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Styret 2018
Signe Rysstad / Leder

Torunn Ruenes / 1. varamedlem

Inger Aas / Nestleder

Jan Olav Lunden / 2. varamedlem

Yngvar Hannevik / Sekretær

Morten Aslaksen / 3. varamedlem

Gerd Wiik Hansen / Kasserer
Øystein Bjorå / Styremedlem
Tor Skomedal / Styremedlem
Vidar Abrahamsen / Styremedlem
I tillegg kan Hunsfos Historielag sende en representant til styret.

// Fra venstre: Øystein Bjorå, Tor Skomedal, Inger Aas, Signe Rysstad, Gerd Wiik Hansen, Yngvar
Hannevik, Torunn Ruenes, Vidar Abrahamsen og Jan Olav Lunden. Morten Aslaksen tok bildet. //

Kontakt redaksjonen
Morten Aslaksen
E-post: mortenaslaksen@msn.com
Telefon: 957 25 927
www.venneslahistorielag.org
www.facebook.com/venneslahistorielag
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Venneslasangen
Tekst: Trygve Tønnessen
Melodi: Dansen på Måkeskjær
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Fredfullt og lunt ligger Vennesla
En sørlandsbygd så fager.
Duggfrisk som blomster ved solegla
Er venndøls ætteblod.
Skuer du bygda fra Svinefjell
I all naturens festskrud,
Fanger du inntrykk i broket veld,
Et praktfullt sceneri.
Fedrenes kamp og vyer
Svever i sagnets skyer.
Drivenes, Moseid og Honnemyr
Hvisker om slektenes eventyr,
Trollskap i hei, skog og lier –
Villdyrets gjengrodde stier.
Her har de tømret sin nybyggerkrå
Langs med Otterå.

Tidene skifter med sed og skikk,
I folkeliv og former.
Vennesla nyttet det pund det fikk
Til samfunnets vekst.
Gnist og teknikk skapte vingefang
Til fossevellets krefter.
Hunsfos og Vikelands navn har klang
Fra nord til fjerne syd.
Husmannskår er forsvunnet,
Arbeidets hær har vunnet.
Wallboard, papir og aluminium,
Det er blitt Venneslas aktivum.
Her vil vi leve og bygge,
Framtiden vår sammen trygge.
All industrien gir velstand og brød
Der det før var nød.

Kranset av skogkledte ås og hei
Lå Vennesla og drømte.
Storbonden fant seg en elvevei,
Men husmannsplass var trang.
Quaresteen, Drymenes, Wendislaa,
Slik lød de gamle navner.
Voreland, Ruenes, Veraas lå
Høyt opp mot himlens blå.
Otra fløt stilt mot havet,
Laksen i stryket kavet.
Kuene beitet i monene,
Lyttet til fossedurstonene.
Venneslafjorden den speiler
Tømmer som nedover seiler,
Mot mange sagbruk med hvinende sang,
Liv og virketrang.

Vennesla også har albuerom
For dem som hit har flyttet.
Gjestfritt du åpner ditt hjerterom
For fremmed på besøk.
Signing og fred ønsker vi vår bygd,
Vår alles gilde bustad.
Troskap vi lover i felles trygd,
I kjærlighetens pakt.
Her har vi slekt og venner,
Tjønn, hei og dal vi kjenner.
Frisk skitur på Moseidheiene,
Der det går fykende, feiende.
Drager vi langt ut i verden,
Minnene følger på ferden.
For bygd og heim roper høyt Hurra:
Leve Vennesla!

Redaktøren
har ordet
Hipp, hipp, hurra! Vennesla Historielag er 35 år i år. Konstituerende møte
fant sted på Vennesla bibliotek 13.okt. 1983, og det første interimstyret bestod
av; Åse Voreland, Olai Eikeland, Torvald Hellum, Arne Krogstad, Arnfinn
Sagedal, Olav Skisland, Egil Lie og Aage Wennesland. Takk til dem for
initiativet, og takk til alle dem som har gjort en innsats for historielaget i
ettertid! Vi er blitt voksne. Vi står stødig på egne ben. Og vi er klare til å gå
videre inn i framtiden med tankene i fortiden.
Årets skrift er, som i fjor, fylt med artikler med forskjellige temaer. Det er ikke
noen rød tråd, men de har det til felles at de handler om historien til bygda
vår, Vennesla.
Årsskriftet har noen skribenter som går igjen år etter år. Det setter vi pris
på. Da vet vi at vi i hverfall får inn noe stoff. Men, vi er avhengige av at nye
skribenter og / eller bidragsytere kommer til hvert år skal vi kunne presentere
et godt og fyldig årsskrift. Har du et foto som du vet en liten historie om, eller
har du en historie fra Vennesla som du gjerne kan dele med andre, ta kontakt
med redaktøren, eller en annen i historielaget. Så kan vi få skrevet den ned,
slik at kommende generasjoner kan lese om hvordan det var å leve i Vennesla
«før i tida». Det behøver ikke være lange avhandlinger. De små, gode kan
være best!
I de siste utgavene av årsskriftet har det vært mye stoff om Kvarstein og
Vikeland. I år har vi også fått inn stoff fra de øvre bygder, som Grovane,
Honnemyr og Eikeland. I tillegg er det litt om Moseidmoen skole. Men, vi
kommer ikke unna verken Kvarstein eller Vikeland.
I år begynner vi en artikkelserie om gårdsnummerne i Vennesla. Alle tomter
har gårds- og bruksnummer. De tar utgangspunkt i de opprinnelige 25
gårder som var og / eller er i Vennesla. Skriftet du holder i hånda begynner
med en liten presentasjon om gårdsnummer 1 og 2; Saga og Kvarstein. Så
følger vi på med resten av gårdene i de kommende årsskrifter, helt til vi har
presentert alle 25.
Da håper vi at årsskriftet lever opp til lesernes forventninger. Vi gjør så godt
vi kan for å samle interessant stoff fra Venneslahistorien.

Med vennlig hilsen
Morten Aslaksen
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I anledning 50- års jubileet for Setesdalsbanen,
hadde Agder Tidend den 16. november 1946 et intervju
med «gamle lokomotivfører Pedersen» som fortalte
fra sine 36 år som lokomotivfører på Setesdalsbanen.

// Grovane stasjon på postkort. (Postkortet er utlånt av Olav Moen). //

En lokomotivfører fra
Setesdalsbanen forteller
Gjenfortalt av
Emilie Marie Andresen

frå ein eller fleire turar med Setesdalsbanen - eit og
anna minne som dei tykkjer om å dra fram att.

Dei små lokomotiva var sterke, og har drege fram
store mengder varor, og mange, mange ferdafolk
gjennom åri. Ein kan segja kva ein vil om moderne
snøggtog, med store 125 tonn tunge maskiner som
larmar fram med ein fart av 100 km i timen og dreg
ei lang rekkje av vogner etter seg - sovevogner,
spisevogner og store romslege boggiar med mjuke
seter, ein kan segja kva ein vil om det, so koseleg
som den gamle tuslete, smalspora Setesdalsbanen
vert det aldri. Det er noko sers med den banen. Dei
aller fleste sørlendingar har nok eit og anna minne

Det kan vera frå sumartidi. Soli skin og frå vindauga
kan ein njota det strålande utsynet banen gjev,
medan toget “et” seg oppover dalen, larmar over
bruer, gjenom skjeringar og tunnelar, buktar seg
framom svingane ved Vrengen, der dei er so
skarpe at fyrbøtaren må fyra med krokut ved, som
skjemtemakarane segjer. Og vidare langsmed elvi
som sume stader buldrar kvit og fossande nede i
dalskora, og andre stader flyt roleg, ålvorsamt og
majestetisk.
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Eller det kan ha vore med joletider, medan
parafinlampane blafra og oste litt under taket. Her
gjekk praten som ein surr, og røyken av karva blad
og skråtobakk låg som skodde i røykekupèane.
Eller det kan ha vore i dei hardaste snøvintrane når
lokomotivet pusta og stønna so det skalv i heile
maskinen der han brøytte seg gjenom fennene, når
lokomotivet såg ut som ein jettesnømann, og snøen
som smelta på taket fraus til istapper frå takskjegget
på vognene, og når naturmaktene vart for sterke for
det vesle 18 tonns lokomotivet so det stogga midt
inne i ei av dei verste snøfonnene. Det kan og ha
vore i påska, når det måtte to lokomotiv til for å dra
den lange vognrekka og kupéane var so fulle at det
mest taut ut gjenom dører og vindaugo, når det lukta
sigarettrøyk og appelsinar og skismurning og når
grammofonmusikk og latter og prat overdøva den
jamne takten av hjuli som slo mot skinneskøytane.
Ja, det var romantikk og hyggje med den gamle
banen. Men det har nok ikkje alltid vore so romantisk
å stå bak tenderen og freista fylgje banen framanfor
med augo, når toget larma gjenom vintermyrkret, når
snødrevet stod som ein vegg mot det, og når vinden
pakka snømassene saman på lina i meterhøge driver
slik at toget kunde stå innesnødd i dagevis, og ein
måtte skuffa seg fram meter for meter for å kome
ut or drivene. Det er ikkje mange att av den gamle
garde av jarnbanefolk frå Setesdalsbanens fyrste
tid. Dei fleste har vandra burt, og dei få som enno
lever, er busett på andre kantar av landet. Men opp
i Fagerdalen, attmed Idrottsplassen i Kristiansand
bur det ein av dei gamle veteranane. Det er
lokomotivførar Pedersen, som i 36 år har køyrt på
Setesdalsbanen. Han var ikkje med ved opningi,
men året etter, i juli 1897, kom han til Kristiansand
frå Christiania distrikt, og her var han til han gjekk av
i 1933. Han er 76 år no, men frisk og rask, og han
har minne som ein ungdom. Etter 40 - 50 år hugsar
han togtider, tognummer og lokomotivnummer som
om det skulle ha vore i fjor han køyrde sin fyrste tur
til Byglandsfjord.
Agder Tidend har vitja lokomotivføraren og beda han
fortelja litt i frå dei åri han var ved Setesdalsbanen.
Han er ikkje uviljug, men det er ikkje stort å fortelja,
segjer han. Alt gjekk med det jamne år etter år.
- Men når ein no ser attende til den fyrste tidi etter
at banen vart opna, so må ein vel segja at mykje har
vorte onnorleis dei siste åri?
- Å ja, det er sant. Det kan for so vidt vera nok å
samanlikna eit av dei gamle 4- kopla lokomotiva
på 18 tonn, med dei kjempene som no er å sjå på
stasjonen i Kristiansand. Men dei har gjort godt
arbeid, og vore trufaste i tenesta, dei små krabatane.
Lange, tunge godstog har dei drege oppover dalen,
og tusental av vogner med ferdafolk. Jamen er det
rart at dei har klart det mange gonger.
- Vil De fortelja litt frå den fyrste tidi?
- Ja, eg byrja som lokomotivførar her sumaren 1897.
Det var Lars Lysgaard som var distriktssjef den tidi.

Han heldt på til han døydde i 1905. Etter han kom
H. Sellæg, som var distriktssjef til 1911, då vart O.
Berner tilsett som distriktssjef for Kristiansand og
Arendal som vart slått samen. Den fyrste tidi var
ikkje trafikken so stor. Folk hadde kanhende ikkje
vendt seg til tanken at dei no kunde reisa til byen
på 3 timar frå Byglandsfjord. Dei var jo vand med å
bruka hest og båt eller “apostlanes hestar” når dei
var på reise. Bilar fanst det jo ikkje då. Men dei tok
vel imot banen, og etter kvart vart det meir og meir
ferdafolk med togi. Likevel var det nok godstrafikken
som var den rådande, ja, igrunnen har den vore
rådande heile tida, når ein ser burt frå den store
auke i passasjertrafikken som det alltid er ved feriar
og større høgtider. Transporten av skogsprodukter
har vore den viktugaste og då sagi på Byglandsfjord
kom i gong, auka trafikken munaleg på alle måtar.
Då eg byrja ved banen hadde ein 4 lokomotiv. To
firekoblingar og to sekskoblingar. Dei minste var
på 18,5 tonn og dei største på 23,5. Maskinane var
nye alle fire, og det var vognmateriellet ogso. I 1901
fekk ein maskin nr. 5 og sidan kom det fleire. Då eg
slutta var det 8 lokomotiv på banen. Det gjekk berre
eit tog til Byglandsfjord den fyrste tida. Det gjekk frå
byen i 9- tida om morgonen, og var framme klokka
12 middag. Attende gjekk det klokka 3 og var i byen
klokka 6. Men so gjekk det eit tog til Hægeland. Det
gjekk opp om kvelden og attende neste morgon.
Vidare gjekk det lokaltog til Vikeland, eller Vennesla
stasjon, som det heitte i den tida. I mars 1898 byrja
Hægelandstoget å gå heilt opp til Byglandsfjord, og
det har det halde på med sidan.
- Korleis har De lika Dykk ved Setesdalsbanen?
- Eg har lika meg svært godt. Eg hadde alltid ynskja
å koma til Kristiansand, og då eg kom hit ville eg
ikkje herifrå att. Ferdafolket har alltid vore greie å ha
med å gjera. Det er jamt over stille og lune folk som
bur oppover dalen. Tolsame har dei ogso vore, om
ikkje toget alltid kom på minuten, når det skulde, ja
om ikkje det kom på timen heller. Dei har skyna vel
på banen, og alltid verdsett han høgt.
Sjølvsagt kunde nok henda at det var bråk og leven
ein gong i millom - fulle folk som måtte kastas av og
slikt, men det var ikkje ofte. Stort sett gjekk det alltid
greit.
- Har det vore nokre store driftsulukker ved
Setesdalsbanen?
- Nei, det har me vore skånt for. Gjenom åri har det
vore ein del avsporingar med materiell skade, men
utan tap av menneskeliv. Derimot har det hendt at
folk er blitt overkøyrd av toget og drepen. Til 1936
veit eg at det hadde blitt drepen 7 menneskje ved
overkøyringar. Det har vore nokre ulukker etter den
tid og, men eg veit ikkje sikkert kor mange.
- Har De nokon gong vore med på å sitja fast i
snøen med toget?
- Å ja, det er ikkje fritt for det. Dei fyrste åri hende
det kvar vinter, og ofte fleire gonger i året. Dei siste
åri var det sjeldnare, men so hadde me heller aldri
slike snøvintre som dei fyrste åri etter at banen
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vart opna. Vinteren 1900 var eg ein gong med
på å sitja fast i 11 dagar. Det var om morgonen
den 16. februar me gjekk frå Byglandsfjord med
to boggivogner. Det snødde og blåste noko reint
forferdeleg. Når eg stakk hovudet ut av vindaugo
på stasjonen kunde eg ikkje ein gong sjå signali frå
konduktøren so tett var snøføyka. På Hægeland
sette me av ei av boggivognane, og istaden fekk me
med oss ei godsvogn og ei vogn med stav. Det var
Melby som var konduktør den gongen. Eg hugsar
han sa då me køyrde frå Hægeland: “ I dag kjem me
sikkert til å bli ståande, Pedersen, for dyrlækjar Skar
er med.” Det slo mest ikkje feil, kvar gong Skar var
med, vart toget ståande i snøen. Og slik gjekk det
denne gongen ogso. Me fekk stampa oss fram til
Gåseflå. Eg veit ikkje kor lang tid me bruka, men det
var ikkje få timar. So tok det slutt på koli. Til all lukke
hadde me vogna med stav, og ned bruka me staven
å fyra under kjelen med. Snøen låg meterhøg over
lina, og maskinen køyrde seg fast gong på gong.
So var det å “håba” bakover og køyra på for full
fart att. Meter for meter kom me oss nedover, men
eit stykke nedanfor Gåseflå vart me ståande bom
fast. Banevaktar Storhei kom til og hjalp å skuffa.
Ferdafolket måtte gå frå toget, og me heldt det som
sagt i 11 dagar med å skuffa oss nedover til byen.
Men so var ogso snøskovlene opptil 11 m høge på
sine stader, og skjeringi ved Grimsbrui var so å segja
sletta ut av snøen.
- Korleis var tilhøvi under den fyrste heimskrigen?
- På sett og vis var det mest som under den siste.
Å nei, forresten me hadde då ikkje tyskarane her
då. Men kol var det lite av ogso den gongen. Me
måtte fyra med ved under kjelen, og det var ikkje
bra, som venteleg kan vera. Mykje arbeid var det
for fyrbøtarane, og ringt var det for maskinane.
Me var ofte forsinka i den tida. Veden var for det
meste so rå at det taut av han, og full av is og snø
om vinteren. Det hende ofte at varmen mest sløkte
under fyren når me heiv inn veden, og stadig hadde
me skort på damp. Den siste tida under krigen
kunne ein i avisane ofte lesa annonser der jarnbanen
oppmoda folk å reisa so lite som mogeleg. Det var
ei lette då krigen slutta og me fekk kol att. Jaja,
segjer lokomotivførar Pedersen til slutt. Det var nok
eit slit i blant, i krigsår og vinterdagar, men som
oftest gjekk det greit, og då var det gildt å vera
lokomotivførar. Når toget dampa inn på stasjonane
på minutten etter ruta, då kjende ein ei eigi gleda.
Ein lokomotivførar vert glad i damphesten sin, mest
som han skulde vera ein levande gamp. Og songen
under hjuli, dei jamne slagi mot skinnane, dei kan
syngja i ein enno, stundom. Det hender at eg går
ned til Grim og ser når toget kjem forbi. Det er andre
maskiner dei køyrer med no, ja, men likevel, eg
minnes den tidi då eg sjølv stod framme i maskinen
og såg korleis toget “åt” seg fram over skinnene,
jamt og trutt, og songen frå hjuli vert som musikk frå
gamle dagar.

12

// Da Setesdalsbanen ble lagt om til Sørlandsbanen
ved Kvarstein. Her er noen av arbeiderne i sving ved
Kvarstein stoppested. Nr. 2 fra høyre er Ragnvald
Ødegård. Kvarstein stasjon ved skolen er revet,
og i bakgrunnen kan vi se ei lita ventebu.
(Foto fra Solveig Andresen). //
Gamle lokomotivførar Pedersen vert fjern i blikket,
det er som augo hans på nytt lag speider fram over
tenderen på lokomotivet - speider etter grønt lys.
Er lina klar? - - - Det er liv og røre på stasjonen
då me går framom på veg til byen. Oslo-toget
er nett komen, og ferdafolki kryr ut or vognene.
Ein skiftemaskin larmar att og fram. Sjølv den er
større enn dei små firekoplingane som køyrde til
Byglandsfjord for 50 år sidan. Postbilen køyrer ut
på plattformi, og der kjem ei elektrisk tralle rullande.
På spor II står lokaltoget med dampen oppe, og
frå eit anna spor køyrer motorvogna til Nelaug ut,
medan eit elektrisk lokomotiv vert kopla til Siratoget. Høgtalaren skrattar ut i det same: “Hallo,
hallo, tog til Marnardal og Sira går straks fra spor IV.
Ja, her er det store omskiftningar på 50 år no. No er
Setesdalsbanen berre ei sideline frå Sørlandsbanen,
og dei små, smalspora lokomotivane kjem
aldri til Kristiansand meir. Om nokre år er vel
Setesdalsbanen ogso bygd om til breidt spor,
kanskje elektrifisert ogso. Og den tida då dei små
firekoplingane slingra opp dalen med den smale
rekkja av vogner etter seg, vert berre eit minne. Men
banens verd vert aldri gløymt. Den har sett merke
etter seg for alltid, både i byen og den lange dalen
som den knytte byen til.

Moseidmoen skole

// Moseidmoen skole på 1950-tallet. //

“Skoletomta er en
av de vakreste i det
sørlige Norge”
Tekst av
Inger-Lise Friberg

Moseidmoen skole skulle stått ferdig
1.august 1953 og vært klar til skolestart
20.08, men forsinkelser oppstod, og først i
slutten av oktober (26. om jeg ikke tar helt
feil) var det klart til innflytting.
Vi elever fra Moseidmoen - og noen fra Vikeland,
hadde fra skolestart til nå gått på Vigeland
brugsskole. Noe som påførte kommunen
ekstrautgifter i form av leie for skolerom med kr.
2000,-.
Det hadde vært en lang prosess for å få bygget
Moseidmoen skole. Det var etterkrigstid,
gjenoppbygging og utbygging av Moseidmoen, og
det hadde jo aldri hverken før eller siden blitt født så
mange barn som i 1946, og som da i 1953 var klar
for skolestart.

Planene om ny folkeskole og framhaldskole på
Moseidmoen ble godkjent av skoledirektøren
16.07.1948, og Dagbladet Sørlandet skriver:
“Skoletomta er en av de vakreste i det sørlige
Norge”, og skoleinspektør Vestrheim viste til at i
1955 måtte man opp i et lærerantall på 17 - mot nå
10 1/2, og at barnetallet ville stige fra nå 410 - til 550
i 1955/56.
Ole Jørgensen var ordfører da, og Jens Kvarstein
var herredsingeniør, og vedtak ble fattet 25.11.1949,
med en bevilgning på kr. 780.000,Arkitekt var Christian Arnold Christensen.
Byggeteknisk konsulent (også kalt betong-og
jernbetongkonstruksjonskonsulent) var Aage
O.W. Lindboe. Det var også han som utarbeidet
anbudsdokumentene, og anbudsfristen ble satt til
29.09.1951, og Aage Wennesland fikk entreprisen
pålydende kr. 718.000,-.
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// Klasse 2A – Moseidmoen skole 1954
Venstre rekke: Torhild Eriksen, Grethe-Lill Gundersen, Inger-Lise Friberg, Ingebjørg Holte og Arild Reber.
Midterste rekke: Sverre Johan Finnestad, Ingrid Lie, Ingrid Nygård, Liv-Anny Risdal og Rolf Egil Eidet.
Vindusrekka: Jan Kåre Zakariassen, Svein Erik Bjørkås, Karl Gustav Larsen, Einar Syvertsen og
Else Margrethe Eidså.
Bakerst v/vinduet: Frøken Aslaug Kjellevold. //
Men det var ikke bare å sette i gang med arbeidet.
Det måtte søkes om byggeløyve fra Gjenreisningsog Forsyningsdepartementet, som ga løyve til å
oppføre 1. byggetrinn, og med beskjed om at det
var flere steder på Sørlandet som trengte ny skole.
Dette betydde at kvotene på bygningsmateriell
måtte fordeles, slik at byggetrinn 2 på Moseidmoen
skole måtte utsettes.
Og planene var mange. Det skulle bli parkanlegg,
gymsal, basseng og uværskur. Uværskur ble det.
Godkjent 24.11.1954, og undertegnet av ordfører
Sverre Wennesland og kontorsjef Jakob Nygaard.
Byggmester var Aage Wennesland, og uværskuret
stod ferdig 15.12.1955, og hadde en prislapp på kr.
17.588,70.
Gymsalen var det verre med. Det kom forslag
fra Rosenberg om å bruke rivingsmaterialer fra
brakkene i Belsen. Det var i oktober 1952. Det ble
det som kjent ikke noe av. Han stod også på for
videreføring av skolekjøkkenhage, og fikk en tid
bruke et lite jordstykke i Askedalen.
Et stort problem med mye korrespondanse fram og
tilbake var oljefyringsanlegget. Et helt splitter nytt og
moderne oljefyringsanlegg - og med radiatorer i alle
rom. Det var fortsatt rasjonering på mye og mangt,
og oljeleveranse ble problematisk. Det kom brev fra
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Det kongelige handelsdepartement 12. mars 1954
om at “el.kraft må brukes i mest mulig utstrekning.”
I 1953, og kanskje mer i 1954 var det utbrudd
av polio, og mange ble hardt rammet. Noe som
selvsagt skapte mye angst og bekymring. Vi elever
ble vaksinert.
Skolestyret besluttet å søke kommunen om kr. 500,til tran. “Det vil gå med 2430 skjeer pr. uke. Vennesla
Sanitetsforening skyter til kr. 500,-. Samlet utlegg kr.
1.000,- (Godkjent 1949-50)
Basseng ble det jo også etter hvert. Det fremstod
nærmest som en katastrofe. En stor sementkum
med iskaldt vann fullt av barnåler var det tilbudet
som ble gitt elevene til svømmeopplæring.
Høststormen 1957 med orkan i kastene la 37
furutrær i bakken i området ved skolen.
Klasseturer. Ravnedalen med tog fra Vikeland
til Grim 1958. Sykkeltur til Føreid - Far til
Magne Andersens hytte. Og en fantastisk tur til
Sognefjorden som skoleavslutning i 1960.
Det ble folk av oss også...

