jeg
fikk da av henne spørsmål:” Hvem er det hos
dere som har ekstra tungt arbeid?”. Da kom
slaktermesteren meg til hjelp, for han lente seg
over disken mot den spørrende dame og sa kontant:” Det raker deg ikkje!”. Jeg fikk kjøttet mitt
og Fjeldstad blunket lurt til meg da jeg gikk.
Under krigen dyrket jeg bondetobakk, og
bladene ble i papirsekk sendt av Abraham Moe
på Haugtun til Asbjørnsens tobakksfabrikk i

beskjed om at jeg kunne hente tolv esker røyketobakk hos han. Jeg dro ned for å betale for
hans arbeid og produksjonskostnadene. I butikken, på ettermiddagen, var det flere mannfolk
som ble svært interesserte i å kjøpe tobakk
fra meg. Abraham foreslo en pris, og jeg fikk
solgt seks esker, og fikk da nok til å betale alt til
Abraham. Jeg var meget stolt da jeg kom hjem
og sa at de seks eskene ville være ren netto for
meg.
På prestegården hadde jeg solide kaninbur, og

Johan «dresserte» hønene til å spise fra fingrene
hans.

Hilda Tande dro tilbake til prestegården 8. mai
1945. Torkell og Johan hadde fått besjed om å
holde seg i ro og dro tilbake til bygda først dagen
etter.

Kristiansand. Etter to uker fikk jeg av Abraham
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Strat vinteren 1945. Hilda Tande på ski.

Kari og Torgrim Strat på trammen.
når mine kaniner etter hvert ble slaktet, hadde
Knut Skarvang lært meg hvordan jeg skulle
spikre skinnene opp på veggen. Jeg satt med
femten skinn da jeg fikk høre at Thomas Rønholt var i Kil og gjerne ville kjøpe skinn. Jeg dro
ned til han, og han syntes at skinnene mine var
fine, men at det bare var fjorten kaninskinn og
det femtende var et hareskinn. Jeg var redd han
skulle spørre hvor hareskinnet kom fra, og jeg
valgte da å si at jeg ikke kunne tro det var noen
annen type skinn enn kaninskinn jeg kom med.
Thomas skjønte nok sammenhengen, men sa:”
Da sier vi at det er femten kaninskinn”, og jeg
fikk da oppgjør på det grunnlaget. På hjemveien
kom jeg på at vi tidligere hadde fått en hare på
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dørklinka og som mor hadde flådd, og jeg hadde
selv spikret skinnet opp på veggen. Men når jeg
hadde fått oppgjør for femten kaninskinn, så lot
jeg det være med det.
Jeg husker en kveld far kom hjem med en livredd ung soldat som var frakjørt ved ”Pøddhola”
der han hadde måttet slå lens. I fullt militært
utstyr virket han (alder 18 år) helt bortkommen. Det hjalp at far kunne snakke med han på
tysk og beroliget han med at neste dag kom det
nok en kolonne han kunne bli med. Far ringte
til Ortskommandanten i Kragerø og ba om
at transporten ville bli ordnet, og at han ikke
skulle få noe straff for frakjøringen. Den unge
gutten fikk sove på prestegården og fikk frokost

før han ble fulgt av far til Tangen hvor de ventet
på avtalt tyskerkolonne som var i anmarsj.
I siste del av krigen hadde vi gris, og jeg fikk
spørsmål fra Bernhard Thorsen om vi hadde
nok mat til grisen. Han foreslo at jeg skulle ta
med meg to bøtter, og at vi så skulle møtes ved
eiketrærne nedenfor Eikehaugen Gård.
De mange store eiketrær hadde masse eikenøtter, og da viste Bernhard sine kjempekrefter, for han klatret opp i trærne og ristet dem så
det ble en ren haglskur av nøtter. Vi fikk begge
to fulle spann, og vår gris var meget begeistret
for variasjon i kosten.
Jeg må nevne at det innimellom uventet dukket opp personer som skulle ha kontakt med
far.
Jeg hadde vanligvis oppgaven å gå opp i vedskjulet om morgenen for å hente ved. Normalt
var kroken festet på døren, men jeg la en morgen merke til at den ikke var satt på. Da jeg
åpnet døren, ble jeg forskrekket, for oppi veden
så jeg en mann jeg ikke kjente og aldri før hadde
sett. Han sa at han hadde kommet så sent på
kvelden at han ville vente til vi våknet før han
tok kontakt. Han hadde sovet litt, men underlaget må ha vært noe ugreit. Det skulle vise seg
at det ble flere som dukket opp på nettene, men
ingen overnattet i skjulet.

