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Sokndal Automobil A/S
Avskrift: Sokndal Bilruter A.S 70 år på veiene 1917-1987. Forfatter Artur Sirnes.

Olaus Støle

J. Kjos Hansen

Hvem som først fikk ideen til bilrute, vet vi ikke.
Det skjedde i 1917. Den 15. august det året kom
det sammen ei gruppe på Hauge til samtale. Det
var ordførerne i de to kommunene, Olaus Støle
for Sokndal landkommune og O. M. Horneland for
Sogndal ladested, ingeniør H. A. Hemsen fra
Titania, ingeniør Jacob Berger fra The Jøssingfjord Manufacturing Co. A/S og amtsdyrlege
J. Kjos Hansen fra Egersund. Det galdt ikke bare
Sokndal, men også Egersund/Eigersund. Byen
var nå blitt stasjonsby med jernbaneforbindelse
både med Jæren/Stavanger og Flekkefjord.
Stemningen må ha vært optimistisk, for allerede den 22. august ble det holdt konstituerende
generalforsamling for Sokndal Automobil A/S i
kommunelokalet på Hauge. Tegningsinnbydelsen
hadde gitt gode resultater. Listene var fulltegnet
og fordelt slik: Sokndal 49 aksjer, Egersund/Eigersund 42 aksjer, Heskestad 5, Kristiania 1, Time 1
og fra Stavanger 2 aksjer. I alt var det 100 aksjer
a kr. 100 - 10 000 kr. Av de 49 fra Sokndal sto
Titania for 18, The Jøssingfjord Manufacturing Co.

O.M. Horneland
for 17 og resten var fordelt på bygdefolk. Selskapet skulle være et “uansvarlig aksjeselskap”, noe
som fikk betydning for senere opptak av banklån.
Disse måtte aksjeeieren personlig garantere for.
Generalforsamlingen, ledet av ordfører Horneland, bestemte at aksjekapitalen skulle være
innbetalt til 15. september. Det ble videre bestemt
at hver aksje skulle ha 1 stemme, men ingen
enkelteier kunne ha mer enn 20 stemmer. Lover
ble vedtatt, og rutestrektningen skulle være
Sogndal-Hauge-Egersund. “Der innsendtes
ansøknad til Sogndal landssogn om avstaaelse
av grund til automobilstald, samt ansøkning til
Stavanger amnts veistyre om tillatelse til at opta
automobilbruk”.
Det ble valgt styre på 4: Olaus Støle, H. A. Hemsen, J. Kjos Hansen og O. M. Horneland. Varamenn: fabrikkeier Otto Ottesen, Egersund,
G. O. Urdal, Sokndal, Simon Frøiland, Sokndal og
J. Berger, Åna-Sira. Revisorer Elias Barstad og
Jens Bie.
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Det nyvalgte styre hadde møte umiddelbart etter generalforsamlingen og konstituerte seg. Til
formann ble valgt H. A. Hemsen og varaformann
Olaus Støle.
Så var det å komme i gang, og det viktigste var
innkjøp av bil. Dette hadde egentlig styret fått
fullmakt til å forestå, men ikke alt gikk som beregnet. Ved aksjeinnbydelsen hadde det vært omtalt
et tilbud på passende kjøretøy til en viss pris. Men
nå var dette tilbudet falt bort, og et annet tilbud
var atskillig dyrere. Det ble innkalt til ny generalforsamling, og denne ga styreformannen sammen med Simon Frøiland fullmakt til å ordne med
innkjøp samt til å oppta eventuelt lån.
De to reiste til Stavanger, og hvor det ble gjort
handel. Det ble en Minerva 7-seter, en del brukt.
Den hadde tilhørt konsul Chr, Bjelland og fikk
nr. L 41.

trofast tjenestetid. Den var i drift ennå i 1954, men
endte sine dager som uværsskur på Tuene.
Og så skulle det
tilsettes sjåfør/chauffeur. Det var to søkere
til stillingen, Chr.
Nilsen fra Stavanger
og Simon Frøiland fra
Sokndal. Nilsen
forlangte kr. 45
pr. uke og 5% av
Simon Frøiland
bruttofortjenesten.
Frøiland som hadde vært i Amerika og kjørt bil
der, ville ha kr. 100 pr. måned og dessuten et bilførerkurs på 3 måneder i Stavanger. Styret vedtok
å tilsette Simon Frøiland og betale ham lønn fra
den dagen han begynte på kurset. Dermed var
Sokndal Automobil A/S i operativ drift fra
20. Oktober 1917.
Samme dag flyttet familien Niels Jacobsen til
Sogndalstrand, og Simon Frøiland møtte på
stasjonen i Egersund med L 41. Hvor stor denne
familien var, er ikke nevnt, men alle fikk ikke
plass. De eldste og de yngste og noe reisegods
ble med. Turen fra Egersund til Stranda tok en
god time. Der leverte bilen folk og last og kunne
så gjøre vendereise for å ta opp dem som ikke
var blitt med. De hadde kanskje tatt beina fatt og
kunne ha kommet halvveis. Veien var både smal
og svinget, og de første åra måtte lensmannen
telefonere til Egersund hver gang rutebilen kjørte
fra Hauge. Formelt var Egersund utgangspunktet,
men i realiteten ble det Sogndalstrand/Hauge.

Første bil som Sogndal Automobil A/S kjøpte
En slik 7-seter var som en stor drosje med
plass til 4 i baksetet, helst ikke av de breieste,
2 klappseter foran dette, og en framme ved
sjåføren. Til nød kunne det legges ei fjøl mellom
klappsetene med plass til en åttende person. Den
første bussen kom i 1928, da en sjeldenhet på
norske veier. Den bussen fikk en lang og sikkert
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Selve oppstarten av ruta gikk greit. For bygdefolk
må det ha vært som om ei ny tid var kommet.
De fleste hadde vel knapt sett en bil før.
Første driftsåret viste et underskudd på kr. 1500.
Regnskapsføreren skulle ha kr. 20 for måneden,
men han fikk ikke kr. 240 for året. I 1924 vedtok
styret en årsgodtgjørelse på kr. 150 for regnskapsføreren. Revisorene fikk kr. 25 hver, og
styremedlemmene fikk kr. 5 for hvert møte.

Med åra ble alle slike takster justert i takt med
prisutviklingen. Men allerede driftsåret 1919 synte
overskudd. Det ble søkt om statsbidrag, og for
å oppnå dette, måtte en gå med på visse vilkår.
Således måtte samferdselsstyret godkjenne takstene for personer og last. Styret gikk med på det,
og første statsbidrag, kr. 2000 fikk en for 1920.
En annen inntekt som og skulle være innen rekkevidde, var å få frakte posten. Den gikk da med
kystruta, og en postmann tok i mot inngående
post og leverte utgående i Rekefjord. Det gikk
noen år før det ble noen forandring i dette. Men i
1928 fikk Egersundsruta kjøre posten, og for dette
fikk selskapet kr. 1200 for året.
Det gikk ganske greit noen måneder. Men i mars
1918 gikk L 41 i stå og kunne ikke repareres
pr. omgående. Reparasjonen må ha vært ganske
omfattende, for det gikk måneder med. Det
hersket tvil om hvorvidt rutekjøringa var innstilt
eller om en greidde å ordne det på annen måte.
Men inntektene ble borte. Og hva med lønn til
sjåføren? Simon Frøiland foreslo selv at hans
lønn skulle settes ned til kr. 50 for måneden, noe
styret gikk med på. Dersom det tok mer enn
3 måneder før bilen igjen var i drift, skulle han
ikke ha lønn. Men det ordnet seg før det kom så
langt, og L 41 var på farten som før.

Storfjellet ved Stapnes.

Folk langs ruta ble snart klar over den nestående
anledning som ruta ga til å få utført ærender i
byen. Sjåføren fikk alle slags oppdrag, fra å hente
medisin, til kjøp av brodergarn, kjoletøy, steintøy
og bryllupsgaver. Denne trafikken fikk etter hvert
slikt omfang at selskapet fant å måtte ta en
50-øring for hvert ærend. Det var sjelden kunden
ikke var tilfreds. Henting av medisin kom ellers
seinere inn i faste former, en fin service for folk.
De første årene kjørte rutebilen 3, senere 4 dager,
til og fra Egersund, men fra mars 1922 ble det
daglig rute. I ettertiden er det blitt til flere turer pr.
dag, også helgekjøring.
1. mai 1927 begynte bilrute til Åna-Sira, først 3
dager i uka, da bare til Log. I 1928 ble brua over
Sira bygd, og ruta kunne kjøre over til Sletta. På
Vest-Agdersida var det ikke kjørbar vei til Flekkefjord. De såkalte “svingan” bar knapt nok for hest.
Der måtte ny veg til, men selv om det var riksveg,
så hadde staten ikke midler. Der måtte forskotteres av de lokale kommunene, i første rekke Hidra, men de maktet ikke alt. Flekkefjord ytte noe,
og til slutt sto det på kr. 7000, som så Flekkefjord
Sparebank tok. Og dermed kunne det bygges bilveg ned til Åna-Sirabygda. Bussene fra Sokndal
kunne så korrespondere med Flekkefjord Bilruter
på Åna-Sira, for siden å kjøre til Flekkefjord.
Året 1919 var et travelt år. L 41 kjørte 87 turer
ordinær rute og 24 ekstraturer, i alt 5 220 km. Bruttoinntektene var kr. 2967,90.
770 personer hadde reist
med ruta. Simon Frøiland
får innlagt telefon, og han
får samtykke til å gå i gang
med kjøreskole med L 41.
Inntektene skulle deles likt
mellom sjåfør og selskap.
Noen inntekt av betydning
ble det ikke. Men en av de
første kjøreelevene skulle
få mye å si for selskapet i
ettertid.
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Birger Aarrestad

Sverre Aarrestad

Sven Aarrest ad og sønner
Sven Aarrestad var driftsbestyrer ved Vestlandske Vassdrags- og Kraftselskaps stasjon på
Lindland, men hadde lyst til å prøve noe nytt, og
nytt var det jo med bilkjøring. Han tok førerkort
den 14.12.1920 og hadde overtatt en liten aksjepost i selskapet. I oktober 1921 ble han ansatt
som sjåfør, først som reserve, men fra 1923 fast.
Sjåfør nr. 3 ble sønnen Birger i 1927. Han var oppvokst med biler, og det sies at han lærte å kjøre
før han var 12 år! Han ble i selskapet hele sitt
yrkesaktive liv, først bak rattet, men etter hånden
som leder av verkstedet. Han var, som faren, en
solid grunnstein for selskapet og tok mangt et tak
for å holde rutene i gang når det mest røyntet på.
Sven Aarrestad viste seg å være den fødte driftsleder, en funksjon han etter hvert overtok i realiteten om ikke i navnet. For noen fast leder var
der ikke. De få personene som utgjorde arbeidsstaben, måtte selv ta seg av det som forefalt fra
dag til dag. For Sven Aarrestad og Birger galt ikke
noen fast arbeidstid. De måtte henge i tidlig og
seint. Først i 1944 kom det en fastere administrasjon, og familien Aarrestad kunne endelig ta seg fri
en kveld av og til. Men så kom selskapet også til å
bli langt på vei et familiebruk. Det skjedde i 1933.
Simon Frøiland hadde gjennom mange år kjøpt
aksjer, sammen med sin søster Anna. I 1933 ville
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Sven Aarrestad
han bli av med dem, og underrettet styret. Dette
tok kontakt med Sven Aarrestad, og han var interessert. Simon Frøiland ville ha kr. 175 pr. aksje, og
kr. 10 000 måtte skaffes omgående. De fikk hjelp
av en norsk-amerikaner, Selmer Aarrestad, en
slektning av Sven. Han ytte et lån på hele beløpet,
formidlet gjennom Sokndal Landssogn Sparebank. Familien Aarrestad fordelte aksjene mellom
seg og fikk dermed til sammen aksjemajoriteten.
Sverre Aarrestad, som ikke hadde stilling i selskapet, var styreformann fra 1944 til 1980, fra 1955
inn i det nye selskapet Sokndal Bilruter A/S. Fra
1980 overtok Birgers sønn Arvid styrevervet.
Sven Aarrestad sluttet i fast tjeneste i 1954, og
han fikk en årlig honnorlønn på kr. 2 000 for framtiden. Men han deltok i råd og dåd så lenge han
kunne.
Aksjer og eierforhold
Noen gullkantede papirer har aksjene i ruteselskapet aldri vært. For det meste har årsregnskapene vist overskudd og da gjerne med et visst
utbytte, 5-6%. Men der har også vært år med
underskudd. Det var da vel heller ikke pengeplassering med tanke på fortjeneste som var motiv for
aksjekjøperne i 1917. Det galt å få bilrute i gang,
og det lyktes. Det har ellers vært liten bevegelse
med aksjene. Det var en bestemmelse i selvskapsvedtektene at aksjene ikke skulle spres noe

særlig. Derfor skulle salg eller overdragelse gå
gjennom styret. Titania har kvittet seg med sine
aksjer, og de ble overdratt til en privatperson i
Sokndal.
Styre og administrasjon
Den første styreformann var H. A. Hemsen,
men han fungerte bare et års tid. Så ble Olaus
Støle formann og sto fram til 1926, da han trakk
seg. Etter han kom Gottfred Gjertsen, som var
formann helt fram til 1944. Hans etterfølger ble
Sverre Aarrestad.
Sokndal Automobil begynte pent og forsiktig. En
viss risiko med det nye kjøretøyet var der nok.
Det gjalt i dobbel forstand å kjøre forsiktig.
Administrasjonen var derfor svært så beskjeden
de første åra.
Anton Løvaas fungerte som regnskapsfører
fram til 1921, da han sa fra seg jobben. Det ble
ikke tilsatt noen ny, men styret ordnet det slik at
styreformannen, sammen med sjåføren, - for det
var bare en - skulle sørge for regnskapet “inn til
videre”. Og inn til videre ble helt til 1944. Da ble
Hannabell Andersen tilsatt som regnskapsfører og
ekspeditør. En kan vel gå ut fra at Sven Aarrestad
også måtte tre til. I 1948 kom Karl Larsen.
De første åra som sjåfør. I 1944 vedtok generalforsamlingen at selskapet skulle gå over til full forretningsmessig administrasjon, men noen særlig
styrking av kontorpersonalet kom ikke umiddelbart.
Sokndal Automobil hadde ikke noen egentlig
ekspedisjon i Egersund. Urmaker H. Hansen
gjorde tjeneste som kontaktmann, for kr. 50 pr. år.
Denne provisoriske ordning gjorde tjeneste helt til
1942. Da gikk S.A. sammen med Bjerkreims- og
Sirdalsrutene pluss Østrem Bilruter og fikk reist
ekspedisjonslokale i Egersund. I Flekkefjord er
selskapet kommet med i den lokale rutebilstasjonen. Det ble etter hvert klart at administrasjonen
var underbemannet. Arbeidstida ble for lang for
enkelte.