// 17.mai-toget fra Moseimoen skole i 1954. F.v.: Arvid Pedersen, NN, Gunnar Sørensen, Helldal, Kjell Holtet,
Kari Kløvfjell, Berit Kløvfjell, Karin Iversen, Gerd Fredheim, Wenche Woxeng, Astrid Kløvfjell. Bakerst f.v.:
Bjørkås, Arne Johan Friberg, Aud Karin Holberg. Lene Bjørnestad skimtes innimellom. //

// Håndarbeidstime på Moseidmoen skole i 1955.
F.v.: Liv-Anny Risdal, Ingrid Nygård, Inger-Lise
Friberg, frøken Søvik, Torhild Eriksen, Else
Margrethe Eidså, Ingebjørg Holtet, Grethe-Lill
Gundersen og Ingrid Lie. //

// Første gang det ble benyttet gravemaskin
i Vennesla var ved utgravingen av tomta til
Moseidmoen skole i 1952. Aage Wennesland
hadde byggearbeidet, men leide et firma i
Kristiansand til å foreta utgravingen. //
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Tekst av
Elin Wilhelmsen Lilløy

Hovlands
kolonial
på Grovane
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Landhandelen på Grovane! En typisk
landhandel som lå mellom Grovane
stasjon og Klausens smie/Bakken. Nå
parkeringsplass for Setesdalsbanen.
Olav Tønnesland drev butikk her fra 1930
til 1953. Siden overtok Olav Bakken
forretningen som han drev fram til 1955.
Olaf og Olga Hovland drev så landhandelen fram
til vinteren 1968/69-nærmere bestemt nyttårsaften
da butikken brant. En typisk landhandel der du
kunne få kjøpe det meste: poteter, nål og tråd,
gjødsel, sukker, mel, tannkrem, hestesko, globoid,
parafin, islandsk dilk (fårekjøtt), salt sild, koks mm.
Det du ønsket ble fort skaffet. Hovland var også
kommisjonær for Norsk Tipping og han solgte
Pengelotteriet.

Ekspeditrisene som jobbet i butikken var det flere av,
men det var Olga og døtrene Arna og Ruth som var
der mest, i tillegg til Berit Krogstad (nå Honnemyr),
Bjørg Risdal og Signe Reinertsen (nå Iversen). Olaf
var også ved disken, men han satt også mye på
bakrommet med regnskap og diverse. Det var ikke
vanlig med barnehage på denne tida så ofte var
også barnebarnet, lille Elin, med i barnestol inne hos
bestefar eller ute i butikken.
Asbjørn og Finn Arild Arntsen, sønner til Arna, jobbet
der også som smågutter. Arbeidet deres besto i å
male kaffe, samt påfyll av varer.
Finn Arild kan også fortelle at hvis flagget var satt
opp på veggen på butikken når Ivelands- eller
Vegusdalsruta kjørte forbi, måtte bussen/ruta stoppe
for å ta opp varer som skulle til kunder den veien.
Kundene som handlet hos Hovland hadde stort sett
ikke bil, så derfor drev de med matutkjøring rundt
omkring, f.eks. til Kringsjå, som var et eget samfunn
på den tiden. Også til Jeppestøl, Eikelandsdalen,
Beihølen og Steinsfossen ble det fraktet varer. Bilene
som Hovland kjørte var Rapid, Ford, Dodge og en
Opel. I tillegg til Hovland selv som kjørte ut varer,
hadde de også egen sjåfør som het Tønnes Bakkan.
Ruth Ragnhild gjorde også denne jobben da hun fikk
sertifikatet. Det ble også brukt en liten Tempo med
en kasse til matutkjøring, og han som kjørte den het
Asbjørn Verås.
Også de som reiste med Setesdalsbanen var kunder
hos Hovland.
Olga og Olaf Hovland bodde i i første etasje i
butikken fram til det brant ned på nyttårsaften
1968/69.
I andre etasje i huset bodde også datter Ruth,
svigersønn Jahn Petter Wilhelmsen og deres to
døtre, Elin og Hilde. De flyttet fra huset desember
1968. Og det var kanskje bra siden den før omtalte
brannen startet i det elektriske anlegget i deres
leilighet.
Det kunne også ha gått skikkelig ille for Olaf og Olga
denne brannatten. Men de var heldige, for hunden
deres, Bimbo, gjødde som besatt. Den gjødde slik
at naboen Kristen Odderstøl, som skulle på jobb,
gikk ned for å sjekke. Da så han røyk, og dundret på
ytterdøren slik at de våknet og kom seg ut.
Etter brannen var de også heldige. De flyttet bare
100 meter lenger sør. Kari og Odd Marlov Bakken
stilte loftsleiligheten deres til rådighet, og Olav
og Olga bodde der til de kjøpte hus og flyttet til
Gangdalen på Strai (Kristiansand).

// Olga og Olaf Hovland. //

Litt om Olaf og Olga
Olaf Hovland var født på Voreland i Vennesla i
1903. Han var gift med Olga (Dale) f.1905 fra Dale i
Birkenes.
Olaf var kjøpmann stort sett hele sitt liv. I tillegg til å
ha butikk på Nordli i Skjerkedalen fra 1929-1952/53.
Hadde han også fra ca. 1950-1955 en butikk i huset
til Ruenes, som ligger i krysset der du kjører inn til
Honnemyr/Steinsland, rett før Samkom i Vennesla.
De fikk barna Arna Otelie (Arntsen) f.1929, Ruth
Gulovna f.1933 og Ruth Ragnhild (Wilhelmsen)
f.1943. Ruth Gulovna døde desember 1942 av
hjernebetennelse, og det preget nok livene til resten
av familien selv om slikt ikke skulle snakkes så mye
om.
I tillegg til å være kjøpmann drev Olaf sammen med
Olav Grønn et fiskeoppdrett sør for Grundetjern. De
demmet opp deler av bekken og satt ut yngel som
vokste opp. Da fisken var stor nok solgte de den, og
drev butikk på den måten. Anlegget var såpass stort
at de hadde ansatt en vaktmann som passet på
fisken. Den dag i dag står vaktbua der.
De fanget også fisk fra Rugåna, og satt ut fisk i
fiskelause vann.
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// Bildet er fra 1965 og viser døtrene Arna Otelie Arntsen og Ruth Ragnhild Wilhelmsen som var faste
ekspeditriser, videre Olga Hovland og skjult bak vekta Bjørg Risdal. Det var tre forretninger mellom
Grovane og Samkom på den tiden, Olaf Hovland, Olav Goli og Olav Ruenes. //
Ekteparet Olaf og Olga hadde også dyr da de bodde
i Skjerkedalen. I fjøset hadde de ku, gris og høns, og
de hadde alltid både hund og katt.
Olaf Hovland var navnet som han var kjent for de
fleste, men i kirkebøkene ser vi at Olaf het Ole Olsen
(sønn av Ole) da han ble døpt. Vi finner han også i
noen folketellinger som Olav Olsen Voreland (han
bodde på gården Voreland) og han døde som Olaf
Hovland. Han var sønn av Ole Andreas og Anne
Hovland. Hvorfor fornavnet har forandret seg sier
historien ingenting om.
Olaf og Olga Hovland døde med et halvt års
mellomrom i 1982.

Olaf Hovlands butikk i Skjerkedalen
Olaf Hovland drev butikk her fra 1929 fram til 195253. I følge Norges bebyggelse het eiendommen
Nordli (g.nr.26, bnr.13). Huset ble oppført i 1922
og postadressen var Grovane. Det kom også en
oppføring av låve og fjøs i 1946.
Her hadde Hovland mye handel med
anleggsarbeiderne på Sørlandsbanen. Han støpte
gummihansker som han solgte til arbeiderne.
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Han var ofte til Kristiansand under krigen for å
hente forsyninger til butikken, blant annet sukker
og mel. Noen ganger ble han stoppet av tyskerne
og kontrollert grundig. Men siden han drev butikk
og hadde papirene i orden kom han gjennom
kontrollposten på Grim i Kristiansand.
Bilen som han kjørte var en amerikansk Studebaker.
I tillegg til butikken drev han med honningbier. Han
solgte honning til Honningsentralen. Han drev også
med jakt og fiske.
Under krigen ble det nok skutt litt av hvert med
geværet som han hadde gravd ned i skogen. På
trevet var det også en bortgjemt radio som gjorde
at Olga fikk panikk da tyskerne var på kontroll.
Heldigvis fant de verken våpenet eller radioen. Ellers
hadde de lite befatning med tyskerne i Skjerkedalen.

Kilder:
Arna Otelie Arntsen, Ruth Ragnhild Wilhelmsen, Jahn
Petter Wilhelmsen, Speiderkalenderen, kirkebøker,
Norges bebyggelse og innspill på Facebook.

// Butikken på Grovane under flommen i 1933. Rugåna går langt over sine bredder. //

// Litt av kontrakten Hovland skrev under da
han kjøpte butikken av Ruenes. //

// Olav Hovland utenfor butikken på Nordli. //

// Butikken på Nordli i Skjerkedalen. //

19

Juleminnene er nedskrevet av
Klara Wroldsen i november 1965.
Klara var født Aas i 1902.
Hun var datter til Jens Emil Olsen Aas
og Anna Salvesdatter Aas og vokste
opp på Kvarstein. Fra 1938 bodde hun i
Sandefjord.

Juleminner

fra min barndomsheim
i Vennesla
Gjenfortalt fra Venneslaposten av
Emilie Marie Andresen

Jeg fikk lyst til å skrive ned noen av mine
tanker som dukker frem fra min barndom.
De kjæreste minner er vel for de fleste av
oss fra julen. De trygge, gode barneårene.
Jeg husker så godt fra skolen, når vi en tid før julen
begynte å synge sanger som hørte julehøytiden til.
Da var stemningen begynt i våre barnehjerter, og
vi begynte å telle dagene. Det begynte å bli travelt
heime, med rengjøring og baking. Jeg var den eldste
av søsknene, så jeg var jo litt til hjelp. Vi to eldste
søstre fikk være med og bake småkaker etter at de
minste hadde sovnet. Det var veldig moro, syntes vi.
Besta kom gjerne med og hjalp når persesylten
skulle lages. Det som jeg likte best, var sødosten
med rosiner i. Det var en travel tid. Jeg husker at
jeg hørte mor arbeide lenge etter at vi hadde lagt
oss. Vi barna likte så godt «å prate om jul», etter vi
hadde bedt vår aftenbønn. Barneminner som aldri
blir glemt.
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Lille julaften kom far med grana som han henta på
Moseidjord.
Nå var det bare en dag til selve julaften. Far hadde
vært i byen, og vi visste at det var en liten gave til
oss. Jeg husker at vi gjettet på at vår lillebror ville få
trompet. Julaftens morgen våknet vi tidlig. Husker så
koselig jeg syntes det var når vi kom ned i kjøkkenet
med de hvitstivede kappene på kjøkkenvinduene, og
den nye hvite voksduken på langbordet, renskurte
tepper på gulvene, og bjørkeveden som spraket i
etasjeovnen i stuen. Jeg husker at jeg var med mor
og pyntet opp. La på de nystrøkne dukene. Det
grønne teppet som skulle ligge på stuebordet, det
var så veldig fint, syntes jeg. Det hadde mor vunnet
på en basar på Bedehuset, det var nok for fint å
bruke i det daglige.
Nå var alle forberedelsene ferdige. Vi jentene hadde
de nye kjolene på, og røde sløyfer i håret. Jeg
husker jeg speilet meg i det gamle konsollspeilet
og syntes jeg var veldig fin. Vi hjalp mor å stelle
på bordet til Besta skulle komme. Far kom inn fra
skjulet med juletreet som snart skulle pyntes.

// Moseidjordgården, nyttårsaften 2009. Hans Moseidjord (f. 1885) solgte i flere år juletrær fra skogen sin.
(Foto: Emilie Marie Andresen). //

Borte i veien så vi Besta komme, hun nesten sprang,
hun var lett på benene husker jeg. Tørklæ med
frynser og sjalet over skuldrene. Jeg ser henne for
meg. «Å nei, så fine dykken æ», sa hun, og det likte
vi å høre. Vi satte oss til bords. Far bøyde hodet og
leste bordbønnen. Nå var vi sultne. Å du verden som
det smakte. Mors julekake er den beste jeg noen
gang har spist.
Etter at vi hadde spist, skulle treet pyntes. Det var
far som satte det fine spydet i toppen og de store
fine kulene på de øverste grenene. Besta var alltid
med. Vi barna pyntet de nederste grenene med
kurver og forskjellig som vi hadde laget selv av
kulørt papir. Så var det kakemenn og koner som vi
hadde kjøpt hos «Gina på Lønga».
Stearinlysene ble tent, og så var det gang rundt
juletreet og vi sang «Glade jul! Hellige jul!», så
øynene glitret om kapp med lysene. Jeg la merke til
de milde øynene på far, der han gikk rundt med oss
og sang, og mor, rød i kinnene etter alt strevet. Hun
stod i stuedøren og så på oss, med det gode smilet,
som jeg aldri vil glemme. Jeg husker jeg syntes hun
var så pen, min eiegode mor. Trompeten til Olaf
hørte vi låten av imellom tonene fra sangen, og våre
presanger hadde vi stilt på kommoden.

Far leste juleevangeliet, og alt var så trygt og godt.
Jeg husker jeg sto og så utover Kvarstein, den
glitrende hvite sneen, og den stjerneklare himmel,
og i min barnefantasi følte jeg at der var engler blant
stjernene som funklet på himmelen hin julaften.
«Fred på jorden i menneskene en velbehagelighet».

“Fred på jorden i
menneskene en
velbehagelighet.”
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// «Lyngby» gnr/bnr 2/42 på Kvarstein der Klara vokste opp. Her ser vi fire av søsknene hennes. Karen (f.
1904) med Salve (f. 1923) og Olga (f. 1906) med Selmer (f. 1921), alle med etternavn Aas. Klara var reist til
USA da bildet ble tatt. Der ble hun kjent med Konrad Maurits Wroldsen. De flyttet til Sandefjord i 1938.
(Foto fra Ranveig Aas). //

// «Lønga», gnr/bnr 2/20 på Kvarstein der Jørgine Haakonsen, kalt «Gina på Lønga» hadde butikk. Huset
har nå nr. 191 i Venneslaveien. (Foto: Emilie Marie Andresen). //
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”Jeg gledet meg bare
til å bli voksen, for da
kunne jeg gjøre som jeg
ville. Og så ville jeg få
meg jobb og tjene mine
egne penger.”

Bjørg
Homme

“Min oppvekst”

Tekst av
Signe Rysstad

Bjørg bor nå i en leilighet midt i sentrum av
Vennesla og trives godt. Minnet er godt og
det er moro å høre når hun forteller om sine
første leveår på Hægeland.
Bjørg levde som de aller fleste på den tida. Mor
holdt hus og heim i orden og far arbeidet. Slik
uttrykte man seg. Foreldrene fikk tre barn. Først
fikk de en gutt som ble syk og døde da han var
bare 8 måneder gammel. Rett etter kom Bjørg, født
15.mars 1940 og etter 8 år kom Lillebror.
Da hun var tre uker gammel, måtte familien rømme
til en nabo på kvelden. Det var gitt beskjed om at
en bro i nærheten skulle sprenges. Tyskerne måtte
stanses på vei innover i landet. Hos bestemor og
bestefar bodde det 4 sønner. Likevel tok de imot folk
som evakuerte i lastebiler fra byen. Det overnattet
folk overalt. Her var de noen dager, og så flyttet de
hjem igjen. Motstandsfolk ble tatt. I nabohuset måtte
mannen rømme. Men da tok tyskerne kona og
sendte henne til Grini.

”Jeg forsto lite av det som hendte under krigen. Vi
hadde nok av mat og vi arvet og byttet til oss det vi
trengte. Stadig var det noen som banket på døra. De
lette etter personer og var ganske voldsomme da de
fôr gjennom huset og lette etter personer. Jeg ble
livredd for tyskerne.”
Bjørg ble født i et enkelt stokkebygd hus, der
inngangsdøra var så lav at voksne måtte bøye seg,
da de gikk over dørstokken. Den lille familien bodde
i den ene delen av huset. Bestefar og bestemor
hadde sine egne rom i den andre delen av huset.
Utedoen var spesiell. Fra gårdsplassen var det bygd
en trappestige opp til dodøra. Artig å tenke på i dag.
Verken i dette huset eller huset de flyttet til da Bjørg
var 3 år, var det innlagt vann. Vannet måtte bæres
inn og ut. Kroppsvask i balje var rutine hver 14. dag.
I kjelleren ble tøyet vasket i store gryter over åpen ild
på vinterstid. I sommerhalvåret ble tøyet båret ned
til vaskeplassen ved bekken og vasket der. Bjørg
husker godt vaskebrettet og skylling i bekken. Når
isen hadde lagt seg, var det å hogge hull i isen slik
at tøyet kunne bli skylt rent. Når det nærmet seg jul,
skulle alt vaskes; sengetøy, duker, puter og tepper.
Tøyet burde tørkes i frisk luft. Vinterstid måtte tøyet
tørkes videre inne. Det var tøy over alt og fuktig ble
det. Bjørg lærte tidlig å vaske og bake. Lørdag skulle
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// Bjørgs barndomshjem på Kråkehaugen. //
huset vaskes og kaker bakes til helga. De kunne
ikke nytte å starte på fredagen. Alle som kom innom
fikk kaffe og noe å bite i.
”En gang i måneden syklet vi på Forsyningsnemda
og fikk rasjoneringskort. Folk byttet merker seg i
mellom, og de fleste vi kjente hadde det de trengte.
Jeg husker at min mor hadde pass. Det måtte hun
vise fram om vi ble stoppet av tyskerne.
Maten var god. Det var selvfølgelig heimebakt
brød. Pålegget besto av ost og syltetøy av blåbær,
tyttebær og rips. Husker ikke at vi hadde jordbær
og bringebær. Bjørg likte tyttebær best. Det var
tatt opp fra krukker i kjelleren og nyrørt med
sukker. Mellommåltidene besto ofte av stompesoll.
Stompegrøt med smørøye var god middagsmat,
men kompe var best. Søndagsmiddagen var alltid
god. Det ble servert kjøtt av elg og storfugl. Da det
nærmet seg jul ble grisen slaktet, og vi fikk mye godt
svinekjøtt. Mor var flink til å lage pålegg av kjøttet,
og å hermetisere både kjøtt og frukt. Poteter og
grønnsaker hørte alltid med til middagsmåltidet.
Dessert var en selvfølge, oftest havresuppe med saft.
Appelsiner kom med Amerikabåten etter at krigen
var slutt. Det var stas, men jeg syntes ikke de smakte
godt.
6 år gammel begynte jeg på skolen. Hjemme var
ingen lekekamerater på min alder. Læreren spurte
om jeg hadde lyst til å begynne på skolen hos han. Vi
gikk annenhver dag og skoleveien var flere kilometer.
En vinter bodde jeg hos bestemor, startet kl 7 og var
på Vikstøl skole kl 9. Ofte var vi våte. Da var det å ta
av sko og strømper og henge dem opp til tørk ved
ovnen. Alle vi kjente hadde lite, men vi var fornøyde.
Ski arvet vi. Husker at jeg brakk en skitupp. Da ble en
fiskebolleboks hentet fram og en ny skitupp hamret
til. Tøy og annet arvet vi også, men til jul og 17. mai
fikk jeg ny kjole.”
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På skolen hadde de Bibelsoge, Lesing og Blåboka
som var skrivetrening. Andre fag var Soge, Tekning,
Natursoge, Rekning, Handarbeide og Landkunne.
Bjørg likte fagene, men hekling var ikke moro.
Lærerinna ble kalt ”Himmelske Fader”, for hver gang
de hadde time med henne, sang de Himmelske
Fader og lo nok mer enn de sang. Bjørg fikk ikke
sving på heklenåla, og fikk vite:” Ikkje kan du noe
og ikkje komme` du til å kunne noe”. Bjørg mistet
ikke motet. Kunne dette kalles mobbing? Nei, de
visste ikke hva mobbing var. Litt erting fra andre
barn forekom, men helst på det vennskapelige plan.
Hjemme var det fettere og kusiner hun lekte med.
De bodde like i nærheten.
På sommeren var det mye bading. Hvis det var
vær til det, kunne det være 8-10 stk som dro av
sted, lekte og hadde det gøy hele dagen. Ingen
var redde for at det skulle skje ei ulykke, og ingen
voksne kontrollerte badegjengen. På vinteren var det
selvfølgelig skiene som ble mest brukt. Men det var
også spennende å skli på isen som hadde lagt seg
på bekken. Det hendte at de kom hjem blaute på
beina. Da var det vanskelig å forklare hvorfor. Bjørg
fikk høre gjennom hele oppveksten: ”Vær forsiktig,
vær forsiktig. Du er ikke så sterk”. Dermed skulle
hun bevise at hun turde like mye som de andre og
kanskje være den tøffeste.
Radiolytting var stas. På lørdagskvelden var det
Barnetimen, og Ønskekonserten på søndag. Alle
lyttet på nyhetene og værmeldingene. Og så var det
sportssendingene. Alle samlet seg ved radioen. OL i
Oslo i 1952 var toppen av begivenheter.
”Jeg har vært mye syk. Mitt første bekjentskap med
sykehus fikk jeg da jeg var 8 år. En fetter og jeg
syklet av sted for å hente posten. Vi tok en ekstra
tur over ei bro og da falt jeg uti elva og husker ikke
noe før jeg lå med hodet mellom to steiner. Fetteren
sto bare og ropte ”pass på brevet, pass på brevet”.

Om sommeren luka vi åkrene og plukket bær. Det
var jo gøy å tjene sine egne penger. Vi hadde 1
hest, 3 kuer og 1 gris i uthuset. Det var alltid mye å
gjøre, men kunne jeg få gjemt meg vekk med ei bok
i handa, var det helt topp. På skolebiblioteket var
det bare ei hylle med bøker, men heldigvis var der
bibliotek på Hægeland og det ble etter hvert mange
besøk dit.

// Dodøra oppe på veggen. //
Vi kom oss hjem og jeg var like hel. Ikke lenge etter
fikk jeg vondt i beina. Det ble bare verre og til slutt
falt jeg sammen og kunne ikke gå. Det ble masse
undersøkelser og sykehusopphold i tre måneder.
Først ble jeg plassert på barneavdeling, men ble så
sliten av barna som gråt mye, så jeg forlangte å bli
flyttet. Jeg fikk rom sammen med voksne, og husker
spesielt legevisitten. Da måtte vi nærmest ligge i
stram givakt. Og inn toget 8-9 personer, overlege,
oversøster, diakonisser, og de snakket over meg.
Min mor kom på besøk en gang i uka. Hun kom
til byen med bussen tidlig på dagen og prøvde
å komme inn på sykehuset til meg. Men hun ble
stoppet med beskjed om at visittiden var fra 1516. Dermed kunne mor bare være hos meg en halv
time for så å skynde seg tilbake til bussen. Husker
også at jeg ble trillet inn på badet en kveld, og mine
foreldre ble tilkalt. Jeg hadde skjønt at der lå de som
kanskje kom til å dø i løpet av natta. Det må ha vært
skrekkelig vondt for mine foreldre.
På sykehuset brukte jeg mye tid på å lese, og jeg
ble glad i bøker. Når noen kom på besøk og hadde
en bok med, da ble det stor glede. Frisk ble jeg
ikke og forsto at jeg ble sent hjem for å dø hjemme.
Dr Eivindson kom regelmessig og besøkte meg.
Ingen medisiner og ingen bedring. Så en dag ga
jeg beskjed til mor at hun måtte hjelpe meg opp av
senga. Jeg bestemte meg der og da at på Barnas
dag, 1. mai skulle jeg gå inn i kirka og levere bøssa
med misjonspenger. Et par måneder med strev, fall,
tårer og noen gledesdager innimellom, gav resultat.
Jeg gikk på mine ben inn i kirka 1.mai, blek og tynn.
Målet var nådd.

