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For-/bakside: Festkledde mennesker ved Vigelandsfossen. En av personene er
Lars Lysgaard, ingeniør og Setesdalsbanens første driftsbestyrer.
Fotograf Ferdinand Køhn 1895-96.
Fotografiet tilhører Norsk Jernbanemuseum.
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Redaksjonen

F.v.: Gerd Wiik Hansen, Morten Aslaksen, Yngvar Hannevik, Inger Aas og
Andreas Hansen.

Forfattere/skribenter
Frans-Arne Stylegar (f. 1969 i Moss) er arkeolog og
tidligere fylkeskonservator i Vest-Agder. I oktober i år ble han
museumsdirektør ved Varanger museum IKS og er bosatt i
Vardø sammen med kona Trude. Han har skrevet en rekke bøker
og fagartikler, samt i mange år vært en flittig bidragsyter til
lokalhistoriske tidsskrifter og årbøker i landsdelen vår. Da FransArne besøkte Vennesla kirke i november i fjor, var det et stort
øyeblikk å få se gravsteinen som ligger i kirkegulvet.

Emilie Marie Andresen (f. 1972) er fra Kvarstein. Hun jobber som
renholder i Vennesla kommune. Lokalhistorie er en av hobbyene
til Emilie. I fjor var hun engasjert i å lese gamle utgaver av Agder
Tidend og i årets hefte er det gjengitt flere artikler av lokalhistorisk
verdi fra denne avisen som kom ut mellom 1919 og 1985. I år
har Emilie blant annet vært med på å lage et hefte som beskriver
hvordan forholdene var i Vennesla rundt 1814.

Emilie Bakken er 19 år og er født og oppvokst i Vennesla. Hun har
gått grunnskole og fullført videregående skole her. I dag går hun på
bibelskole i Filadelfia Kristiansand. Der nytes ”friåret” i fulle drag. Jeg elsker å komme i kontakt med nye mennesker, og ut å reise, sier
Emilie.
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Morten Aslaksen er for tiden leder i styret i Vennesla Historielag.
Han er spesielt interessert i posthistorien i Vennesla kommune,
men alt av lokalhistorie er spennende, sier han. Morten er utdannet
journalist, og har vært ivrig amatørfotograf siden han hadde foto
som valgfag i 8.klasse. Det er lenge siden han praktiserte som
journalist i Dagbladet Sørlandet, men av og til dukker det opp noen
artikler og bilder rundt om i diverse blad og aviser. Ellers er han nok
mest kjent fra sin tid som klokker / menighetssekretær i Vennesla
menighet. En stilling han hadde i over 15 år.
Aud Venke Renström født og oppvokst i Lundebygda på Vikeland.
Gift i 1963 med Syvert Brulid. Overtok slektsgården i Kvinesdal.
Fikk to barn.
Var i skoleverket, senere selvstendig næringsdrivende i 8 år. Starta
opp Musikkens Venner i Kvinesdal. Styreleder i Utvandrerfestivalen.
Styremedlem i Kvinesdal Historielag. Styremedlem i Vennesla
Historielag fra 2010.

Yngvar Hannevik er født på Kvarstein i 1955.
Han er utdannet innen skogbruk og arbeider som
skogbruksplanlegger i Agder- Telemark Planselskap. Han har hele
sitt liv hadde stor interesse for historie. Slektsgransking har vært en
viktig hobby i mange år. Yngvar ble i 2010 med i styret for Vennesla
historielag.

Alf Melling er født i Kristiansand i 1932.
Han ble ansatt på Hunsfos Fabrikker i 1962, etter å ha arbeidet
5 år ved wallbordfabrikken Nøsted Bruk i Drammen. På Hunsfos
arbeidet han i forskjellige stillinger i teknisk avdeling i drøyt 36 år.
Han er gift med Inger Brita, og familien har bodd i Vennesla siden
1962. Som pensjonist dyrker han sine hobbyer, deriblant interessen
for lokalhistorie. Han var redaktør av boken om Hunsfos Fabrikker,
som kom ut i 2008.

Magne Aagesen Lindekleiv, født 15. juni 1933. Sønn til Olav
Aagesen Lindekleiv og hustru Martha. Gift med Dortea, født
Sjonbotten. Bor på Heisel. Har fire barn, tolv barnebarn og fire
oldebarn. Har vanlig sju års folkeskole, Framhaldskole og seks
måneds handelskole. Har jobbet 10 år i Samvirkelaget, (Vikeland
og Moseidmoen Samvirkelag). 14 år som bestyrer av Vennesla
Transport og litt over 20 år på Hunsfos Fabrikker, herav 17 år som
formann på lageret. Han har helt fra ungdommen vært engasjert i
arbeidet på Kvarstein Bedehus, blant annet 30 år i søndagsskolen.
For øvrig er hagearbeid, musikk og maling hans store interesse.
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Forord
Et år er gått siden forrige årsskrift ble gitt ut, og i mellomtiden har mye
foregått i historielaget. Vi har et aktivt og godt styre der også yngre
krefter er blitt med. De har kommet med nye ideer, og en av de mest
vellykkede er mimrekveldene. En rekke er blitt avholdt med forskjellige
temaer, og alle har vært godt besøkt. En artikkel skrevet av Aud Venke
Renstrøm Brulid med utgangspunkt i en av disse er med i denne
utgaven.
En annen særdeles aktiv bidragsyter i år som i fjor er Emilie Marie
Andresen fra Kvarstein. Hun har funnet stoff i Agder Tidend som forteller
mye om hva som foregikk i Vennesla og tilstøtende bygder. Og hun har
vært i arkivet til Vigelands Brug og funnet gammelt og interessant stoff
fra tiden da det var jernverk der.
Vi må heller ikke glemme alle de andre, og jeg syns det er riktig da
spesielt å gi honnør til Morten Aslaksen og Yngvar Hannevik som
har bidratt gjennom mange år. Som vanlig er også en av elevene ved
Vennesla videregående skole representert med sin familiehistorie.
Vi i historielaget vil igjen oppmuntre medlemmer og andre til å fortsette
å komme med innspill og historier som de kan dele med andre. Ikke
tenk at det kanskje ikke er interessant eller godt nok til å publiseres, og
dermed bare blir liggende og går i glemmeboken. Ikke minst er gamle
bilder noe svært mange av våre lesere setter pris på.
Til slutt vil vi takke våre annonsører, og oppfordrer leserne til å benytte
seg av deres tjenester.
For redaksjonskomiteen,
Andreeas Hansen
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900 år gammelt klenodium
i Vennesla kirke
Av: Frans-Arne Stylegar
Kast et blikk ned i gulvet neste gang du går over dørstokken til Vennesla
kirke. Som terskel mellom våpenhus og skip befinner det seg nemlig
litt av et klenodium, et som kan hende er så mye som 700 år eldre enn
kirkebygningen fra 1830. Det dreier seg om en gravstein i kleber fra
1100-tallet, og de vokser ikke på trær, for å si det slik.

Gravsteinen i Vennesla kirke.

Gravstein fra Melhus kirke i
Trøndelag.
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For en del år siden kom det for dagen en gravstein fra middelalderen på
Øvrebø kirkegård. Men også Vennesla har et minne fra den første kristne
tiden altså, og det befinner seg innmurt i gulvet i dagens kirke.
Det ser ut som om gravsteinen i Vennesla er utført i lokal bergart, men
det må en geolog avgjøre. På den synlige flaten er det risset inn et
nokså simpelt kors, og ytterkantene på samme flate er dekorert med
langsgående linjer. Annen innskrift har den neppe hatt. Steinen er ca.
halvannen meter lang og halvmeteren bred.
Venneslasteinen ble bemerket da Domenico Erdmann var i kirken og
gjorde restaureringsarbeider for Riksantikvaren i 1925. Han mente
at steinen antagelig var fra middelalderen. Det er ingen grunn til
forbeholdet – den er helt sikkert fra middelalderen. Stilen er romansk,
og den kanskje beste parallellen til utformingen har vi i en gravstein fra
Melhus kirke i Trøndelag. Stilen daterer vår stein, som den i Melhus, til
1100-tallet.
Det er bevart nokså mange middelalderske gravsteiner på Agder.
Vennesla og Øvrebø har altså hver sin, mens Oddernes har to – og
Søgne gamle kirke tre! Enkelteksemplarer finnes også i Spangereid,
Vestre Moland, Fjære, Landvik og Austre Moland. De tre steinkorsene
på Eiken kirkegård hører også med i bildet, selv om utformingen som
frittstående kors skiller seg fra de øvrige.
Flere av gravsteinene fra middelalderen ellers i landsdelen er av kleber,
og sannsynligheten er stor for at disse er tilvirket i Fjæreområdet, der
det også var drift på kleber før den tid. Disse gravsteinene vitner om
at Sørlandets klebersteinsbryting ikke bare dreide seg om gryter, kar,
talglamper og baksteheller, men at man også hadde råmateriale egnet
til hogging av døpefonter, skulptur og gravplater.
Dessverre kjenner vi ikke Venneslasteinens plassering før det ble bygd
ny kirke i 1830. Kanskje lå den på kirkegården, kanskje inne i kirken.
Særlig langt har den under enhver omstendighet neppe blitt flyttet.
Kirke i Vennesla er først omtalt i 1625 i skriftlige kilder, og det har
vært et diskusjonstema om det stod kirke her i katolsk tid eller ikke.
Gravsteinen inne i kirken er imidlertid en meget sterk indikasjon, jeg vil
nesten driste meg til å si bevis, på at Vennesla som kirkested går langt
tilbake i middelalderen.
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Vintervei fra Vigeland
Jernverk til jernmalmgruvene
Redigert av: Emilie Marie Andresen
I det gamle arkivet til Vigelands Brug finnes en oppmålingsforretning som
er datert 21. januar 1795. I oppmålingsforretningen omtales veien fra
Vigeland jernverk til jernmalmgruvene ved Ravnevann og Rosseland. Veien
omtales som en vintervei, det vil si at man bare kunne bruke den når vann
og myrer var frosne og det var snø og sledeføre. Det er Michael Rosing
(1753- 1810) som har utført oppmålingen. Oddleif Lian ved Statsarkivet
i Kristiansand forteller at Rosing var den første fagutdannede landmåler
og karttegner på Agder. Han var født i Kristiania og hadde sin utdannelse
fra den Kongelige militære matematiske skole der. I 1773 kom han til
Kristiansand og fra 1774 til 1800 var han stiftskonduktør (landmåler) i
Christiansands Stift.
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Michael Rosing
Kongelig Mayestets Capitaine Lieutenant af Infanteriet og Conducteur
udj Christiansands Stift. Giør vitterligt: at Aar 1795ve den 21de
Januarij, blev efter Kiøb og Handels Mand, Velædle herr Peder Mørchs
Requisition, een Opmaalings forrætning afholdt paa Gaarden Wiigeland
udj Wenneslands Sogn, Mandahls Amt og Christiansands Stift, for
accurat udj Alen Maal at bestemme, Distancen af een Vinter Vey, som
hand har bekostet fra det af ham andlagde Jernværk paa Gaarden
Wiigelands Grund, til de af ham opfundne og Nye opbrudte JernGruuber, nemlig den nærmeste kaldet RavneVands - og den længst
bortliggende og riigeste, Dorothea Margaretha, eller i almindelig tale
Erklev-gruben, den første beliggende paa Gaarden Ravnevands- og den
sidste paa Gaarden Rosselands Eyendele.Ved Forrættningen vare som Assistentere og Testes nærværende: Anders
Gulusen Riise og Syvert Torstensen Moenen.Man begyndte Opmaalingen nogen over for Masovnen, paa braadet af
den saa kaldede Moen Skod- Backen, fulgte saa Veyen omtrænt Nord
østefter, over Wigelands Moenen til Grass-Lien, siiden op efter Grass-LieSkodet, hvor Malm Veyen med meegen bekostning var andlagt, derpaa
meere Østerlig over een Myhr, kaldet Breede-Myhr, og need over
Lange-Myhr, viidere langs med een Liiden Kiøn, og derpaa langs over
et Vand, kaldet RavneVandet, i hvilcken laae een liden Holme, hvortil fra
begyndelses stædet var een halv Norsk Miil, eller 9000de danske Alen,
hvor man til efterrættning udj et Furre Træe sadt et Mærcke; Derpaa
forfulgte man Maalingen Langs Veyen over Ravne Vandet, viidere op
til RavneVands Gaard hvorfra omtrænt i Nord-Nord-Væst, laae den før
omnævnte RavneVands grube, hvortil Hr Requirenten nu icke forlangede
noget accurat Maal, da samme ickun laae et kort stycke derfra;
Endeligen fortsadte man Maalingen Øster efter langs een Dahl Jærd,
hvor Malm-Veyen er andlagt ved en Backee paa Nordre Siide af Gaarden
Østre Ercklev, og opefter langs een der rindene Bæck, alt til man kom
til den længst bortliggende grube, kaldet Dorothea Margaretha eller
Ercklev grube, og den Østerligste med samme oplagde Malm-houg, hvor
herr Requirenten bad Maalingen zadt; og befandtes da fra begyndelses
stædet hertil, at være accurat Syv otten deel Norske Miil og 90 danske
Alen, eenhver Miil efter anordningerne beregnet til 18 000de Danske
Alen, altsaa i Alen tal tilsammen 15 840 Danske Alen.Hvormed efter Requirentens begiær Opmaalingen blev Sluttet og
fuldendt.
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Saadan at være passert, maalt og befunden beckreftes med dettes
udstædelse til Requirenten, efter forlangende, herved under Haand og
Segl.Actum ut Supra
M. Rosing

Ole Verner Wennerberg i området ved Dorothea Margrethe Grube. På kartene
på de neste sidene har Ole Verner merket av vinterveien fra Vigeland Jernverk til
jernmalmgruvene.
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Et hundreårsminne
- nøytralitetsvakter 1914
Av: Emilie Marie Andresen
Under første verdenskrig var Norge nøytralt og for å passe på at
ingen angrep landet, ble det plassert vaktmannskaper, såkalte
nøytralitetsvakter, ved strategiske plasser. Litt sør for tunellen som
Setesdalsbanen gikk gjennom ved Kvarstein jernbanebru er det hugget
flere navn inn i fjellet på noen av dem som holdt vakt der. Den norske
nøytralitetsvakt varte fra 1.8. 1914 til 11.11. 1918.

Oddleif Lian ved Statsarkivet i Kristiansand, sier at det dessverre
finnes lite materiale om nøytralitetsvakten under første verdenskrig
i militærarkivene. Han har funnet at det var mannskaper fra KP 18
av IR 7 (kompani 18 av infanteriregiment 7) som hadde ansvar for
vaktholdet ved Kvarstein og Paulen broer i Vennesla i tidsrommet 8.31. oktober 1914. Men dessverre ser det ikke ut til å finnes aktuelle
mannskapsruller i behold fra dette kompaniet.

P. DYBSLAND
B. FJELDHEIM
A. HAUGSNES
HL
1914 9/10
VAKT
18

VAKT 1914
H. LINdTVEIT
L. Birkeland
E. KVARSTEIN
T. ESPELAND

Her ser vi brua til Setesdalsbanen over Otra ved Kvarstein. Navnene på
nøytralitetsvaktene er hugget inn i fjellet til høyre for tunnelen. Fotograf:
Ferdinand Køhn 1895/96. Fotografiet tilhører Norsk Jernbanemuseums samling.

Nøytralitetsvakter 1918
Åsta Robstad og
Ingeborg Bakken
serverer frokost til
nøytralitetsvaktene
5. mai 1918.
Fotografiet er tatt
på Mosbysida, like
sør for Kvarstein
jernbanebru.
Fotografiet tilhører
Torridal historielag/
dbva.no
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Åsta Robstad og Ingeborg Bakken foran. Baneformann Thorvald Robstad i
svart uniform. Bak dem ser vi Kvarsteinbrua som sto ferdig i 1888. Også denne
brua ble holdt under oppsyn av nøytralitetsvaktene. Fotografiet tilhører Torridal
historielag/dbva.no.
Nøytralitetsvakter fotografert
den 1. mai 1918 i ei av de
gamle skjære-almene ved Saga.
I bakgrunnen til høyre ser vi
Oksåsen. Fotografiet tilhører
Torridal historielag/dbva.no
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Min familie
i Vennesla frikirke
Av: Emilie Bakken
Da jeg gikk vg3 studiespesialiserende på Vennesla Videregående skole,
hadde vi et historieprosjekt på skolen. For å forstå at historie har
betydning for meg personlig, måtte emnet kunne relatere til min egen
familie. Jeg valgte emnet: “Min familie i Vennesla Frikirke”, fordi jeg ville
undersøke hvorfor Vennesla Frikirke ble stiftet i 1916, og hvordan den
oppstod. Jeg ønsket også å finne ut av hvordan mine besteforeldre har
blitt preget av denne menigheten. Resultatet viser at Vennesla Frikirke,
som berørte familien min, har blitt en del av historien vår.