Så kommer vi til 16. Januar 1945 da mor tok
imot en telefon fra en fengselsbetjent i Oslo
eller Tønsberg, jeg er ikke sikker på hvor, men
meldingen var klar om at vi måtte rømme,
for en sannidøl var tatt med falske papirer på
Ankertorget i Oslo og etter gestapobehandling
ikke ville greie å unngå å angi far som personen
som hadde skaffet han reisetillatelser m.v.
Da far kom hjem, gjorde vi oss raskt i stand
til å flykte. Vi hadde alltid to ryggsekker med
diverse utstyr klar om noe skulle skje.
Far samlet sammen sine ”kontorpapirer”, og
så ble det spørsmål om hvor vi skulle flykte. Det
ble klart at vi måtte utover i Kjølebrønd. Vår
bunnsolide forpakterfamilie hadde jo slekt utover der, og Ivar var mer enn villig til å kjøre oss
utover på kvelden med hest og slede. Det var
fint vintervær og kaldt, og da vi kom til Sørdalsbakken, sa far plutselig at vi ikke kunne kjøre til
gården Skarvang, for der hadde de små unger.
Vi måtte snu og forsøke oss mot Strat.
Ivar var lokalkjent mot Strat og mente det
ville gå greit, for Stølevann var solid islagt. Den
gang var det ikke noen gode veimuligheter med
hest og slede dit.
Langt på natt kom vi til Strat og måtte vekke
opp Kari, Torgrim og Isak, og de var klare til å
ta oss imot med åpne armer, og Kari var den
handlekraftige og den som ga beskjeder. Jeg
husker enda klar ordre: ”Dikkan får staua her
og staua oppe, mat skal dikkan få, men eg må ha
rasjoneringskorta. Presten skal holde andakt
hver onsdag kveld og hver søndag formiddag”.
Ikke på noe tidspunkt var det spørsmål om
det kunne være farlig å ta imot ”flyktninger”.
Tenk hvilken gjestfrihet og varme vi ble møtt
med. Slikt vil man aldri kunne glemme.
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Forfatterens maltrakterte langfinger.
Tiden på Strat ble for meg spennende, og vi
var forsiktige når vi gikk ut av huset og valgte
ikke å lage for mange skispor.
Jeg fikk være med på all aktivitet som foregikk med dyr og høns i uthuset og aktivitet i
bryggerhuset.
Far fikk raskt satt opp sitt radioutstyr slik
at vi hver dag fikk nye meldinger om krigens
gang. Som den evige optimist var far sikker på
at det snart ville bli fred, for tyskerne tapte på
alle fronter. Far hadde store kart hvor han hver
kveld tegnet inn frontgrensene i Tyskland og
vestmaktenes fremmarsj.
Spennende var det også at far daglig hadde en
ladd revolver i baklomma om noe skulle skje.
Først lenge etter krigen fikk jeg svar på hva far
ville gjort om han stod overfor en tysker med
skytevåpen som ville ta livet av han. Da svarte
presten, og det husker jeg godt, for han sa:
”Hvis det sto om livet, ville jeg håpe at jeg kunne
skyte først”.
Jeg skal være litt kortfattet om oppholdet på
Strat, men noen detaljer må med.
Så snart vi hadde rømt fra Prestegården,
meldte Sigrid Lindheim seg og tilbød å flytte
inn som vakt der, og under hennes opplegg ble
det aller meste inventar på Prestegården fordelt på gode naboer rundt omkring i Vestbygda.
Tre dager etter at vi flyktet, våget lensmann
Moland seg opp til gården etter å ha forført seg
i Kil om prestefamilien hadde reist. Han fikk
beskjed av Sigrid at Tandefamilien var reist og
hun ikke visste hvor. Snakk om støttespillere!
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For å gardere oss på Strat
om det skulle bli skummelt, så ble det oppe i heia
ovenfor Strat etablert et
lite krypinn hvor vi nokså
primitivt kunne skjule oss
og også overnatte.
Far hadde tidligere fått
med seg fakler, som han
tok med til Strat, noe jeg
ikke skjønte hva han skulle
med.
Far informerte meg om at
han hadde avtale om at hvis
vi måtte flykte, ville beskjed
fra sentralt hold (hva nå
det måtte være) komme om
hvor vi skulle og hvilken
transportform vi skulle
benytte. Enten skulle vi
fraktes med båt til Sverige
fra Portørlandet eller bli
hentet med fly med skiutstyr som skulle lande på Svart (her skulle markeringen skje med de nevnte fakler), eller det
skulle komme en U-båt for å sette i land visse
spesialister i sjøen mellom Portør og Risør, og
vi kunne få bli med når den returnerte. Basis
for disse operasjonene ville være særmeldinger
som kom over radio, og hvilke det var, har far
anført i boka til Sannidal Historielag.
Jeg lurte svært på hvordan XU-aktiviteten
skulle skje når jeg ikke lenger kunne være
kurer. Dette hadde selvfølgelig far tenkt på, og
hvor han fikk sin informasjon fra, vet jeg ikke,
men XU fortsatte.
Det viste seg å være flere mulige kurerer, og
to som het Brubakken og Sjøstrøm, lå i skjul på
Lindheim, og de kunne benyttes, og også var det
muligheter for Finn og Jens Lindheim som drev
tømmerhugst med base på Eidet, en koselig
plass ved Stølevann. Til avtalte tider møtte far
og jeg de to tømmerhuggerne i skogen innenfor
Seterbukta. Her ble diverse papirer utvekslet,
og de to sørget for at Solveig Lofthaug i Sannidal hver weekend fikk stoffet fra far. Hun
overleverte alt til Egil Kristensen som sørget for
overlevering til den betrodde lokomotivfører,
slik det var tidligere da jeg leverte til Gudmund
Haugen på Sannidal stasjon.
Brødrene Lindheim sørget for at jeg fikk lagt
ut veronal for å fange rev hvor jeg brukte innvoller fra en slaktet kvige på Strat. Det ble ingen
rev, men han hadde vært på åta.
Dessverre var jeg under vårt opphold på Strat