Jeg har hatt et spesielt forhold til bestemor. Bestefar
var stadig på reise. Bestemor var mye alene, men
hun kokte, bakte og vasket for andre. Min mor
og bestemor var ofte sammen om dette arbeidet.
Bestemor og jeg spilte, sang og pratet. Hun hadde
alltid tid for meg. Vi har hatt mange tyttebærturer
sammen. På formiddagen dro vi av sted med
bøtter og spann. Og så var det av sted igjen etter
at fjøsstellet var gjort. Og hadde vi fylt opp det vi
hadde med, så tok bestemor av forkledet og skautet
og fylte opp det også. Så var det hjem for å rense
bærene. En bussjåfør tok de med til byen og solgte
på torget for oss. Det ble lønn for strevet.
Min mor sydde og strikket alt tøyet til oss.
Konfirmasjonskjolen var hvit og flott. Mor sydde
både den og 2.dagskjolen, som skulle brukes når vi
gikk rundt i etterselskapene. Mor var dyktig og tøyet
var fint og godt, men likevel hadde jeg lyst på noe
ferdigkjøpt. Det var stas når jeg kunne bruke lønna
jeg hadde tjent på noe jeg ønsket meg.
Jeg tenker med glede på konfirmasjonstida. Vi var
11 konfirmanter i Hægeland kirke. Halvor Nordgård
var prest. Undervisningen i salmevers og katekisme
foregikk i sakrestiet. Konfirmasjonsdagen var en
stor, høytidelig dag. Det var overhøring i kirka i den
fine hvite kjolen. Så var det hjem til fest. Alle tanter,
onkler, fettere og kusiner var invitert. Middagen var
steik med saus og tilbehør. Kakebordet var digert
og smakte bare deilig. Gavene var mappe med
brevpapir og konvolutter, paraply, armbånd, brosje,
halssmykke, toalettveske og penger som jeg brukte
til å kjøpe klokke.”
”Hadde du noen drømmer om framtida, Bjørg?”,
spør jeg. ”Jeg gledet meg bare til å bli voksen, for da
kunne jeg gjøre som jeg ville. Og så ville jeg få meg
jobb og tjene mine egne penger.”

Min far kjørte lastebil. Dermed fikk jeg lov å sitte på
og holde i rattet og styre. Det var stas både for han
og meg. Sertifikatet tok jeg da jeg var atten år. Det
var ganske spesielt for ei jente på den tida.
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Flommen som vi opplevde i Otra i
oktober i fjor, har vi alle friskt i minnet.
Gjennom gamle avisartikler skal vi nå
gjenoppleve noen av tidligere tiders
flommer. Men først noen bilder fra
oktober i fjor.

Tekst og foto av
Emilie Marie Andresen

Flommer i Otra
// Holmane, Kvarstein, 1. oktober 2017. Vannstanden hadde gått ned noe da bildet ble tatt.
Vannstandsregistreringene ved Heisel målestasjon stoppet på 1197 m3/sek. ved midnatt den 30. september.
Vannstanden skal deretter ha passert 1200 m3/sek., men det kunne ikke registreres på målingene. //

// Elva flommer rundt Holehaugen. //
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// Vigeland hovedgård,
1. oktober 2017. Vannet flommer inn
der det vanligvis er plen. Stripa med
lauv til høyre på bildet i midten viser
hvor høy vannstanden har vært. //
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// Brukaret til den gamle Kvarsteinbrua stikker så vidt over vann den 1. oktober. Dagen etter gikk det et
ras til høyre for det hvite huset som ligger ved veien. Til alt hell ble ingen skadet. I 1864 gikk det et ras like
i nærheten, da omkom en mor og fire barn. //

// Bildet over er fra 3. oktober. Vannstanden var da på vei ned, Heisel målestasjon viste 1012 m3/sek. da
bildet ble tatt. //
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Flom i 1837
I september 1837 var det kraftig regnskyll og
tordenvær. Flommen i Otra ble så kraftig at
Straibommen røk med den følge at Thygeson Minde
broen ble ødelagt. Lenge var man redd for at også
Vennesla bom skulle ryke. Det skulle ikke ha vært
slik høy vannstand siden 1787, skrev avisen «Den
Norske Rigstidende». 1787 er nok trykkfeil for 1789.
I 1789 opplevde store deler av Norge den beryktede
«Storofsen» som var så ille at mange tolket uværet
og flommen som fulgte som et tegn på dommedag.
Følgende beskrivelse av flommen i september
1837 er fra avisen «Norsk Handels Tidende» fra 23.
september. Otra ble for øvrig i denne avisen kalt
Otteraaen, Torridalselva var også et vanlig navn på
elva vår i den tida.
Saavel fra Arendal som fra Christiansand berettes
om frygtelige Tordenveir og Regnskyl, som have
afstedkommet Oversvømmelser, og paa mange
Steder betydelig Skade.
Nidelven skal ikke i 50 Aar have gaaet saa høit;
imidlertid have Lastebommene dog staaet sig,
hvilket derimot ikke har været Tilfældet ved den
pludselige Stigen af Topdalselven og Otteraaen, da
derved Tømmerlændserne ved Stray i Torrisdal og
Flaksvandet i Topdal den 15de dennes ere sprungne,
hvorved en betydelig Mængde Tømmer er drevet ud.
200 Tylter tørnede mod Broen, Thygesens Minde,
ved Christiansand og blev liggende der fra Fredags
Morgen til Løverdags Middag, da Pæleværket deels
oprykkedes, dels knækkedes, og Broen tilligemed
Tømmeret drev til Søes, hvor en Deel deraf dog
senere er bjerget.

// Modell av Vennesla bom på Bommen
elvemuseum, laget av Vennesla minibyggere.
Vennesla bom var hovedbommen i Otra og den
holdt ofte store mengder tømmer. Dersom den
ikke klarte å holde tømmeret samlet under flom,
kunne det få skjebnesvangre følger nedover
elva. //

Man var, ved det vedholdende Regnveir, meget
ængstelig for at ogsaa Venneslands Bom i TorrisdalsElven, hvor der skal ligge 10 000 Tylter, skulde briste.
Ankomne Skippere berette, at de allerede paa Revet
have mødt drivende Trælast, og at det formedelst
den Mængde Tømmer var særdeles vanskeligt at
passere Oxøe Fyr.
Avisen «Den Constitusjonelle» kunne den
26. september 1837 fortelle at det var utført
sikkerhetsforanstaltninger ved Vennesla bom:
Ved Venneslands Bommen var Massen af Tømmer
den 20de forøget til henved 16000 Tylter, men da der
var truffen saa mange Sikkerhedsforanstaltninger,
og der arbeidedes fremdeles af al Kraft paa at
mindske Trykket af denne store Masse, ved at
fordele den og indslutte den i mindre Bomme,
kan man med Sikkerhed antage, at ingen Ulykke
nu mer er at befrygte. Havde denne umaadelig
Mængde Tømmer styrtet sig ud gjennem den høie
og svulmende Elv, vilde der været anrettet megen
Ødeleggelse, og det kunde have havt uberegnelige
Følger for Christianssand med dens talrige og fattige

// Et av karene til Vennesla bom. //
Arbeiderklasse.
De nærmest ved Elven boende Gaardbrugere havde
faaet en Deel af deres indbjergede Høe bedærvet,
da Vandet er trængt ind i Husene.
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Flom i 1839
En av kristiansandsavisene skrev 24. september
1839:
Fra Torridal i Oddernæs berettes at Otteraaen stod
9 Fod over sædvanlig Høide. Hele Gaarde ligge
der oversvømmede ligetil Husebygningerne, saa at
man maa roe sig frem fra Dør til Dør. Fra Kilefjorden
er Efterretning indløben om, at Tømmerlændserne
der ere sprungne, og, hvis den Masse, disse
indeholde, skulde styrte ned i Venneslands Bom,
og den springer, ville circa 10 000 Tylter Tømmer,
saagodtsom hele Trælastbeholdningen i dette
Vasdrag, være redningsløst forlorne, for ikke at tale
om den uforudseelige Ulykke, som vil afstedkommes
langs Dalen. Man havde dog endnu d. 23de ds. det
bedste Haab.
Til alt hell var det meste av kornet innhøstet, men
potetene kunne man neppe redde, elven steg minutt
for minutt, ble det skrevet.

Flom i 1860
Jeg tar med utdrag fra en beskrivelse fra en av
kristiansandsavisene 23. juni:
Tilstanden, især paa de lavestliggende Gaarde, er
imidlertid høist sørgeli. Paa enkelte Steder f.Ex.
Mosby, haver Beboerne maattet forlade deres Huse,
da Vandet staar lige ind i Værelserne; Sæden er
ødelagt, ja endog Jorden bortskyllet, saa Tabet ikke
alene bliver føleligt nu, men ogsaa i kommende
Aaringer.
Gaarden Grovene, 1/8 Miil fra Vennesland staar
bogstavelig under Vand. Eieren Kirkesanger Niels
Robstad, utvivlsomt Sognets dygtigste Jordbruger,
lider selvfølgelig stort Tab. Paa mange Steder,
navnlig ved Skolehuset paa Mosby, staar Vandet 2
Fod over Landeveien.
Paa denne Aarstid, da man har den sædvanlige St.
Hansflom i vente, er det forresten høist uforsvarligt,
at man har ladet Rækværket paa Kilebroen
borttage. Men med det Faktum ihænde, at Vandet
kan hæve sig 2 a 3 Fod over denne Bro og at der
strax nedenfor er en Dybde af ca. 16 Fod med
stærk Strømning, har man grundet Haab om, at
Vedkommende søger denne Mislighed for Eftertiden
afhjulpen. Uagtet flere Reisende have været i stor
Fare og navnlig en af vor Byes Trælasthandlere nær
ved at drukne, skal Ulykker af denne Art, Gud skee
Lov, dog ikke være indtruffet, og da Elven efter
sigende i dag skal være falden omtrent 1 ½ Fod, saa
er der Grund til den Formodning, at det Værste er
overstaaet.
Om flommen som kom i slutten av august
1860, gjengir jeg det en innsender skrev til
Christianssandsposten:
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// En av kjettingene som holdt Vennesla bom på
plass. Den var opprinnelig festet til karet som er
sør for «Piren». (Fra Bommen elvemuseum). //

Det vil vist falde vanskeligt at finde Nogen blant den
nu levende Slægt paa denne Kant af Landet, der kan
kalde en saa vedvarende kold og regnfuld Sommer
i Erindring, som den vi i dette Aar til denne Tid har
haft, og synes næsten at se ud til at ville vedblive
lige til den sildige Høst; thi der er i den tilendebragte
Uge ikke henrunden et eneste Døgn uden Regn, og
det til sine Tider voldsomt Skylregn. Gud han i sin
Naade se ned til os! Og lade en Forandring til det
bedre snart indtræde; thi uden dette bliver der blot
et feilslaget Haab tilbage for Landmanden om en, efter en kold Mai – rig Høst og fylte Lader, som det
rigtignok i sin Tid tegnede sig til ved de bugnende
Enge og Agre, der fremstod paa Marken. Ikke nok
med denne Elendighed, men de stærke Regnskyl har
ogsaa bragt Omegnens Elve og Vasdrag til at svulme
op til en næstenlige Høide og Strømning med den
for kort Tid siden stedfundne Flom, som atter lader
befrygte nye Ødeleggelser.
Efter sigende skal saaledes Frygten for
Lastebeholdningerne inden Bommene atter være
vakt saavel i Torrisdals – som Topdals – Elven,
hvorfor flere Tømmerflaader ogsaa skal være sat i
Drift, hvilket rimeligst bekræftes ved, at man herfra i
Løbet af Ugen har seet en del Tømmer til søs.

Flom i 1864

Flom i 1879

Kristiansands Stiftsavis og Adressekontors
Efterretninger den 21. september 1864:

Fædrelandsvennen 4. juni 1879:

Formentlig som Følge af svært Regnveir oppe i
Landet have Elvene heromkring i de seneste Dage
gaaet langt over sine Bredder og anrettet saa
betydelige Ødeleggelser ikke alene paa Broer og
Landeveie, men tillige paa privat Eiendom, at mange
desværre ere blevne fuldstendigt ruinerede. Mosby
har fuldstændig staaet under Vand; paa Avl og
Grøde, Veie og Broer, Bygninger og Last er anrettet
betydelig Skade.
Den 24. september skrev avisen igjen om flommen:
For 7 Dage siden rev Flommen hele Veimuren væk
fra lidt ovenfor Væveriet ved Mosby til Nilses Dalen.
De mange Reisende maa endnu drive sine løse
Heste over Bækken paa to steder for at komme til
og fra den gamle Vei, der forholdsvis ubeskadiget
løber paa den anden Side af den, medens Godset
og Kjøretøiet maa bæres over af Mennesker. - Har
da verken Veimester eller Lensmand Magt nok til at
lade lægge foreløbige Broer af Stokke og Baghun? Byens Husmødre bør være med om at gjøre Alarm.
Ovenfor den ødelagte Vei udbydes Tyttebærene
forgjæves for 5 skilling Nottingen!

Det i Begyndelsen af forrige Uge indtrædende
milde Veir i Forbindelse med Regn virkede saaledes
paa Snemasserne i de fjernere liggende Dele af
Byens opland, at Vaarflommen i Otteraaen i Aar
steg til en i Mandsminde ukjendt Høide, idet den
nemlig ved Kvarsten næsten naaede op til Mærket
for Høstflommen i 1860. Fredag Eftermiddag var
Strømmen i Elven saa strid, at Dampbaaden ikke
kunde foretage sin almindelige Rute op til Kvarstein,
og Rygtet berettede, at store Strækninger af Mosbø
vare satte under Vand, saa at Folk fleresteds havde
maattet flytte ud af sine Huse. At Vandstanden
havde naaet en usædvanlig Høide, kunde man ogsaa
herude ved Byen forstaa deraf, at Elven førte med
sig en Mængde Ved og Stav, som Strømmen paa
forskjellige Steder havde revet med sig, og ud paa
Eftermiddagen bleve flere ovenfor Øvre Færgested
beliggende Tømmerflaader løsrevne, hvorefter de
tørnede mod den vestre Del af Bybroen. Allerbedst,
som man holdt paa med at frigjøre Tømmeret,
maatte man standse med dette Arbeide; thi nu
var Lastebommen ved Stray sprængt, og den fra
denne løsslupne Last tørnede nu op mod Broen og
bevirkede, at dens vestlige Halvdel omtrent Kl. 11 ½
om Natten bortreves. Paa Grund af den herskende
vestlige Vind er den største Del af de af Strømmen
bortskyllede Gjenstande drevne i land ude ved
Øerne i Randøsund samt ved Korsvigfjorden. Efter
hvad der er os berettet, steg Vandet ved Hundsøens
Papirfabrik saa høit, at det trængte ind i Papirsalen
og stod over Pladsen mellem flere af Fabrikens
Bygninger, men forvoldte forøvrigt ingen Skade,
da man paa Forhaand havde taget sine
Forholdsregler. Ved Vigeland steg Elven ca. 18 Fod,
og ved Kvarsten manglede den 4 á 6 Tommer paa
det Høidepunkt, den tog i 1860. I gaar var den falden
ca. 4 Fod ved Mosby, og viser det sig desværre,

// Til høyre i bildet ser vi flommerker fra 1879 og 1892 hugd inn i fjellet ved Lian. Vannstanden ved Heisel
målestasjon viste ca. 770m3/sek. da bildet ble tatt. Straibommen lå like sør for dette området. //
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at den fleresteds paa de dyrkede Marker langs
Bredderne har forvoldt saadan Skade, at Agrene til
dels maa ompløies og omsaaes.
Bergens Adressecontoirs Efterretninger skrev blant
annet den 14. juni 1879:
For Torrisdalselvens Vedkommende har den paa
de forskjellige Kanter af dens Løb været mer end
i Mands Minde; nærmere Byen, ved Vigeland
og Kvarstein, hvor den var 15 – 18 Fod over
Normalhøide, har den paa lidet nær naaet høieste
Flommærke for 1860, og er altsaa ikke kommet op
mod Flommen i 1864, der gik ende høiere.

Flom i 1892
Chistianssands Tidende skrev blant annet i
begynnelsen av oktober 1892:
Tirsdag Morgen var Vandet i Elven ved Mosby
steget saa høit, at man ved 6- tiden roede i Sjægte
ligetil Hustrapperne og fortøiede Farkosten ved
Lofttrappens Rækverk. Kreaturerne var flyttet fra
Fjøset, der stod under Vand, op paa laaven. Flere
Steder havde man være nødt til at flytte ud af
Husene og tage Kreaturerne med sig op til de høiere
liggende Gaarde. Paa flere Boder gik Vandet til midt
op paa Vinduerne, og Veien stod paa sine Steder 4
Fod under Vand.
Ved Kvarsten ramlede Søndag Eftermiddag den
ene Stabel efter den anden af den der opstablede
Last – ca. 1000 Tylvter – og mellem 30 – 40 Tylvter
drev i Straysbommen; resten fik man bjerget i land
og befæstet med Touge. Af Husene nede ved
Torrisdals Stoppested saa man kun Tagene, et av
dem, der laa i den strideste Strøm, var ombundet
med Touge og forankret i Heien. Kvarstens Teglverk
stod midt ude i Vandet. Veien fra Aabel og op til
Vigelandsveien ligger paa enkelte Steder kun 1
Fod fra Elven, og Veien bort til Vigeland er mindst
5 Fod under Vand. Paa Hunsfos saa det dog verre
ud. Vandet gik mellem alle Bygninger, saa man
maatte ro fra Hus til andet. Kontorbygningen blev
rømmet Søndag Aften, og da Elven Mandag var paa
det høieste, gik den 5 á 6 Fod op efter Huset. Fra
Bestyrerboligen maatte man flytte ud. Vandet gik ind
i Huset og Møblerne flød omkring i Værelserne. Den
ene Arbeiderbolig blev ligeledes rømmet Mandag og
Møblerne stabledes op i Værelserne. Da Elven faldt
flyttede Beboerne igjen ind i 2. Etage. Da Turbin- og
Lasterenden sprang, dirrede hele Stemmen, og det
saa ud til, at Fabrikken skulde blive skyllet væk. Man
har dog sluppet med Skrækken.
Før det var bruer over Otra, kunne det være farlig
å forsøke å krysse elva med båt når den gikk stri i
flommen.
I dagboka til Kvarstein skole fra året 1892 kan vi lese
at Jon Andersen Hagen var borte fra Kvarstein skole
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13 dager og Johan Hansen Monen 8 dager i oktober
1892. Årsaken var: «Forsømt paa grund af langvarig
flom i elven.»
I januar 1952 skrev Karl Rakkestad
(f. 1866) i Venneslaposten om sine minner om
flommen i 1892:
Jeg arbeidet i byen på den tiden. Vi holdt på å bygge
etter den store brannen. Flommen kom i oktober
måned. Jeg husker ikke datoen, men det var en
mandag elva var på sitt største. Jeg bodde på den
tiden på Lunden, og mandag morgen skulle jeg
spasere til byen. Da jeg kom til det huset som ligger
i bunnen av Lundekleiva, måtte jeg ta skauen fatt, for
vannet gikk langt over veien. Først omtrent ute ved
Moseidjord kunne jeg gå ned på veien igjen.
Kvarstein bru var jeg nesten redd for å gå over. Der
var bare et skift av brukaret over vann, og brua dirret
i den kraftige strømmen. Ved det gamle skolehuset
i ytre Mosby måtte jeg igjen ta heia. Vannet sto
et par fot over veien mer enn en kilometer (veien
gikk som kjent et annet sted enn den gjør nå fra
Mosby og utover). Om kvelden var jeg nede og
så på Lahellebrua, og der var det ikke bedre enn
ved Kvarstein bru. Hadde Venneslabommen røket
den gangen, ville begge bruene ha blitt revet bort,
men bommen holdt heldigvis. De gamle som levde
på den tida, sa at det var den største flommen de
kunne huske. I Høllen i Mosby var det rent ille. Der
hvor Bernt Høllen bor, gikk vannet helt oppunder
gesimsen. Vinduene kunne en ikke se. I Holehaugen
og Holmane var det også ille. Jeg så i avisen at
vannføringen under flommen i 1933 var målt til 1200
kbm.sek., men i 1892 var den sikkert oppe i 1600.
Ja, det var mye som foregikk i gamle dager som ikke
ble stort påakta.

Flom i 1933
Avisen Sørlandet skrev 20. juni 1933 om flommen i
Otra. Jeg tar med et utdrag:
Fra Vennesla har vi i dag fått melding om store
ødeleggelser. På Hunsfos fabrikker måtte man i
dag tidlig kl. 5 innstille driften. Vannet var trengt
inn i kraftstasjonen, og det var uråd og dessuten
forbundet med stor fare å holde maskinene lenger
i gang med vannet høit over gulvet. Da maskinene
stoppet, gikk imidlertid vannet over dammen,
og snart stod en strid, gul, foss ned mellom
fabrikkbygningene. Rett mot kontorbygningen stod
strømmen og det blev hulet ut en 6 – 7 meter av
muren.
I all hast blev det bygget en dam for, men det er fare
for at bygningen, som nu er rømmet, skal gå med.
Videre står hele 1. etasje i den nye fabrikkbygningen
under vann. Motorer og verdifulle maskiner er blitt
en del skadet, men det meste er reddet. Likeså er
vannet trengt inn i papirlageret, men her har man fått
reddet så å si alt opp i annen etasje. I sliperiet står
vannet likesom i kraftstasjonen, meget høit.