Den gamle Frikirken etter utvidelsen i 1923.
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Historisk bakgrunn for frikirkesamfunnet

På 1800-tallet var det åndelig sett dødt og kaldt på Sørlandet, slik
som resten av landet. Det vil ikke si at det ikke fantes kristendom,
men vekkelse og omsorg for sjelers frelse var ikke vanlig. Spesielt var
prestene i Agder svært rasjonalistiske, det vil si at de ofte forkynte
fornuftslæren, der også fag uten direkte religiøst innhold og menneskelig
frihet hadde en plass. Vanekristendom og likegyldighet var det som
var vanlig på 1800-tallet fram til den frikirkelige tanken fikk grobunn i
Arendal i 1870-årene. Den 29. september 1875 møttes noen brødre
(i Kristus) for å snakke om statens stilling i kirken, og neste gang de
møttes organiserte disse mennene en “fri, kirkelig forening for Arendal
og omegn”, hvor poenget var at staten ikke skulle ha makt i menigheten.
Bare mennesker av luthersk bekjennelse kunne være med i denne
foreningen.
Mange nordmenn søkte til misjonsforeninger og bedehus, der også
folk uten presteutdanning – lekmenn – kom til orde. “Lekmenn
forkynte Guds ord på et mer folkelig vis enn prestene, og mange følte
seg derfor mer hjemme på bedehuset enn i kirken. Det førte til at
lekmannsbevegelsen fikk stor utbredelse som en motkultur til prestenes
forkynnermonopol, og dermed embetsstyret.” Selv om bevegelsen
ikke brøt med kirken, stilte den strengere krav til de kristne enn den.
De kristne skulle fullt og helt vie sitt liv til kristendommen, og si nei til
dans og drikk. Lekmannsbevegelsen ønsket at folk skulle ha et personlig
gudsforhold, men slike krav stilte ikke embetsstyret. Medlemmer i
frimenigheter ble kalt dissentere, fordi de brøt med embetsstyret, selv
om de ikke brøt med kirken. I frimenigheter måtte man ikke ha prester
som forkynnere, men man kunne ha forstandere uten presteutdannelse.
Derimot ønsket de å bygge på den samme læren som kirken, nemlig
den lutherske evangeliske læren.
Johan Storm Munch og Paul Wettergren var to kjente prester som var
interesserte i frikirketanken, etter å ha vært på årsmøtet for den skotske
frikirke i Skottland. Derfor besøkte de den fri, kirkelige foreningen i
Arendal i 1876. Munch og Wettergren holdt møter i Arendal, hvor
de løftet frikirketanken fram med begeistring, selv om de møtte stor
motgang.
I 1877 meldte Wettergren seg ut av Den norske kirke, hvor han var
ansatt som prest, og en kort tid etter ble det dannet en luthersk
frimenighet i Arendal der Wettergren ble forstander. Wettergren var en
glødende Kristusforkynner, som i sjelden grad nådde inn til hjertene til
menneskene han forkynte for. Den frikirkelige tanken spredte seg videre
på Sørlandet, og begynnelsen på utmeldelsene av Statskirken var et
faktum.
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Den 23.september 1877 ble det dannet en luthersk frimenighet i
Kristiansand. Denne menigheten startet med 28 medlemmer, men
hadde stor framgang i påfølgende år. Den ivrige forkynner Findreng
var forstander fra 1882-1924. Det fulgte stor vekkelse med ham, fordi
han ofte deltok som taler på møter i distriktene rundt Kristiansand.
Avdelingen i Vennesla (hvor alle medlemmene den gang tilhørte
Kristiansands frimenighet) fikk besøk av forstander Findreng, eller en
annen eldstebror, flere ganger i året. Det ble holdt møter i private hus
og bedehus, der de hadde nattverd sammen og gudslivet ble styrket,
troen vokste og kjærligheten tiltok.
“De første frikirkemedlemmer i Vennesla var skomaker Græsvold og
baker Pettersen, som begge var tilflyttet bygda. I 1906 sluttet en hel
flokk seg til, så medlemstallet ble omlag tjue. Men en del av disse ble
snart misfornøyd, og allerede høsten 1908 meldte ti stykker seg ut.
Den lille flokk som sto igjen holdt trofast sammen.” Flokken økte og
virksomheten gikk framover, og derfor skjønte venndølene at de måtte
få et eget kirkehjem å samles i. “Herren ga dem sin vilje til kjenne, og
la alt til rette, så en passelig tomt ble til salgs og innkjøpt, og huset ble
oppført på et sentralt sted.” Det nye kirkebygget rommet to-tre hundre
mennesker i salen og det hadde også mindre lokaler til småmøter.
Kirkebygget på Graslia ble tatt i bruk og innvidd 28. november 1915.
Bygget kostet 10.000 kroner, og to dager etter innvielsen sendte en
anonym broder 5000 kroner til avbetaling på gjelden. Han ønsket at
huset måtte bli fylt av frelste sjeler og få en egen forstander.
MENIGHETENS VEKST OG UTVIKLING
Alle medlemmene i frikirken fra Vennesla tilhørte Kristiansand Frikirke
menighet fram til 1916. 26. november 1916 ble det bestemt at
Vennesla skulle starte sin egen menighet. Iver Græsvold og Marcus
Bakken ble valgt til eldstebrødre, og Salve Jortveit (min tippoldefar)
og Josef Bergkvist til diakoner. Disse fire mennene ble viktige pilarer
i menigheten, fordi de la ned et stort arbeid der. Salve Jortveit
gjorde et stort arbeid med søndagsskolen. Pr. 31. desember 1944
hadde menigheten 149 nattverdberettigede medlemmer, 147 ikke
nattverdberettigede medlemmer og 141 barn, til sammen 437 sjeler.
Dette viser at det var både vekst og utvikling i de påfølgende år etter
oppstarten av Vennesla Frikirke i 1916.
Mange av de tidligste medlemmene i Vennesla Frikirke var
fabrikkarbeidere, bønder eller mennesker med vanlige jobber, som
baker eller skomaker. Vennesla var på begynnelsen av 1900-tallet ei
industribygd. Mange hadde jobb på Hunsfos Fabrikker eller Vigeland
23

Brug. I 1920 var folketallet i Vennesla 3126. I 1918 jobbet 370
arbeidere på Hunsfos og 278 på Vigeland. Fordi vanlige mennesker
kunne komme til ordet i Frikirken, var det mange som søkte denne
menigheten, men det er flere grunner til at Frikirken i Vennesla hadde
god vekst og utvikling etter 1916. De mest fremtredende grunnene er
gode forstandere med god forkynnelse, godt barne- og ungdomsarbeid,
vekkelse, forkynnere utenfra, kor, fellesmøter og godt miljø. Under andre
verdenskrig var det flere som ble medlemmer av Frikirken i Vennesla, og
det var også mange sjeler som ble overført fra Statskirken til Frikirken
under Einar Edwins tid som prest fra 1922-1937. Mange mente at han
var for liberal, og ikke gav rett evangelisk forkynnelse.
Vekkelsen på Mosby, Kvarstein og Vikeland i 1903 skar så dypt at
det ble en helomvending i folkelivet. Drikken som hadde preget
bygdefolket fikk en knekk for mange år fremover. Mange av arbeiderne
på Hunsfos, Vigeland, bønder og mennesker ellers i bygda hadde
misbrukt mye alkohol på 1800-tallet. Selv om avholdsarbeid hadde
hjulpet på all drukkenskapen i bygda, ble ikke folkelivet helomvendt før
vekkelsen i 1903. For frikirkesamfunnet som vokste til i Vennesla på
denne tiden, ble det da naturlig og være en del av avholdsarbeidet og
avholdsbevegelsen. Mange som ble frelst på denne, og under flere av
vekkelsene som fulgte (i Vennesla), fikk sine liv forvandlet. Overgangen
fra det gamle livet til det nye livet ble svært synlig, da mange valgte å
forlate alkoholen når de ble frelst.
I dag er Vennesla Frikirke en av de største bygdemenighetene i Norge,
selv om flere har meldt seg ut grunnet årsaker som flytting, overføring
til andre menigheter, eller dannelse av ny menighet. Vennesla Frikirke
har et medlemstall på 1117 (medlemmer med og uten stemmerett),
og hadde et gjennomsnitt på 199 deltakere pr. gudstjeneste i 2013.
Siden 1915 har frikirkebygget blitt revet en gang, for så å få nytt bygg.
Dette bygget er nå under ombygging. Likesom i 1915 har menigheten
ingen økonomiske problemer, fordi mennesker er med på å gi penger
til menigheten. Oppussing og ombygging av Frikirken vil koste ca. 22
millioner kroner. Medlemmene skal nedbetale denne summen over en
lengre periode.
Forstanderen i Frikirken er Arvid Hunemo. Han er den niende
forstanderen i Frikirken i Vennesla. Det har vært lang tradisjon at menn
har oppgaver i lederstillinger som eldstebrødre og forstandere, men
dette er i endring, også i Frikirkesamfunnet. I dag har Vennesla Frikirke
sin første kvinne, Nille Høyåsen, i eldsterådet. Det har enda ikke vært
en kvinnelig forstander. Kvinnene har dannet misjonsforeninger og hatt
ansvar for søndagsskolen i stor grad. Mange kvinner har bidratt med
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smøring av mat og sunget i kor.
Vennesla Frikirke er som mange andre menigheter. Den har gått
gjennom vekst og utvikling, samtidig som det har vært splittelser
innad i menigheten, og derfor har det blitt dannet nye menigheter ut
i fra denne. Mange mennesker har kommet til tro og meldt seg inn
som medlem, og derfor har medlemstallet steget. Selv om Vennesla
Frikirke er en konservativ menighet, endres synet på kjønnsfordeling
av oppgaver, men de ønsker at læren skal være den samme som før.
Menigheten tilbyr flere aktiviteter i uka for unge og eldre mennesker, og
det er alltid gudstjeneste på søndagene. På søndagene blir det tatt opp
kollekt, og menigheten gir penger til misjon. Menigheten er en plass der
mennesker får et åndelig hjem og et sosialt fellesskap.
MINE BESTEFORELDRE OG MENIGHETEN
Mormor og Bestefar
Bestefar, Øystein Jortveit, vokste
opp på Nesane i Vennesla. Han
ble født 08.05.43, og ble både
døpt og konfirmert i Vennesla
Frikirke. Det gjorde også hans
fire søsken, fordi familien tilhørte
denne menigheten. Da Bestefar
var 15 år, begynte han å jobbe
som elektriker på Hunsfos. Her
jobbet han i syv år, før han
startet på Eivindson, hvor han
jobbet som elektriker i 20 år.
Hans siste arbeidssted var som
maskinist på kraftstasjonen ved
Steinsfossen. Der jobbet han i 21
år, fram til han ble pensjonert.
Selv om han har vært arbeider
hele livet, har han også vært
familiemann og ivrig medlem av
Frikirken i Vennesla.
Mormor, Olaug Marie Jortveit, vokste opp på en gård i Songe i AustAgder. Hun ble født 03.03.45, som det femte barnet i en søskenflokk
på sju. Familien tilhørte Songe Frikirke, og derfor ble hun både døpt
og konfirmert her. Som tyveåring giftet Mormor seg med Bestefar,
og hun flyttet til Vennesla. Da de giftet seg i 1965 inngikk begge fullt
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medlemskap i Vennesla Frikirke. Mormor ble overført fra Songe Frikirke
til Vennesla Frikirke. Mormor og Bestefar fikk fem barn sammen. I sin
første tid som mor, var Mormor hjemme med barna. Da barna ble eldre
begynte hun som vaskekone på Vennesla Videregående skole.
Som et ungt ektepar fikk både Mormor og Bestefar viktige oppgaver
i menigheten. Bestefar begynte som ungdomsleder, juniorleder
og diakon. Senere ble han eldstebror i menigheten. Det var en
tjeneste han hadde i 17 år. I tillegg til å oppdra fem barn, ta seg av
matlaging og husstell, var Mormor lærerinne i søndagsskolen og leder
i misjonsforeningen i mange år. Siden 1965 da begge inngikk fullt
medlemskap har de vært svært aktive i menigheten. Grunnen til at de
har villet fortsette er at det har blitt en plass der de trives, og Vennesla
Frikirke har blitt deres åndelige hjem. De har vært godt fornøyde med
forstanderne i alle år, fordi de har gitt god og dyp forkynnelse. Mange
av vennene har vært medlemmer i frikirken, og har derfor et sosialt
nettverk her. I dag virker de begge i menigheten som ivrige forbedere
og veiledere. De er begge enige om at menigheten Vennesla Frikirke har
vært halvparten av livet deres.
Familielivet
Menigheten har vært med på å prege familielivet til familien Jortveit på
mange måter. For det første har den virket samlende på familien, fordi
det har vært et felles samlingssted for alle familiemedlemmene. For det
andre gav den familien felles verdier og holdninger. For det tredje har
den forkynt troen på Jesus, som har blitt en felles plattform for deres liv.
Mormor og Bestefar har alltid gjort det tydelig for sine barn at de
tror på Jesus. Hjemme var det vanlig å be bordbønn, lese historier
fra Bibelen, be på sengekanten og synge sanger. På søndagene tok
de barna med seg på søndagsskolen og i ukedagene var Jesus og tro
naturlige temaer å snakke om. Fordi Mormor og Bestefar lærte og viste
barna sine den kristne tro, ble dette en felles plattform da barna selv
valgte å gå den samme veien.
Vennesla Frikirke har blitt som “et andre hjem” for familien Jortveit.
Den har vært et samlingssted der alle har hatt ett felles felleskap, og
et sted hvor troen har blitt styrket. Alle barna til Mormor og Bestefar
både døpte og konfirmerte seg her. Fire av dem giftet seg også i denne
menigheten. Nå som alle barna har flyttet ut, er fortsatt menigheten en
viktig del av livet til hvert familiemedlem. Det er en plass man møtes,
og et tema som er sentralt på familiesammentreff. Basarer, julemesse,
juletrefester og andre arrangementer i Frikirken har gitt mye glede til
familien.
Selv om menighetens budskap har vært svært samlende for familien
26

åndelig sett, har dens behov for frivillig arbeid også gjort at Bestefar har
ofret mye familietid, for å være med på dugnad, møter eller tjenester.
Derfor har Mormor vært mye alene med barna.
Interesser
Menigheten i Vennesla Frikirke er en arena hvor man kan få utøve
sine interesser og talenter, til velsignelse for andre. Pappa har alltid
vært interessert i musikk, og i menigheten har han vært tekniker og
trommeslager. Andre får utøve sin interesse gjennom sang osv. Vennesla
Frikirke har flere aktiviteter for ulike aldersgrupper, hvor mennesker med
felles interesse kan møte hverandre. En kjent aktivitet fra menigheten er
korsang.
Mormor har alltid vært en person som er veldig sosial, ser mennesker
og viser omsorg. Dette vil vel kanskje ikke bare kalles en interesse,
men hennes kall i livet. I menigheten har hun fått være den hun er, og
menigheten har hatt bruk for henne. Med sin personlighet har hun vært
en ressurs i menigheten, spesielt i søndagsskolen. Mormor har vært god
til å se de nye menneskene som kommer til menigheten, og på å være
med å inkludere dem. Hvis hun vet om noen som trenger hennes hjelp,
ønsker hun å stille opp.
Interesser som strikking og baking er også noen av hennes interesser
som menigheten har hatt bruk for. Hun har bidratt med strikkede sokker
o.l. til både basarer og messer. Kirkekaffe og måltider er velkjent i
Frikirken, og i alle år har Mormor vært med å bake og lage mat til dette.
Hun har også bidratt med vasking og vedlikehold, fordi hun vet det
trengs.
Bestefar er en aktiv mann, og har alltid flere prosjekter på gang. Han
liker å ha noe å gjøre, og han engasjerer seg lett for frivillig arbeid i
Frikirken, fordi han elsker menigheten og ønsker framgang og frelse
for menneskers sjeler. I det nye Frikirkebygget som stod ferdig i 1975,
gjorde Bestefar og to andre alt det elektriske arbeidet som dugnad.
Det var mye jobb. Han vet at en menighet trenger mye dugnad og
praktisk arbeid for at den skal gå rundt, og derfor har han brukt mye
tid på dette. Derimot er det ikke dette som er lidenskapen hans først
og fremst. Han brenner for bønn, og tror på et liv i bønn. Derfor er han
svært glad for å være i tjeneste som forbeder og veileder i dag.
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Identitet
Mine besteforeldre ble omtrent født inn i hver sin Frikirke. Begge
identifiserer nå Vennesla Frikirke som sitt åndelige hjem, og dette
hjemmet har lært dem om hvem de er og det preger selvbildet
og identiteten deres. Mine besteforeldre lever i en kristen
virkelighetsoppfatning. Det vil si at de tror at de er skapt av Gud, og
lever et kort liv her på jorda, før de skal leve i evigheten sammen med
Jesus. Som frelste mennesker, ønsker de å dele troen sin med andre, og
derfor har de satt sine liv til disposisjon for at Gud kan bruke dem. De
beskriver det de har gjort som en naturlig del av hverdagen, hvor de har
hatt sine oppgaver i hjemmet og i bygda. De har ikke reist til et annet
land for å være misjonærer, men har vært villige til å bli brukt av Gud
der hvor de er. Identiteten deres ligger i Gud. Måten Frikirken i Vennesla
har forkynt Guds ord, har blitt grunnlaget for deres identitet. De er Guds
barn, og ønsker at flere skal få en personlig relasjon til Gud, og det er
oppgaven for livet deres her på jorda. Som et medlem av Kristi kropp,
finner de en mening med livet, og svar på hvorfor de er til.
Holdninger til kino, dans, kortspill og hviledagen
Som barn vokste jeg opp i en annen tid og et annet samfunn enn
det Mormor og Bestefar gjorde. Selv om vi bor i samme bygd er det
mye som har forandret seg på 60 år, også i kirkemiljøene. Holdninger
til kortspill, dans, kino og hviledagen er ikke de samme som før. Da
Bestefar vokste opp var det verken lov med kortspill, dans, kino eller
arbeid på hviledagen. Dette er helt normalt for kristne i dag.
Vanlige kort ble bare brukt til poker da Bestefar var ung. Fordi poker
ikke var forenelig med kristendommen, var det ikke lov å spille med
disse kortene. Mange arbeidere spilte bort alt de hadde, i håp om å
vinne penger. En arbeider på Hunsfos sa en gang til Bestefar: “Du må
aldri begynne å spille poker. Du blir avhengig og vil vinne, men du mister
alt”. Spillegalskapen mange mennesker slet med måtte ikke ramme de
kristne, og derfor ble heller ikke kortspill lov. I dag sperrer mange opp
øynene når de hører at kristne ikke fikk spille kort for 60 år siden, fordi
det er så totalt fremmed for samfunnet i dag. Jeg har selv vokst opp
med kortspill, men ikke poker.
Å dra på dans var ikke lov før. Det var kanskje ikke dansen som var gal
i seg selv, men miljøet rundt var et problem. Frilynte ungdomslokaler
på Moseidmoen og Vikeland arrangerte dans, men det var ofte drikking
og slåssing involvert på disse arrangementene. Dette ønsket ikke mine
oldeforeldre at Bestefar skulle komme borti, og derfor formante de
ham til å gå på andre arrangementer som hadde fokus på det som er
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oppbyggelig. I dag er dansing utbredt blant kristne. På samme måte
som før må kristne ungdommer tenke over hvordan de lever, hvis de
ønsker å leve et liv som peker på Jesus. Mange tror ikke det kan skade
og drikke ei øl, feste og danse i ny og ne, men dette er det forskjellig syn
på.
“Er ikke du kristen?” spurte mannen som stod foran Bestefar i
kinokøen for 50 år siden. Kino var ikke de kristnes plass på denne
tiden. Selv om Bestefar skulle se en film som handlet om Keiser
Nero og kristendomsforfølgelse reagerte mange, fordi kino var en
plass en kristen ikke skulle befinne seg. I dag er det helt vanlig blant
kristne norske ungdommer og gå på kino. Det er en gøy del av
underholdningsverdenen.
Hviledagen praktisertes annerledes for 60 år siden, enn det den gjør i
dag. For 60 år siden var det ikke lov og verken strikke, gå tur, fiske, gå
på skøyter, spille kinasjakk eller ludo på hviledagen. Man skulle hvile, og
gå på gudstjeneste. I dag er det derimot vanlig å bruke søndagen til å
gå på tur i skogen, jobbe, trene, eller gjøre noe sosialt som man ikke har
tid til ellers i ukedagene. Selv om det kommer omlag 200 mennesker
i gjennomsnitt på formiddagsmøte hver søndag i Vennesla Frikirke, er
kulturen omkring gudstjeneste og tanken om hviledagen annerledes enn
den var før.