Realistisk vurdering
Pionerene fra 1917 var våkne og framsynte
menn, som skjønte at nye tekniske landevinninger
på trafikkens område også måtte komme en utkantkommune som Sokndal til nytte. De tok i bruk
det som var å få for penger, og selskapet måtte
greie seg med 7-setere de første 10-11 år.
Men det ble etter hvert klart at det var “omnibussen” som hadde framtida for seg. Selve betegnelsen omnibuss betyr egentlig “for alle” og har
for så vidt et sosialt tilsnitt. Men som automobil
ble til “bil”, så ble omnibuss til “buss”. I 1928 gikk
en til innkjøp av den første bussen, med plass til
14. Året etter kom nok en buss, en 10-seters Reo,
“som kunne kjøre der andre måtte gi tapt”, het
det. Selskapet hadde nå to 7-setere og to busser.
Ruta til Egersund ble utvidet til to turer daglig.
Det meldte seg nå også et visst kapitalbehov, og
banklån var ikke så enkelt å oppnå, ettersom det
var et “uansvarlig selskap”. En fikk et lån på
kr. 4000 i Sogndal Ladesteds Sparebank, på
ganske strenge vilkår. Dette var i 1929 med
krona i pari. Lånet skulle gå til innløsning av
Reoen. Samtlige styremedlemmer måtte stå som
garantister. Formannen Gottfred Gjertsens bankkonto måtte sperres inntil lånet var innbetalt, og
selskapet måtte forplikte seg til et avdrag på kr.
250 pr. måned. Bussen kostet kr. 9100. Kontantbetaling var kr. 4000 og firmaet tok L 1472 i
innbytte til en verdi av kr. 1000. Resten ble
avbetalt med kr. 250 pr. måned samt 7%
kassakredittrente.
I begynnelsen av 1930 ble ærverdige L 41 solgt,
“på fordelaktigste måte”. Der hadde vært ganske
store nyinvesteringer i 1930, men årsregnskapet
viste likevel bare kr. 351,57 i underskudd. Det var
vanskelige tider. The Jøssingfjord Manufacturing
Co. A/S stanset for godt, og Titania hadde problemer. Mange i bygda gikk uten arbeid.
Men Sokndal Automobil var i utvikling med ny
virksomhet. Bussene kunne ta varer fra Egersund
til forretningene. Det gikk fortere enn sjøveien.
Kulturhistorisk hilsen 2014
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Men det gjalt å økonomisere. Bussene kjørte
forbi butikkene til endestasjonen, og så tok Sven
Barstad mel-, salt- og andre sekker på ryggen og
leverte dem til mottakerne. En sparte bensin på
den måten. Overdreven sparing? Sven Aarrestad
så det som nødvendig. Forpliktelsene var tyngende, og en måtte unngå underskudd, noe en ikke
gikk helt klar alltid.

en vedgassgenerator også på Åna-Sira-bussen.
For sjåførene ble det en stor ekstrabelastning. De
måtte stoppe med visse mellomrom, helst under
en bakke, og slippe ut sotvann og fylle på “knott”.
Det gikk ¾ favn ved hver dag til de to bussene.
Det gikk, teknisk sett, ikke så verst. Selskapet
kunne ta på seg å frakte sauer til heiebeite i Sirdal
om våren og hente dem ned igjen om høsten.

Selskapet kunne ellers registrere framgang, selv i
de harde 30-åra. Det blir anskaffet en ny og større
buss til Egersundsruta. Det ble en 20-seters Reo
for kr. 14 000. Den gamle 10-seteren ble gitt i innbytte for kr. 4750, men alt året etter ble samme
bussen kjøpt tilbake, nå for kr. 1000. I 1939 hadde
selskapet 4 busser i drift og opererte med overskudd, om enn beskjedent.

Men vedforbruket var enormt. Det gikk omtrent
like mye ved med til de to bussene som til privatbruket i hele Sokndal. Skogteier med ved på rot
ble innkjøpt, bønder inngikk kontrakter, og vedlagrene holdt. Ved sida av Mølla ble det bygget et
skur med sirkelsag og tørkeri, og to mann fikk arbeid med å produsere knott. Det var den tekniske
sida av krisen.

Krigstiden
Så kom krigen, først ute i Europa, noe som fikk
følger også for et norsk rutebilselskap. Her ble
bensinrasjonering, og selskapet fikk beskjed fra
myndighetene at de bare kunne få 40% av vanlig
forbruk. Innskrenkninger måtte foretas, men en
prøvde å holde det gående så godt det lot seg
gjøre, med noen færre turer pr. uke. Da så krigen
kom her til lands, ble det rengselstider for alvor.
Allerede i juli 1940 fikk den største bussen en vedgassgenerator, kr. 3500 var prisen. I 1941 satte

Helt uten andre viderverdigheter gikk nå likevel
ikke de fem krigsåra. Tyske soldater var der stadig
på bussene, og det kunne komme til gnissinger.
En gang kom det klage fra tysk offisershold at en
av dem var blitt fornærmet av en nordmann
i en buss til Egersund. Klagen kom gjennom
ordføreren, som sendte den videre til styret. Sven
Aarrestad og sjåføren greidde å bagatellisere
episoden, slik at det ikke kom til videre forføyninger.

Gottfred Gjertsen
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Arvid Aarrestad

Mølla
Høsten 1944 kom rundskriv fra vegsjefen i Rogaland, etter pålegg fra tyskerne, at all personbefordring måtte innskrenkes til det halve. Det ble til
at ruta til Egersund skulle kjøres 3 ganger i uka,
mandag, onsdag og lørdag. Åna-Sira-ruta skulle
gå som før, men bussen skulle bare kjøre til Egersund 1 gang i uka. Samme høst ble det innført en
form for reiserasjonering. Alle som skulle til Egersund, måtte tegne seg på dagen i forveien. Og
ellers galt det å spare på drivstoff, det være seg
bensin eller knott. Posten til Stranda og Rekefjord
ble fraktet på sykkel. Det meste av krigsårene ble
postveska kjørt på to hjul i stedet for å gå eller ri,
som i “gode gamle dager”.

av vognparken, og dette ville kreve midler.
Og så var det den daglige kamp for bensin, olje
og dekk.

Det var i 1942 en fikk en avtale om søndags- og
overtidsbetaling. Arbeidstida skulle være 48 timer
pr. uke, og ut over det skulle sjåførene ha kr. 2
pr. time, samt kr. 15 for søndagskjøring.
Sjåførlønna ble etter dette kr. 300 pr. måned.

I Krossen stod folk og ventet på buss, under åpen
himmel. Slikt ville ikke selskapet være bekjent av,
og i 1943 inngikk styret en avtale med Dora Midtbø om bruk av hennes kafe til venterom. Denne
avtalen sto ved lag til 1951. Da ble den oppsagt
av styret. Nå hadde en fått Mølla.

I 1942 var bruttoinntektene for første gang over
100 000 kroner. Utgiftene var kr. 85 000 og aksjeutbyttet gikk opp fra 5 til 6%. Men overskuddet
var ikke reelt. Der var slitasje på materiellet.
Det var stort behov for reparasjoner og fornying

Styreformann Gjertsen hadde sin fulle hyre med
søknader og purringer. Det hendte at varene kom
til Egersund, og der ble de beslaglagt av tyskerne.
Så var det for Gjertsen å få dem frigitt. Det kunne
være et slit, men vanskene ble overvunnet, og
rutene gikk sin gang så langt det var mulig. En
kunne ikke planlegge mer enn for dagen. Sven
og Birger Aarrestad måtte bruke timevis hver
dag, både tid og overtid, for å holde vognparken i
kjørbar stand.

På årsmøte 4. april 1944 vedtok forsamlingen
gjennom formannen å overbringe Simon Frøiland
en hilsen og takk for hans arbeid for selskapet
helt fra starten i 1917. Frøiland gikk nå ut av
Kulturhistorisk hilsen 2014
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styret. På samme møte ble Sverre Aarrestad valgt
til ny formann, etter Gottfred Gjertsen, som hadde
hatt vervet i 18 år, men Gjertsen fortsatte som
varaformann enda noen år og var til stor hjelp.
Da krigen omsider tok slutt i mai 1945, var
Sokndal Automobil A/S inntakt og i drift. Gjennom
krigsåra hadde inntektene vært stigende, og selskapet hadde lagt seg opp fondsmidler. I 1944 ble
i alt kr. 9.438,50 satt av til skattefondet. Det var
oppsamla midler gjennom flere år. For året 1944
ble overskuddet kr. 1.938,50, og aksjeutbyttet 5%.
Men medaljen hadde også sin bakside. Praktisk talt hele vognparken var nedslitt, veiene var
dårlige, og krava sto i kø ut over landet. Hva hjalp
det med midler når her ikke var noe å få for dem!
Men en fikk prøve de muligheter som bød seg.
På styremøte 1. juni 1945 vedtok en å søke om
å få kjøpe en av de svenske Volvo-bilene/bussene, som staten skulle få innført. Det var ønske
om en på 5 tonn. Men det ble det ikke noe av.
En fikk greie seg med det en hadde og vente på
bedre tider, og de kom jo, smått om senn. Det var
i kjøpetillatelsens tid. En måtte søke løyve både til
det ene og det andre, og fikk etter mye strev lov til
å kjøpe noen busser.
En buss ble ombygget og forlenget ved Axelsens
karossefabrikk på Drangeid ved Flekkefjord. Et
firma N.N. i Eigersund hadde fått lov på en nybygget buss, i mars 1949. Det var en G.M-C.
32-seter. Men firmaet kunne ikke reise kapital
til å løse inn bussen. Dette fikk et styremedlem
i Sokndal Automobil A/S greie på og underrettet
styret. Så kom bussen til Sokndal for kr. 50 000
pluss en del omkostninger. En fikk et lån på
kr. 50 000 i Eigersund Landssogn Sparebank.
Vedgassgeneratorene ble skiftet ut så snart det
kunne skaffes bensin, og det tok noen tid. Men i
1949 ble “knotthuset” ombygd til garasje for
3 busser.
Utvidelse og sammenslutning
Sokndal Automobil A/S var ikke alene om rutetrafikk i bygda. Faktisk var det 3 selskaper noen
år. Håkon Mydland hadde starta rute Årrestad -
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Hauge - Rekefjord i 1938, men med en noe brukt
lastebil med grinder, og trebenker til sitteplasser.
Og folk reiste med farkosten. Det var nå likevel
bedre enn hestekjerre. Men allerede året etter ble
det satt inn en ny kombinert person- og varebil,
Chevrolet. Det var ei tid med lite penger blant folk,
og også en del arbeidsløyse.
Men ruta bar seg, og Mydland var tilfreds med utbyttet. Så kom krigen, og Mydland fikk ikke bensin.
Det ble satt inn vedgassgenerator i bussen, visst
nok den første i sitt slag i Rogaland, og dermed
kunne ruta holdes, men ikke uten visse vansker.
Mydland søkte samarbeid med Sokndal Automobil, og det kom til en midlertidig sammenslutning
med Mydland på lønningslista som sjåfør. Da forholdene etter krigen ble mer normale, tok Mydland
opp igjen sin gamle rute på eget ansvar. Da tunnelen gjennom Bygdeskaret var fullført i 1948, tok
han opp rutekjøring til Moi. I 1949 var veien Åmodt
- Sandbekk kommet i stand, da ble det satt i gang
arbeidsruter fra flere kanter av bygda til Sandbekk.
Disse rutene ble delt mellom Mydlands selskap og
Sokndal Automobil.

Sigurd Østrem, Birger Aarrestad, Håkon Mydland
Men nå var det kommet et tredje selskap på
vegnettet i Sokndal. Sigurd Østrem fra Helleland
hadde drevet rute Helleland-Egersund siden
1935. Han hadde også kjørt melkerute over
Hetlandsheia til Helleland Meieri. I 1942 ble ny
veg ferdig til Sokndal over Eia. Da fikk Østrem
konsesjon på kombinert melke-, gods- og passasjerrute Helleland - Hauge og rute Hauge - Heskestad. Det ble til at Østrem flytta til Hauge, kjøpte
hus av Sigvald Høiland, like ved Mølla. At her
måtte bli et samarbeid, sa seg nesten selv. Det
ble ikke bare samarbeid, men sammenslutning,

med Mydlands selskap som en tredje part.
Tanken om sammenslutning hadde vært aktuell i
flere år før det ble en realitet i 1955. Ingen av de
tre selskapene var i økonomiske vansker, men
situasjonen kunne nok endre seg. En måtte se
realistisk på forholdene, vurdere trafikkgrunnlaget, veie fordeler og ulemper opp mot hverandre
og så gjøre det som måtte anses som det mest
fornuftige. Sokndal Automobil hadde i førstningen
stilt seg negativt til økonomisk sammenslutning,
men ikke hatt noe i mot praktisk samarbeid ved
avvikling av trafikken. Men den sterkeste drivkraft
til samling var nok samferdselsstyret i
Rogaland. Det galt rasjonalisering av rutebiltrafikken i hele fylket. De tre lokale selskapene hadde
vel i realiteten ikke noe valg. I desember 1954
ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i
Sokndal Automobil, og det ble enstemmig vedtatt å oppløse det gamle selskapet og gå sammen med Mydlands og Østrems selskaper til et

andelslag A/L Sokndal Bilruter. Styret for det nye
selskapet ble Sverre Aarrestad formann, Sigurd
Østrem nestformann, Håkon Mydland og Birger
Aarrested. Varamenn Gottfred Gjertsen og Sven
Aarrestad. Sven Aarrestad sluttet nå i sin stilling,
men han tok del i dagens gjøremål så lenge han
var i stand til det.
St avanger Aftenblad, 7. Februar 1955
For å markere avslutningen på den gamle epoke
og overgang til det nye selskap, ble det midt i
julestria holdt en hyggelig fest i Titanias vakre
velferdslokaler på Sandbekk, og like hyggelig og
pen som avslutningen på Sokndal Automobil AS
virksomhet ble, like optimistisk har det nye selskap begynt året med å utvide rutesambandet.
Kommunikasjonene i Sokndal styres øyensynlig
av lykkelige hender. De eldste som har vært med
i arbeidet for rutebiltrafikken i Sokndal fotografert
under festen som ble holdt ved overgangen fra
det gamle til det nye selskap.