// Holmane, 1933, der Julius Holmane bodde. (Foto fra Yngvar Hannevik). //
På Vigelands Brug begynte man allerede å pumpe i
den nye kraftstasjonen i går eftermiddag da vannet
begynte å sive inn. Hele natten holdt man på å
pumpe under høitrykk. Klokken 5 i dag morges måtte
pumpingen oppgis, og også denne bedriften stanse.
Vannet stod da 1 meter over gulvet i kraftstasjonen.
Hvad det vil si for Vigeland å måtte slukke under
ovnene så alt metall størkner, med fare for store
materielle ødeleggelser, kan vel de fleste danne sig
en mening om. Hvordan det går med kraftstasjonen
er på det uvisse.
I Gresslia og ved Grovane står vannet over veien,
på Moseidmoen må man vasse eller bruke båt
for å komme frem. Broen mellom Hunsfoss
og Moseidmoen er sterkt truet. Sagbruket på
Moseidmoen står helt under vann. Trelastlagrene har
begynt å rusle nedover.
Senere meldes: Man er nu redd for at Vennesla
bom, hvor det ligger en hel del tømmer, skal ryke.
Det vil få katastrofale følger. Sliperiet på Hunsfos
vil da antagelig bli tatt med, likeså broen Hunsfos
– Moseidmoen. Sliperiet er rømmet, ingen går over
broen og folk holder sig godt unna de truede steder.
På Kvarstein er to hus, Julius Holmenes og Jørgen
Åbels, oversvømmet av vann. Dyrene måtte tas ut
i går. I formiddag måtte våningshusene rømmes.
Vannet stod høit oppe på gulvet. Hengebroen ved
Lundekleiva henger i to wirer. [Heiselbrua.]
Vokteren på Hunsfos anslo vannføringen i Otra
til 1400 kb.m. i sekundet. På Byglandsfjord var
vannstanden i går 203,6. I dag var den 203,75.
Den 21. juni skrev Sørlandet at storflommen hadde
kulminert. Men skadene kom nå til syne:
Ved Setesdalsbanen gikk flommen verst ut over
et parti straks nordenfor Grovane stasjon. Rugåen

passeres her på en bro hvis bjelker lå ca. 15 cm
ned i vannet. Broen var en tid sterkt truet, ikke bare
av vannmassene, men også av tømmer, så der
måtte stadig holdes vakt. Et stykke ovenfor broen
hvor Sørlandsbanenes nye linje går parallelt med
Setesdalsbanen blev det helt brudd ved 18 – 19tiden i går. Otra hadde her gått over sine bredder.
Hele Grovane gård stod under vann. Trykket på
banelegemet blev så sterkt at dette gav efter og
elven dannet et nytt løp inn i Rugåen. En stor del av
Sørlandsbanens linje raste ut og Setesdalsbanens
spor blev hengende i luften i 50 meter avstand. Det
siste tog som passerte, var toget som kommer til
byen kl. 18.
En stor mannskapsstyrke under banemester
Knutsens ledelse gikk straks i gang med
utbedringen. Heldigvis – må man si – stod 8 vogner
pukk plassert på Mosby stasjon. Disse blev med
ekstralokomotiv straks dirigert til bruddstedet, og
det lykkedes ved hjelp herav og med planker å
få demmet opp for vannet og få banelegemet så
noenlunde at togene igjen kunde passere ved 21 –
tiden.
Stasjonens plattform ligger nu bare vel en halv meter
over vannstanden. Kjelleren er selvfølgelig halv av
vann. For å vise hvor utrygg grunnen kan bli under
slike omstendigheter kan nevnes at det plutselig
kunne dannes store huller inne på stasjonstomten.
På plattformen rett ut for venteværelset blev der
således en «brønn» på et par meter i diameter.
Ved henvendelse til Hunsfos fabrikker i middags
får vi opplyst at situasjonen er omtrent uforandret.
Bedriften står, og arbeiderne har fått 8 dagers
sommerferie. En del er dog beskjeftiget med
oprydning. Det er demmet op for vannet og det er
ledet vekk fra de truede bygninger.
På Vigelands Brug stod vannet i går halvannen meter
over gulvet. Man rodde omkring med båt der inne.
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// Holehaugen, der Jørgen Åbel bodde i 1933. På fjøsveggen til høyre kan vi se at vannstanden har vært
enda høyere. (Foto fra Yngvar Hannevik). //
De fem store aggregater har det vært frykt for skulde
være ødelagt. Det er ikke godt å si noe om det enda,
heller ikke hvor stor skaden er på stasjonene. Man
håper imidlertid å komme i gang igjen når vannet er
så sunket at stasjonen er tørr.
Eldre folk sier at flommen på langt nær er som i
1892. På Mosby således minst 1 fot lavere i år og
Venneslafjorden enda mer.
Utdrag fra Sørlandet som den 22. juni hadde
overskriften:
Flommens herjinger kommer frem. Hverken Hunsfos
eller Vigeland har assurert mot flomskade.
Fra Vennesla meldes i formiddag: Vannet er nu falt
med bortimot 1 meter og den skade flommen har
gjort kommer litt etter hvert til syne. Sørlandets
korrespondanse tok i formiddag en tur rundt på
Hunsfos fabrikker, hvor skaden utvilsomt er størst.
Der så trøstesløst ut. Først kom jeg inn på fabrikkens
sagbruk over på Moseidmoen. Her står ennu vannet
som en foss inn gjennem en dør imot fossen.
Inne i sagbruket ligger materialene hulter til bulter.
Vannet har kastet planker og bord, sagbenker og
traller i haug mot den sydlige vegg. Ennu er der
6 – 8 tommer vann inne, men nu siger det rolig
og stille frem. 6 motorer har her stått under vann,
foruten en masse remskiver og lagre. I rammebua
og på snekkerverkstedet er det enda verre. Svære
lag av innpakningsmateraler, ferdige bunner osv.
ligger i det mest håpløse virvar. Den ene sidevegg
er trykt ut og gulvet har slått veldige bulker overalt.
Benker og inventar er flyttet og veltet overende, og
det knaker og rikser når vannet slår mot veggene.
Hele vindusrammer er tatt av flommen. Med stor
forsiktighet går det å avansere over til broen, som nu
er fri. I papirfabrikken ligger det i første etasje en seig
gjørme overalt som vannet har ført med sig.
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Ute på gården er det en rekke uttørkede elveleier,
hele tomten ser praktisk talt ut som en avfallsdynge.
Oppe ved dammen har vannet gravd sig ned 2
– 3 meter, lenger nede er de brede grøftene vel
1 meter dype. Skinnegangen er vridd og bøiet
i de forskjelligste fasonger, her og der henger
de i løse luften. Ennu er det vanskelig å ha noen
formening om skadens omfang. Man håper i det
lengste at generatorene i kraftstasjonen skal ha klart
påkjenningen. Så vidt vites er ingen ting assurert mot
slike skader, så det blir et svært tap for fabrikken.
Ved henvendelse til Vigelands Brug i formiddag får
vi oplyst at situasjonen fremdeles er omtrent den
samme – vannet står høit over gulvet i kraftstasjonen.
Riktignok er det gått ned ca. 60 cm siden det var på
det høieste, men enda er vannstanden innendørs
1 meter. Et par mann ror rundt i båt og samler op
materialer osv. – men ellers er det ingenting å gjøre
før det blir tørt igjen.
- Blir det lenge før dere kommer i gang igjen?
- Det er ikke godt å si. Vi holder nå på med å sette
istand den lille kraftstasjonen. Den har ikke vært
berørt av flommen, men har ikke vært i bruk på flere
år, så alt må eftersees og istandsettes.
- Kan bedriften klare sig med bare den lille
stasjonen?
- Ja, med den nuværende drift gjør vi det. Den er på
1300 kw.
- Det er altså godt håp om Vigeland kommer i gang
igjen innen en uke?
- Ja, det er det.
- Og skaden?
- Den er det umulig å ha noen mening om enda.
Vigelands Brug har ikke assurert mot flomskade.

«Om flaumen blei så reint
aleia´, at den gjekk jamt med
Skråstadheia»
Straibommen holdt ofte store mengder tømmer,
og det var skjebnesvangert for brua «Thygesons
Minde» ved Kristiansand om bommen skulle ryke.
Som nevnt ble brua ødelagt to ganger, i 1837 og
1879, fordi Straibommen røk.
Fra Kanalvæsenets historie, bind VIII fra 1883:
Strai Bom – hvor det Tømmer, som skal til
Kristiansand, sorteres og flaadelægges. Denne Bom
har ingen god Beliggenhed og har gjentagende
sprunget, saaledes 16de September 1837 og 1 ste
Juni 1879, og begge Gange har Tømmermasser
revet bort større Dele af Broen over Torrisdalselven
ved Kristiansand.
Det skal for øvrig ha vært den kjente byggmester
Nils Hommeren som bygget brua «Thygesons
Minde» som ble oppkalt etter stiftamtmann
Thygeson. Brua stod ferdig i 1810. I Sørlandet 22.
april 1919 finner vi et innlegg signert
K. J. J. Han skrev blant annet om
… den bekjendte bygmester Nils Hommeren, han
som bygget broen «Thygesons Minde». Som alle
torrisdøler var han en flink skøiteløper, og da engang
Nils Moe på øvre Stray kom kjørende op isen, møtte
han Nils på skøiter i fuld fart nedover. Formodentlig
for at vise sin færdighet hoppet han over slæden, et
karstykke som Moe belønnet med en tønde rug.

Den 26. juli 1840 ble en avtale om «fornøden
Reparation af Wennesland og Strays Bomme»
inngått. Etter dette var det hvert år besiktelse av
bomtrær, låger, fester, kjettinger, trosser og kar.
Besiktelsene ble ført inn i en protokoll med tittelen
«Protokol vedk. Besigtelsen af Vennesla og Strays
Bommer» som i dag oppbevares på Statsarkivet i
Kristiansand.
En beskrivelse av Straibommen fra 27. oktober 1924
utpeker seg ved at den er skrevet i diktform. Diktet
er signert Ole Skråstad, Andreas Jensen, Gunnstein
O. Lian og Gunvald M. Skråstad.
Me gjekk på bommen att og fram.
Den låg der fyr os strak og stram.
På kvart eit bomtræ gav me gaum,
og så dei an i kvar ein saum.
Me fandt dei stærke nok og store,
og alle er av malmrik fore.
Og lågane som ligg på tverke
dei fandt me au forsvarleg stærke.
Me såg kje ei som me fandt veik,
og alle er av malmrik eik.
men det me tykte vart det bedste
vart kjættingan med deira fæste.
For når me såg på kvar ein bolt
då laut me tru dei gjødne holdt,
om flaumen blei så reint aleia,
at den gjekk jamt med Skråstadheia.
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Tørkesomre
Vi tar et tilbakeblikk til en avisartikkel i året 1925, - et
år da tørken var ille. Men det hadde vært verre før.
Agder Tidend skrev 16. juli 1925:
Ikkje so hard turke sidan 1859.
Då var det ikkje regn frå vårvinna byrja til midt ut i
slåtten.

// November 2017 ved Ålestrømmen. Vi
ser «minner» etter høstens flom i form av
gresstuster høyt oppe i trærne. Da bildet ble tatt
viste Heisel målestasjon 180 m3/sek. Lettelsen
var på denne tida stor over at vi hadde lagt
flommen bak oss. Men regn skulle vi snart
komme til å savne, tørken ble hard og langvarig
i den påfølgende sommer. //

Skulelærar Jørgen Omdal fortel til oss at so turt som
i år hev det ikkje vore sidan i 1859. Då kom det ikkje
regn frå fyrst i vårvinna til midt ut i slåtten. Jordi vart
då so hard at ho sprakk, og det vart mest ingenting
på marki. Det var eit vondt år for bøndene. Dei
hadde ikkje høy til krøteri og laut mest bruka skav.
Mykje av buskapen vart so utarma av svolt at det
hende sume stader at kyrne låg daude. Høyet kosta
då 7 dalar pundet i byen. Det var ein uhøyrt pris i
den tidi. I 1860 var den største snøvinteren nokon
kan minnast. Det var umogleg å koma fram i skogen
med hest. Høyet laut ein bera heim på ski. Snøen
låg meterhøg langt ut på våren og i skogen låg
det snø som ikkje rakk å bråna gjennom sumaren.
Lensmennene fekk påbod um å få folk med til å
tråkka upp vegane so ikkje ferdsla millom gardane
vart heilt stengt.
Sumaren som fylgde etter denne svære snøvinteren
var so regnfull og våt, at det vart det reine rotår. Alt
som grodde på marki rotna burt i den svære væta.
Den verste flaumen eg kan minnast var i 1864. Då
flaut pultane kring på golvet i eit skulehus i Mosby.
Kornstaurane vart rivne med av elvi og låg og flaut i
Straysbommen. I eit hus på «Torje» i Mosby kunde
ein gå frå loftsvindaugo og ut i båten, so høgt stod
elvi.

// Sommeren 2018 var det første gang siden tørkesommeren 1947 at det ble lauvet på Kvarstein. Her har
sauene til familien Bronebakk fått en ny forsyning med lauv. Det ble mange og store greinhauger i løpet
av denne sommeren.
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Fra det gamle album

// Anne Skisland og barnebarnet Helene Moen (gift Rød) på begynnelsen av 1930- tallet i bakgården på
gnr/bnr 2/12, Kvarstein, der Jokerbutikken nå er. Vi ser at Anne bruker sigd til å skjære lauv av greiner.
(Foto utlånt av Olav Moen). //

// Høybæring på Saga, slutten av 1930- tallet. Vi ser Petter Moen og barna Olav og Anne. De bodde på bnr.
1 på Saga som Petter kjøpte i 1928. (Foto utlånt av Olav Moen). //
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// Her er min far Magne med sin mor Martha og tante Elisabeth. //

Heiselhytta
Tekst av
Øystein Lindekleiv

9. april 1940 nådde Hitlers Operasjon
Weserübung -Nord Kristiansand. Etter
kortvarige kamphandlinger ved Odderøya
klappet den tyske marinen til kai og
invasjonen var et faktum. Folk var i villrede.
Snart ble store flyktningestrømmer observert på vei
nordover mot Vennesla og videre opp Setesdalen.
På Heisel rådde det også forvirring; Hva skjer
videre, og hva blir konsekvensene? Eldste bror av
min bestemor fattet en beslutning: Han ville dra til
skogs med si kone og deres lille sønn, og avvente
situasjonen. Etter noen dager kom den lille familien
tilbake hvor han noe irritert utbrøt: ” Æ vil heller døy
av ei tysk kule nede i dalen enn av lungebetennelse
på heia!”

38

// Et av de siste bildene av hytta før den raste og
brant på tidlig 1990-tallet. //

// Bak fra venstre: Inga (gift Nilson ), Kurt Nilson, Martha ( min bestemor) , Ingrid ( min fars søster, gift
Penne), Elisabeth og Harriet (mor til Arnfinn Heisel). //

Ole Kristian Wehus (min olderfar), som drev Heisel
gård, var også i villrede. Hvordan ville krigen påvirke
livene deres? Folk visste lite og fikk lite informasjon.
Snart begynte forberedelsene til det som kunne bli
et eventuelt tilfluktsted og senere et feriested for
Heiselfamilien. Heiselgården grenset mot Moseid
ved Moseidvarden , og like syd-øst for varden lå et
lite platå godt skjult ved foten av et bratt fjellparti
som var omgitt av trær. Her ble Heiselhytta bestemt
å skulle ligge, og med utallige turer enten til fots,
eller med hest fra Heisel , eller med drosje inn til
Stølen, og derfra til fots, ble hytta reist.
Nå ble det aldri behov for å søke tilflukt, men min far
forteller om mange gode minner fra ferier og helger
de tilbrakte på hytta i krigsårene. Med kua på slep
var det stor stas å tusle inn på heia på Lindekleiv.
Spesielt viktig var det å få lurt med tante Elisabeth.
Hun jobbet på Samvirkelaget og da vanket det
alltid litt ekstra i ei tid med rasjonering og mangel
på det meste. Ellers gikk mye av tiden med på
bærplukking, fisking og andre ting som kunne bidra
til matauke.

avkoblingssted. Når en ser på bildene og tenker på
en standard uten strøm, med utedo og en grunnflate
på kanskje 30-40 kvm, så viser det bare hvor lite det
skal til å tilfredsstille et menneske i gitte situasjoner.
I mange år ble hytta lite brukt, og forfallet meldte
sin ankomst. Men da jeg kom i tenårene var vi en
guttegjeng som begynte å fatte interesse igjen. Rett
som det var trasket vi innover heia for å tilbringe
helga på Heiselhytta. Vi fikk det også for oss at
vi skulle pusse opp. Nye senger ble båret inn fra
Stølen, mursteinstapet ble klistret opp, og taket
ble tettet. Jeg husker vi fyrte så hele ovnen ble
rødglødende, og det var så store sprekker i den at
flammene kunne sees utenfra.
Etterhvert ble hytta i så dårlig forfatning at deler
av den raste sammen, og sannsynligvis satt noen
fyr på den på for å kvitte seg med restene. Min far
forteller at hans bestefar meislet inn ”HEISELHYTTA”
inn i fjellet der hytta stod, og mener det skal være
mulig å finne i dag. Hytta lå rett til høyre før siste
bratte kneika hvis man går turen fra Lindekleiv og
opp til Moseidvarden.

Etter krigen, i ei tid hvor landet skulle
gjenoppbygges og det var lite rom for
andre fornøyelser, ble hytta et kjærkommet
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Åse
Voreland

- bondedatteren
som søkte kunnskap
og erfaringer

// Åse i kokkeuniform. //
Tekst av
Morten Aslaksen

Åse Voreland (f.Eikeland) ble født på en av
gårdene på Eikeland i Vennesla 11.januar
1925. Hun var førstefødte datter av Ottar
og Helga Eikeland, og det skulle vise seg
at denne jenta var veldig nysgjerrig på livet
og ønsket å lære mest mulig. Hun likte
utfordringer, og tok dem som dukket opp.
Bestefar og bestemor til Åse, Olaf Olsen Eikeland og
Aase Anette Olsdatter, eide gården Eikeland nordre
(Gnr.10 Bnr.5). Olaf kalte gården Nesane, og de var
stolte over å eie et slikt fint sted. Da Aase Anette
døde, ønsket Olaf at eldstesønnen Ottar (30.08.1894
– 27.10.1983) skulle ta over driften av gården. Ottar
hadde allerede utdannet seg til elektriker, og hadde
reist rundt i Sør-Audnedal, Vigeland og i Telemark og
lagt inn strøm hos folk. I Heddal i Telemark hadde
han truffet Helga (17.09.1903 – 02.09.1993), som ble
hans hustru.
Men selv om Ottar hadde skaffet seg et annet
yrke, og likte det godt, overtok han som gårdeier
og bonde på Eikeland 1.januar 1924. Ottar overtok
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noen lån og betalte noe kontant til sin far, til sammen
kr. 40.000,-. Han og kona bosatte seg på Eikeland
nordre og begynte et familieliv der. Olaf bodde
på gården resten av sitt liv, og hjalp nok noe til i
gårdsarbeidet, men han likte best å sitte på sitt lille
loftsværelse og skrive kristelige sanger.
Åse Anette ble født i 1925, og ble oppkalt etter
sin farmor. Hun ble Ottar og Helgas førstefødte.
Det viste seg snart at denne lille jenta var både vis
og nysgjerrig. Hun sugde til seg av kunnskap om
gårdsdrift og om naturen rundt henne. Ettersom hun
vokste ble også kunnskapen større og større.
Så ble familien rammet av sykdom. Far Ottar fikk
tuberkulose (tæring), en bakteriesykdom som ofte
angrep lungene, og som veldig ofte var dødelig.
Ottar ble arbeidsufør, og han måtte selge gården til
sin bror, Sverre.
Dette var på begynnelsen av 1930-tallet, og det var
vanskelige tider for økonomien i hele verden. «De
harde 30-årene» er blitt et begrep i vår historie, og
bøndene på Eikeland slapp heller ikke unna. Sverre
Eikeland klarte ikke å sitte med gården og måtte
selge den ut av familien. Dette var selvfølgelig hardt
for Åse og familien, men de fikk seg en leilighet nede
på Eigelandså og flyttet dit.

// Gården Eikeland nordre (Gnr.10 Bnr.5) //
Det viste seg at Ottar var en sterk mann som
overlevde tuberkulosen. Han ble bedre, og fikk
igjen livslyst og arbeidslyst. Han mente han skulle
klare å drive en av de mindre gårdene på Eikeland.
Han overtok så driften av denne, og det gikk
greit. Åse kunne igjen løpe rundt på Eikeland og
være med på det som skjedde. Nå var hun blitt
skolejente, og måtte gå bort til skolen, som lå midt
i Eikelandsbygda, annenhver dag til undervisning
der. Også på skolen viste det seg at Åse var mer enn
nysgjerrig, og gjorde det godt i alle fag.
Da Åse var 9 år gammel, følte far Ottar at han var
kommet seg såpass etter tuberkulosesykdommen
at han ønsket å ta steget opp et hakk og kjøpe
tilbake Eikeland nordre, eller Nesane, som bestefar
Olaf hadde kalt gården. Han hadde odel på gården,
så kjøpet ble gjort i 1934. Peder Håverstad, som
hadde eid gården noen år, solgte gården tilbake
for kr. 29.000,-, og familien var tilbake på gården
der de ville bo, og som hadde vært i slekten lenge.
Eiendommen var da på ca. 1000 mål.
Våningshuset på gården hadde brent ned noen år
tidligere, så det var ganske nytt. Det var nå 4 rom i
1.etg. og 5 rom i 2.etg. Et stort og romslig hus for
familien, som etter hvert telte 7 personer. Først ble
Åse storesøster til Gunhild i 1927. Hun ble hele livet
kalt «Gull». I 1930 kom det nok ei lita jente, og hun
fikk navnet Ingrid. Første gutten ble Kjell. Han ble
født i 1933. Så tok det noen år før siste barnet, og
gutten, ble født i 1938. Det var Gregar.
De satset på kuer og melkeproduksjon. Bøndene
på Eikeland kjørte ut melk til venndøler fra Eikeland
i nord til Lunden i sør. Et godt stykke med hest og

kjerre, når vi tenker på alle stikkveier og plasser de
var innom. Åse var ofte med og hjalp til med å bære
melkespann. Først måtte de melke kuene. Det var
Åse med på, før hun gikk på skolen. De dagene hun
ikke skulle på skolen, ble hun med å kjøre ut melka.
“Mi reiste ut sånn i halvåtte-tida, og det tok cirka en
halv dag før vi var ferdige. Til sammen hadde vi 70
kunder. På den tida kunne jeg navnene på de fleste.
Jeg husker spesielt Rakkestad-jentane, for de sa jeg
var så flink. Det var det ikke mange andre som sa. Av
og til kunne de stikke til meg noe. De var snille.”
Når de kom hjem til gården igjen, måtte de vaske
melkespannene. Det var viktig at disse var rene og
sterile, slik at ikke det skulle være fare for bakterier.
Åse forklarer at den melka som ble melket på
kvelden, ble satt i rennende, kaldt vann, slik at den
holdt seg kald. Melka, som ble melket på morgenen,
ble bare satt rett på kjerra og sendt av gårde. Derfor
var den kalde kveldsmelka mer populær blant folk.
Men gårdsdriften alene gav ikke nok inntekter for
familien Eikeland. Ottar var jo utdannet elektriker,
så han fikk seg jobb som elektriker på Hunsfos
Fabrikker. Det var også vanskelig tider på fabrikken.
Bl.a. streiket arbeiderne, for de mente de ikke fikk
nok betalt for arbeidet de gjorde.
Mor Helga, Åse og de to yngre søstrene hennes
hadde nok å gjøre på gården. I tillegg til husdya, var
det også åkrer med korn, poteter, kål, gulerøtter og
annet som måtte dyrkes og passes på. Det ble mye
grassing, minnes Åse. På høsten var det onn og
høsting av gårdens goder.
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// Eikelandsgrenda med de 3 gårdene. Skolen / bedehuset til venstre. //
Familien Eikeland tilhørte Den Evangelisk Lutherske
Frikirke, og det var naturlig at Åse skulle «gå for
presten» der. Eller religionsskole som de sa i de
kretser. Der var de til undervisning en gang i uka i tre
år. Selve gudshuset lå på Graslia, der det ligger den
dag i dag. Huset var ikke så stort og moderne som
nå, men veien fra Eikeland var like lang. – Vi gikk ned
Eikelandsdalen til toget og kjørte med det til Graslia,
og så gikk vi hele veien hjem igjen. Det var vel ei mil
å gå det, sier Åse, – det gjorde oss ingenting. Vi var
vante til å gå. Av og til fikk jeg med meg 10 øre til «å
klatte» for i kiosken som lå like ved kirken. Da kjøpte
jeg som regel en lakris til 5 øre og en pakke Toy
(tyggegummi) til 5 øre. Da var jeg skikkelig fornøyd,
smiler hun.
Det var også en litt eldre gutt som gikk der. Han
het Alf, og skulle senere bli hennes ektemann. Lars
Jortveit var religionslæreren deres på den tiden. Og
det var mange ungdommer fra «Statskirken» som
søkte til Frikirken. Dette skyldtes mye at Vennesla da
hadde en sokneprest som var lite likt, nemlig Einar
Edwin. Han var spesiell og liberal i teologien, så han
passet ikke inn i bygda, mente mange. – Han var fin
på det, smiler Åse. For konfirmasjonspengene kjøpte
Åse sykkel. Den hadde hun mye glede av. Hun syklet
gjerne ned til Vennesla, og da hun gikk på skole i
byen, syklet hun ofte hele veien fra Eikeland. – Men
jeg husker en vinter under krigen, da var det så glatt
nedover Eikelandsdalen at jeg ikke turde sykle. Da
ble det å ta beina fatt.
På Kvivollen, en grusbane nede ved Vigelands
Brug, ble det arrangert idrettsleker. – Jeg var flink
til å springe, så dit ville jeg, sier Åse. Det var ikke
noe skyss å få, så sammen med Gunhilde Holtet,
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gikk hun helt ned til Vikeland og tilbake til Eikeland.
Hun var virkelig god, for hun tok førsteplassen i
springing. I tillegg ble det noen andreplasser i andre
øvelser. Premieutdelingen skulle foregå noen dager
etterpå. På selve 17.mai, utenfor Vennesla skole. Der
møtte hun opp og mottok stolt sine premier.
Da Åse var ferdig på folkeskolen etter 7 år der, var
hun fortsatt lærevillig og klar for å «ut i verden»
for å utvide kunnskapsnivået sitt. Hun begynte på
«Teknikken», som var en syskole. Den lå i etasjen
over den gamle Husmorskolen i Kristiansand.
“Jeg gikk på bena fra Eikeland kl. 7 på morgenen
til toget som gikk fra Grovane stasjon kl. 7.30 til
Kristiansand. Da var det fullt av folk som skulle til
byen. På kvelden var det samme veien tilbake igjen.
På skolen lærte jeg linsøm og kjolesøm, og da
kunne jeg sy tøy til de hjemme. Og vi kunne fornye
lintøyskapet vårt, for dukene på gården var ganske
slitte. Men dessverre fikk jeg ingen eksamen fra
denne skolen. For 14 dager før jeg var ferdig måtte
jeg være hjemme å hjelpe til med å skjære stav. Sånn
var det. Det en skulle leve av måtte komme først.
Men jeg fikk to venner da jeg gikk på Teknikken. De
har jeg hatt mye glede av. Den ene døde dessverre
tidligere i år, 96 år gammel.”
Sånn var det på gårdene. Man måtte jobbe for å få
endene til å møtes. Vår, sommer og høst var det nok
å gjøre på. Såing på våren, luking og vedlikehold på
sommeren, og slåing, hypping og høsting på høsten.
Men på vinteren var det mindre å gjøre. Da fikk Åse
lov til å skolere seg.