Mormor og bestefar i 2014
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Da Jens Ågesen solgte sin del av Nødingfossen til sogneprest Jørgen Clausen i 1620
Redigert av: Emilie Marie Andresen
I 1620 solgte Jens Ågesen fra Vennesla sin del av Nødingfossen (nå
kalt Vigelandsfossen) til sogneprest Jørgen Clausen i Oddernes. Ved
Statsarkivet i Kristiansand har man gjort en avskrift av brevet som er
skrevet på skinn.

Kjøpebrevet er datert 15. januar 1620. Under teksten er det fem bumerker og
seks segl i remser. Foto: Statsarkivet i Kristiansand.
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Avskriften er som følger:
“Jeg Jens Oggesøn Boffuendis Paa Wendislauv i Oddernes Prestegield
Wdj Mandals Leen, Kindes Och Vitterligt Giør for Alle medt dette
mitt Obne Breeff, Adt Effterdj, mig Paa min Husturis Anne Gundwaldz
Datters Wegne med All Rette for Gud Och All Werden, Tilhørrer en
Halff partt vdj Wiggeland, Effter Som ieg dett effter thrij forfedre, Som
dett haffuer hafft i Rolig heffuidt, Nuv i Fembten Aar, haffuer fuld, Som
ieg Nock med Rigtig breffue Kand Bewiisse: Ittem her foruden en halff
Mandtelleij vdi Dend Anden halff Partt, Som Jeg haffuer Kiøbtt aff Tolleff
Østenssøn, Effter mitt Kiøbe breeffs Lyudelse, Daa effterdj min Kierre
Sogne Prest, her Jørgen Claussøn till Oddernes Prestegield, mener
adt paa forschreffne Viggelands grund, wed Øster Nøddingen Kunde
Bøggis en Saug, som dog will skee med Stur wmagh, adt Brendt fielditt
for Renderne, Haffuer Jeg med min frij willie Och Vell berad huw, Sampt
Oc min Kiere hustruis, Børn, Och alle medt eigeris Rad, Bewilling Och
Sambtøcke, Soldt Och affhendt, Och Nuw medt dette mitt Obne breeff,
Selger oc affhender, fra mig, oc Alle forschreffne Minne Arfuuinger,
till forschreffne her Jørgen Claussøn Och hans Sande Arffuinge, en
halffpartt i forschreffne Saug grund, Som paa min Anpartt i forschreffne
Wiggeland Kunde tilfalde, Och Skall forschreffne Her Jørgen Claussøn
Och Hans sande Arffuinger, Nyudde, Brugge, och Beholde Icke Aleniste,
forschreffne Eeyendiell i forschreffne Saug grund Som er Den halffue
Partt mig Paa min Quindis wegne, tilhørrer, men medt och huis Paa den
halffue Medteller ieg aff forschreffne Tollef Østenssøn kiøbtt haffuer
i den Anden halffue partt, kand Beløbbe, Angerløst och wpaakiertt,
for mig och alle mine Arffwinger, fødde oc wfødde, Ingen vndertagen i
Noggen Made, Till Ewerrelig Eye, men huis dj Halffanden engilske Kong:
Maytt: i dend Anden Partt med Nordmendenen Eyger, vidkommer,
Skall her Jørgen Sielff werre i den Goude mand wor Kierre Lensherris,
Erlig Och welbyrdige Mand Christopher Giøe till Gundersleff holm eller
hans fuldmøndige Fougddis Erlig oc welact Christian Stercks guode
mynde, dog der som Her Jørgen Eller Hans Arffuinge, Noggentiid Agter
adt affhende forschreffne Halffue Saug, Daa adt Bynde mig eller mine
Arffuinge den till Kiøbs for Noggen Anden, Och wy daa skall erlegge oc
Betalle Hannom, huis hand der Paa kand haffue Anwendt saa møgidt
som Noggen Anden Der for vill giffue, Eller oc adt selge forschreffne
Sauggrundt Och Saug, huor hand Løster, : Till windisbyrdt trøcker
ieg mitt Signett Nedden for dette mitt Obne Breff, saa Och mynne
Sønner vid Naffn Nils Jenssøn, Lauritz Jenssøn, Bendix Jenssøn, Oggi
Jenssøn, Och Gieru Jenssøn, dieris sedwanlig Bomerck med dieris willie
och widskab till widere stadfestelse Och Beder forwaring her wnder
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skreffuidt, Och Wenlig Ombede wij Effterskreffne Dandmend Christen
Anderssøn tingskriffuer, Tosten Eggeland, Aanundt Mossby, Osmunndt
Moy, Och Ossmund vggeland, Dette breff med oss adt Besegle som
giortt er Paa Wendislauv, dend xv: Januarij 1620.”
Modernisering av innholdet i brevet,
med hjelp av Kjell J. Bråstad, Statsarkivet:
“Jeg, Jens Ågesen, som bor på Vennesla i Oddernes prestegjeld i
Mandals len, kjenner og gjør kjent for alle med dette mitt åpne brev, at
jeg, på min hustru Anne Gundvaldsdatters vegne, med all rett for Gud
og all verden, eier en halvpart i Vigeland, dette fordi 3 forfedre har hatt
det i hevd og jeg har eid det i 15 år, noe jeg med riktig brev kan bevise. I
tillegg har jeg kjøpt en andel i den andre halvparten av Tollef Østensen,
dette i henhold til mitt kjøpebrev.
Ettersom min kjære sogneprest, herr Jørgen Clausen i Oddernes
prestegjeld, mener at det på omtalte Vigelands grunn, ved østre
Nøddingen, kan bygges en sag – som dog vil skje med stor umake ved å
brenne fjellet til rennene – har jeg med min frie vilje og vel beredte sinn,
samt med min kjære hustrus, barns og alle medeieres råd, tillatelse og
samtykke solgt og avhendet, og nå med dette mitt åpne brev selger og
avhender fra meg og alle mine arvinger til herr Jørgen Clausen og hans
sanne arvinger en halvpart i omtalte saggrunn som hører til min andel i
Vigeland.
Herr Jørgen Clausen og hans sanne arvinger skal nyte, bruke og beholde
ikke bare omtalte eiendel i omtalte saggrunn, som er den halve part som
tilhører meg på min kvinnes vegne, men også andelen som jeg har kjøpt
av Tollef Østensen i den andre halvparten, dette kan han angerløst og
upåkjært for meg og alle mine arvinger, fødte og ufødte, ingen unntatt
på noen måte, ha til evig eie.
Men hva de halvannen engelsk som Kongen eier i den andre parten
angår, skal herr Jørgen selv være i den gode mann, vår kjære lensherres,
ærlige og velbyrdige mann Christoffer Giøe av Gunderslevholm, eller
hans fullmyndige fogds, ærlige og velaktede Christian Stercks gode
myndighet. Dog dersom herr Jørgen eller hans arvinger noensinne vil
avhende omtalte halve sag, da må de by meg eller mine arvinger å kjøpe
den før noen annen, og vi skal da betale ham så mye som noen annen
vil gi for den. Ellers kan han selge omtalte saggrunn og sag til hvem han
vil.
Til vitnesbyrd trykker jeg mitt signet nedenfor dette mitt åpne brev, så
også mine sønner ved navn Nils Jensen, Laurits Jensen, Bendik Jensen,
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Åge Jensen og Gjeruv Jensen, deres sedvanlige bumerker med deres
vilje og kunnskap til videre bekreftelse og underskrift. Og vennlig ber
vi følgende hederlige menn, tingskriver Christen Andersen, Torstein
Eigeland, Ånon Mosby, Osmund Moy og Osmund Augland om å besegle
dette brev med oss, som er gjort på Vennesla den 15. januar 1620.”
Når det gjelder navnet Nødingfossen, kan vi i “Ordbog til det ældre
danske sprog 1300 - 1700” lese at ordet nøde betyr “trang, vanskelige
forhold”, og det kan jo stemme om dette partiet i elva, som fra slutten
av 1800- tallet har blitt kalt Vigelandsfossen.
Hvem var så Jens Ågesen? Stein Tveite skriver i “Vennesla gard og ætt”
at han var fra Birkenes, sønn til lensmann Åge Jensen, som 1584 var
på Evje. Som nevnt i brevet var han gift med Anne Gundvaldsdatter.
Foruten sønnene Nils, Laurits, Bendik, Åge og Gjeruv hadde de døtrene
Marte og Guri.
Far til Anne, Gundvald Sjuersen, var lagrettmann og han og Aslak
Kvarstein var med og valgte utsendinger til kongehyllinga i Oslo 1591.
Far til Gundvald, Sjuer Bendiksen, er den første bonden som Stein Tveite
kjenner til på Vennesla.
I lensregnskapene fra 1610 som oppbevares på Riksarkivet i Oslo står
det at Jens Vennesla i 1610 ble skattlagt for ei flomsag. Det står ikke
nevnt hvor saga til Jens sto og det blir nevnt at han kun hadde skåret til
husbehov:
Jens Wendislae Aff en flombsaug:
Penning ij dr.
Och ey er skaarrit deller paa: Widere:
end til hans Gaards Behoff forbrugt
Er:
Foto: Odd Amundsen, Riksarkivet.

Tor Weidling ved Riksarkivet sier at alle de 12 sagene som var
i Oddernes og nærområdet i 1610 ble kalt flomsager. Det er i
regnskapene ikke eksplisitt sagt hvor sagene ligger, det er kun angitt
navn på de som brukte sagene - en eller flere personer på hver sag.
(Definisjon av en flomsag er i følge lokalhistorewiki: “Sagbruk i et
vassdrag med så liten vannføring at bruket bare kunne drives i flomtid,
det vil si om våren og i sterke regnperioder om høsten”).
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I regnskapene fra 1610 ble det skattlagt med 2 riksdaler av selve saga.
Så er det opplyst hvor stor skur saga er skattlagt for. Det skulle betales
1 riksdaler pr. 100 bord. Saga til Jens Vennesla (og også saga til Ulf
Strømme) var de eneste i vårt nærområde som ikke var skattlagt av
sagbord, da eierne/brukerne bare hadde skåret til husbehov.
I skattematrikkelen fra for eksempel 1643 omtales imidlertid Nøding
sag og Ytre Nøding sag ved Nødingfossen som “Flumb sauger”, mens de
andre sagene i Mandals len: øvre og nedre Kvarstein, ytre Ve, Gjusvig,
Gill, Strai, Ugland, Moy, Smeland, Vatne, Langeland, Tånevig, Holmen,
Dvergsnes og Heisel sag da omtales som “Beche sauger”.
I 1624 eide Jens Ågesen hele Vennesla og Øvre Vigeland som
odelsgods, med unntak av ¼ hud i begge gårdene som var på fremmede
hender. Dessuten eide han ½ hud i Steinsland i Birkenes og ½ hud
i Frikstad i Randesund, begge var odelsgods. Han var lagrettmann.
Sammen med Gunnhild Foss, Sjuer Dynnestad og Tolleiv Tjos sendte han
2 ryttere i Kalmarkrigen. For dette betalte de 36 riksdaler fra 5. juni til
20. november 1611, og 88 riksdaler fra 24. april 1612 til 3. mars 1613.
I 1618 fikk han utlevert en muskett, som jordeier. Sammen med sønnen
Nils var han i 1624 innklaget av eierne til Heiselfisket, fordi de hadde
fisket over middypet fra Vigeland med renslenett. I 1628 fikk han og
Gunnar Heisel 1 riksdaler hver i bot fordi de hadde “huset ok helet en
fredløs compan” (Kompan: især brukt som nedsettende eller respektløs
personbetegnelse: fyr, karl, rad).
Kona til Jens, Anne Gundvaldsdatter, døde før 1645. Selv døde
Jens i 1656. Vi er mange i Vennesla som kan føre våre røtter tilbake
til Jens Ågesen og Anne Gundvaldsdatter, til meg er de 10 ganger
tippoldeforeldre.

Fra sagbruket på Vigeland 1903. Fotografiet tilhører Vennesla bibliotek/dbva.no.
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Noen eksempler på harde snøvintre
og besværlig transport i tidligere tider
Gjenfortalt av: Emilie Marie Andresen
18. januar 1952 skrev N. Rakkestad i Venneslaposten om noen minner
fra den store snøvinteren 1876 - 77. På Vikeland rant barna på ski fra
hustakene og i Lunden gravde de tunnel mellom setehus og uthus.

Rakkestad skriver: “Vinteren 1876 - 77 var den verste snøvinteren folk
på den tid kunne huske, og det har ikke vært så mye snø noe år seinere
heller. Jeg var 10 år den gangen, og jeg husker at mine søsken og jeg
rant på kjelke helt inn i kjøkkenet. Det var en bratt bakke av snø ned til
kjøkkendøra i Rakkestad, hvor jeg bodde den gang. På Vigelandsmoen
gikk snøen helt opp til opsa på de lave husene. Snøen måtte skuffes bort
fra vinduene for at dagslyset skulle komme inn. Jeg husker så seint som
til påske, - den kom visstnok omkring midten av april det året, lå snøen
til midt på vinduene heime på Rakkestad. Mange steder var det lettere
å grave tunnel enn å skuffe. I Lunden hadde de gravd tunnel mellom
setehuset og uthuset.
Vigelands gård hadde brøytinga av hovedveien i den tida, og de måtte
brøyte omtrent annen hver dag. Det kunne komme opptil to fot snø på
natta. De brukte som regel fire hester foran plogen og dessuten var det
10-12 menn med for å skuffe både foran hestene og bak plogen.
Det var ikke godt å drive med hogst den vinteren, men enkelte forsøkte
seg litt likevel da de syntes det ble for lenge å ligge uvirksomme. De
skuffet seg ned så langt de kunne komme, men likevel stod stubbene en
meter høye om våren når snøen var borte.
I 1933 hadde vi også mye snø, og da kom jeg i følge med en mann fra
Augland på toget en dag. Han kunne også huske snøvinteren 1877. I
mars måned hadde han vært med faren på skogen og hogd ved. De
hogde i et dalføre hvor snøen lå nesten jevnt. Om våren når snøen var
borte, måtte de hogge om igjen på samme plassen for stubbene var
opptil fire meter høye, fortalte mannen. Der hvor snøen lå jevnt, og ikke
var blåst sammen i fonner var snødybden mellom 2,50 og 3 meter”.

35

På Statsarkivet i Kristiansand oppbevares en dagbok og regnskapsbok
som min tipptippoldefar, Ole Olsen Fidje (1815 - 1895) fra Greipstad
har skrevet. Om denne snøvinteren skriver han: “I året 1876 i desember
måned kom her en meget stor sne. Fra 18. til 24. desember var meget
snevær med rennefokk og frost. Det var av det verste som noen kunne
minnes. Det var livsfarlig å reise på veiene. Natten til den 20. desember
var jeg i Mosby og ville til Kristiansand, men sådan rennefokk og kulde
har jeg ikke kjent, og det erklærede alle som jeg traff på veien. Fra øvre
til ytre Strai og fra Mosby til Ugland (Augland) samt også fra Klappane
til byen var kulden og rennefokket så stort at jeg fryktede nesten for at
jeg ikke kunde motstå dette foruten skade på liv og lemmer”.
Han skriver at det var flere på Sørlandet som døde av kulde den
vinteren.
I 1877 flyttet en av sønnene til Ole Olsen Fidje (som forøvrig hadde
samme navn som sin far og var født i 1843) til gården Monane på
Kvarstein i mai måned. Da lå snøen fortsatt en halv meter opp etter
gjerdestolpene.
Jeg tar også med noen flere beskrivelser fra vinteren 1876-77 på
Sørlandet som er gjengitt i Agder Tidend 1937 og 1951: Det gikk fint
å kjøre på isen på både Kilefjorden og Byglandsfjorden den 14. mai
1877, fortalte en som kom hjem fra byreise den dagen. Fram til 21. mai
kunne man gå på isen på Oggevann, isen forsvant den 28. mai. En mann
fór på hesteryggen fra Birkeland til Trolldalen i Vegusdal den 6. juni, og
han red over alle vann på isen. Fra Nedre Kleveland kjørte de med slede
til Finsland kirke det året i pinsehelga. De hadde et barn til dåpen og det
var fint sledeføre etter veien. (1. pinsedag var 20. mai i 1877). I Valle
var det 15. mai så mye snø flere steder på hjemmejordene at de måtte
bruke truger på hesten dersom de skulle komme fram. Snøen gjorde
stor skade på skogen, enkelte steder lå den flat som en åker etter uvær.
I baklier ble snøen liggende til midt på sommeren. I Vigmostad hadde de
premie-skirenn på St. Hansdagen på nordsida av ei høy hei som kalles
Drøpta. Det ble den seineste våren i manneminne og kornavlingen ble
dårlig.
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Her ser vi brøyteutgiftene i Vennesla vinteren 1877 nedskrevet i Vennesla
formannskapsprotokoll fra et møte 18. juni det året. Tilsammen ble utgiftene på
1018 kroner og 37 øre.