Fra venstre ser vi med Norges Rutebileier Forenings 3-stjerners medalje i sølv Sven Aarrestad, fhv.
lensmann Olaus Støle og fhv. Fyrmester Gottfred Gjertsen.
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Vet du hvem disse er?

Kontakt Sokndal Bygdetun eller Sokndal Ættesogelag
Telefon: 51 47 72 76 / 51 47 73 86
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Johan K. Vatland og glimt
fra hans Grini-opphold
Tekst : Einar Birkeland

Johan K. Vatland

I Garden i 1918

Johan Adolf Martin Vatland ble født på Vatland
den 24. januar 1890. Foreldrene var Amund
Kristian Jakobsen Vatland, og Guri Maline
Villumsdatter Vatland.

Det ble landsatt sabotører med våpen og utstyr
i Vatlandsvika, og Johan var med og fikk fraktet
dette vekk. Opplysninger fra personer som så på
tyskerne med litt andre øyne enn de fleste andre,
førte til at nettverket ble rullet opp. Derfor ble
Johan og naboen Konrad Vatland arrestert den
9. mai 1944, og begge kom etter hvert til Grini.

Det må være farens mellomnavn Kristian, som
er grunnen til mellombokstaven K. Johan vokste
opp på Vatland, og avtjente sin verneplikt i Garden som sin far. Faren døde i 1900, og Johan ble
den som overtok bruket på Vatland. Det var jordbruk og fiske som var hans yrke. 15. mai 1919,
ble Johan gift med Hansine Nikoline Mong, De
fikk tre barn: Amund Kristian, Hanne og Nikolai.
Nikolai døde i 1931, bare tre år gammel.

Det er mye som sikkert burde vært fortalt om
Grinioppholdet, men det er for sent å få opplysninger om det nå. Det eneste som er igjen er
noen enkle dokumenter. Det er disse som blir
presentert på de følgende sider, og så får hver
tenke sitt.

I mars 1944 skjedde begynnelsen på det som førte
til at Johan måtte tilbringe noen lange måneder på
Grini, til verdenskrigen tok slutt i mai 1945.
Kulturhistorisk hilsen 2014
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Det første er et kort, datert i august 1944, som
gjelder kjøp av tobakksvarer. Samme dato er
det på neste kort, som gjelder klær og forskjellig
annet.

Dette kort er stemplet i oktober 1944.

Dette siste kort er stemplet i mars 1945,

Sjekkliste fra Røde kors, som viser hva han hadde
med hjem fra Grini. Baksiden har noen utfyllende
detaljer, bl.a. at han hadde kr. 40.-. Fangebeviset
taler for seg.
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Siste Appell !
Tiden er kommet for frihetens dag.
Leiren skal brytes snart skiller vi lag,
og siste appellen er denne.
Byrden er lettet. Vi puster alt fritt.
Atter er Norge blitt ditt og blitt mitt.
Igjen kan vi livsgleden kjenne.
Befriende glad! Vi føler det slik.
Lengsel mot frihet, mot fremtiden – rik
straks ferdig det gjør oss til starten.
Vemod dog kjennes i avskjedens stund.
Båndet til Grini, i siste sekund
det bremser en smule på farten.
Måneder, ja år vi tilbragte her.
Vennskap er sluttet, åket vi bær.
Vi stemples med Grini sitt merke.
Tålmod og kunsten beherske vårt sinn

fornedrelsens piller stadig ta inn
oss gjorde ei svake, men sterke.
Herdet og lutret fra Grini vi går.
Samhold gir styrke, den meningen rår:
Livsgoder vi priser heretter.
Frihetens kledning, som nå vi tar på.
En strålende drakt det kamp tok å nå
mot urett, mot vold og mot vetter.
”Landets elite” det folket vil si
rykker fra Grini nå ut i det fri
Vi lover – for Grini forplikter:
Å gå til vår gjerning med kraft og
med glød.
Landet å bygge – bli tro til vår død,
og aldri, nei aldri vi svikter.
				J.STABELL HANSEN

Den nye oppga ven
Norge er fritt igjen! Det er en befriende følelse
som strømmer gjennom oss. Nå vet vi hva frihet
er, fordi vi har følt hva undertrykkelse er. Måtte vi
vise oss verdige til den nye frihet.

materielt og kulturelt. Vi kan det, hvis vi vil.
I den illegale kampen har mange av oss satt liv
og alt vi eier på spill. Skulde vi ikke være villig til
å sette noe inn for Norge også nå? Nå da vi vet
hva frihet er verdt?

Norge er befridd for tyskerne og vi har formelt
vunnet vår selvstendighet igjen. La oss nå ikke
glemme at denne selvstendighet må underbygges, hvis det skal bli en virkelig selvstendighet. Vi
må nå vise at vi selv er istand til å løse våre vanskeligheter, uten innblanding av andre makter,
og vi må vise at vi er istand til å reise landet vårt,

I den illegale kampen stod vi samlet. Det skal vi
også gjøre i kampen for fremtidens Norge!
Innad kan vi nok kjempe for våre meninger – det
er den fordel demokratiet byr – men utad skal vi
stå som en mur når det gjelder å verge vår nye
frihet!
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De som døde for Norges sak
På generalappellen på Grini mandag kveld holdt
pastor Sveiner følgende minnetale: Freden og
friheten i dag er vel største gave det norske folk
har fått. Gud har sannelig vært attåt. Denne
strofe har i dag hatt sin store oppfyllelse. Så har
den Herre stille lempet, så vi vant, vi vant vår rett.
Det er en bønnhørelse av største format. Derfor
sier vi vår Gud og far takk for alt.
Men midt i vår glede er det også en sordin, en
demper. Vi tenker på våre landsmenn og venner
som vi savner i dag. De som stupte her på Grini,
eller ble ført ut herfra for å skytes. De fortjener å
bli minnet i dag.
Det lar seg dessverre ikke gjøre å nevne alle ved
navn. Men la meg få lov til å nevne noen av disse
våre trauste venner og landsmenn som vi husker
så godt.
I vinduet på Haft, i 2.etasje på det nordvestre
hjørne. Hvem som var tilstede en sommeraften,
4. juli i fjor, husker ikke disse kjekke kamerater
– Kai Kristiansen, Kjell Koren og de 6 andre
som gikk her sammen med oss om formiddagen. Så ble de kalt ned og fikk sin dødsdom. De
tok avskjed med oss alle sammen. De stod her
smilende disse kjekke guttene som burde ha
framtiden foran seg mer enn noen annen.
Hvem av oss husker ikke det siste vi så av Kjell
Koren. Det var de follede hender som forsvant
ned bak gittervinduet. Hvem husker ikke hvordan
de så ut over åsene omkring Grini i den strålende
sommersol. De fanget Norge i sitt blikk og sine
tanker.
Hvem minnes ikke Kjell Kristiansen da han tilslutt
gjorde korsets tegn og sendte denne hilsen til sitt
kjære hjem: Hils mine kjære og si at dette tegn,
korsets tegn, det holder både i liv og død.
De fikk som et streif av takk fra Norge og kameratene her da Erikstad sang fra plassen her inne
i cellen til dem: Norge mitt Norge, så gi meg din
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vår. Morgenen etter gikk vi forbi deres vinduer,
men vi så ingen ansikter der. De var ofret på Mor
Norges alter. Her på appellplassen, 10 meter foran første rekke, stupte sogneprest Thue i slutten
av juni i fjor. Det var også en vakker kveld som
denne. Det skulde være straffeeksis. Vi minnes
ham og vi glemmer det aldri da han ikke fikk lov
til å gå, men måtte stå der mens de andre hadde
sin eksis til ende. Han strakte sine hender opp
mot himmelen for å få luft og kraft. Og Han som
har gitt løftet: Du skal få kraft, han ga ham kraft til
å gi sitt liv for Norge.
Vi minnes major Laudal og hans kjekke kamerater oppe i Fallskjermen. Se dit opp og minnes 8
gode nordmenn. De satt der oppe 5 – 6 måneder
med dødsdommen over seg. Så fikk vi etterhånden så gode meldinger at vi trodde de skulde bli
reddet. 14 dager før de ble henrettet fikk vi et illegalt brev fra dem. De skrev: Vi er beredt til alt. Vi
har gjordt vår innsats for vår konge, vårt folk og
fedreland, slik som vi mente var rett, og er beredt
til å dø. Hils hele Norge fra oss.
Landsmenn! Ta med en hilsen til de 1000 hjem
fra major Laudal og hans kamerater på Fallskjermen, de som morgenen etter denne kveld for ett
år siden, den 8.mai, ble kjørt bort og skutt.
Vi må minnes dem som omkom med ”Westfalen”.
Vi sender fra denne plass vår ærbødige medfølelse til deres pårørende, og vi forsikrer dem
om at vi er klar over hva de har ofret og vi takker dem for deres innsats. Vi skulde ha minnes
mange, mange andre. Vi fletter dem alle en minnekrans, de som har vært Norges offerlam i være
hjerter og sinn. Vi takker og ærer dem og forplikter oss til å løfte arven.
Et veld av vakre blomster spirer nå på deres
graver og de vil vokse seg større og vakrere i sol
og vår i det frie Norge som vi skal få leve videre.
Norge over deres graver skal blomstre som en
Herrens gave.

Den siste dagen på Grini
Det har vært spenning her i konsentrasjonsleiren de siste dagene. Vi visste krigen var tapt for
tyskerne og at de hadde kapitulert i store deler av
Tyskland, i Holland, Frankrike, Belgia og Danmark, men hvilken skjebne ville bli Norge til del?
Gjetningene var mange. Det ble til og med talt om
at de tyske ledere muligens kom til å ty til Norge
og føre sin siste kamp herfra, eller at tyske tropper kom til å støtte opp om Quisling og Nasjonal
Samling for å redde litt av nasjonalsosialismen.
Men de fleste av oss var overbeviste om at en
tysk kapitulasjon også ville bety de tyskes kapitulasjon i Norge. Men spenning var det og ryktene
var mange.
Spenningen utløstes under generalappellen i går
den 7. mai om kvelden da den svenske sjef for
de norske polititropper i Sverige lot sin røst høre
og uttalte: Jeg er dr. Sødermann fra Sverige,
sjef for de norske polititropper i Sverige. Jeg er
kommet hit for at meddele at tyskerne har betingelsesløst kapitulert og at Norge igjen er et fritt
rike.
Jubelen under hrr. Sødermanns tale var
ubeskrivelig og stemningen var mektig og fikk et
så storslagent uttrykk at den betok oss alle. Jeg
tror knapt et eneste øye var tørt da alle spontant
sang ”Ja vi elsker”, og ca. 5000 mann sang til
med en kraft så mektig, at den grep alle. De som
var med og opplevet begivenheten, den mektige
og storstilte avslutning på et fengselsopphold,
som for mange har vært smertefullt og langvarig
vil aldri glemme dagen den 7. mai 1945. Må så
det vi har opplevet under denne forferdelige krig,
det vi har opplevet i og utenfor fengslene og alle
de uskyldige dødsofrene krigen har krevet av vårt
folk mane oss til vakt om landet og til samhold i
framtiden. La oss gå ut fra dette beryktede Grini
med fast vilje til i enighet og troskap og bygge
landet vårt på nytt, og skape herlige og lykkelige
forhold for hele vårt folk i framtiden.
Norge leve!
				
Eivind Reiersen.

”Je vil hema tt”
Jeg glatter ut papiret. Det har noe kjent og kjært
over seg og er ennå varmt etter endetarmen. Tro
nå ikke at det er dopapir jeg mener, nei, er du
gal? Det er brev heimefra, jeg ser det på skriften
og på hele papirets apparisjon hvor det kommer
fra. Jeg ventet det også, i grunnen har jeg ventet
altfor lenge på det. Det er skrevet for 14 dager
siden og er først nå framme. Til tross for den ferske, for ikke å si personlige varme brevet har, er
det svært gammelt. Tenk for 14 dager siden! Det
var den gang vi sa ”intet nytt fra vestkanten” når
vi fortalte hverandre nyheter.Jeg vil her i parantes rette en frimodig ytring til ”Grini-Posten” og
beklage den langsomme illegale postforsendelse,
det bedrøvelige tempo bør få en ende. Ærbødigst
flittig brevskriver.
Nå er det ikke så mye å si om brevet ellers. Jeg
offentliggjør ikke brev før fylkesmann Gabrielsen
og personalsjefen tillater slikt. Men det er bare
det at brevet slutter med følgende ikke ukjendte
linjer: ”Nå tror jeg at du snart er heime igjen”.
Ja, var det bare så vel. Jeg gjør meg for eksempel istand til å å rulle meg en sigarett, drar tollekniven og skal til å skjære over stoffet – du vet
disse gule, velluktende teringer vi fikk fra svenskene.
”Nei, ta heller en røyk hos meg,” sier min nabo
ved bordet, som har en ”alldeles foill” eske med
heimeavla. Jeg svarer nei takk. Men ha! Ikke tale
om, jeg må rulle meg en heimeavla! Se, det er
straffa fordi jeg gav ham en røyk nylig i nødens
stund.
Jeg prøver å reise meg fra bordet etter å ha spist
fem smørbrød og en porsjon fleskholdig blomster. Det har sine vansker. Ikke før jeg har satt
krakken til veggs for den nødvendige ryggstøttes
skyld – før innemannen peser inn døren som en
tysker i affekt.
- Mat, gutter! roper han og lesser av seg graut,
sild og mye annet gods.
- Når vi deler dette blir det så og så mye pr. mann
til frokost, sier han og utfolder faglige kalkulasKulturhistorisk hilsen 2014
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joner. Med en viss lettelse faller det meg inn at
det ennå er 11 timer til frokost. Like vel oppstår
det et visst urocentrum i mellomgulvet etter hvert
som innemannen stabler opp. Jeg går ut, hva nå
leseren måtte mene om det. Det kan være jeg
vil trekke frisk luft. Det kan også være at jeg har
en viss interesse av å undersøke det elektriske
gjerdet.
Men dermed går jeg like lukt inn i den talløse hær
av minnebøkenes demoner. De fekter vilt og grådig med fyllepenner og småbøker og skriker sine
hese brøl: Skriv! Tegn! Skriv!! Tegn!!
Midt i 375de ekspedisjon datt jeg rett i gata.
Minnebøkenes demoner lukket seg som et stormende hav over meg.