Så kom 2.verdenskrig. På Eikeland merket de dette
på at det ble rasjonering av ulike matsorter. Bl.a. av
poteter. Gården produserte mye poteter. Også for
salg. Gårdene var pålagt å dyrke mat, men nå kunne
de ikke selge mer enn en viss mengde. - Det kom en
mann fra Forsyningsnemnda og målte potetbingen,
slik at de visste hvor mye poteter vi hadde, forteller
Åse. – Han var veldig nøye, husker jeg. Og potetene
måtte ha en viss størrelse for å kunne selges som
menneskemat. Småpotetene ble grisemat.

og utmark. – Ja, jeg fikk også lære mye om det
som gror i naturen. I skogen om blomster og trær.
Om grass og ugrass. Jeg kunne nesten vært en
botaniker, for jeg vet mye om det som vokser i jorda.
Dette ønsker jeg å gi videre til barn og barnebarn.
Det er viktig å lære om det som gror i naturen.
Hvordan man kan utnytte dette til mat. Kanskje man
må tilbake til primærnæringene igjen. Leve av det
man dyrker. Da er det bra å kunne vite i teorien i
hvert fall.

“Pappa ville dyrke mer grønnsaker, for det kunne vi
selge uten rasjoneringskort, sier Åse. Da kunne vi
fylle høykjerra med gulerøtter, purre, kål og andre
grønnsaker og kjøre ned i bygda og selge. Noe som
folk likte godt var drueagurkene våre. De lagde vi
pickels av, og det likte vi ekstra godt.”

Åse likte godt å stelle på kjøkkenet også. Men, som
sagt før, hun ble ofte satt til arbeid ute med høy og
plog. Det var viktig å få gjort utearbeidet ferdig før
vinteren.

Ottar begynte også å dyrke litt korn under krigen.
Han synes det melet tyskerne solgte ikke var noe
tess. Det kom visstnok fra Polen. Ifølge Åse. Derfor
dyrket bonden på Eikeland sitt eget korn, som han
slo og tørket på hesjer under taket på låven. Der ble
det ikke ødelagt av fukt. Det smakte godt, minnes
Åse.
Bestefaren til Åse røykte. Tobakk ble etter
hvert vanskelig å få tak i under krigen. Men, på
Eikeland visste de råd. De dyrket sin egen tobakk.
Tobakksplantene fikk rikelig med gjødsel, og det ble
fine planter, med store, fine blader som grodde godt
på Eikeland. Bladene ble tørket, for så å bli sendt
ned til en tobakksfabrikk i Kristiansand. Der ble
tobakken kuttet opp og lagt i flotte esker, som så ble
sendt tilbake til gården. - Da var bestefar fornøyd!
På gården var det mange frukttrær. Disse gav
mye frukt, som ble brukt til syltetøy, saft og andre
matvarer.
Skogen var også et sted Eikelandsfolket visste
å utnytte. Bær ble plukket og utnyttet på flere
måter. Selvsagt ble det saft og syltetøy, men også
tørking av bær, frukt og grønnsaker ble praktisert.
- Pappa lagde et tørkeapparat. Så da kunne vi lage
forskjellige go’biter. Vi kunne kutte opp epler i biter
og tørke. Og blåbær og plommer tørka vi. Da hadde
vi noe «snacks» utover vinteren. I tillegg brukte vi
å dele en kålrabi i to, som vi skrapte av og åt på
kveldene. Det var godt.
En annen matressurs var fisk. I Eikelandsvannet var
det aure som ble fisket opp og spist.
Åse var eldst i søskenflokken. Hun hadde etter hvert
4 søsken, men de to lillebrødrene var mye yngre
enn henne. Derfor ble det mest Åse som måtte ta
i et tak sammen med mor og far. Hun måtte styre
hesten i pløyinga, hyppe poteter og gjøre mye som
ble ansett som mannfolkarbeid. - Det hadde jeg ikke
vondt av, sier hun, – Jeg fikk mye lærdom gjennom
arbeidet på gården. Både i fjøs og stall, på innmark

Vinterstid er det ganske stille på en gård. Da er det
ikke så mye man kan gjøre. Ute i hvert fall. Noe
skogsarbeid, og å sikre vedforsyningen, men ellers
er det ei rolig tid.
Eikelandsgårdene hadde ei gårdssag som ble drevet
av strøm. Strømmen ble laget av bekken som drev
et lite kraftverk. Når ikke saga var i bruk, kunne
strømmen brukes på gården. Slik hadde de egen
strøm og lys på Eikeland.
Hun gikk også et år på Fredtun, Frikirkens
Ungdomsskole i Brunlanes kommune i Vestfold (nå
innlemmet i Larvik kommune). Det var i 1943. Da
bodde hun på skolen den vinteren. Det var krig, og
det var en spesielt hard vinter. Det var lite mat å få
tak i, men ledelsen ved skolen var rundt på gårdene
i området og fikk tak i poteter, kålrabi og kål. Det ble
det mye av på matbordet dette skoleåret. Åse lærte
seg å veve, og vevde noe bomullsstoff som hun
sydde kjole av. – Den kjolen brukte jeg mye! Bl.a. da
jeg var kokke på Myhren Gård. Jeg slet den ut. Det
er ikke ofte man gjør det i dag!
Klær og sko var det også dårlig med under krigen.
Åse forteller at de måtte stoppe mye klær. Gikk
det hull på albuen på en genser, så måtte man til
med nål og tråd. Var et plagg slitt et sted, kunne
man sy det om til noe annet. Eller lappe. – Det var
om å gjøre å få det så fint som mulig, så man ikke
så det så godt, sier Åse. Hun forteller også at hun
hadde tresko under krigen. Det var vanskelig å få
tak i ordentlige sko. De lagde sko av papir og av
fiskeskinn, men det sier seg selv at dette var dårlige
saker. – Tresko var holdbare, og ganske gode å gå
på når man hadde gått en stund på de, forklarer Åse.
– Og skulle vi drøye de enda lenger kunne vi lage
såler av gummi eller lær å ha under.
Åse fikk lov til å gå videre på skole. Mye på grunn
av at skolen gir undervisning i vinterhalvåret. Hun
ønsket å studere på en bedre skole i Stabekk, som
utdannet unge jenter til å bli husstellærerinner. Der
kom hun ikke inn, men reiste likevel til Oslo, og der
fikk hun jobb hos den kjente forfatter og dramatiker
Ebba Haslund. Der ble hun i 1 ½ år.

43

// Helga, Gregar, Kjell og Ottar prøver den nye høyriva etter hesten. //

Innimellom skolegangen var Åse aktivt med i
arbeidet på gården på Eikeland. Det var mye å gjøre
der i sommersesongen.
Da freden kom i mai 1945 hadde Åse begynt på
Husmorsskole i Kristiansand. – Jeg hadde fått meg
hybel og bodde i byen. Det var en utrolig opplevelse
å være med på feiringen sammen med alle de glade
menneskene!
Etter husmorskolen ble det mer skolegang. Hun
begynte på realskole. Undervisningen var på
kveldstid, så dagene ble benyttet til å lese, lese,
lese. Hun gikk opp som privatist i alle fag og sto
med glans. Også i engelsk, som hun ikke hadde lært
noe av før, siden det ikke var engelsk på folkeskolen
som det er nå til dags.
Åse fikk så jobb som kokke på Myren Gård. Myren
gård er en herskapelig gård med parkmessig
opparbeidet hageanlegg i bydelen Vågsbygd. Nå i
vår tid er det Kristiansand kommunes eiendom, men
på den tiden var det rikfolk som eide og bodde der.
De hadde kokke og stuepike. Åse tok styringen på
kjøkkenet. Dette var selvfølgelig stritt, men det gikk
fint. Så sluttet stuepiken, og herskapet ville at Åse
også skulle gjøre den delen av arbeidet. Tørke støv
og gjøre rent inne i den store gården. Åse likte ikke
å tørke støv, så da det dukket opp en annonse i
avisen om at de trengte en vikar for bestyrerinnen på
gamleheimen på Honnemyr i Vennesla, søkte hun på
den og fikk den.
Vikariatet, som hun fikk fordi Ragna Larsen,
sykepleier og bestyrerinne, ble sykemeldt, hadde
hun bare i et halvt år, men denne tiden har gjort
et sterkt inntrykk på Åse. Hun hadde ansvaret for
matstell til beboerne, men ble så mye mer, fordi
de ikke hadde noen andre som hadde ansvar for
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helsestell og sosialt samvær. (Se egen artikkel om
Åse’s opphold på Vennesla gamleheim på Honnemyr
et annet sted i årsskriftet.)
Etter Åse var på Honnemyr ble det litt forskjellige
jobber rundt forbi. Hun var på Sanitetens barnehage
på Vikeland og jobba på apotek.
Åse var blitt ei voksen dame. Hun hadde, helt
fra hun traff han på religionsskole i Frikirken som
ung jente, vært betatt av Alf Voreland. Men Alf
hadde også, liksom faren hennes, vært syk av
tuberkulose. Han hadde vært på Landeskogen
sanatorium i Grendi i Setesdalen, som var en
statlig institusjon for den smittsomme og dødelige
tuberkulosesykdommen. Der hadde han fått
behandling som gjorde han frisk.

Åse og Alf giftet seg i 1951.
Sammen begynte de som bestyrer og bestyrerinne/
kokke på Flakk pleiehjem i Birkenes. Akkurat som på
Honnemyr gamlehjem var det dårlige forhold for de
gamle på Flakk. Det var ikke varmtvann, det var ikke
kjøleskap. Det var en magasinkomfyr der, som det
tok uendelig lang tid for å få kokt noe på. Åse fikk
mast seg til en liten Beha-komfyr, som gav bedre
kokemuligheter. Også på Flakk var det gårdsdrift,
med melkeproduksjon. I hvertfall til eget bruk. I
tillegg til Åse og Alf var det en gårdsgutt ansatt.
Ingen flere. Åse forteller: – Vi hadde ansvar for å
holde separator og melkespann rene og sterile. Vi
måtte vaske tøyet til alle på heimen i bryggerhuset.
I ei stor jerngryte i en åpen grue. Dette var en hard
jobb. Og varmt.
Foruten mat og vask av rom og sengetøy var det lite
oppfølging av de gamle som bodde der. Ansvaret på
det unge ekteparet tynget. De orket ikke å være der
særlig lenge. De sa opp etter et år.

Og flyttet til Jeppestøl. Der etablerte Åse og Alf seg.
Gården de bodde på var ikke stor nok til å leve av.
De prøvde med noen kyr i starten, men gikk over til
sauehold. Fine sauer! De avlet fram flotte sauer som
de reiste på utstilling med. På Dyrskuet i Søgne har
de vært mange ganger, og sauene til Alf og Åse fikk
mange premier. Det var en «hobby» Åse likte veldig
godt. Ellers dyrket de litt til husholdningen, men
de måtte skaffe seg inntekter ved å jobbe utenfor
gården. Alf fikk jobb som tømmermåler for Agder
Tømmermåling, etter hvert stasjonert på Hunsfos
fabrikker, og var der i mange år, ja, helt til han gikk
av med pensjon.
Alf og Åse fikk 4 barn. Tre sønner og ei datter.
Dagfinn ble født allerede i 1952. Bente 5 år etter.
Arnstein og Øyvind kom mange år etterpå. Åse var
aktiv i Bondekvinnelaget i Vennesla, og senere også
på fylkesbasis.
Åse ble «headhuntet» til jobben som daglig leder/
kokke på Venneslastua. Man ville gi et tilbud til de
eldre der de kunne komme å få kjøpt enkle måltider
og der de kunne treffe andre. Mange eldre i bygda
bodde alene, og spesielt enkemennene hadde
vanskelig for å lage seg ernæringsriktig mat. Det
var ikke mange som brukte tilbudet om kurs og
aktivitetsgrupper fra begynnelsen av, forteller Åse.
– Men etter hvert som ryktet spredte seg om at det
var god mat der, ble den gamle brakka sprengt.
Anders Løyning ble valgt til prosjektleder for å få
utvidet lokalene. Folk gav penger til dette. Det ble
samlet folk til dugnad, og utvidelsen tok bare 3 uker!
Nå hadde vi et lokale på hele 98m2, sier Åse og
smiler.
Fra begynnelsen var det suppe og grøt som stod på
menyen. Så begynte Åse å lage lapskaus. Den ble
veldig populær. Hun bodde jo på gård, og hadde
noen hemmelige ingredienser i kjøkkenhagen sin,
som hun puttet oppi. Spurte man folk om hva de
synes om lapskausen, fikk man til svar: - Når Åse
«pønta» litt på an, så blei an god.
Tilbudet til de eldre ble utvidet. Åse arrangerte turer
som ble veldig populære. Ikke nødvendigvis så
lange turer. Gjerne bare rundt på Sørlandet, eller
rett og slett opp til Jeppestøl, til gården deres. – Der
serverte vi kaffe og kaker, og på den tiden hadde
vi gående noen hester på jordene som var der «på
ferie». De var stas å se på. Vi hadde jo hatt sauer,
men de kunne vi ikke beholde da vi begge var i jobb
og ikke var så mye hjemme. Du vett når lamminga
var på våren, så måtte man være hjemme hele
døgnet. Dalasauene, som vi hadde, var ikke flinke til
å føde alene. De måtte hjelpes. Da var jeg jordmor,
og det likte jeg. Jeg følte jeg gjorde en viktig jobb da.
Hjalp til med å sette nye liv til verden.
En gang i året arrangerte de en lang busstur. Da var
det Tormod Venemyr som var fast sjåfør.
- Jeg likte meg veldig godt i jobben på Venneslastua.
Men, da Alf var 67 år og gikk av med pensjon, gjorde
jeg det samme, selv om jeg bare var 66 år. Vi ville

nyte noen år sammen mens vi enda var spreke. Det
første vi gjorde var å ta oss en skikkelig bilferie der vi
kjørte nordover hele Norge til Nordkapp.
Ikke lenge etter Åse sluttet på Venneslastua, ble det
bestemt å bygge nye, flotte lokaler i et fleretasjers
bygg like ved. Den gamle «brakka» som hadde
huset Venneslastua, ble plukket fra hverandre,
fraktet til en flott tomt ved Byglandsfjorden og bygd
opp igjen der. Nå er det blitt et fint reisemål og
overnattingssted for venndøler og andre. «Vennebu»
har stedet blitt kalt, og nå i året 2018 har det 20 års
jubileum.
Åse er nå enke. Alf døde for kort tid siden. Hun bor
i leiligheten de sammen kjøpte for noen år siden i
Vennesla sentrum. Hun er enda sprek til å være 94
år gammel. Du ser henne kanskje i gågata på vei
til et eller annet. Hun er enda nysgjerrig på livet, og
er ei god mor, bestemor og oldemor. Pr. i dag har
hun 10 barnebarn og 12 oldebarn. – Det gleder meg
masse, sier Åse og smiler.
Det var Gregar, yngstemann i søskenflokken, som
overtok Eikeland nordre og drev gården i mange
år. Nå er det hans sønn, Sverre, som bor på
gården, men det er ikke lenger dyr igjen der, og noe
tradisjonell gårdsdrift er det ikke.

// Åse i 2018 //

Kilder: Åse Voreland, Gregar Eikeland, Bildearkivet
Vennesla Bibliotek.
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Stort ansvar tynget på

Honnemyr gamlehjem

Tekst av
Signe Rysstad og Morten Aslaksen

Åse Eikeland, senere gift Voreland,
hadde utdannet seg og fått
arbeidserfaring, da hun så en annonse
om at det søktes etter vikar for
bestyrerinnen på Vennesla gamleheim
på Honnemyr i Vennesla. Hun søkte, og
fikk stillingen. Det halve året hun jobbet
der gav sterke inntrykk, og minnene
derfra er sterke den dag i dag.
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“Jeg jobbet som kokke på Myhren gård
i 1947. Så sluttet stuepiken der og jeg
overtok hennes jobb også. Det ble mye,
og å tørke støv i det store huset ble
kjedelig, så da annonsen om vikariatet
på Honnemyr dukket opp, synes jeg
det hørtes spennende ut. Jeg liker jo
utfordringer!”
Åse smiler, og fortsetter:
“Jeg skulle først og fremst lage mat og
stelle på kjøkkenet, men det viste seg at
stillingen krevde så mye mer.”

La oss fortsette med litt historie.
«Honnemyrheimen», som bygdefolket kalte stedet,
var en gård, som ble bygget i 1904 (Gnr.13 Bnr.1).
Den hadde (i 1950-årene) 95 da dyrket mark og
3000 da skog. I 1905 ble dette fattiggård, drevet
av Vennesla kommune. Her kunne fattige og
utviklingshemmede bo, som ikke hadde familie
eller andre som tok seg av dem. I 1913 ble det
gamlehjem. Gården bestod av en hovedbygning,
oppført i tømmer, på ca. 170 m2, fordelt på 2 etg.
+ en loftsetasje og kjeller. Det var i alt 15 rom, to
kjøkken og bad.
-Da jeg kom der høsten 1947, var det 3 ansatte;
en bestyrerinnestilling/kokke, som jeg skulle
vikariere i for Ragna Larsen, i tillegg var det to
jenter; Ågot Ramselien og Ragnhild Tveit (senere
gift Bjørnarå). Ingen andre. Det vil si det var en
gårdsbestyrer, Orvin Sagedal, og en gårdsgutt, som
het Martin Reierstøl, men de skulle bare drive med
gårdsarbeide. De hadde ikke noe med gamleheimen
å gjøre. Det vil si vi måtte sørge for å lage mat til
gårdsbestyreren og gårdsgutten. Og vi fikk tilbake
gårdsprodukter.
Åse skulle altså stelle mat til de som bodde på
gamleheimen. Hun bakte brød, kokte mat, safta og
sylta, og vasket tøy, mens jentene stort sett gjorde
rent i det store huset. Ellers var det ingen oppfølging
av de mange gamle og skrøpelige som bodde der.
Jentene bodde på et rom i 3.etasje. Åse fikk et
eget rom. Hun lagde mat med sparsomme midler.
Gårdsdriften gav melk og annet til husholdningen,
men det var lite utenom det aller nødvendigste.
– Vi hadde en god avtale med kjøpmann Harald Aas.
Vi ringte og bestilte varer, og så ble det sendt opp
til oss. Vi hadde lite å rutte med, så det ble ingen
storhandel. På kjøkkenet var det sparsomt med
utstyr. Til jul trengte jeg en hjulvisp til å lage riskrem
med. Da tok jeg en tur ned til Erling Voreland på
Herredshuset og spurte om jeg kunne kjøpe det. Jeg
så aldri noe budsjett eller sånt, så vi visste ikke riktig
hvor mye penger vi kunne bruke, men hjulvisp fikk
jeg.
Hun merket fort at beboerne trengte mer enn bare
mat. Noen var gamle og slitne, andre var mentalt
syke. – Jeg var jo ingen sykepleier, så det var bare
å gjøre så godt man kunne. Jeg gikk litt rundt på
kveldene, når jeg ikke jobbet, og utførte diverse
hjelpetiltak.
Hun ble godt kjent med alle etter hvert. Selv om hun
ikke hadde tid til å besøke dem alle på rommene.
Hun forteller at hun aldri var oppe i 3.etasje. Der
bodde Arnold Markussen og Olav «Blåsen» på
et rom. Arnold var en ung gutt den gangen, som
egentlig ikke hørte til på en gamleheim. Olav var
psykisk utviklingshemmet.

// Åse Eikeland på Honnemyr gamleheim
i 1947-48. //
- Han var sterk, og han hjalp gjerne til med å sveive
kverna når vi skulle lage komper, minnes Åse. – Det
hendte at jeg måtte hjelpe ham å få badet seg.
Så var det en mann som het Adolf Balchen. Han var
en stillferdig type. Jeg så ham stort sett bare under
måltidene, som ble servert nede i spisesalen.
Ekteparet Knut og Anne kom ikke ned til måltidene.
Anne var nesten 100 år og sengeliggende. Knut var
litt yngre. Åse husker at Anne var veldig «småeten».
Hun likte helst å bare knaske på noen Kapteinkjeks,
der hun lå i senga, forteller Åse og rynker litt på
nesa. Åse og ekteparet ble gode venner. – En dag
kom Knut med ei lita jerngryte med tre ben og spurte
om jeg ville ha den. Sønnen deres ville ikke ha den,
så jeg takket ja. Det satte jeg stor pris på.
Olav Liane var også «klein» og lå mye. Han hadde
også veldig dårlig syn, så han kom sjelden ned til
mat.
– Det gjorde ikke Gustav Voreland heller. Han var
akkurat hjemvendt fra USA. Norsk-amerikaneren satt
stort sett bare på rommet sitt. Han ble jeg ikke kjent
med, sier Åse.
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// Gården Honnemyr ble brukt som gamleheim fra 1913 til 1959. //
Støylehommen var en gammel anleggsarbeider,
som hadde mye vondt i bein og knær. Om kveldene
hendte det at jeg gikk opp til ham og la varme
omslag på knærne hans. Jeg tror han satte pris på
det. Ei gang hadde han forferdelig tannverk. Det var
langt til noen tannlege, så jeg fant en tråd og trakk ut
den verkende tanna! Det var kanskje ikke min jobb,
men han satte pris på det. Han fikk heller aldri noe
doktorbesøk, men det hendte at de to sønnene hans
kom syklende opp fra byen.
En dag fikk jeg beskjed om at jeg måtte bestille
drosje hos Bakkan i Vennesla for Fru Hayland, eller
«Amerikakjerringa» som hun ble kalt, skulle hentes
på Solvang sykehus i byen. Hun hadde bodd i ei
hytte oppi Ålefjærveien, som hun halvveis hadde
bygd selv. Der hadde hun hatt to kyr som hun
gikk og gjette langs veiene, for hun hadde ingen
grasjorder selv. Hun trodde nok at drosja skulle
frakte henne hjem dit, så da hun kom opp til oss var
hun ikke blid. Hun fikk et rom, og stelte seg selv. En
tid etterpå ville hun med «ruta» ned til Vennesla. Hun
skulle besøke noen kjente og gjøre noen ærender, sa
hun, men jeg ble med henne, for jeg var litt usikker
på om hun ville komme tilbake. Kanskje hun ville
reise opp til hytta si? Men, det ble en koselig tur. Vi
var bl.a. innom Borghild Lie’s Manufaktur, og hele
dagen gikk greit.
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En annen dag fikk vi beskjed om at gamle Kløvfjell
skulle komme til oss. Han hadde bodd i en båt,
men skulle få et bedre liv på gamleheimen hos oss.
Bilen kom kjørende opp bakken og stoppet utenfor
husene her. Døra åpnet seg, og først kom det ut ei
børse, så hoppet det ut en hund og så kom mannen.
– Hvordan skal jeg takle dette? tenkte jeg. Hverken
børsa eller hunden var veldig velkommen. – Tror du
ikke det er best vi setter geværet inn i matbua, for
der er det lås på, sa jeg forsiktig. Han godtok det.
Noen dager senere kom det noen bekjente av ham
som tok med seg bikkja. Det var ikke så greit for oss
å ha den springende rundt.
Det var enda flere som bodde på heimen. Bl.a.
Karen, som sa hun hadde «vært der i 100 år».
Hun var opprinnelig fra Verås, fra Øygarden. Hun
plukket litt bær og gjorde litt nytte for seg. Anne fra
Hægeland bodde der også. – Og sikkert flere jeg
ikke kommer på, unnskylder Åse seg.
Det nærmet seg jul, og Åse innså at det ville bli
stusselig for beboerne på julaften. Jentene skulle
hjem til sine familier, og Åse selv skulle også hjem å
feire jul på Eikeland. Kjæresten, Alf Voreland, skulle
komme og hente henne etter middagen.
Dette må vi gjøre noe med, tenkte de tre. Åse kokte
julegrøt, og fant fram fine, hvite duker til bordene.