Anvist Snebrøjten er 1 Rode
2 “
3 “
4 “
5 “
6 “
7 “

Kvarsten
med
Vigeland
“
Vennesla
“
Egelandsaa “
Ruenes
“
Jeppestøl
“
Skjerkedal
“

196 kr
177 kr
94 kr
96 kr
116 kr
128 kr
182 kr

for Sneskuffing paa 4 Rode 9 ½ Dag a 40 s (= skilling)
“
20 kr
og Sneplog 2 Spd (= spesidaler)
“
Skjerkedalen 4 Spd 40 s
“
5 kr
				 = 1018 kr

60 øre
67 øre
50 øre
67 øre
93 øre
67 øre
33 øre
37 øre

Transportmidlene kunne i tidligere tider møte betydelige problemer om
vinteren. Her er noen eksempler: I 1880- årene frøs dampbåten som
gikk fra Kvarstein fergested til byen fast i elva på selveste julaften, og
den ble liggende fastfrosset til våren. En gang på begynnelsen av 1900tallet forlot toget byen på julaftens formiddag med Vikeland som mål
og kom ikke tilbake til Kristiansand før nærmere nyttår. Vinteren 1937
kom det mye snø, en helg i februar gikk 60-70 menn og skuffet veien i
Øvrebø med ordføreren i spissen, - og de gjorde det gratis.
37

Den 26. februar 1949 hadde Fædrelandsvennen et intervju med Mina
Johnsen Solbakken fra Mosby. Hun var da 94 år og fortalte om en
episode da dampbåten frøs inne i elva i 1880- årene og ble liggende
til våren. Mina fortalte: “Det var på selveste julaften. Båten var overfylt
av folk fra Vennesla og Mosby som skulle til byen. Den gikk fra Mosby
klokka åtte om morgenen, og det gikk vel og bra et stykke nedover, men
plutselig satt snøværet inn og det var ikke lenge før det hadde dannet
seg isflak så det var ganske umulig å komme videre. Det var ikke noen
hyggelig situasjon.
Heldigvis var det en kone ombord som skulle til byen med bakverk, og
hun fikk vel avsetning! Alt ble fortært og samme veien gikk det med mye
av melka som var bestemt for byfolket. Det var nok mange nede i byen
som var uten melk den julen.
Omsider fikk man da lagt ut planker fra båten og til land på den andre
siden av elva, og ved hjelp av en kjelke ble én og én trukket over. Men
det tok lang tid og den ene var mer nervøs enn den andre.
Klokken fem om ettermiddagen var vi i byen, og da var det jo stengt
over alt. Det var bare å tenke på hjemreisen, men det var lettere sagt
enn gjort. Tett tåke og snødrev var det, og ingen skysskar var lysten på
den lange veien til Mosby i slikt et vær og på selveste julaften. Omsider
lyktes det, men vi var mer ute på jordene enn på veien. Jeg var veldig
glad da vi endelig langt på natt kom fram til Mosby”.

Sørgående godstog på Vikeland stasjon snøvinteren 1937. Legg merke til at
det er tre skinner i spor 2. Her kan både smalsporet og normalsporet materiell
komme fram. Til høyre ser vi lagerbygningen til Hunsfos fabrikker. Bygningen ble
revet i 2014. Fotografiet tilhører Norsk jernbanemuseums samling.
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I Agder Tidend 21.12. 1951 kan vi lese:
“Da toget kjørte til Vikeland julaftens formiddag og kom tilbake til
Kristiansand nærmere nyttår”.
Signaturen Togo skriver:
“Vi har oppsport en gammel lokomotivfører på Setesdalsbanen som
hadde kontortid på ymse punkter mellom Byglandsfjord og Kristiansand
den gangen bestemor var ung, som det heter. I all slags vær og til alle
døgnets og årets tider. Blant annet hendte det jo også at et og annet tog
skulle gå i jula, og det viktigste og hyggeligste var vel det på julaften da
alle skulle hjem.
Det var en julekveld like etter århundreskiftet, forteller han. - Det begynte
med at vi var så lettsindige å kjøre ut ved middagstid uten plog. Målet
var Vikeland, og det var meningen vi skulle være tilbake til byen ved 2-3
tiden om ettermiddagen. Allerede ved Augland satt vi fast første gangen.
Her kom vi løs forholdsvis lett og kjørte videre for full damp. Men ikke
lenger enn til Øvre Mosby. Der kjørte vi inn i ei fonn og ble stående i
snø til stigbrettene. Lokomotivet ville ikke rikke seg. Det var blitt seint
på ettermiddagen, og vi bestemte oss for å gå i retur til Mosby. Langt
om lenge lyktes det, og vi ség inn på stasjonen med ryggen først. Der
møtte vi tog 3. Og dermed fikk vi like godt ordre om å assistere dette til
Byglandsfjord.
Etter å ha skuffet i skjæringen og delt en liten middagsporsjon gikk vi til
verket med nye krefter (de gamle hadde vi brukt opp for lenge siden) og
stakk inn i snøhavet med to maskiner. Vi kom lykkelig til Grovane, hvor
stasjonsmesteren kunne fortelle sjokkerende nyheter. I overbygningen
ved Løyningen sto det et tog uten kull, og vi hadde ikke annet å gjøre
enn å konsentrere oss om å berge dette settet, som var proppfullt av
passasjerer som lengtet etter varme og lys og julegraut.
Vi kom et ørlite stykke forbi Vrengen før vi ble stående i stigningen. Da
var det ikke mer vann på maskinen, og vi måtte skuffe tanken full av snø.
Klokka var blitt ca 22, og vi lurte på om ikke det eneste mulige nå var
en lite ærefull retrett til Grovane. Vi tok plogen av den første maskinen
(som altså hadde plog) og satte den bak på vår. Det var ikke lett. Snøen
var så blaut at vi kjørte oss fast to ganger - før den siste store. Det
var nedenfor Paulenbrua. Snøen var så dyp at maskinene nesten var
undergravd. Det kom hjelpemannskap fra Grovane og skuffet så snøen
føyk om dem.
Men det var nokså håpløst. Vi kjørte noen meter og satt fast igjen. Og
slik fortsatte det.
Juledags morgen klokka 5 gikk hjelpemannskapet nedover, mens
fyrbøterne og lokomotivførerne ble sittende igjen uten mat. Vi var så
våte at det fantes ikke en tørr tråd, klærne frøs på kroppen når vi kom
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ut, og når vi kom inn og fikk tint oss opp, var vi dryppende våte igjen.
Langt om lenge kom baneformannen fra Paulen på ski med julekake, en
smørklatt og hjemmebrygd øl. Hjelpemannskapet viste seg fremdeles
ikke, men nå fikk vi lyst til å prøve litt selv. Resultatet var dessverre
magert. Til slutt satt vi på huk på golvet og vendte de forskjellige sidene
av kroppen mot varmen etter tur.
Annen juledags morgen kom hjelpemannskapene endelig til syne
igjen, og tredjedag var vi på Grovane. Der gikk dagene med til å rydde
stasjonsområdet og det ene med det andre, og først nærmere nyttår
kom vi tilbake til byen”.

Store snømengder og snømåkere ved Grovane stasjon 1937. Fotografiet tilhører
Norsk jernbanemuseums samling.
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Også inn på 1900- tallet kunne snøen forårsake betydelige
transportproblemer. Her er en artikkel fra Agder Tidend 15. februar
1937:

Folk i Øvrebø skuffar hovudvegen gratis – stig for stig
60- 70 mann ute med helgi med ordføraren i brodden. Køyrande
veg millom Mosby og Vehus, og no tek ein fatt på vegen upp over
mot Skarpengland.
I Øvrebø hev folk gjort dugnad i snøskuffing. Laurdag og sundag var 6070 mann ute med ordføraren i brodden og skuffa vegen millom Vehus og
Mosby, heilt ned til botnen og i en breidd av 2 ½ meter og i ei lengde av
ikring 6 kilometer. I går stod karane berhuva og arbeidde so sveiten rauk
av dei, heilt gratis. Sume gjekk heim fyrst i 9- tidi i går kveld og hadde
då ei mils veg å gå over heia i det uframkomelege føre. Dei gjekk på ski.
I dag er det ogso mange i arbeid og det er meiningi ein vil skuffe seg
fram heilt til Skarpengland og endå lenger uppover, so bilane atter kan
gå um nokre dagar. Det er godt gjort av folk i Øvrebø dette. Det røyner
på å skuffa vegen slik stig for stig, men hadde dei ikkje teke fatt på
denne måten, so hadde ikkje bilane kunna kome fram på lenge, avdi
snøen ligg meterhøg og fast og tung.
Me skifte i fyremiddag nokre ord med ordførar Ilebekk, som fortel at
folk i Øvrebø hev all ære av sitt arbeid med vegen. Dei kom ned til
Mosby i 7- tidi i går kveld men då var dei mest trota, so hardt hadde dei
slite. Sume stader måtte folk upp i skråningane og taka mot snøen for
å få han over fennene. Det var eit fælt arbeid. Ovanfrå hev ein no kome
til Skarpengland, og gjeng det godt vonar me å vera ved Skarpengland
herfrå i morgon kveld.
Mjølki hev me ikkje fenge til byen på 8 dagar no. Det vert å kinna smør
og bruka ho best ein kan. Laurdag fekk med posten frå fredag. Tvo gutar
gjekk på ski frå Mosby, og bar kvar sin tunge sekk på ryggen.
Laurdag måtte ein sjuk mann ned til Kristiansand. Han vart køyrd på
slede. Frå Skarpengland til Mosby brukte ein 5 ½ time. Hesten var då
mest utkøyrd. Men no vonar me å slå oss igjenom, dersom det ikkje
kjem meir snø. Skal det koma nytt snøfall, so vert det umogeleg.
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Kristen Ravnås
- banevokter på Setesdalsbanen
Gjenfortalt av: Emilie Marie Andresen
Kristen Ravnås f. 1851 jobbet som baneformann og bodde i Paulen.
Han var gift med Berte Olsdatter f. 1862. Som pensjonist flyttet han
og Berte til Kvarstein og bodde der sine siste år. Her er en artikkel fra
Agder Tidend 15. mai 1923.

Kristen Ravnås og kona Berte. Foto fra Agder Tidend 1923.
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Ein veltent banevaktar
Baneformann Ravnås som hev vakta dei styggaste plassane paa
Sætesdalsbana i 27 år fortel um mange fåretrugande situasjonar for
toget.
Hev du gjenge med Setesdalstoget so minnest du den stygge plassen litt
ovanfor Grovane stasjon, Vrengen de kallar. Der reiser fjellet seg høgt og
bratt med lause stein og tre etter sida, og nedanfor ser du den fossande
elvi som sprøyter upp mot jarnbanemuren. Der er so stygt at du syt
med å sjå ut gjenom kupevindaugo, men du kjem vel snaudt i hug kor
fårleg det hadde set ut for toget mange gonger um ikkje den vakne og
ihuga banevaktaren Ravnås på Paulen hadde sett over lina.
I burtimot 27 år vakta han det verste stykke på heile bana frå Grovane
og nokre hundrad meter ovanfor Løining stoppestad. No hev han slutta.
Siste gong han fór over og hadde tilsyn med dette fårlege stykke var
våren 1921. Her um dagen råka me honom og bad han fortelja litt frå
dei mange år han vakta lina og berga toget frå å gå i fossen.
- Folk som reiser med bana tenkjer lite på alle dei fårar som truger dei,
serleg um våren - og dei tenkjer vel enda mindre på den store flokk
dugande, plikttru og samvitsfulle arbeidarar og funksjonærar som gjer
alt dei kan for å avverga fåren so reisi kan verta so trygg og lagleg som
mogleg.
Den styggaste plassen eg vakta var Vrengen. Mest kvar vinter hoper
snøen seg saman der so toget vert sitjande fast. I dei fyrste åri eg var
banevaktar laut eg stå der kvar gong toget kom so det ikkje skulde gå
noko gale. Og det var vondt mange gonger. Men so fekk eg ei lita bu i
Vrengen med telefon både til Kristiansand og Røyknes som er næraste
stasjon ovanfor.
I Vrengen stig fjellet høgt upp, og haust og vår kjem bekken stri og stor
ned frå heidi, fløymer over jarnbanelina og øydelegg ho. Det gjeld då
å få stogga toget i rett tid og få vølt skaden so snart som mogeleg. For
nokre år sidan sprang den uppmura veggen ned mot elvi. Den måtte då
setjast upp att, og det var eit svært arbeid.
Eit stykke ovanfor Løining er jarnvegen overbygt. Her gjeng fjellet over
100 meter ende upp. For tvo, tri år sidan gjekk det eit stygt steinras på
denne staden. Raset gjenge straks før eg kom um morgonen. Eg høyrde
kor det dundra heilt frå Vrengen, men frå fyrsten av trudde eg mest
ljoden kom frå elvi. Der var då so mykje last og midt i flaumtidi. Men då
eg kom fram fekk eg sjå noko anna. Heile lina låg “hulter til bulter” so
langt som 40 meter. Det såg stygt ut. Hadde eg kome litt før vilde eg ha
gjenge med i raset. Og det var ei Guds lukka at ikkje raset kom i togtidi.
For heile toget hadde då vorte øydelagt.
Eg blokkerte straks lina og gjekk til Røyknes og samla folk. Ingeniørane
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ved Nomelandsanlegget stilla seg straks imøtekomande og eit
arbeidslag frå Nomeland reiste ut med toget som kom frå Byglandsfjord.
Det var dugande og ihuga karar, og alt same kvelden kunne toget
passera. Men det tok umlag 2 ½ månad før skaden var heilt reparert.
Eg kjenner det alltid på meg når det gjeng galt i Vrengen. Når ein hev
vore på ein plass so lenge som eg so lærer ein å kjenna forholdi nokso
godt. Og når bekkene i snøløysingi fløymer upp og elvi bryt og fossar
på, då kjem ulukka. Elvi kan i flaumtidi stiga høgt på ei einaste natt
og den gjeng lange stykke i ein einaste foss. Fyrst hev me den lange
Steinsfossen nedanfor Vrengen, so er det Kringsjåfoss eller Helvedefossen som han no eigentleg heiter, og nedanfor der att Urfossen like
ved Paulenbrui, der jarnbana gjeng over elvi.
Ein kveld var det liksom ein kvan sa meg at det vilde henda noko so
eg fekk ikkje ro heile natti. Klokka 4 um morgonen stod eg upp, kokte
meg kaffi og gjekk uppover på visitasjon. Då eg kom til Vrengen var
raset gjenge og lina øydelagt. Eg telefonera straks til Kristiansand
og råka rekneskapsførar Ski privat - då var klokka 6 um morgonen.
Distriktssjefen vart varsla og kom uppover med ekstratog. Grusvogner
blei køyrt upp og utbetringsarbeidet tok til.
Dette er berre nokre få trekk frå det vanskelege og ansvarsfulle arbeid
Ravnås hev havt. Mange gonger hev han stogga toget og berga det frå
ulukka. Han stod som ein mann på post og ærast skal han på sine gamle
dagar for truge og godt arbeid. Han er no i 72 års alderen. Med kona
hans hev han havt 9 born.

Setesdalsbanens damplokomotiv type XXI nr. 5 avbildet ved Grovane stasjon i
1962. Ukjent fotograf. Fotografiet tilhører Norsk Jernbanemuseum.
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Fjellrensk i Vrengen i 1895. Fotografiet er tatt av Ferdinand Køhn og tilhører
Norsk jernbanemuseum.

Bygging av forstøtningsmur i Vrengen. Fotograf: Ferdinand Køhn 1896-1900.
Fotografiet tilhører Norsk Jernbanemuseum.
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- Vi har et budskap,
sang Ellen Loland
Av: Morten Aslaksen
Ellen Loland sang om Jesus da jeg var liten på Vikeland Bedehus.
Hun hadde spilt inn plater, og hadde til og med sunget sammen med
Venneslatrioen. Hun var en lokal kjendis som vi var litt krye av.

Ellen sammen med Venneslatrioen.
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Ellen Loland ble født 2.januar 1948, og det var
Rudolf og Ruth Loland som var hennes foreldre.
Hun vokste opp i Lunden på Vikeland, og var en
av 6 søsken.
- Min far var søndagskolelærer. Han hadde en
evne til å fortelle så det var moro å høre på,
både på søndagsskolen og hjemme, mimrer
Ellen. – Når han hadde fri fra arbeidet var han
flink til å ta oss barna med på skogsturer, og
ellers lekte han gjerne med oss. Min mor gjorde
alt hjemmearbeidet og var en ordentlig sliter.
Å holde oss alle 6 barna med klær og mat, og skape hygge i hjemmet,
var en stor oppgave på den tiden. Men likevel var vennene til oss barna
velkommen i heimen, samt at alle mine foreldres venner ofte kom
innom. Jeg fikk en trygg og god barndom i en kristen og åpen heim.
- Det var en naturlig del av min barndom å være med på møter
både på bedehuset og i kirken. Andakter i hjemmet var fast ved
middagsmåltidene når alle var samlet, og gjerne søndag morgen ved
frokostbordet, forteller hun og fortsetter:
- Min interesse for sang viste seg allerede ved 2 års alderen, sa min mor.
- Jeg kunne sitte på husets gyngehest og synge alle versene på ”Fola,
Fola, Blakken”. Det sier vel også noe om at det var mye sang hjemme.
Min fars søster, tante Tuppen ( = Åsta Moseid) sang mye og spilte piano
til. Når vi var små tok hun noen ganger med meg og to av sine døtre ut
på møter for å synge.
- Det er ingen av søsknene mine som har sunget noe særlig offentlig,
men noen av søstrene mine har sunget i Vikeland Musikkor.
Som 10 åring lærte Ellen sine første grep på gitaren. Hun gikk på
gitarkurs på Hunsfoss skole der en som hette Gunhus var gitarlærer. Der
lærte hun de 10 første grepene. Senere har hun øvd og lært av seg selv,
og ved å se på andre hvordan de gjør det.
- Kort etter at jeg hadde gått gitarkurs ble jeg spurt om å synge på
kristne møter. Før jeg fikk min første gitar, lånte jeg min tantes. Hun
stemte den, før jeg gikk til bedehuset eller til bussen når jeg skulle ut og
synge, forteller Ellen. Det tok heldigvis ikke lang tid før jeg fikk min egen
gitar og lærte å stemme den selv.
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- Samme år, altså når jeg var 10 år, var det vekkelsesmøter på Vikeland
bedehus. Predikanten , Bernt Strai, hadde møter i flere måneder. Da
søkte jeg frelse, for jeg visste at jeg hadde syndet. Det Jesus gjorde
på Golgata fikk en stor betydning for meg, og det gledet meg å synge
om Ham på møter etter det. Jeg kunne bli spurt om å synge opp til 10
sanger på et enkelt møte. Jeg så at sangene berørte folk, så det gav meg
en ydmyk holdning overfor det budskapet sangen brakte. Jeg tror jeg
kan si at jeg alltid har hatt respekt for at det er Jesus de skal bli opptatt
av, og ikke meg som person.
- Da jeg var 13 år spurte Reidar Holberg om jeg ville synge inn plate
sammen med Venneslatrioen, som han var leder for. Han, og de to andre
i trioen, Bjørg Gundersen ( senere Øyna) og Reidar Arntzen, komponerte
egne sanger og melodier. Noen sanger laget de spesielt til meg. Vi sang
inn flere EP-plater. Den ene som het ”Vi har et budskap” ble hedret
med ”sølvplate”. Det vil si at det ble solgt mer enn 25.000 stk. av den.
Sølvplata ble overrakt ved en tilstelning i Samfunnshuset i Vennesla i
1986. Jeg husker ikke nå hvem det var som delte den ut der.
Venneslatrioen og Ellen Loland turnerte flere steder sammen. – Det var
veldig moro og inspirerende å være sammen med denne livsglade og
dyktige gruppen, sier Ellen.