Et godt råd
De hjemvendte Grinifanger vil i begynnelsen ha
den vane at de ikke spiser middagsmaten slik
den serveres av husmoren. Han vil bære den ut i
kjøkkenet og omtilberede den – steke den kokte
fisk, gjemme sildehoder til neste dag i sengen,
lage lomper av gårsdagens poteter etc. Føy ham
i dette hvis dere ikke vil risikere at han pukker på
sin rett til plass på komfyren. Bli ikke engstelig om
han bærer havresuppen ut i badet og leker med
den en halv time. Han blir nok normal med tiden!
Hustruer og mødre
Glem ikke å telle den hjemvendte Grinifange hver
kveld før han legger seg. Han får ikke sove skikkelig hvis han føler seg utellet eller slurvet tellet.

Ingeborg Refling Hagen skrev i sin tid noe jeg
iallfall husker titelen på: Je` vil hematt!! Ja. Grini
er intet blivende sted hvis en ikke skriver og
tegner seg i hjel, omkommer av mat.
Je` vil hematt!				
Jø

Dette var noen smakebiter av innholdet i første og
eneste utgave av GRINI-POSTEN.
Redaktører: Olaf Solumsmoen – Leif Berg.
Faktor og teknisk leder: Johs. Mortensen.
Avisen ble trykt i Grini trykkeri.
Johan K.Vatland og Konrad Vatland kom hjem den
9.mai 1945, nøyaktig ett år etter arrestasjonen.
Begge var preget resten av livet både fysisk og
psykisk av behandlingen under arrestasjon, forhør
og opphold på Grini.
1960 søkte Johan om fangeerstatning,
uten at jeg vet resultatet.
1947 søkte han også om kr. 500 - som erstatning
for ødelagt robåt, og fikk 250 kroner.
Johan K.Vatland døde 24.april 1981.

20

Sokndal Bygdetun og Sokndal Ættesogelag

I
Siste gang på brakke 2
skal vi feire julen nå.
Ingen av oss fanger trodde
som i fjor på brakken bodde
at vi også her i år skulde feire julen vår.
II
Men på Grini før har hendt
det ei gikk som vi har tenkt.
Men som norske menn og gutter
står vi fast til krigen slutter.
Ingen sige skal om oss
at vi ei var med og slåss.
III
I den harde fangetid
førte vi vår stille strid.
Gjennom lange år og dager
imot hundreder av plager.
Imot tortur, sult og haft
stred vi med vår ånd og kraft.

IV
Men når krigen er forbi
drar vi bort som fugler fri.
hjem til hustru barn og fedre
slekt og venner vil oss hedre.
For vår innsats i en bolk
som gjaldt fedreland og folk.
V
I giv akt vi står til slutt
Taus og stille et minutt.
Mens det norske flagg vi senker
vi på alle fanger tenker,
som på Grini stred og falt
for vårt Norge da det gjaldt.
VI
Før vi drar vi vender oss
mot den store stenkoloss.
Og for siste gang vi skuer
der den rød i solen luer.
Og så heiser vi vårt flagg
på vår nye frihetsdag.

Diktet er skrevet med blyant, og merket: No. 11372 Johan K.Vatland, brakke 2.
Det er ingen flere opplysninger, men det er sansynlig at det er Otto Nilsen som er dikteren.
Kulturhistorisk hilsen 2014
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Innbrudd på Sandbekk
- Et 80 års mysterium

Titania A/S hadde kontor i Sandbekk Hovedgård i 1934.
I Kulturhilsen 2011 finner vi i følgende leserbrev fra Tobias Sel til Skandinaven:
Men hvem skulde ha troet at vi her i Sokndal
skulde ha en Skabsprængningshistorie, tilmed i
stor Stil? Natten til 1ste Juni (1934) blev Pengeskapet paa A/S Titanias Kontor paa Sandbek
sprengt, og ca 20 000 Kroner blev stjålet. Selskabets Funktionærer hadde faat sin Betaling Dager
før, og Arbeiderne skulde blit betalt Dagen efter.
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Tyvene hadde brugt Votter, saa det var ikke mulig
at faa Fingeravtryk av dem. Men forskjellige Ting
tyder paa at de har vært meget vel underrettet.
Bl.a. kan nævnes, at Betalingsdagen var ikke
alltid paa samme Dato: for det meste var det den
4de eller 5te i Maaneden man fik Betaling. Pengene kom direkte fra Norges Bank. Hidtil er det
ikke fundet noget Spor efter Tyvene.

Artikler fra

St avanger Aftenblad 1934

lørdag 2. juni
Tyveriet hos Titania. En arrestasjon i Åna Sira.
Kristiansand: Efter hva Fedrelandsvennen erfarer har
Flekkefjord politi arrestert en mann i Åna Sira. Man tror
ikke at han står i direkte forbindelse med innbruddet
i As. Titania, men man mener at han sitter inne med
oplysninger som kan være av betydning i etterforskningen efter gjerningsmennene. Det er av As. Titania
utlovet en belønning på 1000 kroner til den som skaffer
oplysninger, som kan lede til at tyvene blir pågrepet.

onsdag 6. juni
Titania-tyveriet i den nye stilling.
Mistanken på driftslederen og funksjonærene
er ikke blitt bekreftet.
Dagbladet i Oslo har hatt en telefonsamtale med As.
Titanias leder, og har forelagt ham det oppsiktsvekkende telegram om sakens nye vending. Han bemerker:
Det er riktig nok at vi alle er under mistanke, men jeg
er ikke i tvil om at politiet i høieste grad er på feil spor.
Dette med den åpne pengeskapsdøren er en påstand
som ikke er bevist. Ellers er det visse andre detaljer
som politiet mener kan peke på personalet. Men jeg
anser det for utelukket. Ved bedriften er alle pålitelige
folk som det er vanskelig å tiltro slikt. Det er politiets
mangel på spor som har ført til denne teorien. Vi har
vært i skarpt forhør i natt, og våre fingeravtrykk er tatt.
Det er også foretatt den aller grundigste ransakning hos
funksjonærene, uten at det er funnet noe mistenkelig.
- Men var det ikke så at det fantes betydelige fotspor
efter tyvene?
- De er ikke blitt undersøkt engang.
- Og fingeravtrykk?
- De er blitt undersøkt av de politifolk vi har her i Rogaland, men jeg er ikke så sikker på at de politifolkene er
så fullkomne.
Ved henvendelse til Rogaland politikammer får vi
opplyst at det ikke foreligger noe nytt i dag. Efterforskningen foregår. Vi hadde gjerne villet forelegge
Dagbladets intervju for politimesteren som imidlertid er
bortreist. Det vil naturligvis alltid være en viss forskjell i
det syn på politiet - som de - som er under mistanke har og det syn politiet selv har, så forsåvidt taler intervjuet for sig selv.

torsdag 7. juni
Tyveriet hos Titania. Sporene er svake.
Ved henvendelse til Rogaland politikammer får vi
oplyst at bøkene og papirene ved A.s Titanias kontor i
dag blir gjennomgått av revisor Endresen og en regnskapskyndig mann opnevnt av firmaets hovedkontor i
Fredrikstad. Med hensyn til de uttalelser som lederen
gav til Dagbladet, uttaler politifullmektig Helland at der
naturligvis er lett efter fotspor utenfor vinduet, uten at
man har funnet noen brukbare. Når identifiseringscentralen i Oslo sier at de innsendte fingeravtrykk er
for svake til å kunne identifiseres, stemmer dette med
politiets egen opfatning. Men man undlot ikke å sende
inn avtrykkene allikevel, da det gjalt en så viktig sak.

onsdag 20. juni
60 øre er kommet til rette av de stjålne 20 000.
Vil det nye sporet lede til oppklaring av mysteriet i Sokndal? Eller skal de siktede fremdeles ha mistanken hengende over sig?
Det har nu gått nesten tre uker siden pengeskapet
på Titanias kontor i Sokndal blev sprengt, og ennu er
verken tyvene eller pengene funnet - med unntagelse
av 60 øre. Mestedelen av denne tiden har 4 av selskapets kontorpersonale vært rammet av politiets siktelse.
Selskapet selv, den bestjålne, har i fjorten dager vært
berøvd alle sine regnskapsbøker og kontorpapirer,
hvilket naturligvis har vært til stor gene (plage). Resultatet er foreløpig negativt, forsåvidt som man ikke
har kunnet finne misligheter av noen art i bøkene, og
dermed er altså jakten efter motiv på den kant blitt resultatløs. Samtidig viser det sig at verken fingeravtrykk
eller vantestrikning kan påføres de fire siktede, og
så kommer til slutt et spor som endelig synes å peke
utover; ryggsekken i løen.
Det er ganske naturlig at politiet i en slik affære er
stilt overfor en umåtelig vanskelig oppgave. Det er
alvorlig å reise en siktelse som her har skjedd, men
på den annen side kan det være like alvorlig hvis
politiet ikke griper inn hvor det anes å være grunn
til det. Det er ikke meningen her å rette noen kritikk,
mens etterforskningen ennu pågår, men de siste dagers begivenheter berettiger allikevel til at vi forsøker
å rekapitulere denne mystiske affære, som i stigende
grad samler interessen om sig.

Kulturhistorisk hilsen 2014

23

Innbruddets teknikk
Det er natt til fredag 1. juni at innbruddet på
Titania skjer. Det ble oppdaget klokken 7 om
morgenen av en kontorist - en av de siktede. Titanias kontor og anlegget ligger ensomt i en trang
avdal, omkring 3 kilometer fra Hauge. Døren til
pengeskapet står åpen, låsen er sprengt, det
finnes rester av en ganske kort lunte, det ligger
en madrass som har kvalt smellet. Tyvene har
knust en rute, og nedenfor denne, utenfor huset,
finnes pengeskrinet tomt.
Politiets teorier
De tilkalte politifolk fra Stavanger peker allerede
ved sin første undersøkelse på ting som etter
deres mening tyder på et fingert arrangement.
De fester sig ved at den benyttede ladning synes
å ha vært meget liten, og de har inntrykk av at
ruten er trykket ut innenfra. Dette sluttes bl. a. av
glassbitenes plassering på jorden. Men i motsatt
retning peker den ting at det utenfor på veggen er
merker av jord.Det som imidlertid innstiller politiets mistanke mot bedriftens egne folk er først
og fremst en uttalelse fra en pengeskapsekspert,
som mener at døren har vært åpen under selve
prengningen. Grunnlaget for denne teorien er følgende, skapdøren er forsynt med en sikring, som
automatisk skal tre i funksjon, idet låsmekanismen sprenges. Det vil si at en bolt i samme øyeblikk springer ut og hindrer døren i å åpnes. Men i
dette tilfellet her har ikke sikringen virket, hvorav
man slutter at forutsetningene altså ikke har vært
tilstede: låsen har ikke vært igjen.
Hvis døren v ar ulåst?
Hvis det er på det rene at pengeskapsdøren har
vært åpen under sprengningen, da er det for det
første klart at sprengningen har vært proforma,
og dernest samler naturlig mistanken sig om dem
som har adgang til nøkkel. Driftsbestyreren har
nøkkel, men dessuten lå det - efter sprengningen en reservenøkkel inne i skapet. Da det ofte
hendte at skapet sto åpent en kort tid i kontortiden, var det tenkelig at de andre funksjonærene
kunde ha tilegnet sig reservenøkkelen. På dette
tidspunktet er det bare en kausjon som hindrer
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arrestasjonen av driftsbestyreren. Titanias advokat, hr. Blom, var tilfeldigvis til stede akkurat idet
politiet kommer, og han deponerer 20 000 kroner
som garanti mot at driftsbestyreren reiser vekk
under etterforskningen. Samtidig tar politiet med
sig kontorets papirer.
Svake spor og manglende motiv
Nå kommer kapitlet fingeravtrykk fra ruten og
pengeskapet, fra de fire siktede, med ransaking i deres hjem og så videre. Fingeravtrykkene
viser seg dess verre å være mangelfulle, undersøkelsene for øvrig er uten resultat. Der blir
senere sendt inn tråder fra vanter som er funnet
på skapet, sammen med vanter fra de siktede,
heller ikke dette stemmer. Nu viser det seg også
at regnskapene er i orden, og foreløpig ser det
i hvert fall ut til at sporene i retning av selskapets egne folk ikke nærmer sig tyvegodset.
Det bør kanskje i denne forbindelse nevnes at
driftsbestyreren ikke har hatt noen økonomiske
bekymringer, at han nylig i forbindelse med utvidelse av driften har fått lønnspålegg, og at motivet følgelig fremdeles mangler.
Ny mist anke som forkastes
Imens samlet mistanken seg et kort, nesten
hektisk tidsrom mot en av de andre siktede. Som
kjent blev det i avisene offentliggjort at blant de
stjålne pengene av visse nummerserier, og en
dag fant postkontoret i Sokndal en slik 50-kroneseddel. Den var innlevert av en av de siktede.
Da han blev forhørt, nektet han til å begynne med
at han i det hele tatt hadde hatt noen 50-kroneseddel på det tidspunktet, idet han nemlig
hadde fått lønningen i hundrekronersedler. Det
stod imidlertid fast at han hadde levert den inn,
og at begynte å se broket ut. Da ble det brakt på
det rene at hans hustru hadde vekslet en hundreseddel i to femtilapper, og at det var en av
som var utlevert. Men denne episode viser ytterligere at det var 50-lapper av serien ute i sirkulasjon, og det viser sig nu at den delvis er utbetalt
fra kontoret allerede før tyveriet. Mistanken har
som man vil forstå samlet sig om de siktede. Men
det var naturligvis også - især til å begynne med -