// Honnemyr brenner i 1966. //
De andre dekket på, og pyntet litt i rommet. Inne
hos gårdsbestyreren stod det en radio. Han var
ikke til stede, men radioen hentet de og satte
på julemusikk. Julestemningen ble riktig så bra.
Etter god julegrøt ble det opplesning. Tiden gikk
og klokka ble 8 på kvelden før Åse, Ragnhild og
Ågot kunne reise til sine. Åse ble hentet med bil til
Eikeland, Ragnhild skulle bare gå over til Steinsland,
mens Ågot måtte gå helt alene gjennom skogen i
bekmørket helt til Ramselia! En drøy tur etter en lang
arbeidsdag.
Åse ble ikke lenge på Honnemyr, men hun sitter
igjen med mange sterke inntrykk fra tiden der.
Beboerne fikk liten oppfølging. Det var ingen
legebesøk de seks månedene hun var der. Det
var ingen aktiviteter de som bodde der kunne ta
del i. Det vil si noen hjalp litt til med matstell og
bærplukking, men ingen myndighetspersoner eller
spesialister utenfra kom på besøk. Åse satt med
et kjempestort ansvar for mennesker som trengte
hjelp og omsorg. De eldre og trengende fikk lite
oppfølging etter at de havnet på Honnemyr. Det
hadde vært en fattiggård, og det bar det preg av
enda. Det var nedverdigende å havne der.

Det skulle gå hele tolv år, etter at Åse var der,
før gamlehjemmet på Honnemyr ble lagt ned.
Venneslaheimen stod ferdig til bruk i 1957, men
det tok enda to år før alle de gamle var flyttet fra
Honnemyrheimen.
Gården på Honnemyr ble så brukt til Verneheim
for alkohol- og rusmisbrukere. Men 20.juni i 1966
skjedde det tragiske at hovedhuset på gården brant
ned. Det ble bygget opp igjen nye hus, og disse ble
igjen brukt som Verneheim for rusmisbrukere. Nå, i
dag, er også dette historie. Husene på eiendommen
er solgt til private.

Kilder:
Åse Voreland, Norges bebyggelse,
fotoarkivet på Vennesla bibliotek.

49

Utdrag fra Trygve
Kittelsens skriv til Hunsfos
bedriftsidrettslags
50 års jubileum

Hunsfos
bedriftsidrettslag
Tekst av
Trygve Kittelsen

I forbindelse med at Hunsfos
bedriftsidrettslag fylte 50 år i 1996 skrev
Trygve Kittelsen en jubileumsberetning. Her
følger store deler av den.
Etter krigen ble det startet mange lag og foreninger.
5 års lidelse og savn medførte et voldsomt behov
for sosialt samvær. Et av mange tiltak var den
alndsomfattende Fredsmarsjen. I Vennesla ble
den lagt mellom Moseidmoen og Drivenes. «Halve
Vennesla» var deltakere eller tilskuere.
På Hunsfos fabrikker arbeidet en gruppe, oppnevnt
av Hunsfos Arbeiderforening, med spørsmålet om å
opprette et eget bedriftsidrettslag. Fra før eksisterte
såkalt korporasjonsidrett hvor bare funksjonærer
deltok, mens bedriftsidretten skulle være for alle.
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Før krigen eksisterte det noe uorganisert
bedriftsidrett. Rolf Voreland forteller at han som gutt
i 1933 var med sin far Nils Voreland, Einar H. Olsen
og Ole G. Lundevold til Kristiansand hvor de var
med på terrengløp. Av andre Hunsfosfolk husker han
at Olav Kløvfjell og Gustav Johansen var med. I alt
ca. 200 deltok, hvorav 20-25 var fra Vennesla.
I kretsens skiløp deltok Hunsfosarbeidere før krigen.
«Aktive idrettsutøvere» kunne delta, men da ofte i en
egen klasse for seg. Kjente aktive løpere fra Hunsfos
på den tiden var Arnold Beurling, Otto Hagmann,
Rolf Voreland og Kåre Olsen. Av ikke-aktive deltok
Ole Mangseth, Ole Edvardsen, Bernhard Olsen,
Albert Lie (far til Øystein), Syvert Larsen, Gustav
Kile og Wilhelm Beurling. Smågutter var dette ikke.
I 1938 var det 2 fem-mannslag fra Hunsfos som
begge ble best i langrenn.

Interessant er det å tenke tilbake på at
bedriftsidrettslaget ble til under særlig kummerlige
forhold i oljebua ved PM 1og 2, der Bernhard
Olsen hadde sitt tilhold som smører. Det var dårlig
lys, lite areal og elendig ventilasjon. Det skulle ble
møteplass den første tiden. Senere var det bl.a.
hvilerommet i renseriet og kokeriet som ble benyttet.
Etter en interimsperiode fra juni-46, ble det i mai-47
valgt fullt styre og selvstendige grupper:
Som formann Bernhard Olsen, sekretær Tryggve
Kittelsen, kasserer Otto Hagmann, samt formenn
for gruppene: Einar Olsen (fotball /kort tid etterpå
overtatt av Erling Rølland), Olav Homme (ski) og
Einar Jortveit (finans). Det ble i tillegg valgt en
rekke medarbeidere som også skulle ta seg av
bedriftsskyting og friidrett.
Denne utvidelsen betydde stor framgang for
idretten ved bedriften. Det var oppmuntrende for
styret å være vitne til det gode kameratskap og det
gode humør blant dem som kom til å delta i lagets
stevner, og i arbeidet innen laget.

Årene 1946 – 1956. En aktiv periode
For oss i styret var det ikke til å unngå at vi av og
til måtte bruke litt tid på planlegging i arbeidstiden.
Det gjorde vi ikke uten å føle dårlig samvittighet,
skjønt vi passet godt på at det ikke skulle gå ut over
arbeidet. For all del måtte ikke idretten få dårlig ord
på seg. Rent ille følte Bernhard seg da en av oss
ødela kneet sitt i langrenn, og måtte være borte fra
arbeidet noen dager. Beroligende virket det at vi
hadde bedriftens ledelse med oss. Direktør Johs.
B. Knobel var kjent og aktet av folk. Han var til
stede ved mange av lagets tiltak, og var ed som

tidtaker ved noen anledninger. Han forsto at idretten
var et viktig ledd i det sosiale liv. At den også var
helsefremmende var ikke kjent på den tiden.
Stort sett kan vi si at både fagforeningene
og ledelsen gjennom årene var en støtte for
idrettsarbeidet. Spesielt vil vi fremheve direktør
Egil Flaatin. Han var også kjent med folk og ble
med oss under forskjellige tiltak. Han var meget
opptatt av det menneskelige. I sin tale ved 40 års
jubileet framhevet han særlig lagets betydning som
samlende, kontakskapende midtpunkt.
Den største tilslutning, både administrativt og
utøvende, har laget hatt av medlemmer av Hunsfos
Arbeiderforening. Det vil føre for langt å nevne navn
utenom to som har vært særlig aktive, og som har
vært med i styret: Æresmedlemmet Øystein Lie,
som vi finner på resultatlistene langt tilbake, og hans
aktivitet i jubileet er vel kjent. Og Rolf Andersen,
som særlig har vært aktiv i ballidretten. Disse to
hederspersoner har også vært ledere av Hunsfos
Arbeiderforening.

Skirenn
Karakteristisk de første årene etter krigen var den
store publikumsoppslutningen. Særlig hopprennene
var trekkplaster, og det var virkelig feststemning i
bakken. Også deltakelsen var god. I et kretsrenn
på Fiskaa deltok 206 løpere, der Hunsfos hadde
så vel beste 5-mannslag som 20-mannslag. Ved et
bedriftshopprenn var det 158 deltakere, og her var
også Hunsfos best. 5-mannspokalen ble vunnet
av Gunnar Grundetjern, Knut Askedal, K. Lunden,
Syvert Larsen og Kåre Gundersen. Andre ikkeaktive hoppere på den tiden var: Egil Hansen, Karl
(«Flyten») Andersen, Bernhard Olsen, Albert Lie,

51

Sigurd Jortveit, Sigurd Ingebretsen, Karl Hodnemyr,
Tryggve Kittelsen, Sigurd Hagen og Otto Hagmann.
Noen mente at hoppbakken i Askedalen, som
ble benyttet i bedriftsidrettsrenn, var for stor for
bedriftsløpere. Lengste hoppet var på 25 meter,
og fallprosenten var på hele 50 %! Dette inspirerte
Bernhard til, i samarbeid med Vindbjart, å bygge en
gutte- og bedriftsbakke i Askedalen. Fra Hunsfos
tegnet seg 87 mann enten til dugnad i 4 timer eller til
å betale kr. 5,-.

Samme hedersperson hadde for vane å løfte venstre
ben til side under svevet, en slags omvendt V-stil, litt
likt hva hannbikkjene gjør. Så vi hadde egen bikkje i
bakken. Han gjorde det så elegant at han neppe fikk
trekk for det.
Artige episoder mangler ikke i bakken. En av oss,
som slumpet til å bli best, spurte kona stolt om
hvordan hoppet var: - Jo, du flakset som ei kråke,
ble svaret. Verre var det for en liten gutt like før faren
skulle hoppe. Han stakk til skogs, for: - Pappa har
så stygg stil!
Etter hopprennene og langrennene var vi hjemme
hos Bernhard for å beregne plasseringene i hopp og
kombinert. Det vi husker best var at vi fikk bløtkake
av husets hyggelige fru Regine. Tenk bløtkake den
gang!

44 mann foretrakk å betale. Lønningssjef Kvanvig
betalte kr. 10,-. Han foretrakk ikke å arbeide for to!
Pengene ble brukt til å betale kr. 1,75 pr. time til de
som arbeidet over 5 timer. Tenk om finansministeren
kunne bruke en så genial finansiering!
Bakken ble innviet 19.mars 1949. Inntekten av
billettsalget ble satt av til lysanlegg i bakken.
Bernhard, som hadde slitt mest, ble nr. 1 i kl. 42-50
år. Det var «fossilklassen» den gang!
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En lørdag på jobben fikk noen av oss lyst til å bli
med på et bedriftshopprenn i byen. Vi gikk direkte
slik vi var. Vi bare hentet støvler og hoppski, og dro
av gårde på bedriftens lastebil. En av oss hadde
hatt, slips, mansjettskjorte og jakke. Det var lite
snø i bakken, som endte i en bløt snøløs myr. Ole
Mangseth, Ole Edvartsen, Ole Omdal, Bernhard
Olsen og andre sto støtt som fjell. Han med slips
gikk på hue så vannet svatt. Det gikk hardt for seg,
for en gullmansjett forsvant – for alltid. Eller kanskje
en arkeolog i framtiden vil finne den? Tvilsomt at han
vil finne ut at den tilhørte en deltaker i et hopprenn.

Litt mer om

Vikeland

I Vennesla Historielags årsskrift utgitt i
2016 skrev jeg en artikkel om Vikeland,
hvor jeg blant annet hadde et avsnitt som
jeg kalte «Brakkane på Vigeland»
– om de arbeiderboligene som
Vigelands Brug bygde i nærheten av
jernbanestasjonen på Vikeland.
Nedenfor følger litt mer om dette emnet;
litt om nummereringen av «rødbrakkane»
og også litt om Vikeland basert på
folketellingen pr. 1. desember 1910 ...

Tekst av
Knut John Bakken

Men først litt feilretting

Basert på de kildene jeg hadde tilgjengelig på det
tidspunktet skrev jeg i artikkelen «Vikeland – bygda
i mitt hjerte» i årsskriftet utgitt i 2016 at husene i
Rødbyen – vi kalte dem for «rødbrakkane» – ble
bygd i perioden 1908-1914. Dette er ikke riktig.
Folketellingen pr. 1. desember 1910 viser at det da
bodde 2.445 personer i Vennesla kommune. Dette
var lenge før sammenslåingen med kommunene
Øvrebø og Hægeland, som i 1910 hadde
henholdsvis 811 og 820 innbyggere. Den samme
folketellingen viser også at det allerede i 1910 ble
talt opp 146 personer som var hjemmehørende i 11
hus som kalles enten «Bolig» eller «Arbeiderbolig»,
og som i tellingen ble nummerert fra 1 til 11.
Og det var nettopp rødbrakkene som hadde
denne nummereringen fra 1 til 11, noe jeg kommer
tilbake til nedenfor. Derfor må det kunne slås fast
at disse boligene må ha vært ferdig bygd senest
1910, siden det bodde folk i alle disse husene ved
slutten av det året. Yngvar Hannevik skriver i sin
artikkel «Utviklingen på Vigeland fra eldre til nyere
tid» i årsskriftet 2016 at «Dette førte til byggingen
av rødbrakkene fra 1908-1910 (min utheving) og
kvitbrakkene i perioden 1915-20.» Så det er en
helt klar feil det som jeg skrev i min artikkel, og
som tidligere har blitt skrevet i andre skrifter som
har tatt for seg byggingen av arbeiderboligene til
A/S Vigelands Brug. Da er det nok mer korrekt det
Yngvar Hannevik skrev i sin artikkel. Men det kan
være grunnlag for å stille spørsmål om rødbrakkene
var ferdig bygd enda litt tidligere enn 1910, se
nedenfor.

Nummerering av rødbrakkene

I årsskriftet i 2016 skrev jeg om nummereringen
av kvitbrakkene – de arbeiderboligene som lå på
vestsida av jernbanen og hovedveien: Husene som
lå ut mot den gamle hovedveien var nummerert
fra 12 til 19, mens de som lå inn mot Monen
(Vigelandsmoen) hadde numrene fra 20 til 25. En
tilsvarende nummerering for rødbrakkene tok jeg
ikke med, av den enkle grunn at jeg ikke visste
hvordan de var nummerert.
Jeg har ikke full oversikt nå heller, men jeg
vet litt mer. Det som gjorde spørsmålet om
rødbrakkenes nummerering mer aktuelt, var en
henvendelse til historielagets daværende leder, Rolf
Holmquist Arntsen, fra en person som driver med
slektsgransking. I folketellingen for 1910 hadde hun
funnet ut hennes oldefar Lars Olsen bodde i bolig
nr. 8 i Vigeland tellekrets. Hennes spørsmål om
hvilket hus dette var og om huset fortsatt eksisterer,
havnet etter hvert på mitt bord, og det har jeg da
prøvd å finne ut av. Sagt på en annen måte ble min
oppgave å finne ut en forbindelse mellom dagens
nummerering i Bjørkeliveien og de husene som i
folketellingen i 1910 ble nevnt som «Bolig» eller
«Arbeiderbolig» nummerert fra 1 til 11.
Opprinnelig bestod rødbrakkene av 11 hus, hvorav
10 var helt like. Det huset som var forskjellig fra de
øvrige hadde også en spesiell funksjon de første
årene. Dette kommer jeg tilbake til. Den dag i dag
står fortsatt 10 av de 11 husene – det øverste i rekka
mot jernbanen brant ned for en god del år siden,
trolig i 1978.
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De 10 gjenværende husene har i dag nummer i
Bjørkeliveien – nr. 1, 3, 5, 7 og 9 på oddetallssida
(vestsida av veien); nr. 10, 12, 14, 16 og 18 på
partallssida (østsida av veien). Imidlertid har denne
nummereringen ikke noe å gjøre med den gamle
nummereringen.
Når jeg nå forsøker å finne ut hvordan husene i den
såkalte Rødbyen var nummerert den gangen det
ennå var Vigelands Brug som eide dem og husene
fortsatt ble benyttet som arbeiderboliger,

er det heldigvis slik at den dag i dag henger de
opprinnelige nummerskiltene på noen av husene,
nemlig på husene som var nummerert med nr. 1, 3,
5 og 6. I tillegg har jeg fått ganske sikre opplysninger
fra folk som tidligere bodde i eller hadde god
kjennskap til nr. 4, nr. 10 og nr. 11 mens husene
ennå var nummerert på den gamle måten. Basert på
dette har jeg markert de nevnte husene med sikker
nummerering (nr. 1, 3,4,5,6, 10 og 11) med gul skrift
på bildet nedenfor.

// På dette bildet har jeg merket noen hus med gule nummer og andre med røde nummer.
De gule numrene er temmelig sikre, se ovenfor. De røde numrene er jeg ikke sikker på – de er basert på en
teori som jeg redegjør for nedenfor. Foto stillet til rådighet av Vennesla bibliotek/agderbilder.no //
På dette bildet har jeg merket noen hus med gule
nummer og andre med røde nummer. De gule
numrene er temmelig sikre, se ovenfor. De røde
numrene er jeg ikke sikker på – de er basert på en
teori som jeg redegjør for nedenfor.
Foto stillet til rådighet av Vennesla bibliotek/
agderbilder.no
Hvis vi ser på husene med gule nummer på bildet
ovenfor, ser vi at det ikke er oddetall på den ene
sida og partall på den andre sida av veien, slik det
er i dag. Hus nr. 11 virker også litt «malplassert» i
forhold til de øvrige, men akkurat det finnes det en
forklaring på. Jeg kommer tilbake til den.
Husene med nr. 1, 3, 4, 5, 6 og 10 synes å være
nummerert «nedenfra og opp» eller fra sør til nord
sett fra fotografens ståsted. Eller sagt på en annen
måte: Hvis vi går langs veien på bildet, var husene
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nummerert i den rekkefølgen de lå, uavhengig av om
de lå på venstre eller høyre side av veien.
Basert på denne teorien har jeg satt på de numrene
som på bildet er markert med rød skrift. Det kan
jo også være slik at husene ble nummerert i den
rekkefølgen de ble bygd, noe som ikke er veldig
sannsynlig. Jeg mener å ha lest eller hørt at hus nr.
11 ble bygd først og at tømmermennene bodde der
mens de bygde de øvrige 10 husene. Uansett kan
det heftes noe usikkerhet til min teori om hvilke hus
som hadde numrene 2, 7, 8 og 9, og jeg vil derfor
nevne at de numrene som er skrevet med rød tekst
er litt usikre.
Men hvis min teori stemmer, så har da det huset,
«bolig nr. 8», som etterspørres av tidligere nevnte
slektsgransker, i dag adressen Bjørkeliveien 9.

Hvis noen som leser dette vet noe mer om hvordan
rødbrakkene opprinnelig var nummerert, hadde
det vært fint å få tilbakemeldinger, slik at vi kanskje
kan få slått fast dette en gang for alle. Hvis du har
konto på Facebook, så har vi der ei gruppe som
heter «Vikeland, sentrum i vår tid» som egner seg
godt for å diskutere denne saken. Gruppa har
nesten 950 medlemmer, hvorav mange har en eller
annen tilknytning til Vikeland, og jeg ville ikke bli
forbauset om noen av medlemmene sitter inne
med opplysninger som kan være til hjelp. Er du
interessert i å få svar på dette spørsmålet, eller
har du noe å bidra med, så meld deg inn i nevnte
Facebook-gruppe og delta i diskusjonen ….

Folketellingen i 1910

Jeg nevnte ovenfor at en person som driver med
slektsgransking stilte et spørsmål om hvilket hus
på Vikeland som ble kalt for bolig nr. 8. Dette
spørsmålet inneholdt også en henvisning til
folketellingen for 1910. Da jeg gikk nærmere inn på
denne folketellingen, fant jeg et par ting som vekket
interessen min.
Rent bortsett fra at det vitner om en viss
trangboddhet når vi ser at det pr. 1. desember 1910
bodde hele 146 mennesker i de 11 husene som
utgjorde «rødbrakkane», så er vel ikke akkurat det så
merkelig. Trangboddhet var ikke uvanlig på denne
tida, og arbeiderboligene til Vigelands Brug var
relativt romslige og moderne, den tids forhold tatt i
betraktning.
Det som imidlertid er svært interessant etter min
mening, er at blant disse 146 menneskene fantes
kun fem som var født i Vennesla! De øvrige kom fra
mange kommuner rundt omkring i landet, og noen få
kom sågar fra andre land.
Dette vitner om en massiv innflytting til Vennesla, og
det er selvsagt oppstarten av aluminiumsfabrikken
ved Vigelandsfossen i 1908 som er årsaken til dette.
Rødbrakkene ble bygd for å ta i mot mange av de
arbeiderne og fagfolkene som trengtes for å få den
nye fabrikken til å fungere.
Som nevnt kom de nye arbeiderne fra mange kanter
av landet. Hvis vi teller gjennom fødestedene for de
som bodde i rødbrakkene i 1910, finner vi at de kom
fra nesten 50 forskjellige steder. Det var ikke mange
fra hvert av disse stedene – det varierte mellom en
og fire personer fra hvert sted – men noen steder/
kommuer peker seg ut.
Det var kanskje ikke så merkelig at det kom åtte
personer fra nabokommunen Iveland, og det er vel
heller ikke spesielt oppsiktsvekkende at 24 av de
ca. 140 innflytterne som bosatte seg i de nybygde
rødbrakkene på Vikeland kom fra den nærliggende
og relativt folkerike byen Kristiansand.