Ellen spilte inn flere plater. 2 LP-plater og 5 andre (EP og SP’er) ble det
til sammen. På to av dem var hun helt alene. Den ene het ”Hør Jesus
atter kaller”. Den inneholdt 4 sanger, og alle var skrevet og komponert
av Reidar Holberg. Den andre het»Sangen er Jesus», hvor hun sang
gode sanger andre hadde diktet. På en annen sang hun sammen med
Vikeland Musikkor. Dette var ei singelplate med to sanger. Begge skrevet
og komponert av Reidar Holberg. I tillegg sang hun sammen med Bjørg
Nodland, Stein Magne Knudsen og Kai Karlsen på plateutgivelser.
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Tidsperioden med plateinnspillinger var fra Ellen var 14 til 20 år, altså
fra 1962 til 1968.
- Jeg syns det var veldig herlig å synge til god musikk, legger Ellen til.
I 1964 fikk Ellen halskatarr. Dette gikk selvfølgelig noe utover stemmen
hennes og hun fikk hjelp og undervisning til å øve opp stemmen igjen
av sangpedagog fru Schoder Dahl. – Hun synes jeg skulle lære å synge
opera, minnes Ellen, - men det var ikke min stil. Jeg ville fortsette med
det enkle, fortellende som jeg hadde begynt med.
Hele ungdomstiden til Ellen var spekket med sangoppdrag. All
fritid gikk til sang og musikk. I sommerferiene var de fleste dager
fullbooket. Hun nevner at hun har vært i de fleste krinker og kroker i
Vest- og Aust- Agder, mye i Telemark og en hel del i Rogaland. – Flere
steder ble vi i uker fordi der ble vekkelse. Jeg reiste flere ganger
sammen med forkynner Martin Omdal fra Vennesla. Og jeg sang på
landsungdomsstevner i regi av Indremisjonen. De ble holdt rundt om i
forskjellige store byer.
Jeg spør om det er en spesiell tur hun vil trekke fram, og da kommer det
raskt; - Dagene i Ålesund med Venneslatrioen sitter godt i minnet. De
hadde et spekket program til oss og vi nøt å få synge så mye sammen.
Fellesskapet vi hadde den gang var inspirerende med alvor og humor i
en god blanding.
Også noen turer til Danmark ble det for Ellen. Gjerne flere uker i strekk.
- En sommer møtte jeg så min tilkommende mann som var dansk. Det
var på en campingplass med teltmøter i regi av Danmarks KFUM /
KFUK, sier hun, med et smil om munnen.
De giftet seg i 1971, og Ellen har altså vært gift i 43 år. Ganske så
imponerende i dagens samfunn. Med unntak av to år i Norge, og to år i
Nederland da paret var engasjert i Den norske Sjømannsmisjon, har de
bodd i Danmark.
- Her i Danmark har jeg sunget i mange sammenhenger, forteller Ellen.
– Det har både vært som solist, sammen med min mann og i en periode
sammen med min svoger og hans norske kone. Nå for tiden deltar jeg en
hel del med sang i den lokale menighetens lovsangsteam. Det er stadig
en glede å formidle budskapet til liv og frelse.
Ellen og mannen har 3 barn sammen. Alle er aktivt med i kristent
arbeid. Datteren har ansvaret for lovsang og musikk i den menigheten
de tilhører i Fredrikshavn.
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- Noe som kan imponere og gjøre meg veldig glad, er når jeg hører om
folk som har fått hjelp gjennom min enkle sang. Tenk at mennesker kan
møte Jesus når vi synger og vitner om Ham. Det er stadig spennende å
være med i denne tjenesten, selv når en er blitt 66 år, påpeker hun.
På spørsmål om hun har sunget offentlig med andre sanger enn med
kristne tekster, svarer hun at på noen fester hadde de gjerne en avdeling
med ”hyggesanger”. Da var det spesielt et par jodlesanger og andre
med allment hyggelig innhold. – Jeg opptrådte aldri i anledninger der
jeg ikke skulle synge kristne sanger. Det var som regel i kirkelig regi,
eller til 17.mai, St.Hans-aftener, firmafester, torgmøter og utendørs
arrangementer, forklarer Ellen.
Jeg spør om hun har hatt kontakt med folkene i Venneslatrioen etter at
hun flyttet til Danmark.
- Jeg har møtt dem flere ganger både i Vennesla og her hos oss på
”farmen”. Nå er jo dessverre både Reidar Arntzen og Reidar Holberg
døde, men for få år siden sang jeg et par sanger sammen med Bjørg
Øyna og hennes sønn her på gården for en haug med mennesker fra
Blå Kors som var på besøk. Det gav liksom et tilbakeglimt til tiden med
Venneslatrioen. En veldig minnerik tid.
Om jeg har savnet Vennesla? Hun gjentar spørsmålet mitt og smaker litt
på det før hun svarer.
- Jeg har nok det. Men jeg har så mye familie der at det blir mange
besøk i Vennesla. Min far og jeg kjørte ofte på turer rundt i bygda, så jeg
fikk fulgt med i alle de nye byggeområdene. Det er også helt nødvendig
med en tur i sentrum når jeg er hjemmom. Ja, jeg kaller Vennesla ennå
for min hjemplass, for det er der mine røtter finnes. Der skjer store
forandringer i bygda, men jeg synes stadig det er godt å se kjente
og kjære steder, og jeg nyter de mange naturinntrykkene jeg får for
eksempel langs Otras bredder. Så jeg slutter meg gjerne til venneslavisa
som sier: ”Kjyde ikkje andre, så kjyde mi sjæl”.
Ellers kan jeg bare si at gleden i å synge er like stor nå som i
ungdomstiden. Sangen ligger forankret i mit hjerte, så den blir vel ved så
lenge jeg er her på jorden. Så fortsetter jeg deretter i Himmelen!
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Flyet på Otra
9.april 1940
Kilder: Kristian Tharaldsen og Stein Gulli (Borre Historielag)
I fjorårets utgave av årsskriftet skrev Olav K. Eivindson om ”Sine
minner fra krigen”. Der nevnte han at ”flere norske fly hadde landet ved
Kvarsteinbroa”. Kristian Tharaldsen mener det bare var et fly som landet
der.

- Flyet som lå på Otra ved Kvarsteinbroa 9.april 1940 var et seilduksfly
av typen MF-11, forteller han.
Dette var en ”dobbeltdekker”, og det var bygd ved marinens flyfabrikk
i Horten. Panthermotor nr. 17 ble montert i disse flyene, og F-332,
som var navnet på det flyet som landet på Otra, var første gang i luften
28.april 1938. Motoren fikk flyet opp i en hastighet over 200 km/t, men
det tok hele 22 minutter å få det 3 tonn tunge flyet opp i en høyde av
4000 meter. F-332 hadde mange rekognoseringsoppdrag for Marinens
flyvåpen og hadde pr. 1.januar 1939 logget hele 567 turer i luften.
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8.april 1940 fløy F-332 over
havområdet utenfor Lillesand
og de om bord observerte at
transportskipet ”Rio de Janeiro”
var skadet og sank. Overlevende
svømte rundt i havet sammen
med vrakrester. Flyets mannskap
fikk varslet, slik at skip i området
ble omdirigert mot havaristen.
Av skipets 1100 ombordværende
ble kun 119 reddet.
Om morgenen 9.april var det tåke ved Kristiansand og vanskelig for
flyene å gå i luften. F-332 fikk ekstra vanskeligheter da det skulle ned
av beddingen. Knut W. Nordahl, som befant seg i et av de andre MF-11
flyene beskrev situasjonen slik:
“F-332 fikk problemer på beddingen slik at starten ble noe forsinket.
Så smalt det to skudd fra Odderøya fort og krigsflagget gikk til topps.
5 sekunder senere var luften et hylende helvete av eksploderende
granater. På F-332 hang en mitraljøse seg opp og mens flammene sto
ut av munningen, gikk kulespruten over hodene på 40 mann som enten
kastet seg på sjøen eller nesegrus på bakken. Flyet løsnet fra trallen og
Panthermotoren brølte på sitt ytterste for å få fly og mannskap i luften.”
F-332 kom seg til slutt i luften, men de 3 MF-11 flyene måtte trekke
seg tilbake og fly innover landet mot Mosby. F-332 støter da på et nytt
hinder idet en bonde på Stray tror flyet er tysk og begynner å skyte på
det. Flyet må da lande på Otra ved Kvarstein bro.
Tharaldsen forteller at en av de som bor i nærheten, Kaare Rosseland,
som senere eier Mosby Transportforretning, hjelper til å dekke til flyet,
slik at det skal stå trygt, mens mannskapet sjekker om det kan fortsette
ferden. Denne historien bekreftes av Synnøve Rødal, som forteller at
mannen Kåre bodde på Skogskolen (”Torheim”) og så hendelsen selv: –
Imens Rødal og naboen stod der, fikk de se et lite norsk fly komme opp
gjennom dalen og lande på elva ved jernbaneundergangen. De gikk ned
og fikk se dobbeldekkeren som lå på elva.
I boka ”Sølvtråden”, som Arnfinn Sagedal skrev i anledning Vennesla
kirkes 150 års jubileum i 1980 står følgende på side 158: - Ved
Kvarstein bro var det et norsk fly som la seg på elva 9.april 1940”.
Kristian Tharaldsen og Helge Wennerberg befant seg ved elva og så selv
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flyet, men de ble anmodet om å ta dekning i tilfelle
det kom flere fly. - Det kom et fly lavt over Saga, rett
der kraftledningene går i dag. Dette landet ikke, men
fløy videre med kurs i retning av Ravnås, forteller
Tharaldsen.
Dette var muligens et av de andre MF-11 flyene.
Også Johnny Løyning, som var under evakuering til
Birkenes, bekrefter at han observerte et fly som kom
fra Kjevik i retning Mosby 9.april 1940.

Kristian
Tharaldsen

Hva skjedde så videre med F-332?
De tre MF-11 flyene fløy videre til Hægeland. F-332 etter en dramatisk
avgang blant isflak i Otra. Men fienden var like i hælene, så flyene måtte
videre til Bygland. Lensmannen der likte ikke at bygda fikk besøk av
disse flyene og mente dette tiltrakk seg krigen til stedet, så han ba dem
flytte seg videre. De lettet derfra og fløy til Tinnsjøen i Telemark. Der
ble et av flyene ødelagt. Like etter forflyttet F-332 seg til Møsvatn, litt
lenger vest i Tinn, og der var flyet 14.april 1940, ført av kvartermester
Einerkjær.
To andre MF-11 fly kom også dit. De ble malt hvite for vinterkamuflasje,
og de ville over til Vestlandet for å fortsette kampene der. Men sterkt
snøfall hindret flyene å komme i luften. Dagene gikk.
Den 21.april lettet to av MF-11 flyene. Kvartermester Einerkjær i F-332
var klar til start da det plutselig kom et tysk Heinkel HE111 fly susende
over isen med ildsprutende mitraljøser. Einerkjær forsøkte å besvare
ilden med flyets mitraljøse, men tyskernes ildgivning ble for stor og han
fikk kastet seg ned i en issprekk da fiendens bomber begynte å hagle.
Da det hele var over, hadde bombene av en eller annen grunn ikke
eksplodert. Men, flyet stod i brann. Da isen smeltet, sank de utbrente
restene av flyet og ble liggende på 11 meters dyp.
Panthermotor nr. 17 (og resten av vraket av F-332) ble liggende 31 år
i Møsvatn før konservator Thoresen ved NTM organiserte en heving av
vraket. Den 18. juni 1971 var Einerkjær igjen tilbake på stedet sammen
med Flyfabrikkens tidligere direktør Johan E. Høver, tidligere sjef for
Marinens Flystasjon Kristiansand; E. W. Eliassen, konservator Thoresen,
minedykkere fra Håkonsvern under ledelse av kpt.ltn. Per Berg samt en
engere krets entusiaster fra Norsk Flyhistorisk Forening.
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Gården Heisel
i Vennesla
Av: Magne Aagesen Lindekleiv

Jeg har notert litt av det jeg husker, og som er blitt meg fortalt etter min
bestefar Ole Kristian Wehus.
Ole Kristian Wehus ble født på Wehus i Øvrebø 29.desember 1864.
Omkring 1890-tallet flyttet han til Ludeflaten i Vennesla, hvor han
traff Inger Gurine Jonsen som han senere giftet seg med. De fikk åtte
barn sammen, min mor Martha Katrine ble født 14.april 1894. Hun
ble konfirmert i Vennesla kirke i 1908. Det var på denne tiden bestefar
kjøpte gård på Wehus i Øvrebø. Her bodde han til Heisel-gården kom for
salg omkring 1918. Bestefar drev gården sammen med Anders Ravnås,
men senere overtok han driften alene.
Jeg er født i 1933 og vet selvfølgelig ikke mer enn det som er blitt meg
fortalt. Heisel-gården var på den tid etter forholdene en ganske stor
gård, med grenser mot Moseid i nord, mot Ravnås i sør, og mot Øvrebø-
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gården i vest. Dette var jo i en tid uten elektrisitet, så bestefar mente
det var fornuftig å satse på vannkraften. Han ville forkorte avstanden til
skogen, Rauarbekken og Sydestad, og gikk derfor i gang med å bygge
ny veg til Sydestad. Jeg tror han i ettertid måtte innrømme at dette var
en dårlig investering
Porsmyr
Bestefar mente altså at vannkraft var løsningen, og da måtte han ha litt
vannreserve. Han fikk med seg Sandell, som egentlig kom fra Sverige.
Sandell hadde giftet seg med Ingeborg Senum, og bodde på Skjebbua.
Sandell var en erfaren anleggsmann og forsto seg på både veiarbeid og
dambygging.
Ole K.Wehus (29.desember 1867-28.
mai 1943) og konen Inger Gurine Wehus
(30.april 1873-4.september 1937).

Min far, som var med som
hjelpemann, kunne fortelle at det
var ikke alltid bestefar og Sandell var
enige når det gjaldt arbeidet. Sandell
var fagmann, og bestefar som selv
mente han kunne det meste. De
fleste mente nok i ettertid at han
burde ha hørt mer på Sandell. Et
eksempel på dette var da Sandell
mente at stemmen på Porsmyr
burde støpes 20-25 cm høyere, for
dermed å kunne gi et visst antall
kubikkmeter mer. Sandell mente det ville koste så lite, men gi mye.
Bestefar sa nei. Så vidt jeg har skjønt så var der vannhjul med skovler,
både i bekken ved Gråderen, og bak løa på Heisel. For å få vannet frem
til Heisel gård måtte det bygges trerenne fra Rauarbekken til gården.
I Gråderen var det et lite sagbruk, og på Heisel var det jo treskeverket
og kastemaskinen som skulle drives. I min barndom mener jeg å ha sett
rester etter noe av dette. Det ble ikke så lang tid at bestefar fikk noen
glede av investeringene, for bare få år etter gjorde elektrisiteten sitt
inntog, og da var det meste avleggs.
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Familien samlet på Heisel i 1937. Fra venstre Johan, Elisabeth, Martha, Ottar,
far Ole K.Wehus, Karl, Alvilde og Arne.

Sydestad (buhus og tømmerkoie)
Sydestad lå på toppen av bakkene som gikk fra Gråderen til Sydestad.
På toppen av bakken var det et buhus og en liten seter. Det ble egentlig
aldri kalt for seter, men i min barnslige fantasi var det slik en seter
skulle se ut. Her ble buskapen sluppet ut om våren, og hentet hjem
om høsten etter en lang sommer. Det var nok mange ganger strevsomt
for kvinnfolka som hadde jobben med å melke kyrne både morgen og
kveld. Sydestadkleivene var veldig bratte og tunge å gå.
Tømmerkoia («hybelen» ble den ble kalt) lå et par hundre meter lenger
inne langs bekken, og ble brukt av skogsarbeidere som var leid inn. Jeg
vet ikke om den ble brukt til overnatting, eller om det var bare det som
i dag blir kalt hvilebrakke. Jeg husker min mor fortalte om en navngitt
mann som hadde tilhørighet her fikk betennelse i et lite sår hvor der ble
blodforgiftning, og livet var ikke til å redde.

56

Slåtte på myrene
Jeg kan ikke huske at jeg har hørt hvor mange kyr de hadde på gården,
men det var mange nok til at det måtte gjøres en ekstra innsats for å
komme i gjennom «vårknipa». Da var det gresset på myrene som måtte
slåes og settes i stakker, og senere kjøres hjem på vinterføre.
Min far som i en tid var med å hjalp til på gården, kunne fortelle en del
fra denne tiden. Som ung gutt var jeg med ham rundt på de forskjellige
myrene hvor han i ungdommen hadde vært med på «myrslåtta».
Jeg husker noen navn, blant annet Tosten, Burmann og selvfølgelig
Kringlemyrene. Dette var steder hvor det ble slått, og jeg synes å ane
litt romantikk da han fortalte om når ungdommen var sammen i disse
sensommerdagene. Han var jo selv gårdsgutten som gikk av med eldste
dattera til bonden.
Hytta som Ole K. Wehus begynte å
bygge i 1940.

Dette som jeg til nå har fortalt
ligger en tid før jeg ble født, så
det er gjenfortalt etter hva jeg
har hørt av mine foreldre og
andre. Jeg kunne fortalt mye som
ikke er fullt så interessant fra
min egen barndom på 1930-40
tallet. Jeg nevner bare: Fisking i
Rauarbekken, bading i dammene, vedhugging under krigen, og om hytta
som bestefar begynte å bygge på etter okkupasjonen i 1940. Den var
tenkt som et tilfluktssted for hele familien. Så gammel og skrøpelig som
han var greide han å få hytta nesten ferdig før han døde 28.mai 1943.
Jeg kan heller ikke la være å nevne et par personer som vi alltid møtte
når vi var på vei innover dalen mot Stølen, det var Theodor Hagen og
Lars Sagås. Disse to drev med skogsarbeid med hver sin hest, på hver
sin teig. Disse kunne det være skrevet mye om, men det får bli en annen
historie.
Forklaring på noen stedsnavn.
Sydestad: Sommerfjøset som lå på toppen av Sydestadkleiva.
Gråderen: Et lite sagbruk som lå i bunnen av Sydestadkleiva.
Postmyr: Myr som ligger ca. 2-300 meter inn forbi Sydestad, på en høyde på
høyre side av skogsveien.
Hybelen: Tømmerkoie lå litt lenger inne på høyre side.
Rauarbekken: Bekken som går fra Støletjern til elva (Otra) ved Sagjordet.
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Jentane på salen
Av: Aud Venke Renstrøm Brulid
Temaet i kveld har vi kalt “Jentane på Salen”. De ble også kalt
“Salsjentane”.
Disse kvinnene var med helt fra begynnelsen da fabrikken starta opp i
1875. Da var fabrikens navn Otterelvens Papirfabrikk, som noe senere
fikk navnet Hunsfos Fabrikker.