også rettet utad. I nærheten hadde det på denne
tid oppholdt seg flere personer som er kjent av
politiet, og etter hva vi erfarer var der blant disse
flere som tidligere har vært innblandet i skapsprenging. Men alle disse kunne fremlegge et
troverdig alibi for natten.
De ble derfor sluppet løs igjen.
De nye holdepunkter
Så er det endelig søndag at et nytt holdepunkt
dukker frem. I en løe på gården Regeland - 3 km.
fra Hauge og ca. 6 km. fra Titania ( i luftlinje
over fjellet derimot adskillig kortere) - finnes en
ryggsekk, som har hengt i Titanias kontor, og
som inneholder en lønningskonvolutt som tydelig stammer fra pengeskapet, (foruten de før
nevnte 60 øre). Og da man nu får foretatt undersøkelser på denne fronten, viser det sig at sekken må være lagt der nettopp tyverinatten, og at
det samme natt har vært en bil som har snudd
på hovedveien like ved løen. Det kan ikke nok
beklages, at dette først er kommet frem nu. Det
viser sig nemlig at en ung gutt som var på arbeid ved denne løen, allerede morgenen etter så
ryggsekken. Han hadde ikke da hørt om tyveriet
og festet seg ikke ved det. En uke senere blev
også guttens far opmerksom på sekken, men sa
heller ikke noe. Først en uke senere opdager en
tredje mann sekken og varskuer om funnet. Og
nå kan den første gutten ytterligere opplyse om

de bilspor han hadde sett morgenen etter tyveriet. Det er ikke godt å vite hvilken utvikling saken
ville ha fått om ryggsekken var blitt rapportert
straks. Det faller lett å tenke på at der har skjedd
en deling av byttet i løen, og at rovet er bragt der
fra i bil.
Sammenheng mellom konvolutten og
ryggsekken?
Stedet Regeland ligger i et veikryss mellom
hovedveien Egersund-Sokndal og veien SokndalHeskestad. Hvis man tenker sig at tyven fra
Titania har lagt veien over fjellet - hvor han vilde
gå ubemerket - kan han komme ned på veien akkurat ved Regeland, befri sig for sekken som han
hadde brukt til å bære tyvegodset med og stige
inn i en ventende bil.
Fremmedfolk i nærheten
Det er en omstendighet ved det nye funnet som
er ganske interessant, og selv om man kanskje
skal være varsom med å trekke slutninger, så er
det i alle fall et merkelig sammentreff. Stedet hvor
ryggsekken er funnet ligger nemlig bare få meter fra en gård hvor der så å si hver natt ferdes
farende folk. Det er noen eldre kvinner, som av
et godt hjerte gir husly. Men det som gjør tilfellet
besynderlig er at nettop de personer som blev
avhørt like efter innbruddet opholdt sig der om
natten. Det var deres alibi.
Hvor langt fører det nye spor?
Jo lenger tiden lir, jo vanskeligere vil det være å få
oppklart mysteriet. Det er et spørsmål hvor langt
det nye sporet vil føre, når man skal ta op jakten
nesten tre uker senere. Og imens henger fremdeles siktelsen over hele fire funksjonærer ved
kontoret. Imidlertid foretas det fremdeles forsøk
med skapdøren. Det hevdes nemlig fra de siktedes side at man ikke uten videre kan se bort fra
den muligheten at sikringen ikke har virket, og at
døren allikevel kan ha været låst under sprengningen. Skapet er av en nokså gammel modell, og en
øvd skapsprenger skal visst nok ved visse forholdsregler kunne sette sikringen ut av funksjon.
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Fra prøvesprengningen av safedøren i Stavanger.
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Artikler fra

St avanger Aftenblad 1934

torsdag 21. juni
Siktelsen mot Titanias folk heves.
En prøvesprengning viste at skapet allikevel
kunde ha vært låst ved sprengningen. Det lar
sig gjøre å komme sikringen i forkjøpet.
Rogaland politikammer meddeler: Noen dager
efter skapsprengningen i Sokndal natt til 1. juni
blev det som kjent gitt erklæring av 2 sakkyndige,
gående ut på at pengeskapets dør måtte ha vært
ulåst da sprengningen foretokes. Låshåndtaket
måtte ha stått i skråstilling og låsreilene altså
tilbaketrukket i låsen før sprengningen.

Om det er sannsynlig at gjerningsmannen har anvendt en slik fremgangsmåte må man efter dette
se bort fra. Selve muligheten gjør at siktelsen
mot bedriftens egne folk må falle, når der ikke er
er andre bevis. Avgjørelsen av henleggelsesspørsmålet vil tilligge statsadvokaten. Det blev i de
dagene som hengikk før siktelsen mot bedriftens
egne folk blev reist, foretatt en grundig avsiling
av distriktet og nabodistriktene i meget vid omkrets, så at det intet er forspilt for oppklaringen
av saken ved at den altså omsider kom inn på et
spor som viste sig ikke å føre frem.

På grunnlag av denne erklæring og en del andre
momenter som syntes å støtte mistanken, har
det som kjent vært reist siktelse mot bedriftens
egne folk for å ha foretatt skapsprengningen og
begått tyveriet. Da vedkommende pengeskapsfabrikant i Oslo på henvendelse fra As. Titanias
advokat i Oslo ikke torde utelukke muligheten av
at sprengningen var foretatt med låst dør, nemlig
ved anvendelse av en spesiell innretning, fant
politiet å måtte anmode de sakkyndige om ved
en prøvesprengning å bevise riktigheten av sin
erklæring, idet de sakkyndige mente at det ved
en slik sikringsinnretning som dette skapet var utstyrt med, ikke kunne la sig gjøre å komme sikringen i forkjøpet når låshåndtaket stod i vannrett
stilling ved sprengningen. De 2 sakkyndige som
det her er tale om, antas å være de mest sakkyndige på pengeskapers område utenfor Oslo.

Prøvesprengningen foregikk i går ettermiddag
klokken 15.30 på Stavanger politikammer i overvær av en rekke politifolk og pressen. Skapdøren
var bragt inn fra Sokndal og blev demonstrert, så
man kunde se hvordan mekanismen virket. Så
blev døren låst, og forsvarets anvisning på ekstra
forholdsregler efter de mest sakkyndige skapsprengningsmetoder fulgt.

Prøvesprengningen blev foretatt i går ettermiddag i Stavanger politikammers gård. Den
bortsprengte lås var blitt påmontert og ved
prøven blev anvendt en kraftig innretning, så at
det ikke baketter skulde kunne reises den innsigelse, at ikke alt var iakttatt som kunde iakttas
til gunst for de siktede. Prøven viste at det er
mulig ved anvendelse av den nevnte innretning å
komme sikringsmekanismen i forkjøpet. Skapet
kan altså vært avlåst den natten spregningen
skjedde.

En åttendedels dynamittpatron blev så anbrakt.
Forsamlingen trakk sig tilbake i sikkerhet og
påhørte smellet på avstand - og efter sprengningen viste det sig at teorien holdt stikk. Sikringen
var kommet for sent i kappløpet, boltene var
trukket ut. Nu viser det sig av forskjellige ting at
sprengningen ikke er foregått ganske på denne
måten i Sokndal. Men politiet finner altså at siden
muligheten av en sprengning som setter sikringen ut av funksjon er til stede, må man heve
siktelsen mot kontorpersonalet, som jo nettop er
basert på den teori at når sikringen ikke hadde
virket, måtte skapet ha vært ulåst.
mandag 17. september
Driftslederen.
Natt til 1. juni i år skjedde pengeskapstyveriet
ved As. Titanias kontor i Sokndal. Efterforskningen førte til at fire av selskapets funksjonærer
med driftslederen i spisse blev siktet for tyveriet.
Under den fortsatte energiske efterforskning fikk
pressen flere kommunikeer fra politiet som skulle
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underbygge mistanken mot funksjonærene. En
prøve på sprengning av pengeskapsdøren fra
Sokndal den 21. juni tok imidlertid bort politiets
vesentlige holdepunkt for siktelse mot driftslederen og hans underordnede. Politiet hadde altså
tatt feil og den 18. august ophevet statsadvokaten siktelsen, uten at dette blir meddelt offentligheten.
Fra vår side skal politiet ikke kritiseres for å ha
fulgt et galt spor, også detektiver er mennesker
og kan feile. Men det gir grunn til kritikk at det
samme politi som under efterforskningen gjennom pressen underbygget en alvorlig siktelse
mot uskyldige menn, når det viser sig at siktelsen
er grunnløs, ikke straks og tydelig renser disse
menns ære overfor offentligheten. Rogaland politi
vilde stått seg på det.
Ny artikkel i SA samme dag
Sokndal-tyveriets etterspill.
Statsadvokaten har henlagt siktelsen mot
driftslederen.
Aftenbladet har i dag hatt en samtale med
politimester Wegner om den store pengetyveriaffæren ved As. Titania i Sokndal.
- Sakens detaljer kjenner jeg ikke, uttaler politimesteren. Jeg var på det tidspunkt da tyveriet
foregikk, bortreist. Men fra politiets side blev det
drevet en vidløftig og energisk etterforskning.
Den er ennu ikke opgitt, men har dessverre ikke
ført til noe resultat. Det eneste nye som foreligger i saken, er at statsadvokaten efter forslag av
politifullmektig Helland har besluttet at siktelsen
mot driftslederen og tre andre funksjonærer ved
grubeanlegget i Sokndal henlegges inntil nye
beviser av vekt måtte fremkomme.
- Når er denne skrivelse avfattet?
- Den 18. august dette år.
- Vilde det ikke vært naturlig å ha gitt driftslederen en offentlig oppreisning på dette grunnlag?
- Det drives jo ennu etterforskning. Og så vidt jeg
kan forstå, kan det bli spørsmål om å forelegge
retten om en pengeerstatning til driftslederen.
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Erst atningssak mot det offentlige
Vi spør advokat Cappelen, som i pengeskaps-affæren har bistått driftslederen, om hvordan saken
nu ligger an fra hans side.
- Den 21. august fikk jeg en skrivelse fra politimesteren i Rogaland, hvor: han meddeler at
siktelsen mot driftslederen og de 3 andre siktede
ved grubeanlegget er henlagt. Efter bevisets
stilling foranlediget ikke saken ytterligere forføininger fra påtalemyndighetenes side. Vi gjengir
den form henleggelsen har fått i politimesterens
uttalelse, og advokat Cappelen uttrykker sin
forundring over uoverensstemmelsen mellom
politimesterens ord til Aftenbladet og skrivelsens
ordlyd. For øvrig kommer jeg i disse dager til å
innsende krav om erstatning til Dalane herredsrett. Det er den eneste form for æresopreisning
som er mulig i dette tilfelle.
fredag 21. september 1934
Krav om erstatning for velferds tap.
Fra driftslederen og de tre funksjonærene
i As. Titania.
Ved henvendelse til advokat Cappelen får vi
opplyst at der i dag er innsendt krav om erstatning av statskassen for vesentlig velferdstap i
forbindelse med den forfølgning driftslederen og
de 3 funksjonærene ved As. Titania i Sokndal har
vært utsatt for under etterforskningen vedrørende
den store tyveriaffæren. Kravet lyder ikke på
noen bestemt sum. Det er sorenskriveren som
avgjør når saken kommer op til avgjøring.
mandag 24. september
Skapsprengningen i Titania, Sokndal.
Politifullmektig Helland sier i et opsett
lørdag bl.a.:
“Den konstituerte statsadvokat som traff beslutningen (om å henlegge saken) hadde saken hos
sig kun 1 dag så vidt erindres, og har visselig
ansett det unødvendig for sig å gjennomlese
saken”.

I den anledning ønsker jeg - som der siktes til - å
opplyse: Da jeg overensstemmende med politiets
forslag traff beslutning om henleggelse, hadde
jeg hatt saken hos mig i flere dager (14-17. august).
Likeså lite som ellers, anså jeg mig berettiget til
å treffe noen som helst beslutning i saken uten
å ha gjennomgått (gjennomlest) den. Det skulde
være unødvendig å si dette. Det skulde politifullmektig Helland vite som er sig bevist å ta sin
embetsgjerning samvittighetsfullt (hva jeg også
vet han gjør). Og i hvert fall hadde han kunnet
skaffe sig det å vite før han kom med sin tankeløse bemerkning.
Egil Storstein.
Tirsdag 26. februar 1935
Titania-folkene krever erstatning.
Det er nu gjennom advokat Cappelen innsendt
krav om erstatning for vesentlig velferdstap fra
de 4 funksjonærer ved Titania i Sokndal, fordi de
blev siktet for tyveriet av 20 000 kroner. Kravet
går ikke ut på noe bestemt beløp, men blir eventuelt å fastsette av retten, efter at statsadvokaten
gir sin innstilling.
Lørdag 13. april 1935
Skapsprengningen i Sokndal.
Forhørsretten tilkjenner bare en av de fire
funksjonærer erstatning for velferdstap.
Driftslederen får ikke erstatning for utlegg til
forsvarer.
Som tidligere meddelt har de 4 funksjonærer ved
As. Titania som blev mistenkt for skapsprengingen i selskapets kontor i Sokndal, krevd erstatning av det offentlige. Kravet er fremsatt gjennom advokat Cappelen. Saken er behandlet, og
Dalane forhørsrett ved sorenskriver Figenschou
avsa i går sin kjennelse.
Retten uttaler i kjennelsen: Natt til 1. juni 1934
blev det i grubeselskapet As. Titanias kontorbygning på Sandbekk i Sokndal øvd skapsprenging
og tyveri av omkring 18.500 kroner. Det er til dato
ikke blitt oppklart hvem som er forøveren eller
forøverne av tyveriet.