Imidlertid er det et annet forhold som i sterkere grad
får klokkene til å ringe, nemlig at det i rødbrakkene
i 1910 bodde hele 30 personer som kom fra Holt
kommune i nærheten av Tvedestrand. Tar vi med
steder i nærheten av Holt, som for eksempel
Dypvåg og Flosta, kan vi plusse på 8-10 personer
til. Nær fjerdeparten av de menneskene som bodde
i rødbrakkene i 1910 kom således fra et lite område
i nærheten av Tvedestrand. Dette må det da finnes
en forklaring på? Hvorfor kom det så mange fra Holt
og nærliggende områder til Vikeland og bosatte seg
der?
Jeg vil tro at svaret på dette må kunne knyttes til
Næs Jernverk. Holt var egen kommune fra 1838
inntil den i 1960 sammen med Dypvåg kommune ble
innlemmet i Tvedestrand. I 1910 lå Næs Jernverk
i Holt kommune og var en stor arbeidsplass.
Jernverket hadde stor betydning både for de som
arbeidet ved selve verket og for lokalsamfunnet som
helhet.
Virksomheten ved jernverket ble startet opp så
tidlig som i 1665, og hjulene ble holdt i gang helt
til 1959. Men det var skiftende tider ved jernverket,
og lenge før nedleggelsen skjedde det noe som
kan være en av årsakene til at så mange fra Holt og
nærliggende områder flyttet til Vikeland i Vennesla:
Nedgangstider førte til at masovndriften ved Næs
Jernverk ble nedlagt for godt i 1909.
Nedleggelsen av masovndriften i denne
hjørnesteinsbedriften førte helt sikkert til at
noen mistet jobben, og da passet det jo godt
at aluminiumsfabrikken ved Vigelandsfossen
hadde startet kort tid før. Nå var nok ikke
produksjonsmetodene ved Vigelands Brug helt
de samme som de gamle metodene de var vant
til fra Næs Jernverk, men det dreide seg jo om
produksjon eller raffinering av metall begge steder.
Innflytterne som kom fra områdene rundt Næs
Jernverk var i hvert fall øvede industriarbeidere, og
jeg tror vi kan slå fast at de ble en verdifull tilvekst til
arbeidsstokken ved A/S Vigelands Brug.
Ikke alle de 30-40 menneskene som kom til Vikeland
fra Holt og nabokommunene var industriarbeidere.
Ca. halvparten av dem var familiefedre eller ungkarer
– resten var kvinner og barn – likevel må vi tro
at arbeidsinnvandringen fra Holt hadde positiv
innvirkning på det nyetablerte industrimiljøet ved
Vigelandsfossen.
I forrige punkt, «Nummerering av rødbrakkene»,
nevnte jeg at hus nr. 11 nummermessig var
malplassert i forhold til de øvrige husene. Men i
folketellingen pr. 1. desember 1910 kan det finnes
en forklaring på nettopp dette.
I tillegg til at hus nr. 11 hadde en utforming som var
helt forskjellig fra de andre husene, hadde det også
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en funksjon som skilte seg ut fra de øvrige: Mens
boligene fra nr. 1 til nr. 10 stort sett var bebodd av
familier – enkelte tilfeller av enslige leieboere fantes
– var det i hovedsak enslige arbeidere som bodde i
nr. 11.
Katrine Birkenæs (født 1862 i Gamle Hellesund),
var enke og bodde i nr. 11 sammen med sine to
sønner, Kristian (født 1893) og Kay (født 1899). I
tillegg bodde det et ektepar uten barn i dette huset.
Resten av beboerne i «Arbeiderbolig nr. 11» var åtte
yrkesaktive menn som alle var ugifte.
I folketellingen er yrket til Katrine Birkenæs oppgitt
å være «pensionat». Så vidt jeg kan skjønne betyr
det at hun dreiv et slags pensjonat eller hybelbygg
i bolig nr. 11 i rødbrakkene. Denne spesielle
funksjonen i forhold til de øvrige husene i Rødbyen
og det faktum at huset var helt forskjellig fra de
andre arbeiderboligene, forsvarer etter min mening
nummereringen nr. 11, som i utgangspunktet passer
dårlig inn med nummereringen av de øvrige husene
hvis vi bare legger husenes plassering til grunn (se
foran).
Det kan for øvrig nevnes at Katrine Birkenæs ble
bestyrerinne i den store «Spisebrakka», kvidbrakke
nr. 16, da den ble bygd noe senere enn rødbrakkene,
og det harmonerer jo greit med opplysningen om at
enkefrue Birkenæs tidligere dreiv pensjonat i bolig
nr. 11 i rødbrakkene.
Jeg har ikke funnet ut noe om Kay, den yngste
sønnen til Katrine, men den eldste sønnen
Kristian giftet seg med Marie Andersson fra
husmannsplassen Fenstad, eller «Fæne» som vi
kalte plassen. «Kristian i Fæne» ble han vel kalt så
vidt jeg erindrer, og Marie og Kristian ble foreldre til
Maurits, Ingulf og Alida. De huskes sikkert av mange
i Lunden, Naudeskaret og på Vikeland.
Hvis vi ser litt videre på «Tellingskrets 003
Vigeland» i folketellingen for 1910, så finner vi at
det var Ommund Horrisland og Birgit Rike som
den gang var lærere på Vigeland Brugsskole.
De bodde i lærerboligen som lå ved siden av
skolen. Og på Vigeland Hovedgård var Signe
Olsen «husbestyrerinde», mens Anna Omdal var
«tjenestegjørende i fjøs og husstel».

sønnen Knut J. Lunden, hans kone Tone og deres
tallrike barneflokk.
For å finne mer familie må jeg gå til nabokretsen,
«Tellingskrets 004 Tjovemoen». Her finner jeg
på eiendommen «Klepp, Vikeland ytre» mine
oldeforeldre Marie og Gustav Klepp. Marie kom fra
Lunden og var søster til den kjente smeden Knut
J. Lunden (nevnt ovenfor). Oldefar Gustav ble født
på Svaland i Birkenes men vokste opp på Klepp
ved Kleppvannet på heia mellom Skjerkedalen og
Vassend helt sør i Ogge. Navnet Klepp tok han
fra det bruket hvor han vokste opp, og det navnet
brukte han også på det huset som han rundt 1910
bygde oppe i lia øst for riksveien og jernbanen,
ikke langt fra det stedet hvor Folkets Hus ble bygd
omtrent samtidig. I dag tror jeg eiendommen er
regulert med adresse til Rakkestad. For gamle
vigelendinger kan jeg føye til at det var Winger som
bodde i dette huset utover i «vår tid». Magne Winger
ble gift med Anna Jensine Klepp. De hadde bl.a.
sønnen Leonhard. Hvem i min generasjon husker
ikke speiderlederen Leo Winger – han var fetter til
min mor. I 1910 bodde den 19-årige Knut Klepp i
dette huset sammen med sine foreldre og søsken.
Knut ble mange år senere min morfar.
I den samme tellingskretsen, «Tellingskrets 004
Tjovemoen», nevnes huset «Frivold», hvor jeg finner
min oldefar Edvard Gustavsen. Edvard var sønn til
«Gustav møller». Edvard bodde i 1910 sammen med
sin søster Gunhilde (oftest kalt Hilda) og svogeren
Gunvald Tønnessen. Hilda og Gunvald var barnløse,
men oldefar Edvard, som var enkemann, hadde to
barn: Min bestemor Sigfrid Theresie (født 1895) og
broren Gustav (født 1896).
Huset «Frivold» er i dag regulert med adresse
Danskehaugen, og det var jo slik, tror jeg, at morfar
Knut Klepp på den andre sida av jernbanen kunne
sitte der oppe på Klepp og skue ned på de som
bodde på Danskehaugen. Om det var slik, vet jeg
ikke, og jeg vet selvsagt heller ikke om det allerede
i 1910 hadde oppstått «søt musikk» mellom Sigfried
Theresie på Danskehaugen (15 år) og Knut på
den andre sida av jernbanen (19 år), men de ble i
hvert fall gift i 1913, De emigrerte til Canada 6. juni
samme år, og de fikk sine to første barn der.

Like ved siden av lærerboligen, på husmannsplassen
Monskodet, bodde da min tippoldemor Ragnhild
Eriksen. Hun var enke etter Gustav Eriksen, eller
«Gustav møller» som han ble kalt. Ragnhild bodde
i Monskodet sammen med tre av sine barn som da
var voksne.

Bestemor og bestefar returnerte til Norge etter noen
år, og deres fire yngste barn, blant annet min mor,
ble født etter at de hadde flyttet inn i kvidbrakke nr.
19, det øverste huset i rekka mot hovedveien – huset
lå skrått over veien i forhold til jernbanestasjonen.
Og da er vi igjen tilbake til «Tellingskrets 003
Vigeland».

I «Lunden (gaard)», eller «Gamlelonnen»
som vi kalte det, bodde en annen av mine
tippoldemødre, Albertine Balchen. Hun var da såkalt
«føderaadskvinde» og bodde under samme tak som

I 1910 var det Samuel Aarsland som var
stasjonsmester på Vennesla stasjon. Han bodde
da sammen med kone og seks barn i boligen
like sør for stasjonen, og i andre etasje i selve
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stasjonsbygningen bodde telegrafisten Torkild
Leland.
Og den eneste legen i Vennesla på dette tidspunkt,
doktor Alfred Oskar Andersen, bodde i huset «Sole,
Vigeland øvre (gaard)» sammen med sin kone og
ei tjenestepike fra Tveit. Doktor Andersen kom til
Vennesla omkring 1895, og helt siden den gang
har veien her blitt kalt for «Doktorsvingen». Det at
Gunvald Eivindson, kjent og aktet lege i Vennesla,
senere hadde bolig og kontor her og at Vennesla
Apotek også lå i det samme området, har selvsagt
bidratt til å sementere navnet «Doktorsvingen».
I direktørboligen nede ved Kvivollen bodde Jacob
Mørch, bestyrer for Vigeland Hovedgård og direktør
for aluminiumsfabrikken. Han hadde nok god plass
i det store huset, hvor han da bodde sammen med
kona Henny og den 2 år gamle sønnen Per. I huset
bodde også 20 år gamle Tomine Olsen fra Ålefjær,
«tjenestepige i husstel» og den 16-årige Kristine
Lindland fra Flekkerøy, «tjenestepige, barnepige».

Slik kunne jeg selvsagt fortsette å «klikke meg
gjennom» folketellingen 1910 for Vennesla kommune
og sikkert finne mye interessant. Men det ville lett
ha ført meg ut i endeløs rekke av detaljer, så derfor
oppfordrer jeg de som har slekt i Vennesla og som
har interesse av den og av Venneslas nære historie
om å bla i gjennom folketellingen på egen hånd. Her
er en grei plass å starte:
https://www.digitalarkivet.no/census/district_
list/36582

Kommentarer til et gammelt bilde

Jeg velger å sette inn det gamle bildet fra Vikeland
en gang til – denne gang uten de forstyrrende
numrene på husene. Hva er det så vi ser i dette
bildet? Vi ser selvsagt rødbrakkene eller Rødbyen,
som ble bygd tidlig på 1900-tallet. Men hva er det
ellers vi ser på det gamle bildet, og når kan det være
tatt?

// Hva ser vi her, og når er dette bildet tatt? Det ser ut til at husene i Rødbyen er ferdig bygd. Det kan
se ut som om det mangler gardiner i noen av vinduene, så rødbrakkene var nok ganske nye på dette
tidspunktet. Foto stillet til rådighet av Vennesla bibliotek/agderbilder.no //
Det hvite huset like bortenfor rødbrakkene ble bygd
i 1908 og tilhørte skogforvalter Jacob Paulsen.
Tidligere var det husmannsplassen Hagen som
lå på denne tomta. Paulsen kjøpte eiendommen,
rev de gamle husene og bygde det huset vi ser på
bildet. Navnet Hagen ble endret til «Skogbo», og
eiendommen ble beplantet med furuplanter, kanskje
et naturlig tiltak for en skogforvalter? I 1910 bodde
Jacob Paulsen her sammen med sin kone, Alma
Bastrup Paulsen. Hun var søster til Camillo Bastrup
som eide Christianssands Dampbageri på den tida.

Bak den røyken som stiger opp ved Paulsens hus
kan vi skimte et hus mellom furutrærne, i hvert fall
hvis trykken farer pent med bildet. Dette huset ble
kalt for «Furuly», og ble i 1908 bygd for Vigelands
Brug. Ingeniør Ernst Jenny fra Sveits bodde i huset
i 1910 sammen med sin engelske kone Eugenie
og datteren Lilly Eugenie, også hun født i England.
Ernst Jenny var leder for kraftstasjon og verksted fra
aluminiumsfabrikken ble startet opp og fram til han
gikk av med pensjon etter andre verdenskrig. Jenny
bodde i huset i mange år, og det ble i hans samtid
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kalt for «Jennys hus», selv om det altså tilhørte
Vigelands Brug. Datteren Lilly Eugenie ble gift med
Trygve A. Kvanvig, og de ble foreldre til Eugen (vi
uttalte hans navn Ausjén), en mann som mange på
Vikeland vil huske.
Etter at adm. direktør Jacob Mørch ble pensjonert
i 1948, flyttet han inn på «Furuly», og huset ble da
hetende «Mørchs hus».
På den andre sida av jernbanen ser vi Vikeland
bedehus. Dette var det første bedehuset i Vennesla.
Huset ble ferdig bygd høsten 1899 og innviet
av biskop Heuch 3. februar 1900. Noe lenger
til venstre i bildet, under Holteheia, ligger en av
funksjonærboligene til Vigelands Brug.
Like i nærheten av bedehuset, mellom hovedveien
og jernbanen, ligger et lite hus med spisst tak –
det er et av Setesdalsbanens vanntårn. Nedenfor
vanntårnet greiner sidesporet til Vigelands Brug ut
fra hovedsporet, krysser hovedveien og fortsetter
nedover Vigelandsmoen. Hunsfos Fabrikker hadde
også eget sidespor som krysset hovedveien oppe
ved Tjovemoen. Setesdalsbanen revolusjonerte
transportmulighetene for Vigelands Brug, Hunsfos
Fabrikker og mange andre virksomheter – og for den
vanlige kvinne og mann.
Omtrent midt i bildet ser vi jernbanestasjonen. Det
var en sentral og svært viktig institusjon på Vikeland
i 1910 og i mange år både før og etter det. Fra
Setesdalsbanens midlertidige åpning i 1895 og fram
til 1921 het stasjonen «Vennesla». Deretter ble den
kalt for «Vikeland» fra 1921 til 1966. Deretter ble
navnet igjen «Vennesla», og det heter den fortsatt.
Det huset som ligger mellom jernbanen og
hovedveien like nedenfor jernbanestasjonen, hørte
opprinnelig til husmannsplassen Kjønlund. Norges
Statsbaner overtok denne eiendommen i 1890-årene
da Setesdalsbanen var under bygging.
Det var flere av husmannsplassene på Vikeland
som måtte avgi grunn da jernbanen ble bygd.
Plassene Hagen, Kjønlund, Svanste, Mittlødi og
Veien lå alle i nærheten av jernbanesporet og ble
berørt i større eller mindre grad. Og nede i Monen
var det to husmannsplasser, Fladeland og Grønvold,
som forsvant helt ca. 1900 da Vigelands Brug gikk
over til jernbanetransport. Dette skjedde noen år
før aluminiumsfabrikken kom i gang, altså mens
sagbruket ennå var i drift. Før gikk all transport fra
sagbruket enten med prammer på elva, eller med
hest og kjerre langs den gamle veien gjennom tunet
ved Vigeland Hovedgård og ut til hovedveien ved
Heiselbrua. Ved overgangen til jernbanetransport ble
det bygd sidespor fra stasjonen, og nederst i Monen
ble det bygd ei stor lagerbu. Dette førte da til at de
to husmannsplassene måtte vike.
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Videre mot venstre i bildet ser vi husmannsplassen
Svanste, og helt i venstre bildekant ligger den
første handelsbua til Thorkild Haus. Som følge av
den virksomheten som oppsto i forbindelse med
etableringen av aluminiumsfabrikken nede ved
fossen og den omfattende byggevirksomheten
på Vikeland for øvrig, kom det mange innflyttere
til Vikeland. Dermed oppstod det også behov for
butikker, og allerede i 1906 tok ledelsen i Vigelands
Brug kontakt med den unge torridølen Thorkild Haus
med forespørsel om han kunne tenke seg å starte
butikk på Vikeland. Det kunne Thorkild Haus tenke
seg, og året etter, altså i 1907, startet han opp i den
bua vi ser på bildet.
Veien som kommer ned i høyre bildekant
heter i dag Dalevegen, men kalles vel også for
Holbergbakken. Vi kalte den Røllændsbakken
etter husmannsplassen Rølland, som tidligere
lå oppe i denne bakken (plassen er ikke med på
bildet). I bunnen av bakken fortsatte veien rett fram
og krysset jernbanen ved en planovergang noe
nærmere stasjonen enn dagens planovergang.
Deretter krysset den hovedveien og fortsatte rett
fram nedover Monen. Og der i veikrysset med
hovedveien, sentralt på Vikeland, var det Thorkild
Haus etablerte sin første butikk i den bua vi ser på
bildet.
Den utviklingen som på 1600-tallet startet ved
Vigelandsfossen, eller Nødingsfossen som den het
i tidligere tider, førte til at Vikeland utviklet seg til å
bli et sentrum i Vennesla. Allerede ved folketellingen
i 1801 bodde 27 % av befolkningen i Vennesla på
Vigeland. Bildet ovenfor som jeg har kommentert
viser spiren til en utvikling som på kort tid skulle
føre til at Vikeland i enda sterkere grad ble sentrum
i Vennesla. Vigeland beholdt denne posisjonen helt
fram mot vår egen tid, og det er noe av bakgrunnen
for etableringen av Facebook-gruppa «Vikeland,
sentrum i vår tid» og for det godt besøkte Vikelandstreffet i 2016.

Tidfesting av et gammelt bilde

Ovenfor har jeg kommet med en del kommentarer
til det gamle bildet av Vikeland. Bildet domineres
av rødbrakkene, men bildet inneholder også en del
detaljer som jeg har forsøkt å kommentere. Foran
stiller jeg også spørsmålet om når bildet kan være
tatt. Det spørsmålet kommer jeg tilbake til nå.
Når en skal forsøke å fastsette tidspunktet for når
et fotografi ble tatt, er det selvsagt viktig å se på
de elementene som befinner seg i selve motivet.
Og dette må jo selvfølgelig kombineres med de
opplysninger og den kunnskap en har om de
elementene en ser i bildet. Men det er også viktig å
ha kunnskap om de elementene som ikke er med i
bildet.

Hvis vi ser bort fra de mulighetene datateknologien
i senere år har gitt oss når det gjelder manipulering
av bilder, kan vi vel si at «bilder lyver ikke». Og jeg
tror ikke at det gamle bildet fra Vikeland lyver. Bildet
er ekte, og det viser Vikeland slik det var på det
tidspunktet da bildet ble tatt.
Men de opplysninger og den kunnskap jeg har
når det gjelder den tida da bildet ble tatt, er ikke
nødvendigvis korrekt. Et godt eksempel på at den
informasjonen en sitter inne med ikke er riktig, er
de opplysningene jeg hadde da jeg i 2016 skrev at
rødbrakkene ble bygd i perioden fra 1908 til 1914.
Folketellingen i 1910 viser helt klart at rødbrakkene
var ferdig bygd lenge før 1914. I 1910 bodde det
mennesker, faktisk hele 146 personer i de elleve
husene som ble benevnt som rødbrakkene i min tid,
senere som Rødbyen. Folketellingen viser dermed at
rødbrakkene må ha vært ferdig bygd senest i 1910.
Den samme folketellingen viser også at Thorkild
Haus i 1910 bodde sammen med kona Gunhild og
døtrene Gudrun og Anna i den funksjonærboligen
som Vigelands Brug hadde mellom Vikeland
bedehus og Vennesla kino. Thorkild Haus var ikke
ansatt ved Vigelands Brug, men det var likevel ikke
unaturlig at Haus fikk bo i denne funksjonærboligen

– det var jo tross alt ledelsen ved Vigelands Brug
som hadde bedt ham starte handelsvirksomhet på
Vikeland.
Vikeland bedehus var som nevnt ferdig bygd i
1899, mens kinoen kom en del år senere (ca.
1915). Thorhild Haus skal også ha flyttet butikken
sin fra den lille handelsbua til 1. etasje i denne
funksjonærboligen samme år som folketellingen
ble gjennomført, altså i 1910. På det gamle
bildet ovenfor er denne funksjonærboligen ikke
med. Det ser heller ikke ut til at byggingen av
funksjonærboligen er påbegynt.
Hva kan vi trekke ut av dette? Handelsbua til
Thorkild Haus, etablert i 1907, er med på bildet.
Rødbrakkene som angivelig skulle ha stått ferdige
i 1910 er også med på bildet. Ut fra dette er det
naturlig å slutte at bildet er tatt i perioden 19071910. Med på bildet er imidlertid ikke det huset hvor
Thorkild Haus i følge folketellingen bodde i 1910, og
hvor han åpnet sin nye butikk samme år.
Kan dette bety at bildet er tatt tidligere enn 1910
– kanskje i 1909 eller 1908 – og kan det være slik
at rødbrakkene var ferdig bygd før 1910 – kanskje
allerede i 1908? Jeg trekker ingen konklusjon – jeg
stiller bare spørsmålet ….

// Vikeland ca. 1916. Vennesla kino som startet opp i 1915, er nå på plass. Til høyre for kinoen ligger
Vigelands Brugs funksjonærbolig hvor Thorkild Haus bodde i 1910 og hvor han åpnet sin nye butikk
samme år. Trappa og døra på hjørnet er sannsynligvis inngangspartiet til Haus’ butikk. Gustav Høidahl
kjøpte huset av Vigelands Brug i 1958 og dreiv her sin elektriske forretning sammen med kona og
sønnen. Huset brant 15. februar 1970 og ble ikke bygd opp igjen. Foto fra Vennesla Frimerkeklubbs
postkortsamling stillet til rådighet av Kjell Myre. http://venneslafrimerke.no/postkort/index.php //
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Litt om skrivemåten

Vikeland eller Vigeland? Jeg skriver litt det ene og
litt det andre. Skrivemåten er kanskje noe farget av
navnet på bedriften som den gang i min ungdom
var A/S Vigelands Brug. Siden har det vel vært
Vigeland Metal Refinery AS og Hydro Vigelands
Brug AS. Kanskje har skrivemåten vært et resultat
av et omskiftende humør? Jeg vil jo si det slik at
jeg egentlig foretrekker Vigeland framfor Vikeland.
Vi uttaler det jo Vigeland, og det heter i «Lov om
stadnamn» at « … Dersom ikkje anna er fastsett i
denne lova, skal det ved fastsetjing av skrivemåten
av stadnamn takast utgangspunkt i den nedervde
lokale uttalen ….»
Jeg ser ingen grunn til at folkene vest for Mandal
skal ha enerett på dette navnet.

Helt til slutt – en liten kuriositet

Mitt arbeid med denne artikkelen startet da jeg via
et par omveier fikk spørsmålet om jeg kunne finne
ut hvilket hus på Vigeland som i folketellingen pr. 1.
desember 1910 omtales som «Bolig nr. 8». Jeg har
ikke kommet helt i mål når det gjelder å svare på
det spørsmålet, men ovenfor har jeg redegjort for
en teori som jeg har god tro på. Hvis denne teorien
holder vann, så har «Bolig nr. 8» i dag adressen
Bjørkeliveien 9.
Da jeg ble født i 1946, leide mine foreldre en
loftsleilighet på Justnes i daværende Oddernes
kommune. Da jeg var 2-3 år gammel, flyttet vi til
Vennesla hvor min mors slekt har dype røtter. På
grunn av bolignøden etter krigen fikk vi ikke vårt
eget bosted med en gang. Vi flyttet midlertidig
inn i leiligheten til Kari og Erling Aasland. Kari var
søster til min far, og de bodde i andre etasje i ei
av rødbrakkene. Det huset hvor vi da flyttet inn
og bodde i en kort periode har i dag adressen
Bjørkeliveien 9.
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Kilder:
Peder Berntsen:
«De gamle husmannsplassene på Vigeland».
Ikke publisert notat.
Digitalarkivet:
https://www.digitalarkivet.no
Facebook:
Opplysninger framkommet i gruppa «Vikeland,
sentrum i vår tid».
https://www.facebook.com/
groups/1484038188568954
Folketellingen 1910:
https://www.digitalarkivet.no/census/district_
list/36582
Yngvar Hannevik:
«Utviklingen på Vigeland fra eldre til nyere tid»
Årsskrift 2016 utgitt av Vennesla Historielag.
Arne Krogstad:
Vigeland i Vennesla. Bruket – Bedriften – Gården.
Andor Renstrøm:
Artikkelen «Handelspioneren Haus» basert på
opplysninger fra Anne Grethe Haus Taraldsen.
Wikipedia:
http://www.wikipedia.no/.