Et betydelig innslag av kvinner var i arbeidsstokken. Flittige
kvinnehender måtte til. De satt med gammelt tøy, tok bort knapper,
glidelåser osv. Det måtte sorteres godt, det skulle kokes og males opp.,
fibrene i tøyet ble brukt som armeringsmasse i papiret.. Senere ble
cellulose erstattet som armeringsmasse. Men også her krevde det flittige
kvinnehender. Det var i renseriet det var bruk for dem. På et bredt
transportbelte ble flisen renset for bark og kvist, store flis og andre
fremmedelementer.
Ei av disse kvinnene, Sofie Askedal, forteller at på sorteringssalen var
det veldig uryddig og skittent. Der arbeidet det mange kvinner. Unge
jenter og også mange husmødre.
Så skal vi en god del år fram i tid. Da var alt blitt nokså annerledes når
det gjaldt det maskinelle på fabrikken. Men her igjen måtte fabrikken ha
kvinnelig arbeidskraft.
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Sortersalsjenter fra 1932. Første rekke fra venstre: Magdalene (Magga)
Sakariassen Kruse, Martha Friberg Falander, Astrid Tønnessen, Magnhild
Berntsen Endresen, Ragna Back, Ukjent, Synnøve Berntsen Lund, Agnes
Holberg. Bak fra venstre: Agnes Berquist Lie, Gudrun Bjørnstad, Gudny Andersen
Svendsen, Ukjent, Agathe Karlsen, Karen Pålsen.

Jeg intervjuet tre av disse flotte jentane som ble mine informanter om
sitt yrkesaktive liv på Hunsfos Papirfabrikk. Disse er: Mona Honnemyr
Bjørk fra Vennesla, Else Gustavsen Lie fra Tromøy og Borgny Løvdal
Mangseth fra Lyngdal.
Else fortalte at hun var 17 år da hun kom til familie i Vennesla, og et
hybelliv startet for meg. Utreisetrangen var stor kan du tro, se nye
plasser og nye steder, og ikke minst nye mennsker.. Noe arbeid måtte
jeg jo få meg, og det ble Høie Tekstilfabrikk aller først. Der likte jeg
meg slett ikke, mørkt og utrivelig var det der. Neste skritt var å gå ned
til Hunsfos Papirfabrikk og spørre om arbeid der. Jeg fikk et positivt
svar som jeg ble veldig glad for. Min første arbeidsdag på Hunsfos var i
Gamlesalen i 1956 under opplæring av Karen Pålsen, ei dyktig dame.
Arbeidet der syntes jeg var svært vanskelig, men det kom seg etter
hvert, og ganske fort ble det akkordarbeid.
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Staben i Sortersalen ca. 1960.

Mona Bjørk begynte også i Gamlesalen i 1954, også hun under
opplæring av Karen Pålsen. Jeg husker at i begynnelsen var det litt til og
fra etter som fabrikken hadde bruk for oss. Lønna var kr. 3,70 i timen.
I akkorden var det å stå på for fullt, og vi syntes da at vi tjente godt.
Arbeidstøy og sko fikk vi som var veldig greit å ta på seg i jobben vår.
Hunsfos Arbeiderforening hadde hytte ved Oggevatn som bare ble
kalt Hunsfoshytta. Den ble lite brukt, og det ble bestemt at den
skulle leies ut for ti år av gangen. Det ble loddtrekning, og den glade
vinner det blei mæ, smiler Mona. Hytta ble mye brukt av oss i årene
fremover. Hunsfosheimen og Vesøya var også feriesteder som Hunsfos
Arbeiderforening disponerte.
I senere år gikk jeg over i lettere jobb som var å se på arkprøver som
skulle ut til kunder. De ble gjennomlyst, ingen feil måtte det være.
Det skulle være av beste kvalitet. Jeg minnes godt da en del mannlige
ansatte måtte ut i rep-øvelse i militæret. Da ble det mangel på folk ved
maskinene, helst i saksene. Flere av oss jentane overtok her, for dette
kunne vi like godt som menn. De siste som var der av de kvinnelige
ansatte mens jeg var der, var Karen Bergstøl, Tone Skomedal, Inger Britt
Høyåsen og Mona Bjørk.
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Borgny Løvdal Mangseth er Lyngdalsjente og kom til Vennesla med sin
mann Henry Mangseth i 1960. Hun begynte på Hunsfos Fabrikker i
1962. Her forteller Borgny om den første dagen på jobb i Gamlesalen:
“Å-du-å-du for et mareritt det blei for mæ. Æ va dødstrøtt å heilt gåen
då æ kom heim. Æ sa te Henry, aldri ein da meir der! Min svigermor
Sigrid som hadde vært på Salen i sine unge år, ho sa te mæ: Å jau då,
du kjeme te å møde opp i mårra au. Henry trøsta mæ og sa: Prøv iallfall
ein da te, bli det lige ille då så ser mi det an.”
Det ble til at jeg gikk likevel, for en Lyngdøl kan slett ikke gi opp. Jeg kan
huske at jeg var forferdelig nervøs på vei ned til fabrikken. Men heldigvis
gikk det som det ble sagt, alt gikk lettere etter hvert. Opplæringa av
å spre papiret i vifte gikk mye ut over håndleddet til å begynne med.
Vi holdt for fast til vi kom inn i teknikken med å spre “vifta”, forteller
Borgny.

Fra “Mimrekvelden 25.09-2014. Fra venstre: Aud Venke Renstrøm, Else Lie,
Mona Bjørk, Borgny Mangseth. Foto: Vennesla Tidende/Stine Elise Sotnedal
Myhre.

Jeg var også ansatt i Vakta fra 1981, og kom bort i mange som hadde
skadet seg. Jeg kan huske spesielt en gang to menn kom med en person
på ei båre. Han hadde kommet borti en maskin og skadet armen stygt.
Det blødde fælt, men de to mannfolka bare for på dør så jeg ble helt
alene med han. Jeg var rasende på de to feige mannfolka. Jeg fikk
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selvfølgelig ringt til lege og ambulanse med en gang. Han fikk et langt
sykehusopphold, men kom tilbake til Hunsfos, så det gikk godt. Men at
de to som kom ned i Vakta med han og satte han bare ned til meg og så
stakk av, det var vondt å glemme.
Vakttjenesten ved fabrikken var helkontinuerlig besatt. To døgn vakt, to
døgn fri. Borgny forteller videre om en episode som fant sted da hun var
ansatt i Vakta. En kar som jobbet i rullepakkeriet (dette hendte forresten
ved en høytid) var litt i “godlag” som vi sier. Der er lim på disse rullene,
og plutselig fikk han en overhaling og deisa rett oppi limet. Etter det la
han seg til å sove i Rimsbua. Da han våkna og stod opp kan en tenke seg
åssen han så ut, med rimsen over hele han. Jeg lo og lo, det var som en
fugl Føniks som skulle til å fly sin vei.
Senere ble det sentralbordet for meg med utdeling av lønninger og
sortering av all post til fabrikken. Jeg avslutta min jobb på Hunsfos
Fabrikker i 2006. Da hadde jeg vært ansatt der i 44 år, sier Borgny
Mangseth til slutt.
I Sorteringssalene var der ca. 80 personer til sammen oppe og nede.
Gamlesalen var nede og Nysalen var oppe. I “vifta” som ble holdt ble
arkene tellet. 4 ark i ett kast (de ble kalt det). 125 slike kast ble til et ris
på 500 ark. Det var et svært tungt arbeid.
De som sto for opplæringa av jentane på Salen var Karen Pålsen, Hilda
Rasmussen, Ågot Wennerberg, Else Askedal og Lisbeth Axelsen som var
oversortererske.
Valter Gunnufsen, Torbjørn Jeppestøl og Henry Hagen kom med papiret
til sorteringsbordene. Da var det bare å stå på da vi hadde akkord. Av
og til måtte vi hente papiret selv, da hadde vi favnen full. A du og du
så tungt det var, det kan du tro. Det gikk jo ut over rygg og armer, og
en del sykefravær ble det jo selvsagt. Fra saksene (skjæringa) kom det
kasser med papir. Noe var var bra, noe var det rynker på, ofte hvert
fjerde ark. Ut måtte det. Vrakpapiret måtte ut i “fillehaugen” som senere
ble oppmalt.
Silkepapiret gikk til innpakking av frukt, store ark til frisører,
skolemateriell osv., og legger Mona til; papiret som ble brukt til
ukeblader var fra Hunsfos Fabrikker. Det er det sikkert ikke så mange
som vet.
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Noen menn hadde sin egen sjanger når det angikk oss kvinnfolk. Vi ble
hardhudet etter hvert med det, og vi tok sannelig godt igjen, kom ikke
der nei.
Det var veldig strengt med stempling inn og ut og i pausene. Han sto
alltid der for å se at alt gikk som skulle, vi syns det var ille. Hendte det at
vi kom 2 – 3 minutter for sent var han og klagde med en gang. Senere
kom en annen og alt ble mye bedre for oss.

Matpause. Fra venstre: Ingjerd Grosås, Tordis Verås, Ukjent, Ingebjørg Halland,
Sigdis Reber.

Når det gjaldt kjærlighet var det ei som uttalte (hun sto og telte for
harde livet): “Å nei, mi he ikkje tid te det derre”! Men der tok hun feil.
Det var mange som fant si jente der, og mange som fant sin mann. Else
fortalte at vi så nok etter karane da de gikk forbi oss i matpausene. Det
ble blikk utveksla og Amors piler traff Øystein – og det ble oss.
Mona traff sin Thorleif på en dans samme året han kom til Hunsfos fra
Eidsvold. Der og da tentes gnisten mellom oss, og det ble vi to.
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Omkring 1990 var det mer eller mindre slutt på all sortering, men
fortsatt var det noen kvinner i arkproduksjonen, pakking av papirprøver
osv. Kvinner kjørte skjæremaskinene og A4-linjen på lik linje med menn.
Heldigvis hadde de nå fått samme betingelser og rettigheter som menn
med hensyn til lønn og ansettelsesforhold.
Mine tre informanter sier til slutt: Det var fine og artige år vi hadde ved
Hunsfos Papirfabrikk. En kjempeflott arbeidsplass og godt samhold. Et
inkluderende og hyggelig fellesskap i pausene.
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Plassen som forsvant

Nabben (Røllend under Kvarstein, Gnr.2 Bnr.29)
Av: Yngvar Hannevik
De fleste litt eldre mennesker husker det koselige huset som lå i
«Nabbesvingen» på Kvarstein. Huset lå der omkranset av en pen velstelt
hage med mange frukttrær.
Dessverre måtte plassen vike for en ny og bedre vei, og nå er det ikke
lenger noen synlige merker etter dette stedet.
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Nabben
Huset på Nabben skal ifølge «Norges Bebyggelse» være oppført omkring 1880.
Huset sto litt nord for den gamle skolen på Kvarstein. Rundt 1915 ble det gamle
skolehuset flyttet til Tjovemoen ved Hunsfoss.
Det har vært forskjellige eiere av Nabben fra huset ble bygd.
Opprinnelig var det en husmannsplass eid av Ole Johan Quarstein (urmakeren
på Kvarstein, på bnr.1). Henrik Olsen er nevnt som husmann her i 1880. Han
var bror til Ole Olsen Røllend (Ola Høyland som hadde sin butikk like ved), og
Gunvald Olsen på plassen Blåsen.
16.september 1893 blir plassen frikjøpt av Jakob Andreassen for kr.300.
Jakob Andreassen var søskenbarn til Henrik, Ole og Gunvald Olsen. Han var
fra plassen Skjøyden på Kvarstein, og var gift med Helene Olsdatter (Lena) fra
Horrisland i Øvrebø. Jabob dør allerede i 1894, og i skjøte fra skifteforvalteren i
Jakob Andreassens dødsbo ser vi at Knud Andreassen Vigeland kjøper plassen i
1896 for kr. 940.
3. desember 1900 finner vi tinglyst skjøte fra Knud Andreassen til Anders
Kristensen Hemmesaugland for kr. 1600. Anders kjøper senere bnr.24 på
Kvarstein. Han var for øvrig svigerfar til lærer Helge Rosenberg.
4.oktober 1902 finner vi en tinglyst skjøte som viser at Anders Kristensen selger
plassen til Bernt Samuelsen for kr.1800.
Fra 1902, og frem til eiendommen ble revet på grunn av veiutvidelse, var den i
eie hos samme familie.
Bernt Samuelsen
Han var fra Aa i Lyngdal, født 7.oktober 1857. Han var sønn til Samuel Nilssen
(f.1802) og Gunhild Olsdatter (f.1820). I 1900 bodde Bernt og Anna Samuelsen
på Fenstad, han står da oppført som steinarbeider. I 1902 kjøpte de plassen
Nabben.
Under ser vi folketellingen fra 1910. Her står Bernt Samuelsen oppført som
sagbruksarbeider, huseier og renterist. De har fire små barn, Sigurd, Teodora
(Dora), Agnes og Bjarne.
Navn

Fødselsdato

Bernt Samuelsen

Anna Samuelsen
Sigurd Berntsen
Bjarne Berntsen
Teodora (Dora)
Berntsdatter
Agnes Berntsdatter

66

Fødested

07.10.1857

Familiestilling
Aa, Lyngdal hf

Sivilstand
g

10.03.1862
11.05.1901
30.05.1906
16.08.1902

Vigmostad
Vennesla
Vennesla
Vennesla

hm
s
s
d

19.12.1903

Vennesla

d

Yrke

Bostatus
b

g
ug
ug
ug

Fhv.
sagbruksarb.
Huseier,
rentenist
Husgjerning
Ingen
Ingen
Ingen

b
b
b
b

ug

Ingen

b

Anna Samuelsen var født i Vigmostad
lenger vest i Agder.
Hun var søster til Marie Salvesen Aas
i Skåra oppe i Åsbygda.
Marie Salvesen var mor til Hansine
(gift med Adolf Ellingsen), Sofie
(gift med Olav Homme) og Anton
Andreassen Aas (far til Arne og
Sverre Aas). En annen sønn hadde
emigrert til USA. Han kalte seg Jørg
Vigeland og ble en kjent lege i sitt
nye hjemland.
Marie Hansdatter (f. 4.oktober
1850) og Anna Samuelsen var født
på gården Braadland. De var døtre
til Hans Olsen og Torbor Olsdatter
Rødland. En av deres brødre, Ole
Tobias Hansen Brodland, emigrerte
til USA som 18-åring, og ble pastor i
sitt nye land.

Anna Samulesen
På Kvarstein ble Anna Samuelsen brukt av mange som lokal »jordmor». Når
tiden var inne ble hun budsendt, og det var alltid trygt og godt når hun kom.
Datteren Agnes forble ugift og livnærte seg som syerske.
Sønnen Bjarne Berntsen overtok huset i 1925
Han arbeidet i store deler av sitt liv på Høye fabrikker (stolstiller).
Bjarne Berntsen giftet seg i 1945 med Ingrid Tønnessen(f. 28.08.05), datter til
garver Peder Tønnessen og Marie Sofie (født Knarrestad i Tveit) fra Kristiansand
Ingrid Berntsen var yngst av 8 søsken, flere av brødrene hadde hatt et eventyrlig
liv som sjømenn.
En av brødrene Gerhard Tønnessen hadde vært skipper på flere seilskuter, han
seilte ute under hele første verdenskrig.
En annen av brødrene, Kristoffer Tønnessen døde i Rio de Janeiro, broren Aage
Tønnessen døde i Australia i 1964.
Barna til Ingrid og Bjarne:
Agnes Marie Berntsen(f. 08.08.46)
Steinar Berntsen (f.26.11.48)
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Bjarne og Ingrid hadde sine beste venner i nabolaget, Arna og Jørgen
Reinhardtsen. Utallige bilturer og gjensidige besøk til hverandre varte livet ut

Bjarne Berntsen

På slutten av 1960-tallet måtte
Bjarne og Ingrid flytte fra Nabben,
huset skulle rives for veiutvidelse.
Ingrid og Bjarne flyttet da til
Kristiansand.
Bjarne lengtet alltid tilbake til sine
barndomstrakter. Hver gang han var
tilbake på Kvarstein for å besøke
Arna og Jørgen måtte han ned der
huset hadde stått. På andre siden av
elva så han over på det kjente synet
av Ravnaasheia. Da siterte han ofte
dikteren Åsmund Olavsson Vinje: ”No
ser eg atter slike fjell og daler, som
deim eg i min fyrste ungdom såg” .
Da kom det alltid en tåre i øyekroken
til Bjarne.

Teltlivets gleder.
Fra venstre Arna
Reinhardtsen, Ingrid
Berntsen og Bjarne
Berntsen
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For 50 år siden…
- Hunsfos Fabrikker 1964
Samlet og redigert av: Alf Melling
Fra styrets beretning:
Vanskelige forhold i treforedlingsindustrien, det
er overkapasitet med et tilhørende prispress.
Produksjonsinskrenkninger har imidlertid ført til
bedre balanse mellom produksjon og forbruk.
Det er en økende disharmoni mellom innenlandsk
kostnadsutvikling og markedets priser.