litt for aktiv og fikk en finger i hakkelsmaskinen, og det ble en maltraktert langfinger som i
løpet av få dager ble blåfarget.
Far måtte få kontakt med Egil Kristensen som
tok med seg doktor Høilund på natten. De kom
inn fra Østerholtheia. Doktor Høilund sa at jeg
var heldig som var i dekning, for hadde jeg vært
inne i bygda, ville han ha kappet av fingeren på
det lokale sykehuset.
Behandlingen var god, og etter 14 dager kom
Høilund igjen på ski på natten for å se hvordan
det gikk. Jeg har fortsatt fingeren, men med
solide arr.
Under vårt opphold sørget far for at det ble
forskjellig vi kunne drive med, som isfiske på
Strattjenna, tiurleik på Øyfjellheia, oppfølging
av dyrespor, og en dag vi var nær Seterbukta,
hørte vi kraftig støy i skogen litt unna oss, og vi
valgte å legge oss flate under noen tykke grantrær.
På 50 meters avstand kunne vi se en stor elg i
full fart i retning mot Øyfjell og litt etter dukket
det opp en mann på ski med rifle på ryggen.
Etter kort tid hørte vi et geværskudd, og far sa
at det var praktisk å sørge for at det ble kort vei
hjem med så mye kjøtt.
Far og jeg greide også å gå gjennom isen på
Svart, og det ble en fryktelig tilbaketur hvor
klærne våre ble stivere og stivere i og med at det
var 16 kuldegrader den dagen.
Så fant far ut, når det ble åpent vann for
prambruk på Stølvann, at vi kunne samle opp
brødmose til grisen som var hjemme på Prestegården i gode hender hos Skarvang.
Vi slepte ganske mange sekker til Seterbukta,
og far rodde til Stølevannsstranda forkledd som
Isak Strak (viktig tegn var Isaks hatt) hvor Jens
Skarvang etter avtale sto med vogn for å kjøre
sekkene til prestegården.
Det hendte at det dukket opp besøkende på
Strat, og i kveldingen en dag dukket Johan Ansteinsbråten opp med gode nyheter, og han ble
sittende på kjøkkenet både lenge og vel, for han
kunne fortelle at han nå fra helt sikker kilde
hadde fått rede på at familien Tande var kommet vel over til Sverige. Vi som satt i naborommet, kunne høre alt, og Torgrim sa at han syntes
det var veldig gildt å høre.
Jeg ble så lattermild av dette at jeg måtte ta
den største puta for å le i den.
Tenk at jeg under oppholdet fikk opplæring av
Kari om hvordan man kunne lage/støpe lys. Det
gikk bra, og vi hadde jo bare stearinlys og noe
parafin til å lyse opp i de mørke kveldene.
De kveldene var forresten verdifulle, for da