De stjålne penger er heller ikke funnet, men 4 av
selskapets funksjonærer var en tid siktet, idet det
både 4. og 9. juni 1934 blev foretatt ransakning
hos hver av dem. Disse 4 av selskapet driftslederen, grubeingeniøren, kontorist og sakfører og
materialforvalter. Formelt blev siktelsen mot dem
ikke hevet før ved statsadvokatens vedtak av 16.
august 1934. Saken blev da for de 4 funksjonærers vedkommende henlagt: på grunn av bevisets
stilling, og dette mottok de underretning om 23.
august 1934.
Alle 4 har i henhold til straffeprosesslovens
paragraf 460, jevnfør § 471, 2. ledd, begjært erstatning av det offentlige for det velferdstap som
angivelig er påført dem ved siktelsen, og driftslederen har dessuten i henhold til straffeprosesslovens paragraf 454 krevd erstatning av statskassen for nødvendig utlegg til sitt forsvar. Efter
de foreliggende opplysninger går retten ut fra at
siktelsen mot de 4 funksjonærer bare blev basert
på følgende faktiske omstendigheter:
1. Politiets antagelse av at det ituslåtte vindu har
vært slått ut innenfra.
2. Låsesmed Tønnesens påstand om at pengeskapdøren måtte ha vært ulåst da skapsprengingen fant sted.
3. Bare de siktede 4 funksjonærer hadde sitt
arbeid på kontoret, og bare driftslederen hadde
nøkkel til pengeskapet.
For øvrig kan det ikke ses å være noen grunn
til å mistenke noen av de 4 funksjonærer, som
alle er ustraffede personer, hvis hederlighet og
ærlighet det så vidt vites intet er å utsette på. 20.
juni 1934 blev det imidlertid ved en av låsesmed
Tønnesen foretatt prøvesprenging av låsen i
pengeskapdøren konstatert at det ved anordning av et særlig vektarmarrangement på dørens
håndtak likevel var mulig å foreta sprenging av
låsen i låst stand uten at sikkerhetsmekanismen
fikk anledning til å virke.
På grunn av den således påviste mulighet av at
pengeskapdøren kunne ha vært låst da sprengingen natt til 1. juni 1934 fant sted, og da ransakKulturhistorisk hilsen 2014
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ingene hos de 4 funksjonærer hadde gitt negativt
resultat, fant politiet å måtte la siktelsen mot de
4 funksjonærer falle, og det sendte 21. juni 1934
avisene et kommunike om dette. Det hadde
nemlig tidligere stått i hovedstads- og lokalaviser
at driftslederen og 3 funksjonærer til var siktet
for forbrytelsen. Derimot undlot politiet å gi de
4 funksjonærer selv beskjed om frafallelsen av
siktelsen før 23. august 1934.

selskapet vil sørge for at det i fremtiden ikke faller
noen som helst mistanke på disponenten. Retten
antar derfor at han ikke har lidd noe vesentlig
velferdstap, og nekter erstatning. Om de andre
3 funksjonærers krav på erstatning uttaler retten
at der heller ikke for materialforvalteren og for
bergingeniøren finner at det foreligger vesentlig
velferdstap. Kravene for disse var begrenset
opad til henholdsvis 2000 og 5000 kroner.

Det kan i denne forbindelse også merkes at rettskjemiker Grude i en erklæring av 16. juli 1934
konkluderer med at det er sannsynlig at vinduet
er knust utenfra. 21. juli 1934 hadde den straks
efter innbruddet igangsatte sakkyndige revisjon
av Titania-kontorets regnskaper og bøker erklært
at disse var i orden, og at det ikke var misligheter
ved kontantregnskapet.

Derimot finner retten det under tvil sannsynliggjort at kontorist og sakføreren har lidd vesentlig
velferdstap. Kontoristen hadde bare en foreløpig
ansettelse som kontorassistent i selskapet, og
han hevder at siktelsen har svekket hans tillit
som sakfører. Retten finner at for en yngre mann
med en forholdsvis ubefestet stilling i selskapet
og nystartet sakførerforretning på et lite landsens
sted, skal det ikke så meget til for at velferdstapet må sies å være vesentlig. Kontoristen og
skaføreren krever erstatning efter rettens skjønn,
begrenset opad til 5000 kroner. Retten fant rent
skjønnsmessig å kunne tilkjenne ham 2000 kr.

Retten gjennomgår så utførlig de enkelte erstatningskrav, og kommer også inn på mer personlige forhold. Vi skal i korthet gjengi følgende: Om
driftslederens krav på erstatning for nødvendige
utlegg til sitt forsvar heter det at driftslederen
under etterforskningen engasjerte advokat
Cappelen til å vareta sine interesser.
Advokat Cappelen hadde først representert
hovedkontorets advokat, en Oslo-advokat, men
gikk efter et besøk i Sokndal 12. eller 13. juni
over til å være forsvarer for driftslederen. Retten
uttaler at det efter loven blir spørsmål om det var
nødvendig for driftslederen å ha forsvarer.
Retten fester sig ved at politiet bare opprettholdt
siktelsen i 17 dager, at driftslederen må forutsettes å ha de fornødne kvalifikasjoner til å vareta sine tarv på dette forberedende og foreløpige
stadium av saken, og den finner derfor ikke
forholdene av den særlige beskaffenhet at
forsvaret var nødvendig.
Om driftslederens krav på erstatning for vesentlig
velferdstap - heter det at driftslederens stilling og
tillit i selskapet efter det som foreligger, er helt
usvekket av siktelsen. Retten går ut fra at
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Kjennelsens slutning lyder slik:
Overrettssakføreren, Sokndal, tilkjennes i
henhold til straffeprosesslovens paragraf 469,
1. ledd, to tusen kroner hos statskassen som
erstatning for vesentlig velferdstap. Derimot
tilkjennes driftslederen, bergingeniørene og
materialforvalteren ikke slik erstatning. Driftslederenten tilkjennes heller ikke erstatning
hos statskassen efter straffeprosesslovens
paragraf 454 for nødvendig utlegg til sitt forsvar.
P.s. Innbruddet ble aldri oppklart.

Da risen skulle hente brura si

Tekst : Erna Thele

Brufjellet som ligger mellom Åna-Sira og Tele,
er en spesiell fjellformasjon, velkjent av alle som
ferdes i dette kystområdet med båt. Det finnes
mange jettegryter der, og de stammer fra siste
istid. Geologer har påvist at det mineral som
finnes i de steinene som har laget jettegrytene,
ikke ellers finnes i vår del av landet, men at det
er vanlig ved Oslofjorden. En regner derfor at
steinene er ført med isen hit ut.
Det kanskje mest særmerkte ved Brufjellet er en
stor stein som står rett opp og ned. Det ser ut som
om den skulle vært hogget til av menneskehånd
på grunn av sin spesielle form. Steinen har til alle
tider vært et kjent sjømerke som i klarvær kan
ses helt ute fra Siragrunnen. Det var ikke uvanlig
å spørre fiskerne hvor de hadde satt garna sine.
”Jeg har satt de på Brua”, var ofte svaret.

Eldre folk i Åna-Sira vet å fortelle et sagn som
knytter seg til denne spesielle fjellformasjonen,
og som gir en forklaring på navnet Brufjellet,
nemlig brudefjellet:
Risen hadde hørt om at det skulle finnes ei brud
for seg langs fjellene. Han kom ruslende bortover,
og satte dype fotefar etter seg i fjellet. Da han
bare hadde et kort stykke vei fram til henne, glei
han på fjellet og raste ned i sjøen. Her ligger han
den dag i dag på havbunnen, men fremdeles kan
en se noe av han som et skjær som stikker opp.
Men brura hun kneiser som hun alltid har gjort.
Folk hadde respekt for dette skjæret den gang
robåten var den man brukte til fiske. De gamle sa
at risen saug folk og båt til seg.
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Ud drag af Journalen holden om bord i Sluppen Industrie
G. C. Sand Paa en Reise fra Kjøbenhavn til Bergen
1854 September

Onsdag den 20de

Blev ferdig med ladningen, skalkede lugene med to
Presenninger og eftersaa at alt var i forsvarlig Stand til
Reisens foretagende.

Torsdag den 21de

Gik i Arbeid med at hale ud igjennom Bommen, og kom
til Ankers paa Reden. Kl 8 satte Vagten. Lens Skib.

Fredag den 22de

Vinden NV-lig Byget Luft. Kl 8 satte Vagten.

(Loverdag) Lørdag den 23de

Purrede ud Kl 5. Vinden Vestlig flau Kulling, lettede Anker og gik seil. Vinden forandret fra Vest til Nord seilede
ud efter dens Beskaffenhed. Kl 12 Vinden SV-lig og kom
til Ankers paa Helsingørs Reed Kl 6 E.M. Gik i Land og
Klarerede. Kl 10 kom ombord gik i Arbeid med at lette
Anker og tilsette alle Seil. Kl 12 Peilte Nakkehoved Fyre i
VSV Dest. 1 Mil.

Søndag den 24de

Kl 1 tiltagende Kulling med Tyk Luft samme tid fik en
Byge brekkede Bougspiret. Bergede Seil og indhalte det
Brekkede. Vinden halede Sydlig vi fortsatte reisen. Kl 2
Peilte Kullen i OSO Dest. 1 ½ Mil vorfra jeg satte Cours.
Lens skip. Tiltagende Kulling Byget Luft Vinden halede
Vestlig. Kl 7 Vente Sydover. Kl 12 Klar luft fik Kullen i
sigte. Peilte samme i SO+S. Vinden NV fra Kullen vi
seilnerede til at Bære af for Helsingør. Kl 10 kom vi til
Anker paa Reden. Lens Skib og satte Vagten.

Onsdag den 27de

Vinden NV-lig Stiv kulling med Byget Luft.

Torsdag den 28de

Purrede ud Kl 5. Vinden Vestlig, lettede Anker og tilsatte
alle Seil. Kl 11 Passerte Kronborg. Kl 12 gik Vinden
Nordlig flau kulling, Klar Luft. Kryssede ud efter dens
Beskaffenhed. Kl 8 Peilte Kullen i SO+O og Nakkehoved
Fyre i SV vorfra jeg satte Cours. Vinden SV-lig.

Fredag den 29de

Stiv kulling af Nordlig lettede Anker og seilede til Kjøbenhavn. Kl 10 kom til Anker paa Reden, gik i Land for at
forskaffe mig nyt Baugspryd. Kl 8 E.M. satte Vakten.

Kl 4 F.M. Passerte Anholts Fyrskib. Klar luft. Kl 12 M.D.
Passerte Trindelen. Vinden VSV-lig. Klar luft. Kl 4 tiltagende Kulling. Kl 8 Peilte Skagen i Vest 1 ½ Mil inntog
2 rebet Storseil gjorde Topseil fast. Lens skib. Tiltog med
Storm, vente Sydover. Kl 12 Peilte Hirtsholmene i S.V.
Lens Skib.

Tirsdag den 26de

Loverdag (lørdag) den 30de

Mandag den 25de

Vinden VNV Stiv Kulling med Byget Luft. Gik i arbeid
med at istandsette det Brekkede. Kl 8 satte Vagten.
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Holdende ved Kryssing. Kl 2 Peilte Hirtsholmene i VSV
1 ½ Mil . Pressede haart med Seil for at komme under
landet. Kl 2 E.M. Revnede Storseilet ved Agter Liget. Vi

var da paa bekvem Sted og Ankerede for at istandsette
ting saa got som mulig, gjorde Seilene fast. Lens Skib.
Vedvarende med Storm.

Søndag den 1ste October

Kl 1 Flauende af og gik Nordlig. Gik i Arbeide med at lette
Anker og tilsatte alle Seil. Kl 8 Peilte Skagen i Vest ¾ Mil.
Vinden Sydlig. Kl 12 M.D. paa 57 48’ N.br.og 10 0 lgd.
Stiv kuling. Kl 1 Bjergede Seil. Kl 2 innlagt 2 Rebet Stor
Seil. Top Seil fast. Tiltagende Storm. Kl 4 3 Rebet Storseil
og Rebet Storfok. Lens Skib. Kl 11 fik en Brotsø som kløvede Stormklyvert fik indhalt samme og gjort fast. Skibet
arbeidede Haart i Søen og tiltog at trekke mere Vand end
Sedvanlig. Kl 12 M.N. Lens Skib.

Mandag den 2dre

Stormen vedvarende. Fartøiet arbeidede haart i Søen,
fik flere brot Søer. Ved Dagen bemerkede vi at Fartøiet
havde begivet sig forud. Kl 12 Klar Luft fik Land nemlig
Norge i Sigte. Lens Skib. Kl 1 Tilsatte mer Seil, avtagende Kulling. Kl 4 Tilsatte Topseil. Lens Skib. Klk 6 Peilte
Øster Risør i Nord 2 Mil Dest. Kl 7 Vente fra Sundet.
Kl 12 Stille. Lens Skib.

Tirsdag den 3dje

Stille og foranderlig med høi Sø. Kl 4 Peilte Torungenes
Fyre i NNV Dest. 2 Mil. Kl 8 fik Vinden NV-lig med
tiltagende Kulling tyk Luft med Regnbyger. Kl 12 Peilte
Hellesunds Varder i Nord 1 Mil. Lens skib. Kl 4 Peilte
Lindesnes i NO 1 Mil Dest.. Vinden halede fra NO til NV
med Byget Luft. Bjergede Seil. Kl 5 Klar Luft. Kryssede
fra og til Landet. Kl 8 3 Rebet Storseil og Rebet Stofok.
Lens skib. Tiltog med Storm. Kl 11 fik en Brotsø saa at
Fartøiet laa saa meget over at det tabte Styring. Vi halede
Storseil ned og fik fartøyet under Vind Halsede til Landet
hifed Svindel var feil. Vi søgte Pompen og fik efter en
tid at Pompe Skip. Kl 12 M.N. Peilte Lindesnes i Ost og
Lister i N+. Lens Skib med noenlunde jevn tømning.

Onsdag den 4de

Stormen vedvarende af NV. Fartøiet arbeider haart. Kl 4
Halsede fra Landet. Lens Skib, ved flere ganger at Pompe
i Vakten. Kl 7 Halsede til Landet. Kl 8 tilsatte 3 Rebet
Storseil og Rebet Storfokke for at komme under Land. Kl
10 tilsatte Flag fik Lods om bord og kom Kl 12 til Ankers i
Korshavn, gjorde Seilene fast. Kl 8 Lens Skib. Satte Vakten.

Torsdag den 5te

Kl 6 Tørnede ud. Vinden VSV med Storm. Lens Skib.
Vi merkede nu at Pompen var sprengt da den ikke vilde
give saa meget Vand som sedvanlig. Kl 8 Lens Skib. Satte
vakten.