Gode verdenskonjunkturer har preget 1964, dette har ført til bedre
etterspørsel etter våre produkter. Britisk importavgift på 15% uroer.
Vi har hatt full produksjon i alle avdelinger gjennom hele året, og
sommerferien ble avviklet uten driftsstans.
Produksjonen av tynne MG-kvaliteter er høyere enn tidligere. TH
trykkpapir utgjør fortsatt hovedtyngden av produksjonen (45,5 % mot
52,7 % i 1963)
Ca. 85 % av produksjonen eksporteres, herav 50% til Fellesmarkedet.
Innføring av tollbarrierer kan få negative konsekvenser for vår industri
Ved årets slutt var det i alt ansatt 933 personer i selskapet, det betyr
en nedgang på 64 ansatte i løpet av året. I lopet av de siste 3 årene er
antall ansatte redusert med 173 personer.
Omstningen ble 78 mill. kroner , med et overskudd på 0,59 mill. kroner.
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Produksjon
Resultatet er, både for cellulose
og tremasses vedkommende,
ny produksjonsrekord. For
papirproduksjonens vedkommende
(tonn) er det vårt nest beste resultat,
bare overgått av resultatet i 1961.
En av grunnene til at papirproduksjonen ikke er høyere, skyldes de
sterkt stigende kvalitetskrav som markedet nå er preget av, samt det
forhold at produksjonen av tynne MG-kvaliteter, som produksjonsmessig
er meget tidkrevende, var langt høyere i 1964 enn i de foregående år.
Markedet har i 1964 vært bedre enn på lenge, og ordrebeholdningen
har vært forholdsvis god hele året. Det har bidratt til en rasjonell
utnyttelse av produksjonsutstyret. Omsetningen, 78 mill kroner,
representerer en økning på 7,7% i forhold til 1963, mens produksjonen
steg med 6,7%. Dette kan tilskrives gunstigere kvalitetssammensetning.
Den friskere tonen i markedet ga ikke utslag på prisene før mot slutten
av året.
Tømmer
Heller ikke i 1964 var det nødvendig å importere tømmer. Dette skyldes
de prosess-omlegginger ved vår bedrift som gjør at vi, i tillegg til gran,
også kan utnytte furu og løv.
Vi konstaterer at sammensetningen av våre tømmerkjøp i dag er en helt
annen enn for bare 3-4 år siden, da gran rådde grunnen alene. Dette
fremgår av følgende tabell:
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En fortsatt utvikling i denne retning skulle være i alle parters interesse.
For vårt vedkommende er siktepunktet å kunne overta mest mulig av
våre tømmerdistrikters avvirkning.
Årets forhandlinger om tømmerprisene resulterte i en vesentlig
prisforhøyelse for midtmålt gran og furu. For løvtømmer avtales prisene
denne gang lokalt.
Vi bruker i overkant av
200.000 m3 tømmer i året.
Dette tallet sier kanskje ikke
så mye, vi vil derfor prøve å gi
leseren en oppfatning av hvor
mye tømmer dette egentlig er.
200.000 m3 utgjør over 2
millioner enkeltstokker. Hvis
disse legges etter hverandre,
5 i bredden, vil de nå fra
Hunsfos til Nordkapp.
Kongens fortjenstmedalje

Direktør Borgen flankert av de to hedrede, Gerhard Andersen t.v. og Erling
Sakariassen t.h.
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På ny er to på Hunsfos hedret med kongens fortjenstmedalje.Denne
gang gjaldt det formann Gothard Andersen og mekaniker Erling
Sakariassen.Medaljene ble overrakt ved en tilstelning til ære for dem
på Ernst Hotell i Kristiansand fredag 17. april.Til stede var de to
hedredes nærmeste familie, representanter for bedriftsledelsen og for
Arbeiderforeningen.
Direktørskifte
Adm. dir. Gunnar Borgen avgikk
ved døden den 25. juli. Som
ny adm. dir. er ansatt Trygve R.
Jarlsby.

Gunnar Borgen

Trygve R. Jarlsby

Hunsfos Fabrikker skal være forsøksbedrift for industrielt demokrati
Institutt for Industriell Miløforskning i Trondheim har valgt ut Hunsfos
Fabrikker som forsøksbedrift for de videre studier som Instituttet skal
foreta i samband med utredningen av spørsmålet om demokrati på
arbeidsplassen.
Vi gratulerer
70 år.
Magnus
Wintervold
rundet
70 års
milepelen
30. mai.
Han er
opprinnelig
fra Røros-traktene, men har
forlengst gjort venndøl av seg.
På Hunsfos har han vært i flere
etapper, første gang i 1917
da han arbeidet på anlegget.
Nå har han sluttet seg til
pensjonistenes rekker.
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65 år. Anders
S. Bakkan fylte
65 år 28. mai.
Han begynte
på Hunsfos
første gang 11.
mai 1923 og
har vært ved
bedriften i et
par etapper.
Norges Vel’s medalje mottok
han i 1958. Bakkan begynte
i sliperiet, men kom fra 1946
over i snekkerverkstedet.

75 år. Bernt
Thorsen
Ravnevand
som har vært
pensjonist
siden 1959,
fylte 75 år
18. april.
Han begynte
ved Hunsfos
14. september 1917 og
ble arbeidsformann i 1938.
Ravnevand fikk Norges Vel’s
medalje i 1952. Ravnevand
var ekspert på kabelarbeid
og taubaner og var med på
byggingen av Ålefjærbanen
i 1915. Ingen kjente denne
banen som han.

Fra det gamle Hunsfos

Ovenstående bilde som er tatt på driftsstasjonen i 1920, viser fra venstre
Herman Ellingsen (død), Olaf Langevold, Bent Ravnevand, Hans Nilsen og Otto
Arstad. Bildet tilhører Hans Nilsen.

Investeringsprogrammet
Investeringsprogrammet, som ble påbegynt i 1962 er fullført etter
planene i 1964. Bak dette programmet ligger det investeringer på i alt
35 Mkr., fordelt på små og store prosjekter.
En rekke større anlegg ble gjennomført/avsluttet i 1964. Vi nevner:
Renseri og tømmermottak
Innkjøringen av dette anlegget ble avsluttet i januar., vårt nye
tømmeranlegg har dermed, i sin helhet, vært i drift i ett år.
Det svarer fullt ut til de forventninger vi stilte. Anlegget gir en
rasjonell tømmerbehandling, som skaper grunnlag for en fleksibel
råstoffproduksjon.Tømmeromløpstiden er blitt vesentlig kortere. Både
produksjons- og kostnadsmessig er dette av største betydning.
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Den nye kraftstasjonen.

Bygningsmessig er anlegget utført for 2 aggregater, men bare ett er
installert i første omgang. Turbinen er en vertikal Kaplan-turbin, den yter
12.700 Hk ved 14m fallhøyde, 75 kbm/sek og
166,7 o/min. Den er produsert av Neyrpic, Frankrike og Spania.
Etter det vi kan se idag gir den nye maskinen ca. 16-1800 kW mer enn
vi fikk ut av den gamle stasjonen ved samme vannføring.
Det nye kraftanlegget
Den nye kraftstasjonen ble satt i ordinær drift den 25. juni i år, samtidig
ble den gamle stasjonen stoppet. Av de 4 aggregatene i den gamle
stasjonen vil det største aggregatet bli ombygd og fjernstyrt, slik at det
kan kjøres i vannrike perioder.
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Maskinsalen. I forgrunnen sees en generator laget i 1890. Denne har vært i bruk
på Kalvild inntil for få år siden.

Fra den gamle kraftstasjonen.
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Nytt lager på lagmannsholmen
Kristiansand havns nye, moderne kai- og lageranlegg på
lagmannsholmen ble offisielt tatt i bruk i juli. Hunsfos er delaktig i denne
betydelige utvidelse av havnens kapasitet. Vi disponerer ca. 4.000
m2 sentral lagerplass på ett gulv. Tidligere var vi henvist til å bruke en
rekke mindre lagre, spredt over hele havneområdet. Den vesentlige del
av papirtransporten vil nå skje pr. bil, med 1-akslet tilhenger, hvor løse
«storpaller utgjør lateplanet.

Vårt nye lager på Lagmannsholmen.
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Tilslutt tar vi med vår eminente tegners julehilsen til alle ansatte.
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Det første dyrskuet i Torridal
Gjenfortalt av: Emilie Marie Andresen
Det første dyrskuet i Torridal ble avholdt på Mosby lørdag 8. oktober
1859. En skildring av dette er nedskrevet av Ola M. Johnsen fra Mosby
(f. 1845) og sto på trykk i Agder Tidend 15. desember 1919. Flere
fra Vennesla deltok på dyrskuet, derfor synes jeg det fortjener å få en
plass i årsskriftet vårt selv om det fant sted i vår nabokommune.

Til dette dyrskuet kom det folk fra hele området rundt, og noen fra
Vennesla var også så heldige å komme hjem med premie, blant annet
fikk Ole Ommundsen fra Ravnås 1. premie for ei ku, kona til Ole
Ommundsen Ravnås (som forøvrig het Inger Endresdatter) fikk premie
for ost og Wild på Vigeland Hovedgård fikk 3. premie for ei kvige.
Inger Endresdatter Ravnås
f. 1814. Hun og mannen Ole
Ommundsen f. 1811 (fra Moseid)
overtok slektsgården på Ravnås i
1839. De fikk 12 barn, det eldste
barnet døde som liten. Hun var en
dyktig bondekone, og utmerket
seg også ved å ha stor kjennskap
til slektsregistre i Torridal, men
dessverre skrev ingen i hennes
samtid ned det hun kunne. Inger
ble 97 år gammel. (Kilde: Yngvar
Hannevik).

I Kristiansands Stiftsavis den 10. september 1859 stod følgende
bekjentgjørelse: “Efter foranstaltning av undertegnede administration
vil der lørdagen 8. oktober dette aar paa gaarden Mosby i Oddernes
prestegjeld bli avholdt et dyrskue av hornkveg, faar og svin og premier
derpaa utdelt for de bedste dyr”.
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Der anføres en del omstendelige regler samt meddeles at det er
oppstilt 3 premier for tyrer, 10 for kyr, 2 for kviger, 2 for får, 2 for
svin, 2 for smør og 2 for ost - samt 5 spd. for pløying. Anmeldelsen til
dyrskuet kunne skje til John Gundersen, Mosby, eller statshauptmann
Hans Johnsen, Kristiansand. Undertegnet: Hans Johnsen, N.J. Moe, B.
Matthiessen, O. A. Strømme og J. Lassen.
Ola M. Johnsen skriver (jeg har gjengitt med vår tids rettskriving):
Det var anmeldt 8 tyrer, 118 kyr, 10 kviger, 9 får, 1 vær og 3
svin. Statsagronom Lindqvist hadde en tid forut utsett plassen og
utskiftningen. Holmesland og Hansen hadde tilsyn med ordningen. Vi
smågutter var høylig interessert i det nye storartede tiltak og hjalp etter
evne til best mulig. Dagen ble begunstiget av det herligste vær, som
også hadde lokket en utallig mengde mennesker både til lands og til
vanns til stedet hvor der var en stor talerstol med flagg. Der så vi røyken
av dampbåten “Otteren”. Den arbeidet seg flaggsmykket mot strømmen
ved Glattetrefjellene og ved Midgårds strand varslet den sin ankomst
med kanonsalutt. Da ble det liv i småguttflokken. Å så uhyre morsomt
det var, å høre musikken ombord spille “Sønner av Norge”!
Med musikken i spissen gikk man fra stranden til talerstolen. Der kom
stiftsamtmann Bille Kjørbo som vi skolegutter kjente fra hans gård på
Hagen (hvor han gav oss epler og derfor stod høyt). - Ved hans side
kom statshauptmand Hans Johnsen, en bredskuldret staut mann iført
gallauniform med stor fjærbusk i den trekantede hatt. Da så musikken
og feststyret var samlet på tribunen slo Karl Korpstambur 3 slag på
Dustrommen og folket strømmet sammen og deretter åpnet formannen
skuet. Musikken spilte og man sang biskop Nordal Bruns sang:
“Bor jeg ved den lave dal,
hvor en elv løper lett gjennem skogrike sletter,
hvor løvhytten er min sal
og den voksende grøde mig mætter.“
Som prisdommere fungerte herrene Arendfeldt, Boysen og H.
Rasmussen.
Stiftsamtmannen utdelte premiene, som tilfalt:
1. pr. Madam Gerhard Loland, for en tyr.
1. pr. Ole Johnsen, Øvrebæk, for 1 ku.
1. pr. Ole Ommundsen, Ravnås, for 1 ku.
2. pr. Ralph Wilson, Dalene, for 1 ku.
2. pr. Syvert J. Ugland, Anders G. Stray, Christen A. Brie, 1 ku.
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3. pr. A. Olsen, Mosby, for 1 ku, Niels O. Histøl, Bernt J. Hagen, Torjus
Fr. Stray, for 1 ku, Wild Vigeland for en kvige, madam Gerrard for en
kvige, Ralph Vilson for en flokk får, samme for et svin og Reier Krossen
for en vær.
For smør: Søren A. Iglebæk, Endre J. Skraastad og Gunder Tellefsen
Krogen, samt for ost: Ole Ommundsen Ravnås´ kone. Premien for
pløying tilfalt Ludvig Grøntoft Freyasdal.
Det ble holdt foredrag av Holmesland, Hansen og apoteker Hilmers
om oppdrett av kveg, om skogens skjøtsel og om smørtilvirkning.
Stiftsamtmannen uttalte til slutt sin takk til alle som hadde bidratt til
dyrkuets fremme og formannen utbrakte et leve for hver dyktig og
driftig landbruker. Stiftsavisen slutter så: “Forøvrig foregik alt trods
menneskemassen i største fred og orden, skjønt munterhet hersket
i dalen blandet med trommernes hvirvlen, kanonernes torden og –
kuernes brøl”.
Det hørtes kun rosende uttalelser om skuet og interessen for
landbonæringen var vakt viden om i distriktet. En okseholdsforening ble
dannet i Mosby og smørproduksjonen ble økt.
I 1862 ble et lignende skue avholdt på Nødbekk i Mandalsdalen og
noen år senere i Tveit.
Når jeg har fremdratt disse gamle minner er det fordi jeg tror at
styresmennene den gang hadde truffet en praktisk, grei måte å få
landbefolkningen interessert ved å holde både dyrskue og utstilling på
en dag og oppe i landet. Nå har vi det delt med utvalgsmøter på landet
midtsommer og utstillinger i byene om høsten. Til utvalgsmøtene har det
vært dårlig fremmøte og utstillingene blir mest for byfolk. Da det ifølge
forholdenes natur her rundt i distriktene mest er kvinnene, husmoren,
som forestår hus- og fjøsstell skulle hun ved disse foranstaltninger særlig
være den som skulle lære å utnytte nye innvundne erfaringer som ble
vist på utstillingene. Da hun i regelen har mindre lyst til å reise inn til
byene, bør derfor dyrskuer og utstillinger legges opp i landet.
Jeg henstiller til nåværende styresmenn å forsøke på å legge de
nåværende ambulerende fylkesutstillinger opp i landet og kombinere
disse med et utvalgsmøte etter dyrskue avholdt i siste halvdel av
september. Om det for eksempel ble et hvert år i Nes, Lister, Mandalen,
Søgne og Vennesla.
La statsdyrskuet fremdeles være i Lyngdal, men gi Lyngdølene bidrag
til å fremstille noen av sine premierte dyr på hvert skue så flertallet av
fylkets kvinner og menn selv kan se og overbevise seg om Lyngdalskuens
fortrinn. At der skulle stille seg uoverkommelige hindringer herfor på
grunn av plass tror jeg ikke, da man jo som i 1859 kan ty til telt ved
siden av større hus.
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Gårdsbruket Vollen på Kvarstein
Svend Jakobsen (16.04.1874-6.11.1964)
Av: Yngvar Hannevik

Hovedbygningen på plassen Vollen ble først oppført i 1898.
Eiendommen blir solgt til Svend Jakobsen for kr.100. Selger var faren
Jakob Jensen Ravnaas (skjøte datert 29.mai 1897)
Svend Jakobsen var sønn til Elen Svendsdatter fra gården Langevoll og
Jakob Jensen Ravnaas.
I 1893 giftet han seg med Jakobine (Bina) Andersen Sveen(2.mai 18716.april 1963) født Holum i Vest-Agder. Hun var datter til Kristen og Kari
Andersen Sveen.
Svend og Jakobine (Bina) giftet seg 20.oktober 1893 i Vennesla kirke.

Svend Jakobsen og Bina med tre av sine barn utefor Vollen.
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Svend Jakobsen har hatt forskjellige offentlige verv og var medlem av
herredsstyret en tid. På sine eldre dager fikk han problemer med synet,
og var blind de siste årene han levde. Svend var en god sanger, som
sang på den gamle måten uten instrument. Både Svend og Bina var
aktive på Kvarstein Bedehus.
I et avisintervju i Venneslaposten da Bina var 90 år i 1961 forteller hun
og Sven fra sitt liv:
Den høye alderen til tross har hun bevart sin vitalitet og åndsfriskhet,
selv om hun er blitt svak i beinene det siste. Hun pusler og steller
hjemme og insisterer fortsatt på å bake brød og kaker for seg og sin
mann Sven Jakobsen som er 87 år.
Jakobine (Bina) er datter til den av eldre garde Sveen. Han var fra
Gudbrandsdalen, men kom tidlig til Sørlandet hvor han arbeidet som
veioppsynsmann. Bina ble født mens de bodde i Holum, men var bare
6 år da foreldrene flyttet til Kvarstein. De bodde da i Lønga, og Sven og
Bina ble naboer. De lekte sammen som barn, og giftet seg da Bina var
22 og Sven 19 år. De har altså vært gift i 68 år, og mangler bare to år
på jernbryllupsdagen.
Bina begynte å ta tjeneste da hun var 16 år. Hun har alltid likt
gårdsstell, og hun hadde tjeneste på forskjellige gårder. På Ravnås var
hun i tre år. Lønnen var 80 kroner året og kosten, arbeidstiden var fra
kl.6 om morgenen til 8-9 tiden om kvelden. Når det ikke var annet å
gjøre måtte jentene spinne. Sven forteller at det hendte ofte Bina satt
og spant når han besøkte henne om kveldene. Åtti kroner var jo ikke så
reint lite den gang et par sko kostet 3-4 kroner. I den tiden var jentene
vant med å klare seg med lite, og Bina spant, vevde og sydde klærne
sine selv. Vanskeligere ble det da de giftet seg og fikk barn som skulle ha
mat og klær. Sven arbeidet da på Hunsfos, hvor han tjente 2 og ei halv
kroner dagen. Arbeidstiden var den gang 12 timer daglig. Sven måtte
gå frem og tilbake til jobb, så han var hjemme bare 11 timer i døgnet.
Da måtte det vendes på ørene, og lappes på klesplaggene. Likevel var
det mange som syntes Sven hadde det godt som hadde fast arbeid. De
som arbeidet på Vigeland Sagbruk gikk ofte ledig om vinteren, og det
hendte ofte at de tilbød seg å arbeide for kr. 1,50 om dagen.
Bina var flink til å skjære åker, og det fortsatte hun med i «fritiden» også
etter at hun giftet seg. Hun hadde 60 øre dagen på egen kost. Sven
arbeidet da på skift, ei uke nattskift fra kl. 6 til 6, og en uke dagskift,
også fra 6 til 6 i fyrhuset på Hunsfos. På den tiden klarte de å bygge sitt
eget hus. Det var i 1897, og huset kom på 1200 kr. Det var jo rimelig i

82

forhold til nå, men de hadde fått billige materialer i Hægeland. Dessuten
slapp de utgifter til elektriske installasjoner, rør og sanitæranlegg som
er så nødvendige nå. Når alt kommer til alt ble likevel husene i forhold til
arbeidslønnen faktisk dyrere da.
Bina har slitt opp gjennom årene, og den lille eiendommen har vært
utnyttet til det ytterste. Helt opp til de siste årene har Bina og Sven
selv dyrket flere tønner poteter, og selv holdt ku. Bina og Sven har
hatt 9 barn, tre av dem er døde nå. En av sønnene som hadde
entreprenørforretning i Amerika mistet de bare for noen få år siden. De
har også mange barnebarn og barnebarnsbarn.
Sven sluttet etter en tid på Hunsfos, og begynte som veivokter i
Vennesla. Han også fått tid til å ofre seg mye for fagbevegelsen og
det politiske liv. Han har vært med i både herredsstyre, formannskap,
fattigstyre, menighetsråd og andre ting. For flere år siden begynte synet
å svikte ham, og han er nå helt blind. Bina har alltid vært en hjemmets
kvinne, og trass i slit, motgang og sorg har hun alltid klart å bevare
sitt lyse sinn og gode humør. En stor styrke har nok både hun og Sven
hatt gjennom sin dype kristentro, og i kjærlighet til hverandre og barn,
som har vært urokkelige i alle år. Da jeg for åtte år siden besøkte dem
i anledning diamantbryllupet spurte vi hvordan det føltes å ha vært gift
i 60 år. «Jeg synes det er som det skal være sa Bina». Sven føyde til, vi
har aldri hatt det så gildt som nå.