kunne Torgrim fortelle mange gode historier, og
da skar han ut deler av saltet aure som ble lagt
på glørne i komfyren. Det smakte herlig!
Tenk når man skulle gå i dekning og da få lov
til å bo hos de tre på Strat som var utrolig hjelpsomme og gode støttespillere. Snakk om praktmennesker!
Da krigen tok slutt, ville mor raskest mulig inn
til prestegården, men far ble advart om at det
burde være noe mer avklart i Kragerødistriktet
før han kom innover fordi han var en etterlyst
nøkkelperson.
På den siste dag sørget jeg for å sette merke
etter meg på en litt spesiell måte. Far sto med
ryggen til meg, og jeg så revolveren lå i baklomma. Jeg listet meg til å fiske den opp og siktet
mot taket og trakk av. Det smalt kraftig, og far
snudde seg helt hvit i ansiktet. Han ble lettet
over hva han så, og jeg svarte han kjekt at jeg
hadde jo lært at jeg ikke skulle sikte på noen.
Det var tungt å si farvel til Strat og de tre der,
men da vi kom til Sjuers og kunne se flagget på
prestegården, var det med sterke følelser vi visste det var fred.
Når man nå tenker tilbake og har frisket opp
mange gode minner og følelser, er det naturlig
å si at man blir overveldet over all den godhet,
omtanke, velvilje og omsorg vi fikk oppleve i
disse 5 år.
Jeg kan ikke slutte å nevne den kjære forpakterfamilien, Skarvang, vi fikk være sammen
med, og hvor jeg nærmest ble ansett som yngstegutten i familien der. Det vennskap som
skaptes den gang, vil for alltid være noe av det
beste man kan oppleve.
Vel, dere som kommer til å lese dette i ”Arven”, må bære over med om det er blitt en noe
springende serie av opplevelser, og det kan nok
forekomme at andre vil huske bedre enn meg,
men dette er hva jeg nå har husket.

Johan Tande
PS: En liten tilføyelse om XU må jeg gjøre, for i
løpet av sommeren 1945 fikk far besøk av sentrale
ledere i XU fra Oslo, som var nede for å takke far
for hans store innsats. De var imponert over at etterretningsaktiviteten hele tiden hadde vært god,
og kurervirksomheten hadde fungert. På direkte
spørsmål nevnte far at han hadde brukt meg som
kurer. Da sa de at de aldri hadde trodd at en guttunge som meg kunne vært brukt som kurer, så
jeg måtte uten tvil være Norges yngste XU-kurer.
De hadde jo ellers brukt mange studenter til slike
oppgaver, men aldri en gutt i 10-årsalderen.
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Sannidal Historielag
Årsberetning for Sannidal Historielag 2016

Førjulsfest
D

som takk for jobben

et har opp gjennom årene blitt en fin
tradisjon at niendeklassene ved Sannidal
ungdomsskole annethvert år arrangerer
førjulsfest for aktørene på Bygdetundagen i juni.
I 2016 fant festen sted 21. desember i gymsalen
på skolen.
Rundt 30 av aktørene fra forsommerdagen på
Bygdetunet møtte opp til julepyntede bord, der
de ble plassert sammen med elevene. Det ble
servert grøt, kake, saft og kaffe. Valgfaggruppa
«Sal og scene» stod for underholdningen da de
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framførte stykket «Snus og finn i Nisseland».
Dette så ut til å falle i smak.
Olav Ulltveit-Moe hadde tatt med seg et bilde
av Misjonsforeningen anno juni 2016, som han
delte ut til de som var med der. Dette bildet
viser vi her. På bildet ser vi sittende fra venstre:
Ingebjørg Paulsen, Eli Sørdalen, Ruth Kristensen, Aud Brekka, Johanne Brødsjømoen, Olav
Ulltveit-Moe. Stående bak fra venstre: Karin
Johanne Bråten, Randi Egeland.
							