Fredag den 6te

Kl 6 Purrede ud. Lens Skib. Vinden Vest, flaut og stille
Høi Sø. Kl 12 Flau Kulling af NV. Jeg fattede nu bestemmelse at gaa til Farsund for der at efterse Ladningen
som jeg nu fryktede for kunde lidt Skade og at istandsette det fornødne til Reisens fortsettelse. Kl 1 E.M. Fik
Lodsen ombord lettede Anker og tilsatte alle Seil og
kom til Søes ved Krysning vedblev at Krydse fra og til
Landet. Kl 8 Lens Skib. . Flat og stille. Vinden halede
Nordlig, Strømmen satte fra Landet. Kl 12 Peilte Lister i
N+V og Lindesnes i O+S. Lens Skib.

Lørdag den 7de

Kl 4 Peilte Lister i NO/N 2 Mil. Høi Sø. Lens Skib. Kl 5
½ fik vi en svær Sø som bevegede Fartøiet Haart. Vinden
halede vestlig. Stiv kulling, vente Nordover. Peilte Lister
i ONO 3 Mil. Vinden flauede og da jeg var forfalden
saa langt Vestlig, besluttede jeg at gaa til Regefjord.
Vi merkede ved Dagen at Masten var Brukket under
Dekket da den bevegede sig meget. Kl 8 Lens Skib. Kl
12 M.D. Peilte Lister i Syd 1 Mil Dest.. Lens Skib. Kl 8
Kom under Land. Kl 12 M.N. Peilte Fogsteinen i Nord
¼ Mil. Vinden NO-lig. Lens skib. Kl 4 Viste Lanterne
og fik Lods ombord. Ved innad Krydsing inntil Havnen
fik en saa Rum plage, at uagted Lods- baadens hjelp
vi formaaede at komme over Stag førende Fartøiet løb
i Land og førende vi konde komme klar Forud drev vi i
Land med Agterenden ved afsetling. Ved indkrydsningen
til Havnen fik i vendingen en forkjert flænge saa at uagt
al anstrengelse løb Fartøyet i Land med fuld fart, ved
boksering og fra setning ved Rom fikk vi Fartøiet vent fra
Landet med forsiden, men drev i det samme i Land med
Agterenden. Vi fik Fartøyet i Havn. Kl 6 gjorde seilene
fast og fik efter en tid at pompe ved den idelige Pompen,
Anføres at Pompen var Sprengt. Lens Skib. Vi holt ved
nogenledes jevn Pompen. Lens Skib. Samme dag sendte
sente Expres til Egersund for at melde Tapslist paa grund
af de lette Skader. Kl 8 Satte Vakter holdende lens ved
Pompen. Man sente Exspres til Notarius for Besegling for
at komme til at losse.
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Prestegården i krigens dager
Skrevet av: Tilda Marie Svanes Gunvaldsen

Vi fulgte steingjerdet for å komme til prestegården. Ofte åpnet vi en tregrind som førte oss
inn i hagen. Det var som å komme til en fin park.
Der var syrinbusker, sjasminbusker og to sypresser. En singelgang med roser på begge sider
førte oss til flaggstanga. Bringebærbusker i rader
var rene tunneller for oss barn. I hagen var det
eple-, pære-, plommetrær og mange morelltrær.
Vi hadde også vår kjøkkenhage med flere slags
grønnsaker. Hagen hadde også et område hvor
vi drev på med allslags aktiviteter . Hoppestativet
var i flittig bruk. Stavhopp var også populært. Vi
spilte krokket, og guttene kastet spyd.
Vi gikk ut av hagen gjennom en annen grind og
kom inn i prestegårdstunet. Der stod en garasje
som bare ble brukt når vi spilte ball. Doen var jo
noe for seg: først en smal gang hvor fars sykkel
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stod, opp to trapper, og der var det store og små
hull. For små barn var det til og med en trapp
hvor de små barnebena kunne hvile. Ved siden
av doen var vårt vedskjul som alltid var fullt av
ved. Vi barn lærte tidlig å håndtere både sag og
øks. Vedskjulet til forpakteren var ved siden av
vårt. Der likte kattene seg. En trapp førte oss inn i
melkekjelleren, hvor melk ble målt opp og
separert. Hver dag hentet vi melk hos forpakteren. Forpakterboligen var siste huset i rekka.
Vi hadde høner som holdt til i hønsehuset, men
de spankulerte omkring, så de lurte seg nok ut.
En gang hoppet hanen opp på ryggen til ett av
småbarna, og da ble den avlivet straks. Vi ble
voldsomt forskrekket. Prestegården hadde alle
slags husdyr, og der var god plass til dem alle.
Grisene hadde sin grisebing, kuene trivdes i fjø-

set, og det gjorde også vi barna. Sauene hadde
sitt hus, og hestene sin stall. Stabburet var rødt
og fint. Vi hadde våre turer opp dit hvor kornet lå i
binger og kjøtt lå saltet i store tønner.

jeg tenkte det var min skyld. Det gjorde et sterkt
inntrykk på lille meg da de to mødrene omfavnet
hverandre og gråt.

I prestegården var det god plass. Det var storestua, bestestua, litlestua og et stort rom innenfor.
Kjøkkenet var et godt oppholdssted med en stor
komfyr med mange ringer. Den var i flittig bruk.
Hva vi husker godt fra krigen, var alle potetkaker
mor stekte. Poteter hadde vi nok av, og det var
viktig når ikke brødet strakk til.

Min beste venn videre var min lille bror Arild som
var 1 1/2 yngre enn meg. Vi lekte alltid sammen.
Jeg begynte på skolen, og Arild var med meg
når jeg leste lekser. Han lærte det jeg lærte. Han
skulle ikke få oppleve å gå på skolen. Han ble
syk, måtte til Stavanger på sykehus, men det var
for sent. Blindtarmen hadde sprukket, og han
døde ved St. Hans tider. Jeg var da nesten 8 år.

Som lita jente lekte jeg med mine brødre og
med lille Sigmund som tilhørte forpakteren. Han
var 3 år, og jeg var 4år da det hendte noe forferdelig. Vi små barna ruslet rundt på gården,
og en dag var Sigmund og jeg nede ved elva.
Jeg gikk hjem, og han ble igjen alene. Det ble
stor oppstandelse da de ikke fant Sigmund. Han
hadde vasset ut i elva og druknet. Jeg husker at

Det var sommer, og det var begravelse. Mange
folk kom i hagen. Det som jeg husker best, var
at mamma gråt. Jeg har ofte tenkt på hvordan vi
barn i en slik situasjon hadde det. Det som hjalp
oss, var nok at vi hadde det trygt og godt hjemme
og hadde et godt hjem også hos forpakteren,
hvor vi gikk ut og inn. Da det var melketid, kom
ofte barna bort i prestegården og løp fra rom
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til rom, rundt og rundt. Det var et herlig spetakkel.
Og om formiddagen husker jeg godt forpaktergutten som satt i storestua og leste bok, for der var
det fredelig. Min lillesøster var neste like mye hos
forpakteren som hun var hjemme.
Altmark- affæren
1. september 1939 angrep Tyskland Polen. Det
resulterte i at England og Frankrike straks etter
erklærte krig mot Tyskland. Tyskerne senket
flere allierte handels-skip i Sør- Atlanteren.
Overlevende fra de senkede skipene ble overført
som krigsfanger til skipet Altmark.
Tyskerne satte kursen mot hjemlandet for å få
skip og fanger hjem til Tyskland. Altmark fulgte
Norskekysten sørover. 16. februar 1940 klarte
skipet å manøvrere seg inn i Jøssingfjord. Norske
torpedobåter fulgte med og skulle bevokte skipet.
Så dukket det engelske krigsskipet Cossack opp,
og sjefen på skipet meddelte at hans ordre var å
befri engelske fanger som var innestengt på Altmark. Cossack forsvant ut fjorden med de engelske fangene. Men engeskmennen hadde løsnet
skudd, og 7 tyskere var drept.
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Hva oppfattet vi barna av det som var hendt?
Brødrene mine og deres venner gikk til Jøssingfjord og samlet hylser. De fortalte om blodspor på
isen. På Altmarks dekk stod bårene med de tyske
soldatene. Bårene var svøpt i tyske flagg. Også
noen kranser lå på kistene. Lastebiler hentet
kistene. Etter kortesjen fulgte Altmarks mannskap, norske marinesoldater og mange folk fra
bygda. Soldatene ble begravet på kirkegården
rett ved prestegården. En tysk prest var til stede,
og min far Tønnes Svanes holdt også en liten
tale. Denne hendelsen ble konsentrert om prestegården. Tyskerne gikk ut og inn. Jeg husker en
stor krans fra Hitler inne i stua.
Det var begynnelsen på krigen. En formiddag var
jeg på vei til butikken. Vi gikk alltid på skinnegangen som førte til Sandbekk. Mange som arbeidet
der oppe brukte dresin hver dag til jobben. En
mann sa til meg: «Det er blitt krig. Du må gå
hjem.» Det var 9. april 1940. Og så skal jeg si vi
merket krigen. Fly durte inn over hustakene. Vi
barna ble vettskremte av den høye flyduren. Jeg
husker vi samlet oss i litlastua, og jeg tenker mor
hadde nok med å roe oss ned.

Etter hvert ble vinduene dekket med
blendinsgardiner.
Det var krig i landet, men livet gikk sin gang.
Tyskerne tok skolen vår. Jeg gikk i en frisørsalong ett par år. Bedehuset ble omgjort til skole, og
vi endte på «Pitlingen». Det var lang skolevei, og
alle gikk. Jeg vet at min bror Knut gikk barbent til
frosten kom for å spare på skoene som vi måtte
ha rasjoneringskort for å kjøpe. Det var «treklogger». Sålen var av tre.
Krigsårene var fryktelig kalde. Vi fyrte og fyrte.
Inne i litlastua spilte vi spill. Jeg husker ludo, dam
og mølle, kurrong og gnav. Stor stas var det da
vi fikk tak i Monopol. Jeg tror vi måtte bestille
det fra Stavanger. Om vinteren var vi mye ute.
Alle vi barna lærte å gå på ski og skøyter. Snekkeren laget ski, og vi hadde krøllskøyter. Vi øvde
oss ned mot elva i Nodefeda. Stor stas var det
å stå ned bakkene der. Da vi ble større, stod
vi ned bakkene på Gunvald på Frøyland. Nær
prestegården lå «Grua». Det var der vi gikk på
skøyter. Det var fint å kunne den kunsten. Det var
kalde vintre da elva var tilfrossen, så vi gikk på
skøyter fra prestegården til Årstad og Øyna.

Sommertiden var en deilig tid. Prestegårdstunet var romslig. Trappa hadde mange trinn. Der
kunne vi sitte mange sammen. Og midt i gården
stod den prektige eika. Prestegården heter jo Eik
prestegård. Og hit kom vennene våre, jenter og
gutter. Vi hadde utrolig mange aktiviteter. «Bom.»
Da skulle en person telle til 20. Alle løp og gjemte
seg, og han som telte, skulle finne dem. Vi lekte
«Tappen av tønno». Alle fløy og gjemte seg, og
når telleren lette, kom èn fram og slo til pinnen og
befridde dem som var tatt. «Jeppe pinne» hvor vi
brukte små og store pinner, slo til den lille pinnen
med den store pinnen, målte avstand av og til
med den store og av og til med den lille. Utrolig
morsomt. «Pangkrig» var toppen av de forskjellige lekene. Vi fløy rundt hushjørnene og plafret
vilt med en treklosse.
Du verden hva vi sprang, og du verden så ivrige
vi var. Den store leken var «Slåball». Det var
liksom mer alvorlig. Vi måtte velge parti og gjøre
en skikkelig innsats. «Elle, melle, deg fortelle.
Skipet går ut i år. Rygg i rand, to i spann. Snipp,
snapp, snute. Du er ute». Og vi brukte balltreet
for å finne ut hvem som skulle være inne. «Edde,
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vedde, sedde, på en rusta strikkepinne. Gid jeg
måtte blive lenge inne!» Vi hadde våre regler.
Alle vi barna var veldig glade i å bade. Vi kunne
ikke bade i elva på prestegården, for den var helt
forurenset av sand. Åmotshølen var vårt yndlingssted, og der var vi mye. Vi lærte å svømme
og hadde det så gøy. Der var aldri noen voksne
med oss. Badeturen endte ofte oppi lia hvor vi
plukket blåbær på strå.
Det var krig. Vi visste at vår far og mange andre
gikk ut om kvelden og hørte på nyheter fra radioer de hadde på fremmed sted. Avisen «Fritt folk»
ga oss naturligvis falske nyheter. Tyskerne hadde
ammunisjonslager ved kirkegården i retning Lindland. Der stod daglig vakt.
En vinter okkuperte tyskerne prestegårdens kontor. Mine foreldre fortalte senere at de ikke var til
sjenanse for noen av oss. Min far var glad for at
de ikke rørte arkivet rett innenfor kontoret. Det
var vanlig når tyske kolonner kom til Sokndal at
de inntok prestegårdstunet.
Der stod bilene tett i tett. Vi var vant å se tyskere,
og vi var ikke redd dem. Men èn hendelse var
uhyggelig. Vi fikk beskjed om å holde oss inne.
Så blei det et forferdelig drønn. Huset ristet. Et fat
formet som en gris som hang på en vegg i kjøkkenet falt ned og ble knust.
Vi ungene hylte, og jeg sørget over den knuste
«grisen.» Men tyskerne hadde sprengt broa som
førte over elva. Det var jo fryktelig. Prestegården
var virkelig et samlingssted for oss unger. Der
foregikk alltid mye lek og moro.
For de voksne blei mannsmøtene i prestegården
en viktig samling av mannfolk i sin beste alder. Der
delte de Gudsord med hverandre. Det var bønn
og mye sang. Min far kunne salmer og sanger
og sang vers på vers. Det var virkelig flott når så
mange mannfolk stemte i med sine barske røster.
Kvinnene kom etter. De fikk sine kvinnemøter som
nok gikk litt mer lavmælte for seg. Men i krigens
tid var det godt å være sammen.
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Det var også en månedlig hendelse hvor vi barna
måtte holde oss i «litlastuo». Det var når damene
fra fjern og nær kom på sine sykler på sjømannsmisjonsmøte i prestegården. Min mor stilte i hvitt
forkle. Min far slapp inn omsider. Antakelig holdt
han en andakt, og så var det sang fra sjømannsmisjonens sangbok. De sang, og de sang til sene
ettermiddagen og dro svært så fornøyd hver til
sist etter en lang dag i prestegården. Hver jul fikk
vi en halv gris. Mor stekte koteletter og la dem
ned i hermetikkglass. Det var mange gode middager gjennom året.
Mor laget også sylte. Og så kom sauen til gards.
Det var mye som skulle tas vare på.Det var stas
da forpakterkona og mor satt på kjøkkenet og
sydde fåreruller.
Juletiden var en deilig tid. Vi styrte og stelte, og
vi barna fikk være med. Juletreet hadde levende
lys. Vi ventet alltid på far som var på Gamlehjemmet. Han hadde nok mange han skulle ønske
god jul. Da han kom hjem, kunne vi endelig starte
julen. Vi gikk lenge rundt juletreet, for alle julesangene skulle synges.
Tradisjonen tro leste far juleevangeliet. Det
kunne vi nesten utenatt. Vi barna var vant å se
far med bibelen. Hver morgen hadde vi andakt.
I familien var det alltid små barn, men vi satt stille
og hørte på når far både leste og ba. Krigsårene
var vonde år for vårt land. Likevel vet jeg at vi
hadde det godt på prestegården. Vi barna gikk på
skolen annenhver dag. Visstnok lærte vi oss til å
jobbe i hjemmet og passe våre små søsken.
Men vi hadde mye fritid. Vi var mange sammen
ute og lærte å aktivisere oss selv. Stilen til
eksamen het: «Då freden kom». Jeg husker hvor
jublende glad jeg var da krigen var slutt. Jeg
har ofte tenkt at lykkeligere enn det jeg var den
maidagen går det ikke an å være for ei jente
i 12-13 års alderen.