Jakobine (Bina) Jakobsen på hustrammen.
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Barn
Inga Gurine Svendsdatter (23.desember 1893-29.juli 1981)
Hun var gift med Haldor M. Hansen (30.april 1895-4.januar 1982)
Konstanse Josefine Svendsdatter (26.mai 1897-22.november 1993)
Hun blir gift med Lars Meland (17.september 1895-14.august 1979)
Jørgen Tobias Svendsen (f.12.januar 1900)
Karl Svendsen (f. 26.juli 1902)

Karl Svendsen,
skolebilde 1912.

Hartvig Emil Svendsen (8.januar 1905-29.desember 1969).
Hartvig var mange år i Amerika, men kom tilbake til Kvarstein på sine
eldre dager.

Hartvig Svendsen.
Selskap på Kvarstein bedehus for Jørgen Svendsen og
Karl Svendsen. Fremme sitter Jørgen Svendsen med
konen, søsteren, broren Svenning og Karl Svendsen.
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Tekla Elevine Svendsdatter (29.mai 1907-26.september 1908)
Hun døde av difteri.
Tekla Elevine Svendsdatter (17.august 1909-26.august 1987)
Elevine som hun alltid ble kalt ble gift med Tengel Jørgensen Skårdal
(16.juni 1907- 12.februar 1992) fra Drangedal i 1935.
De bosatte seg på Kvarstein.
Skolebilde
1922.

Elevine i
Kvarstein
Musikkor.

Elevine og Tengel Skårdal hadde barna:
Gerd Skårdal (f.16.oktober 1936)
Svend Jørgen Skårdal (f.30.august 1939)
Turid Skårdal (f. 27.mars 1947)
Sven Andreas (Svenning) Svendsen
(13.november 1912-28.desember 2002)

Sven og Bina på sine eldre dager.
Svenning med foreldrene
Jakobine(Bina) og Svend Jakobsen.
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Fra noen arrangementer i 2014

Ruenesgårdene
En av årets to turer i historielagets regi gikk til området ved
Ruenesgårdene. Det var Roald Omdal som var kjentmann og som
engasjert fortalte om nåværende og forhenværende plasser og folk. Ca.
35 mennesker trosset regnværet, pakket seg inn i regntøy og labbet
med rundt de få kilometrene.
Disse turene, som er blitt en del av Naturlos-opplegget til Midt-Agder
Friluftsråd, er veldig populære. Også folk utenfor kommunens grenser
møter opp og virker interessert i historien til stedene vi besøker. Vi
følger opp med nye turer i slutten av mai og i slutten av august 2015.
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Venneslas første bagasjeromssalg
Lørdag 10.mai 2014 arrangerte Vennesla Historielag det som vi tror var
Vennesla sitt første bagasjeromssalg. 12 biler stilte seg opp i sentrum og
øste ut av bagasjerommet. Her var litt av hvert som ble solgt for en billig
penge.
Eierne av bilene hadde ryddet i kjeller og på loft, og stappet tingene i
bilen. Det som ikke de hadde bruk for lenger hadde kanskje andre lyst
på? En bil rommer ikke allverdens, men man kunne lure når kasser på
kasser ble båret ut av bagasjerommet. Her kunne man finne lamper,
porselen, glassfigurer, postkort, vesker, strikkeplagg, ja, det tar for lang
tid å ramse opp alt. Mange, mange, fine brukte ting ble bydd ut for salg.
Og publikum kjøpte. Når ting er billig, så er det lett å finne saker som ”er
kjekke å ha”. De fleste av selgerne var fornøyd med omsetningen, selv
om ingen ble rike den dagen. Men, de ble kvitt litt av det som opptok
plass i hjemmet.
Dette ble et vellykket arrangement.
Det var en solrik dag og mange
folk var ute og kikket på i sentrum.
Historielaget klarte å lage litt liv i
Vennesla sentrum, og vi tror at dette
tiltaket gjorde at folk i bygda vår ser
mer positivt på historielaget og det
arbeidet vi driver på med.
Tekst og foto: Morten Aslaksen
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Olsokfeiring
Olsokarrangementet var som vanlig ved Bommen. Bortimot 100
personer var møtt fram. Egil Lie kåserte om 1814, og spesielt om det
som foregikk på hans foreldres hjemtrakter som er omtrent der Flisa er
i dag. Mellom Kongsvinger svenskegrensen var det noen trefninger med
en del sårede.
Bjørn Syvertsen spilte trekkspill, og tradisjonen tro ble det servert
“bede”, kaker og kaffe. Signe Rysstad ledet arrangementet.
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Vedtekter
for Vennesla Historielag
§ 1: Medlemskap og virkeområde
Medlemskapet er åpent for alle. Vennesla Historielag har sitt
virkeområde i Vennesla sogn.
§ 2: Formål
Lagets formål er:
• Å arbeide for at alt av historisk interesse innen lagets virkeområde
blir tatt vare på og vernet om.
• Å vekke, øke og spre interesse for, og kunnskap om Sognets historie.
• Å organisere og lede lokalhistorisk virksomhet.
• Å arrangere møter, kurs og ekskursjoner.
• Å foreta registreringer, innsamlinger av muntlig tradisjon, stedsnavn
og annet av historisk interesse.
• Å arbeide for at det blir gitt ut bygdebøker og andre skrifter om
Sognets historie.
• Å arbeide for vern av fortidsminner og andre kulturminner.
For å nå målsettingen skal laget samarbeide med andre historielag og
Agder Historielag.
§ 3: Årsmøtet
Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Ordinært årsmøte holdes innen
utgangen av mars måned. Ekstraordinært årsmøte innkalles når styret
finner det formåls-tjenelig. Årsmøtet bekjentgjøres i dagspressen og
innkalles med minimum 2 ukers varsel.
Årsmøtet behandler: Årsberetning, regnskap og fastsetter
medlemskontigenten.
Dessuten foretas det valg på leder, sekretær og kasserer, samt 4
styremedlemmer og 3 varamedlemmer.
I tillegg kan Hunsfos Historielag velge en representant til styret.
Videre velges 2 revisorer, valgkomite og andre tillitsvalgte.
Lagets leder velges for 1 år, de øvrige medlemmer og av styret velges for
2 år. Varamedlemmer, revisorer, valgkomite og andre tillitsvalgte velges
for 1 år.
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Saker som skal behandles av årsmøtet må være oversendt styret senest
en uke før årsmøtet.
§ 4: Styret
Styret administrerer og leder lagets arbeid i årsmøteperioden. Styret er
beslutningsdyktig når minst 4 medlemmer er til stede og innkallingen er
foretatt på vanlig måte. 1.varamedlem innkalles fast til styremøtene.
Styret foretar valg på nestleder og representanter til offentlige utvalg,
styrer og råd. Funksjonstiden er 1 år.
De valgte representanter fremlegger uoppfordret rapporter,
årsmeldinger og referater fra møter i de respektive utvalg, styrer og råd.
Videre er styret lagets kontaktledd med andre historielag og med de
kommunale myndigheter.
Styret forvalter lagets eiendeler.
§ 5: Arkivering
Innsamlet skriftlig materiale, originalmanuskripter til lagets årsskrifter,
m.m., og lydbånd- og videoopptak foretatt i lagets regi skal, i den
utstrekning styret finner det formålstjenelig, deponeres i Vennesla
Bibliotek’s lokalsamling.
§ 6: Inaktivitet
Dersom styret ikke holder årsmøte i to (2) påfølgende år, kan en frivillig
gruppe av lagets medlemmer, etter vanlig kunngjøring, holde årsmøte.
Det foretas valg på nytt styre, som overtar det gamle styrets rettigheter
og plikter.
§ 7: Oppløsning
Oppløsning av laget kan bare skje etter enstemmig årsmøtevedtak.
Styret i Agder Historielag skal konsulteres.
Lagets midler kan overføres til andre historielag i kommunen, eller stilles
til disposisjon for tiltak i kommunen, som samsvarer med lagets formål.
Lagets arkiv deponeres i Vennesla Bibliotek’s lokalsamling.

Revidert på Vennesla Historielags årsmøte 19.mars 2009.
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Medlemsliste 2014
ABRAHAMSEN, Bjarne Egil

EIKELAND, Kari Ingebjørg

HANSEN, Ragnhild Eidet

ABRAHAMSEN, Terje

EIKELAND, Kjetil

HANSEN, Margit Leesland

ABUSLAND, Aud Kirsten

EILERTSEN, Arne

HARKET, Martin

ANDERSEN, Greta

EINSTABLAND, Inger

HAUG, Turid

ANDERSEN, Gurine

EIVINDSON, Olav Kr.

HAUGLAND, Allis

ANDERSEN, Jan Erik Back

ERICHSEN, Linda

HEGLAND, Anne Marie

ANDERSEN, Kai Anstein

ERIKSEN, Einar

HEGLAND, Reidar

ANDERSEN, Ruth

ERIKSEN, Geir

HODNEMYR, Alf

ANDREASSEN, Johnny

FJELLESTAD, Ellen

HODNEMYR, Gerd

ANDRESEN, Emilie Marie

FJERMEDAL, Brita

HODNEMYR, Karl

ARNTZEN, Ove Holmquist

FJERMEDAL, Kirsten Ruth

HODNEMYR, Jørdis

ASKEDAL, Aslaug

FORGAARD, Bjørg

NORDBØ, Reidar

ASLAKSEN, Morten

FRIBERG, Inger Lise

HOLMENE, Jens Olav

AUNE, William

FROLAND, Inger Marit

HONNEMYR, Anne Berit

ØSTERHUS, Anna

FROLAND, Per Kristian

HONNEMYR, Finn

BAKKEN, Knut John

FRØYSÅ, Torfinn

HONNEMYR, Håkon

BAKKEN Tor Endre Viksnes

FURUBORG, Hans Petter

HORRIGMO, Kirsten J.

BAKKEN, Øyvind

GAUTESTAD, Torhild

HÅVERSTAD, Kåre

BERG, Arnhild

GRUNDETJERN, Bjarne Kåre

GUNDERSEN, Ingrid

BERGESEN, Eli Wenche H.

GRUNDETJERN, Oline

INGEBRETSEN, Else

BERGSNOV, Tordis Marie

GRØNVOLD, Arnulf

INGEBRETSEN, Olaf

BERNTSEN, Sylvi Tambini

GUNDERSEN, Ingjerd

ISAKSEN, Odd Willy

BJELLÅS, Oddleif

GUNSTENSEN, Astrid

IVERSEN, Reidar Jortveit

BJELLÅS, Yngvill

GUNSTVEIT, Bjarne

JAKOBSEN, Torhild Nordal

BJØRNSHEI, Reidar Olaf

HAGEN, Borghild

JAKOBSEN, Øivind

BRULID, Aud Venke

HAGEN, Randi

JENSEN, Ronny

BRULID, Syvert

HAGEN, Sigurd

JENSEN, Torleif

BRYNE, Edith

HAMMEN, Lilliann

JEPPESTØL, Odd Arve

BRØVIG, Anne Siri

HANNEVIK, Yngvar

JERSTAD, Malen

BÅRDSEN, Anne Berit

HANSEN, Emil Andreas

JOHANSEN, Bjørg

DRIVENES, Signe

HANSEN, Finn Oskar

JOHNSEN, Sigurd

EGELANDSAA, Odd

HANSEN, Gerd Wiik

JORTVEIT, Åse

EGELANDSAA, Sylvi

HANSEN, Ole Johnny

JORTVEIT, Trygve

EIDET, Svein Egil

HANSEN, Jane

JORTVEIT, Åse

EIKELAND, Gregar

HANSEN, Kjell Guttorm

KJELVIK, Erling
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KJELVIK, Olene Kristine B.

OMDAL, Aud

SOLHEIM, Anne-Lill

KLEPP, Magne Gustav

OMDAL, Dag Søren

STALLEMO, Målfrid

KNOBEL, Ellen

OMDAL, Ellinor

STIEN, Helge Jørn

KOLAND, Linda Brovig

OMDAL, Målfrid

STOKKELAND, Rolf

KRISTIANSEN, Randi Marie

OMDAL, Roald

STOKKELAND, Turid

KROGSTAD, Arne

RASMUSSEN, Kjell

STORDAL, Gunnar

KVARSTEIN, Bernt

RENSTRØM, Andor

STRANDBERG, Arne

LARSEN, Øystein

RENSTRØM, Torhild Berg

STRANDBERG, Ommund

LEDANG, Jan

ROBSTAD, Bjørn

STRANDBERG, Tor Jeppestøl

LELAND, John

ROBSTAD, Inger Johanne

STRENGENES, Gudrun

LIE, Egil

ROBSTAD, Ellen Nora

STRØMME, Magne

LIE, Helga

ROBSTAD, Erna Irene

STÅHL, Aksel H.

LIE, Jarl Øystein

ROBSTAD, Tore

THARALDSEN, Kristian,

LIE, Kåre

ROBSTAD, Gunvor

THARALDSEN, Peder

LIE, Sverre Ravnsborg

ROBSTAD, Liv

TØNNESSEN, Martin Johan

LIMM; John Aleksander

ROBSTAD, Terje

ULSTEIN, Laila

LUNDEN, Jan Olav

ROBSTAD, Oddvar Severin

ULVØY, Torunn

MANGSETH, Ingjerd

ROBSTAD, Solveig

VASSBØ, Marion

MARTINSEN, Paul S.

ROBSTAD, Tor Robert

VENNESLA VGS, Anne Erfjord

MELLING, Alf

RUENES, Oddmund

VENNESLAND, Oddvar

MELLING, Inger Britt

RUENES, Torunn

VORELAND, Alf

MJÅLAND, Ingeborg Sofie

RYSSTAD, Anne Synnøve

VORELAND, Åse

MJÅLAND, Mary

RYSSTAD, Oddvar

WITZØE, Sigfrid Elisabeth

DALE, Kirsten

RYSSTAD, Knut

WROLDSEN, Arnhild

MOEN, Olav

RYSSTAD, Signe

AAMDAL, Anna Elisabeth

NESET, Tone

RØED, Alf

AAMDAL, Karl

NILSEN, Jan

RØLLAND Liv Kirsten

AAMLID, Gaute

NILSEN, Stein Magne Hagen

RØLLAND, Øyvind

AAS, Inger

NORDGARDEN, Torgrim

ANDERSEN, Torhild

PEDERSEN, Arvid

NORDHAGEN, Helge

RØNNING, Marit Wiik

AAS, Knut

NORDHØY, Liv Reidun

RØNNING, Trygve

AAS; Olaf

NORDLI, Odd Arild

SALVESEN, Sverre Johnny

AAS, Sigfrid

NORDVOLD, Solveig O.

SALVESEN, Øystein

AAS, Sigmund

OLSEN, Lillian Holberg

SCHELLINGERHOUT, Anna B.

AAS-LYNGBY, Lillian

OLSEN, Sven Aage

SILJAN, Sigmund

AAS-LYNGBY, Oddbjørn

OLSEN, Kirsten Reidun

SKOV-SKOV, Arne

ÅTEIGEN, Velaug

OLSEN, Torbjørn Harald

SLETTEDAL, Sven

OLSSON, Henny

SMISETH, Margit
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Er du interessert i lokalhistorien til bygda vår Vennesla?
Da er det naturlig å bli medlem hos oss!
Om du vil engasjere deg aktivt eller bare være støttemedlem, er du like velkommen.
Lagets formål er:
- Å arbeide for at alt av historisk interesse innen lagets virkeområde blir
tatt vare på og vernet om.
- Å vekke, øke og spre interesse for, og kunnskap om Sognets historie.
- Å organisere og lede lokalhistorisk virksomhet.
- Å arrangere møter, kurs og ekskursjoner.
- Å foreta registreringer, innsamlinger av muntlig tradisjon,
stedsnavn og annet av historisk interesse.
- Å arbeide for at det blir gitt ut bygdebøker og andre skrifter om
Sognets historie.
- Å arbeide for vern av fortidsminner og andre kulturminner.

INNMELDINGSSKJEMA
Navn:
Adresse:
Telefon:
Mobil:
E-post:
Medlemskapet koster kr. 200,- pr. pers. pr. år inkl. årsskrift.
(uten årsskrift kr. 100,- pr.pers.)
Skjema sendes:
Vennesla Historielag v/ Gerd Wiik Hansen, Bakhei 2, 4700 Vennesla
E-post: gerdwiik@hotmail.no
www.venneslahistorielag.org
www.facebook.com/venneslahistorielag
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