RG

HISTORIELAGET
Styret har i 2016 bestått av leder Kjell Ove Heistad,
nestleder Torgunn Sunde, kasserer Karen Bratlid,
sekretær Ernst Kalseth, styremedlem Knut Rinde,
leder av bygdetunkomiteen Petter W. Baann, samt
en representant for ”Arven”.
I 2016 ble det avholdt 6 styremøter der 51 saker
ble behandlet. Historielaget har ved utgangen av
2016 i underkant av 500 medlemmer.
Til årsmøtet den 6.april var det møtt frem nærmere 150 personer. Alle årsmøtesakene gikk som
vanlig greit unna. Jan Abrahamsen holdt etter
pausen et meget interessant foredrag med tittel:
«Historien om keiser Olsen fra Kragerø» om sin
reise til, og besøk av familie på Fiji.
På høstmøtet den 19.oktober holdt Rolf Heimdal et svært morsomt foredrag med historier fra
Kil i gamle dager. Seniorforsker Niels Bonde fra
National museet i København holdt et foredrag
om dendrokronologi. Høstmøtet samlet ca. 150
personer.

kan tas i bruk. All honnør til restaureringskomiteen, og til dem som har stilt opp uke etter uke på
restaureringsarbeidet. Uten dere ville ikke denne
store oppgaven vært løst på en så utmerket måte
innenfor gitte økonomiske rammer.

MELDINGSBLADET ”ARVEN”
I redaksjonskomiteen satt følgende personer i
2016: Ragnar Grønåsen, Anne Sofie Aardalen, Ove
Berthelsen, Gunnar Aabøe og Inger Kristine Bratland. Arven ble utgitt i tre nummer: 105, 106 og
107 med til sammen 52 sider. Dette er 36. årgang
av ”Arven”. ”Arven” har rundt 950 abonnenter,
og det er mulig å finne alle utgaver av ”Arven” i
digitalt PDF format på historielagets hjemmeside
på internett.

SANNIDAL BYGDETUN HAR MOTTATT
FØLGENDE GAVER I 2016:
Fra Ole Hamre har historielaget mottatt et gammelt termometer som har stått på en hytte på
Hull. Termometeret er påskrevet datoen 30.1.1927.
Ole Hamre har også gitt et program fra Drangedal travselskapskjøring på Kilsfjorden 14.3.1948.
Øyvind Barland har gitt gamle aviser og blader fra
2.verdenskrig. Fra Tommy Nyland har historielaget mottatt et kjøleskap til kjøkkenet på Mo skole.
Fra Erik Næsland har historielaget mottatt bilder.

MO SKOLE
Dagfrid Bråtane har ledet komiteen som arbeider
med restaurering av Mo skole. Øvrige medlemmer i komiteen er Lars Tore Lien, Ragnar Grønåsen, Petter Hansen, Kari Nyland, Knut Asbjørn
Skarvang og Lars Jacob Moe. Det har vært utført
et meget omfattende og krevende restaureringsarbeid på Mo skole gjennom hele 2016. Det
gjenstår fremdeles noen mindre oppgaver, men
restaurerings-komiteen har som mål å fullføre
de siste oppgavene før 17. mai slik at bygget da

BYGDETUNET
Bygdetunkomiteen har bestått av følgende personer i 2016: Petter W. Baann, Knut Asbjørn Skarvang, Torstein Lofthaug, Kjellfrid Enggrav, Kari
Nyland , Per Tangen, Ole Einar Nyland og Kjetil
Solvang.
Bygdetunet har som alle foregående år flittig blitt benyttet til blant annet 17.mai feiring,
pensjonist treff, fest for barnehagen i Sannidal,
Olsokgudstjeneste, bygdetundag for ungdomsskolene, bygdetundag for 6 klassene i Kragerø,
samling for DNT Barnas tur dag samt åpen markedsdag. Fokus på bygdetunet i 2017 blir sikring
og/eller erstatning av scenebygget som er i meget
dårlig forfatning.

TIL SLUTT
En hjertelig takk til alle som i 2016 har støttet
arbeidet i Sannidal historielag, økonomisk, med
gaver, dugnadsinnsats og på andre måter. Vi er
svært takknemlig for dette engasjementet og trenger dette i 2017 også.
Ernst Kalseth
Sekretær

Kjell Ove Heistad
Leder
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Returadresse:

Sannidal Historielag

Adr.: Gunnar Aabøe
Solstadbakken 16
3766 Sannidal

Sannidal Hotel
Første etasje i dette bygget ble oppført i 1918 som garasje for Biltransportcompaniet og ble kalt
”Bilstad”.
Året etter ble den ombygd til forretningslokale for landhandel. I 1928 kjøpte Gunnar Rønning
bygget, fortsatte med butikken, bygde på en etasje og startet i 1931 Sannidal Hotel.
Er det noen av Arvens lesere som har opplysninger om personen på bildet?
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