Inndeling av gårdsnummer
i Vennesla
Tekst av
Yngvar Hannevik

Hver eiendom som har kommet til i ettertid har
fortløpende fått et bruksnummer.

Fordelt over flere år vil vi presentere de
opprinnelige gårdene.

I Vennesla ble bygda delt opp i 25 gårdsnummer.
Nummerering begynner på østsiden av Otra sør
i bygda, og fortsetter mot nord. Deretter følger
inndeling av gårdsnummer på vestsiden av elva fra
nord mot sør.
Gårdsnummer 1 i bygda vår er Saga, mens Ravnaas
fikk gårdsnummer 25. De forskjellige brukene
under gårdene fikk eget bruksnummer i tillegg. Den
inndelingen som startet i 1863 medførte ikke alltid
at de eldste gårdene fikk laveste bruksnummer. På
Kvarstein fikk eldste gård bruksnummer 7.

Matrikkelen er fra gammelt av et register over et
lands jordeiendommer.
Kronenes eiendommer ble registrert i «jordebøker»,
mens andre eiendommer i «landskyld» (avgift på
jordeiendommen).
Fra 1848 fikk hver eiendom eget «grunnboksblad»
som da ble det viktigste eiendomsregisteret i landet.
Ved lov av 6.juni 1863 ble det bestemt en fullstendig
revisjon av matrikkelen. I tidsrommet 1863-83 fikk
alle eiendommer et gårds og bruksnummer.

Vi skal denne gang ta for oss gnr. 1 (Saga) og gnr. 2
(Kvarstein)

Saga (gnr. 1)

// Saga med sagbrukene. Bilde fra ca. 1900. //
Fra 1650-årene ble de første gårdene skilt ut fra
Kvarstein. Det var Saga (Gnr.1) og Åbål (Gnr.3).
Saga er dermed blant de yngre gårdene i bygda vår.
Området var eid av bøndene på Kvarstein da det
på slutten av 1500-tallet ble det anlagt sagbruk i
Sagebekken. Allerede tidlig på 1600-tallet kom de
første husene til arbeiderne på bruket. Denne delen
av bygda fikk da det betegnende navnet Saga.
Den eldste plassen fikk bruksnummer 1.
Etter at Kristiansand ble grunnlagt i 1641 ble
det flere byborgere som tok over eierskapet til

sagene. Det ble etter hvert 5 sager som lå på
rekke og rad opp bekken. Frem mot midten av
1700-tallet var skurmengden større her enn sagene
ved Nødingfossen på Vigeland. I tillegg var det
flere kverner i bekken. Det var også fløting ned
Sagebekken.
Utover 1700-tallet kom det en rekke nye hus,
sagbruket trengte mange arbeidere.
I mange år var befolkningen på Saga husmenn
under Kvarstein, men etter hvert ble de fleste
brukene frikjøpt.
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De andre brukene på Saga kom etter hvert som
virksomheten økte på sagene.
Bnr.2 kom i 1738.
Ved slutten av 1700-tallet var det 7 bruk på Saga og
et bruk i Sagedalen (bnr.11).
I løpet av 1800-tallet kom det til flere bruk. Et nytt
bruk i Sagedalen (bnr.15) og 10 nye bruk på Saga.
Sagbruksvirksomheten på Saga opphørte omkring
1900.

// Gårdsnummer 1, bruksnummer1 på Saga.
Denne gården ble revet ved utvidelsen av
Sødalsveien på 1970-tallet. //
Det første bruket på Saga (bnr.1) er nevnt fra 1653,
da var det rådmann Hans Nielsen Malmøe som eide
plassen. Sønnen Anders Malmøe solgte plassen til
husmannen som bodde der i 1710.
Den første husmannen på dette bruket var Ola
Salveson (f.1626). Denne slekten var det som også
frikjøpte plassen i 1710. Den samme slekten hadde
plassen helt frem til 1940 da bruket ble solgt til Lars
Arneberg.
Gården ble revet ved utvidelsen av Sødalsveien på
1970-tallet.

// Sagedalen. Gnr.1 Bnr.15 er fra 1820-årene. //

// Bilde fra bnr.1 på Saga. Gudrun Skisland (gift Moen) var den siste eier som hørte til den gamle ætta på
bruket. Fra venstre Petter Moen, Helene Moen, Olav Skisland, Inger Skisland, Gudrun Moen og
Olav Moen. //
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Kvarstein. (Gnr. 2)
Kvarstein er blant de eldste gårdene i Vennesla.
Vi vet ikke hvor lenge det har vært bebyggelse i
området, men beliggenheten skulle tilsi at det var
blant de første områdene som folk slo seg ned etter
at isen trakk seg tilbake for omkring 10000 år siden.
Den første som dukker opp fra historiens mørke
er Torkell Kvarstein. Han ble født omkring 1520 og
døde i 1599.
Sønnen Aslak Torkellson Kvarstein var den rikeste
bonden i Vennesla, i tillegg til Kvarstein eide han
også Drivenes og Verås.
Barnebarnet til Aslak, Guttorm Salvesson Kvarstein
hadde pantsatt gården til Markus Heisel (f. ca.
1594), Guttorm maktet ikke å løse inn pantet.
Det var svigersønn til Markus, Åmund Ulvson Heisel,
som nå overtok Kvarstein.
Kvarstein var fortsatt en eiendom frem til sønnen Ulv
Åmundson (1663-1692) døde.
Kvarstein ble nå delt opp i 2 bruk.
Knut Ulvson (f. 1687) og Bernt Ulvson (f. 1689) fikk
hvert sitt bruk.
Bruket til Bernt Ulvsons etterslekt

// Urmaker Ole Olsen Quarstein. //

Bnr. 1 som etterkommerne etter Bernt Ulvson eide.
Den siste i denne ætta etter Bernt var urmaker Ole
Olsen Quarstein. (1857-1927). Han solgte bruket til
Emil Jørgensen. Huset sto tidligere i nærheten av
gården som fikk bruksnummer 7, men ble flyttet en
gang på 1800-tallet. På slutten av 1960-tallet ble det
revet og erstattet av et nytt.
Ole Olsen Quarstein var gift 2 ganger og hadde
mange barn i begge ekteskapene. Det er stor
etterslekt i Vennesla. Datteren Guri Stokkeland var
velkjent i Vennesla, blant annet som skribent og
dikter.
Det andre bruket etter delingen i 1692, bruket til
Knut Ulvson, ble igjen delt mellom hans sønner Ulv
Knutson (1709-1765) og Aslak Knutson (1713-1768).

// Hans første kone Gunhild Torjesdatter. //
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Bruket til Ulv Knutson
Bruket ble overtatt av sønnen Knut Ulvson (f. 1742).
Han solgte senere bruket til Åsmund Taraldson.
Sønnen Tarald Åsmundsen overtok bruket etter far
sin.
Tarald hadde ingen barn og det er søsteren Kjersti
Åmundsdatter og mannen Endre Olson Kvarstein
som overtar bruket.
I 1868 blir bruket solgt ut av slekten. Det er Jens
Jørgensen Eigebakken som kjøper bruket. Han var
oldefar til Bernt Kvarstein som startet gartneri på
gården. Nåværende eier er sønnen Jens Kvarstein.

Ole Henriksen (f.1794) fikk det som er
bruksnummer 11. Han og konen Kjerstine hadde
ingen barn. Eiendommen ble først kjøpt av Ole
Jørgensen Ås som hadde butikken i Holehaugen.
Senere ble eiendommen kjøpt av Bård Jeppestøl
(1850-1927) som startet med butikk. I tillegg var han
formannskapssekretær og hadde kontoret hjemme i
huset.
I 1913 kjøper Edvard Andresen eiendommen. Det er
denne slekten som nå er eiere av bruket.

// Bruksnr. 11 på Kvarstein. //
// Gnr. 2 Bnr.19. //
Bruket til Aslak Knutson
Aslak Knutson var gift med Allaug Salvesdatter som
var av den gamle Kvarsteinætta. Hun var oldebarn til
Guttorm Salveson Kvarstein. Sønnen Auen Aslakson
(1734-1788) var gift med Signe Taraldsdatter, søster
til Åsmund Taraldson. Åsmund Taraldson kjøpte
bruket i 1770. Han eide nå begge brukene etter Knut
Ulvson. Sønnen Tarald fikk som nevnt bruket etter
Ulv Knutson. En annen sønn, Henrik Åsmundson,
overtok farsbruket. Dette ble i 1832 delt mellom tre
av sønnene. Andreas Henriksen (f. 1799) fikk det
som nå er bruksnummer10. Han solgte det senere til
Torje Jørgensen Ugland (f.1830). Nåværende eier er
oldebarnet til Torje, Ivar Bronebakk.

Knud Henriksen (1797-1865) fikk det som ble
bnr.12 (Ringvollen)

// Bnr. 12 . //
Yngste datter til Knud Henriksen, Anne Knudsdatter
(1860-1935), gifter seg med Ole Olsen Skisland.
Sønnen deres Olav Skisland (1905-1992) starter
butikk på gården.
Denne butikken eksisterer fortsatt under navnet
Joker Kvarstein.

// Bnr. 10 i forgrunnen. I bakgrunnen mølla
og sagbruket på Kvarstein. Bruket ble revet på
begynnelsen av 1970-tallet og erstattet av et nytt
hus. //
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// Olav Skisland. //

Øvrige av de eldre brukene
Enken etter Ole Berntson Kvarstein (1780-1817) på
bnr.1 giftet seg på nytt med Jon Jensen Ravnaas.
Sønnen deres Jon Jensen fikk halvparten av det
gamle bnr.1
Denne gården ble igjen delt likt mellom datteren
Åse Jensdatter (f. 1846) og sønnen Tomas Jensen
(f.1862). Åse og mannen Gunder Hansen fikk det
som ble bnr. 7.

Mange av de andre gårdsbrukene er skilt ut fra de
gamle hovedbrukene.
Bnr. 8 ble skilt ut fra bnr.1 i 1815.

// Bnr.8. Nå eid av familien Mosland. //

Andreas Henriksen på bnr. 10 skilte ut mange bruk
fra sin eiendom.
Bnr.13 (utgått bruk) og bnr. 15 (nå slått sammen med
bnr.12) og bnr.14 (Monane) ble solgt ut av bruket til
Andreas Henriksen.
Gården som senere fikk bnr. 7 skal være den
opprinnelige Kvarsteingården . Den første tiden
etter delingen lå husene i en klynge inntil hverandre.
Huset ble revet på 1980-tallet.
Gården til Tomas Jensen fikk bnr.2. Denne gården
er den yngste av alle gårdsbrukene på Kvarstein.
Husene ble bygd i 1927. Denne gården har fått
navnet Lia.

// Monane (bnr.14). Plassen blir ofte kalt Bueklev
eller Bukleiva. //

// Gården Lia (bnr.2). Hovedhuset ble revet i 2010
og erstattet av et nytt hus. //

Kilder:
Vennesla gård og ætt.
Folketellinger, kirkebøker.
Bilder:
Olav Moens samlinger, Emilie Marie Andresen.
Leif I. Ravnaas, postkort fra Vennesla,
Bernhard Moseidjord.
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Olav
Strandberg

til minne
Tekst av
Egil Lie

Olav Strandberg var den som tok vare på
og formidlet Venneslas historie etter
2. verdenskrig og frem til år 2000.
Han samlet billedmateriale fra hele bygda, både
private og offentlige samlinger og satte dette
sammen til DVD plater. Uten at Strandberg hadde
gjort dette, hadde nok mesteparten av dette
materialet gått i glemmeboken, og i hvert fall ikke
blitt tilgjengelig for hele bygda. Derved fikk vi filmene
Vennesla i 1950-årene, 1960-årene, 1970-årene,
1980-årene og 1990-årene. Men også film fra
Øvrebø og Hægeland uten at jeg har full oversikt
over dette.
Hva som er mest verdifullt er vel opp til hver enkelt
å ha en mening om. Personlig synes jeg alle filmene
fra Venneslas 100 –års jubileum i 1961 og den
fyldige dokumentasjon om Hunsfos Fabrikkers
utvikling i disse tiårene er det mest interessante.
I tillegg til dette gjorde Strandberg en uvurderlig
tjeneste for Hunsfos Historielag med produksjon av
DVDer i 2007 – 2008 i forbindelse med utgivelsen
av boka om Hunsfos, og de intervjuene vi lagde i
tiknytning til boka.
Senest sommeren 2017 sto Strandberg for
intervjuer og produksjon av DVDer med tidligere
transportsjef Anders Løvland. Her skildres
hogst i skogen, transport av tømmer fra skog
til tømmertomt, virksomheten i Ålefjær og på
taubanen, papirtransport med bil til Kristiansand
og båt ut i Europa. Alt dette var en integrert del av
virksomheten ved bedriften som er like viktig å ta
vare på, som det som skjedde på Hunsøya. Nå i
2018 er både Strandberg og Løvland borte så at
dette arbeidet blei gjort var så absolutt i siste liten.
Alle historieinteresserte i Vennesla skylder Olav
Strandberg en stor takk og vi lyser fred over
Strandbergs minne.
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Noen begivenheter i 2018
i Vennesla Historielag

// Gregar Eikeland forteller om livet i Eikelandsbygda før i tida da historielaget arrangerte Naturlostur
dit sommeren 2018. //

// Olsokfeiring på Bommen er blitt en tradisjon i
historielaget. Her er Bjørn Syvertsen, sokneprest
Mari Sønnesyn Berg og Roald Einstabland som
leder allsang. //

// Magne Sakariassen viste ivrige
historieinteresserte rundt på Hunsfos da
historielaget hadde mimrekveld der. Gamle
lokaler blir til nye. //
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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.
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
ABRAHAMSEN, Bjarne Egil
ABRAHAMSEN, Terje
ABRAHAMSEN, Vidar
ABUSLAND, Aud Kirsten
AMUNDSEN, Signe
ANDERSEN, Gerd Lillian Falkum
ANDERSEN, Greta
ANDERSEN, Jan Erik
ANDERSEN, Kai Anstein
ANDERSEN, Tore Ludvig
ANDREASSEN, Johnny
ANDRESEN, Emilie Marie
ARNTZEN, Ove Holmquist
ARNTZEN, Rolf Holmquist
ASKEDAL, Aslaug
ASLAKSEN, Morten
AUNE, William
ØSTERHUS, Anna
BACK, Anders Ronald
BAKKEN, Bjørn
BAKKEN, Daniel
BAKKEN, Knut John
BAKKEN Tor Endre Viksnes
BAKKEN, Øyvind
BARSGÅRD, Solveig
BERG, Arnhild
BERGESEN, Eli Wenche H.
BERGSNOV, Tordis Marie
BERNTSEN, Sylvi Tambini
BJELLÅS, Yngvill Gunnbjørg F.
BJERKLI, Unni Elisabeth
BJORÅ, Øystein
RAKKESTAD, Mona
BJØRK, Bjørg Mona
BJØRNSHEI, Ragnhild
BJØRNSHEI, Reidar Olaf
BLINDBÆK, Terje
BRULID, Aud Venke Renstrøm
BRYNE, Odd Egil
BRØVIG, Anne Siri
BÅRDSEN, Anne Berit
DJUPESLAND, Kåre
DUNSÆD, Frode
DØVIK, Bjørg
DØVIK, Odd Terje
EGELANDSAA, Odd
EGELANDSAA, Sylvi
EIDET, Svein Egil
EIKELAND, Gregar
EIKELAND, Kari Ingebjørg
EILERTSEN, Arne
EINSTABLAND, Inger
EIVINDSON, Arne
EIVINDSON, Olav
EIVINDSON Olav Kr.
ERICHSEN, Linda
ERIKSEN, Aud Valborg
ERIKSEN, Einar
ERIKSEN, Geir
FJELLESTAD, Ellen
FJERMEDAL, Brita
FLØRNES, Unn
FORGARD, Bjørg
FREDRIKSEN, Berit
FRIBERG, Inger Lise
FROLAND, Inger Marit
FROLAND, Per Kristian
FRØYSÅ, Kirsten
FRØYSÅ, Torfinn
FURUBORG, Hans Petter
GAUDESTAD, Osmund
GAUTESTAD, Torhild
GISLEFOSS, Gerd Solveig
GRUNDETJERN, Bjarne Kåre
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GRØNVOLD, Kari
GUNDERSEN, Gerd Try
GUNDERSEN, Ingjerd
GUNDERSEN, Roald
GUNNUFSEN, Arild
GUNSTENSEN, Astrid
HAGEN, Allis Bjørnshei
HAGEN, Borghild
HAGEN, Randi
HANNEVIK, Gunvald
HANNEVIK, Karl Magnus
HANNEVIK, Yngvar
HANSEN, Anne Britt
HANSEN, Emil Andreas
HANSEN, Finn Oskar
HANSEN, Gerd Wiik
HANSEN, Ole Johnny
HANSEN, Jan
HANSEN, Jane
HANSEN, Kjell Guttorm
HANSEN, Margit Leesland
HARKET, Martin
HAUG, Turid
HAUGLAND, Allis
HAUGLAND, Sonja
HAUS, Thorkild Odd
HEGLAND, Anne Marie
HEGLAND, Reidar
HEGGLAND, Rune
BERNTSEN, Oddveig
HEISELDAL, Odd Åge
HEISTAD, Ole Gunnar
HENRIKSEN, Arve
HODNEMYR, Alf
HODNEMYR, Gerd
HODNEMYR, Jørdis
NORDBØ, Reidar
HOLBERG, Aud Karin
HOLBERG, Ellen Klepp
HOLBERG, Kjell
HOLMENE, Jens Olav
HOMME, Bjørg
HONNEMYR, Anne Berit
HONNEMYR, Finn
HONNEMYR, Håkon
HORRIGMO, Kirsten J.
HÅVERSTAD, Kåre
INGEBRETSEN, Finn
ISAKSEN, Odd Willy
IVERSEN, Reidar Jortveit
JAKOBSEN, Torhild Nordal
JAKOBSEN, Øivind
JANZ, Erwin
JENSEN, Bernt
JENSEN, Gunnar
JENSEN, Gunnar Willy
JOHANNESSEN, Gro B.
JOHANSEN, Bjørg
JORTVEIT, Trygve
JORTVEIT, Åse
KALSNES, Astrid Smith
KALSNES, Magne
KARLSEN, Jan Kåre
KJELVIK, Olene Kristine B.
KLEPP, Magne Gustav
KLEV, Astrid Fardal
KNOBEL, Ellen
KNUTSEN, Kristi
KNUTSEN, Viggo
KOLAND, Linda Brovig
KRISTIANSEN, Karin Bryne
KRISTIANSEN, Randi Marie
KROGSTAD, Arne
KVARSTEIN, Bernt

LARSEN, Øystein
LARSSON, Freddy
LEDANG, Jan
LELAND, Ingjerd
LELAND, John
LIE, Egil
LIE, Helga
LIE, Jarl Øystein
LIE, Kåre
LIE, Sverre Ravnsborg
LIMM; John Aleksander
LUNDE, Dagny Marie
LUNDEN, Jan Olav
LUNDEN, Oddbjørn
LUNDEVOLD, Jan Øyvind
LUNDEVOLD, Lillian
MANGSETH, Ingjerd
MARTENS, Ronny
MARTINSEN, Paul S.
MARTINSEN, Øystein
MELLING, Alf
MELLING, Inger Britt
MJÅLAND, Ingeborg Sofie
MJÅLAND, Mary
MOSEID, Torgeir
MYHRE, Åvald
NESET, Tone
NIELSEN, Jack Holland
NILSEN, Jan
NILSEN, Stein Magne Hagen
NORDGARDEN, Torgrim
NORDHAGEN, Helge
NORDHØY, Liv Reidun
NORDLI, Odd Arild
NORDVIK, Anne Britt
NORDVOLD, Solveig O.
OLAISEN, Even Halvard
OLSEN, Ingunn Andrsen
OLSEN, Lillian Holberg
OLSEN, Liv Bjellås
OLSEN, Oddvin Jarl
OLSEN, Solfrid
OLSEN, Solfrid Mygland
OLSEN, Sven Aage
OLSEN, Kirsten Reidun
OLSEN, Torbjørn Harald
OLSSON, Henny
OMDAL, Aud
OMDAL, Dag Søren
OMDAL, Ellinor
OMDAL, Målfrid
OMDAL, Roald
OSMUNDSEN, Olaf
PEDERSEN, Arvid
PEERSEN, Erik
PREMAK, Tonni
RAVNEVAND, Dagfinn
RAVNEVAND, John
RENSTRØM, Andor
RENSTRØM, Torhild Berg
REYMERT, Liv Randi
ROBSTAD, Bjørn
ROBSTAD, Inger Johanne
ROBSTAD, Ellen Nora
ROBSTAD, Erna Irene
ROBSTAD, Gunvor
ROBSTAD, Liv
ROBSTAD, Terje
ROBSTAD, Solveig
ROBSTAD, Svein
ROBSTAD, Tor Robert
ROLAND, Bjørg Reidun
RUENES, Jon Terje
RUENES, Oddmund

RUENES, Torunn
RYSSTAD, Anne Synnøve
RYSSTAD, Oddvar
RYSSTAD, Knut
RYSSTAD, Signe
RØED, Alf
RØLLAND Liv Kirsten
RØLLAND, Øyvind
ANDERSEN, Torhild
RØNNING, Marit Wiik
RØNNING, Trygve
SAGEN, Gudmund
SAGEN, Randi
SALVESEN, Øystein
SANDÅKER, Asbjørn
SANDÅKER, Ingrid
SANDÅKER, Svein
SCHELLINGERHOUT, Anna B.
SILJAN, Sigmund
SJØBERG, Rigmor
SKOMEDAL, Tor
SKULLERUD, Ester
SLETTEDAL, Dagfinn
SMISETH, Margit
SOLEM, Sissel Vennesland
SOLHEIM, Erling
STALLEMO, Målfrid
STOKKELAND, Rolf
STOKKELAND, Turid Møller
STRANDBERG, Arne
STRANDBERG, Tor Jeppestøl
STRENGENES, Gudrun
STRENGENES, Roy
STRØMME, Magne
STÅHL, Aksel H.
SYVERTSEN, Bjørn
SYVERTSEN, Ellinor
SYVERTSEN, Rolf
TANGSTAD, Wenche
THARALDSEN, Peder Randulf
THOMASSEN, Grete
TOLLISEN Vegard Falander
ULSTEIN, Laila
ULVØY, Torunn
UPSTAD. Ellen Haus
URDAL, Anne Krogstad
URDAL, Ester
VASSBØ, Marion
VENNESLA VGS, Anne Erfjord
VORELAND, Åse Anette
WEHUS, Karl Ove
WIIG, Willy
WINTHERBO, Nancy
WITT, Torhild
WITZØE, Sigfrid Elisabeth
ZAKARIASSEN, Jan Kåre
ZAKARIASSEN, Kjell Otto
ØSTREM, Torbjørn
AABEL, Alf Jakob
AABEL, Tor Jørgen
AAMDAL, Anna Elisabeth
AAMDAL, Karl
AAMLID, Gaute
AAS, Anne Marit
AAS, Inger
AAS, Knut
AAS, Olaf
AAS, Sigmund
AAS, Øyvind
AAS-LYNGBY, Lillian
AAS-LYNGBY, Oddbjørn
ÅTEIGEN, Velaug Vollen

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 støtte-medlem, 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. 250,- pr. pers. pr. år inkl. årsskrift.
Skjema sendes til: Vennesla Historielag v/ Gerd Wiik Hansen, Bakhei 2, 4708 Vennesla
E-post: gerdwiik@hotmail.no
www.venneslahistorielag.org
www.facebook.com/venneslahistorielag
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Jan-Willy Ramse
Tlf: 902 70 738
janwilly@ramse-mal.no
Grundetjern
4730 Vatnestrøm

Årsskrift 2018
Årsskriftet inneholder artikler som omhandler
steder, hendelser eller personer i bygda vår.
Noe hendte for veldig mange år siden,
noe er hentet fra nær fortid. Felles for dem
alle er at det er lokalhistorie fra Vennesla.
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