Nesvåg skole
Redigert av Marit Egeland og Signe Hansen

Nesvåg skolehus

For å få greie på litt om Nesvåg skole, snakket vi
i 2007 med to damer som var født og oppvokst
på Vatland, og som hadde mange minner fra
skoletiden på Nesvåg. Den ene var Hanne Vatland, som var født i 1923. Foreldrene var Nikoline
og Johan K. Vatland. Hun hadde en eldre bror
som het Kristian. Den andre var Anny Rekeland, som var født i 1915. Hun var yngst av fem
søsken, Martin, Petter, Sofie, Konrad og Anny.
Foreldrene var Ingeborg og Ole Vatland.
Det meste av det vi forteller om Nesvåg skole, har
vi fått vite av disse to damene. Bildene og oversikt
over lærerne har Signe Hansen skaffet. Vi har
også snakket med Borgny Børildsen fra Vatland,
Sally Selebø og Ingebjørg Stene fra Nesvåg. Ingebjørg hadde bildet av Nesvåg skolehus. Nesvåg
skole ble bygd i 1900. Den lå på en plass som
het ʻʻTeningflådo”. Den hørte til gården til Sofie og
Salve Nesvåg, foreldrene til Arnold, Ingebjørg og
Sally. Da skolen ble bygd i 1900, var det to koner,
Bine og Tomine Nesvåg, som bar takstein inn til

skolehuset fra en båt som lå i Nesvåg. For arbeidet fikk de 2 kr hver. Bine var bestemor til Arvid
Nesvåg, og Tomine var mor til Lars Nesvåg.
Den veien som er på Nesvåg nå, var ikke kommet enda. Skolehuset lå ved den gamle stien
som gikk fra Nesvåg, forbi Hagan og til Berglyd.
Skolen ble liggende litt avsides, for det viktigste
var at ungene fikk noenlunde like lang skolevei.
Hanne husket at en gang gikk noen forbi skolehuset med ei kiste. Det var en på Berglyd som
var død. Da gikk de om Hagan og ned til båten i
Nesvåg. Elevene måtte stå med folda hender, da
de gikk forbi, og hun husket at de sang Apostlene
satt i Jerusalem og biet på Herrens time.
Skoleveien var ganske lang. Anny forteller at hun
begynte på skolen som seksåring for å få følge
med broren, Konrad, som da gikk det siste året i
småskolen. De måtte følge stien over heia, forbi
Gamle Hagen der Petra bodde, og forbi løa der
de trodde det var spøkelser. Når det var snø, var
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Nesvåg skole, 1. klasse, høsten 1923. Fra venstre: Sverre Nesvåg, Hans Nesvåg, Bernt Nesvåg,
Konrad Vatland, Margit Nesvåg, Ingrid Nesvåg og Anny Vatland.
det godt å ha en bror som kunne trø vei. Da hun
var sju, måtte hun gå alene på skolen. I de årene
gikk barna annen hver dag. Skolen slutta halv
fire. Alle gikk på tresko. Anny fortalte at når det
hadde snødd, kom de ikke heim til vanlig tid på
ettermiddagen. De måtte vente til noen kom med
snørestøvler hjemmefra.
Hanne begynte på skolen som sjuåring og hadde
følge med broren sin det første året. Hun var født
med en hoftefeil og forteller at bestefaren bar
henne på ryggen til skolen av og til, med en tresko
i hver lomme. Hun forteller også at skolen var to–
delt: 1., 2., og 3. klasse gikk sammen en dag, og
4., 5., 6., og 7. klasse den andre dagen. Det ble
kalt småskolen og storskolen. Hun sier videre at
skolen var udelt en periode. Da gikk de tre uker
hver dag og var to uker hjemme. Hanne hadde
Lars Nesvåg som lærer de fem første årene. De to
siste hadde hun Magnus Tonstad. Anny forteller at
hun hadde Jon Erdal, Gyda Urdal, Jenny Fidje og
Lars Nesvåg.
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Erdal var lærer både på Immerstein og Nesvåg.
Han gikk over heia til Nesvåg, for han bodde på
Immerstein. Anny forteller at de hadde Karin Bie
en uke hver høst i håndarbeid. Hun var streng og
kunne trampe med foten og si at de måtte gjøre
det fint. Standarduttrykket hennes var: ”Ta opp
til dit, og kom så hit.” Nå har Karin Bie komme
og ska ha sløyd”, brukte ungene å si for skøy.
De måtte sy stingeduk, navneduk, stoppeduk og
lappeduk.
Skolestua hadde ikke gardiner. Hanne husker
noen rullegardiner som måtte være ganske
gamle. Det var ikke innlagt strøm. De hadde
parafinlamper. Vannet henta de i bekken, og de
hadde bøtte i gangen med ause. Skolen inneholdt skolestue, gang, kontor og et åpent loft.
I gangen hadde de spiker som de hengte klærne
på. Jentene hadde spiker under trappa. Pultene
hang sammen to og to, bak hverandre, så var det
tavle, et stort Europa-kart og Palestina-kart og et
skap. Under skapet var skammekroken. Et minne

om det glemmer aldri Anny. Hun måtte sitte to
timer i skammekroken fordi hun skreiv så stygt,
og det var i første, eller andre klasse.
Av bøker hadde de ABC og lesebok nr. 1, 2 og
3. De hadde sju forskjellige skjønnskriftbøker,
bibelhistorie og forklaring, kirkehistorie, Norgeshistorie, geografi, regnebøker. De måtte stå ved
pulten og si alt utenat. Annenhver uke var det stil
og hjemmeregning. “Eg likte best stil”, sier Anny,
og dessuten syntes eg skoletida var ei grei tid,
eg kom sammen med andre unger.”

flott, for hjemme var de vant til å få bare en halv.
”Skolen hadde naturligvis en ”pedell”, eller vaktmester. Det var oftest Salve Martin og dei i Kvepto. Det var vanlig at ungene der kom litt før for å
fyre og at de var igjen for å vaske,” forteller Anny,
”før læreren kom, sprang vi ofte rundt pultene og
holdt leven om morgenen, mye for å holde varmen.”

En morgen hadde en elev tegna et bilde av Erdal
på tavla, med pipe i munnen og røyk, og under
hadde han skrevet Erdat. Han hadde skrevet
feil, og det fikk han nok høre av de andre! Anny
forteller videre: “En gang vi hadde stil, var det en
gutt som leverte ei tom bok og sa at han hadde
ikke fått skrevet stil, for han hadde vært hos Jakob og treska. Han fikk boka igjen, og læreren sa
at da får du levere i morgen og skrive om da du
var hos Jakob og treska.”
Hanne forteller at hver tirsdag var det bibeltime.
Alle skoledagene begynte med Fadervår, og så
sang de Syng i stille morgonstunder. De måtte
stille opp fint inne, når de skulle ut, og stille opp
ute når de skulle inn. De hadde mye å finne på
i friminuttene. Anny nevner at de slo ball, spilte
jeppe, hadde noe de kalte munkespill og mables
om våren.
Hanne nevner også at de andre hadde siste par
ut og at de fikk et høydehoppstativ etter hvert.
Hun kunne ikke være med på det, for hun hadde
en hoftefeil. Men hun kunne være med å slå kil.
Hun opplevde aldri egling på skolen, men hun
likte ikke tegning og hadde ikke lyst til å gå på
skolen når de skulle ha det. Hun husket at moren
sa at hun måtte gå, men at hun skulle koke melkesuppe til hun kom hjem.
Juletrefestene på skolen var også stas. Hun
mener at Jenny Fidje hadde ansvaret for dem.
På festen fikk de en hel appelsin hver. Det var

Siste side i Hannes fysikkbok. Hun likte ikke
tegning, men denne siden er jo nydelig.

Nesvåg skole ble nedlagt 16. juni 1960. Skolehuset ble grendehus som ble brukt til basarer, juletrefester, møter og lignende. Etter hvert ble det
for tungvint å holde ved like et så gammelt hus
og som heller ikke hadde innlagt vann og toalett
og lå litt avsides. Et nytt grendehus ble bygd ved
veien og på Arvid Nesvågs grunn.
Det gamle skolehuset forfalt mer og mer. Til
slutt ble det til at Johnny Nesvåg fikk rive huset.
Det som kunne brukes, brukte han til huset på
”strånno” på Nesvåg. Grunnen gikk tilbake til
gården, som nå eies av Vigdis og Albert Stene.
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Nesvåg skole 1951. Bak fra venstre: Arnold Nesvåg, lærer Thorvald Skåland, Jakob Vatland,
Svein Nesvåg, Ingebjørg Nesvåg (Stene) og Olav Vatland. Foran fra venstre: Jakob Nesvåg,
Martin Vatland, Johan Nesvåg, Berit Vatland (Herveland) og Signe Vatland (Hansen).

Nesvåg skole 1955.
Bakerst fra venstre:
Signe Hansen, Lærer
Thorvald Skåland, Jakob
Nesvåg, Berit Herveland,
Martin Vatland
og Johan Nesvåg.
Foran fra venstre: Arthur
Vatland, Åse Reidun
Skretting, Harald Nesvåg,
Solveig Erga, Erling
Nesvåg, Sally Selebø
og Alf Mathiesen.
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Mimrestund på Nesvåg for alle som hadde Sigurd Flåt til lærer i perioden 1940 til 1947.
Sittende fra venstre: Borghild Nesvåg frå under Juo, Jakob Vatland, Olav Vatland, Sigurd Flåt,
Kristian Berglyd, Arnold Nesvåg og Borgny Strand fra Kjørsleveien.
Stående fra venstre: Bernt Vatland, Svein Nesvåg i Kvepto, Steinar Nesvåg frå Vatland,
Jan Evje frå Nordnes, Borgny Børildsen frå Vatland, Ingebjørg Stene frå Skaret og Torleif Berglyd.

Lærere fra 1935 – 1960
1935 - 1938 Magnus Tonstad
1938/39 Hans Mørch
1939/40 Bernt Nilsen Nesvåg
1940 - 1947 Sigurd Flåt
1947/48 Theodor A. Hellvik
1948/49 Jon Berg
1949/50 Hans Mørch, Bernt N. Nesvåg,
Målfrid Frøyland
1950/51 Johannes Lunde

1951 - 1959 Thorvald Skåland (Birger
Brandsberg var vikar for Thorvald Skåland
17/3 - 18/6 1959)
Thorvald Skåland var på skolen fra
18/8 - 1/9 1959
Han måtte slutte på grunn av sykdom.
Fra 3/9 1959 ble Birger Brandsberg ansatt
som vikar.
Skolen ble nedlagt 16/6 1960. Birger
Brandsberg var da lærer.
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17.mai feiringer i 100 år
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Mellom kirken og kirsebomhuset
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Alf Ingebret
Jørgensen
Aarstad
(1894 - 1986)

Alf Ingebret Aarstad var født på Årstad som
yngstemann i en søskenflokk på seks. Fra
1919 bodde han til bruk 21 Småbakka. Han
var veivokter fra Åmodt til og med Kjelland.
Alf Aarstad var skribent i 1. Mai, og sendte
nyhetsbrev til den norsk-amerikanske avisen,
Skandinaven, i Chicago.
Alf Aarstad har samlet 885 ordtak, uttrykk og
talemåter.
“Det aller meste fortalt eller korrigert av Marthe
Hansen Aarstad, født 23.08.1847 - død
24.08.1929. Nedskrevet av hendes sønn Alf
Ingebret Jørgensen Aarstad.
Aarstad i Sokndal, September 1930”.
Alf Aarstad skriver videre: “Det meste er fortalt
av min mor Marthe Hansen Aarstad. Dog har
undertegnede selv hørt enkelte i de forskjellige
situasjoner, og derfor er disse også tatt med. En
del av dem er kanske nokså grove o.s.v., men
alle så har de den skjulte tanke og mening”.
Alf Aarstad.
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Her følger noen få ordtak, flere vil følge i senere
utgaver:
• Den så gribe alt han møsse alt.
• Små gryde hæ au øire.
• Du ska inkje gå øve bekjen itte vatn.
• Du ska inkje sørja for den daen i måro, for
kver dag hæ nok med si eia plaga.
• Fer æg någe i dag så fer æg någe i måro.
• Her æ såden eit leven, så ein konne tru dæ
va dommedag.
• Her rigne så himmelen sko væra åben.
• Nei, inkje om dæ rigne trollkjæringer mæ
store tollekniva.
• Dæ rigne a himmelens sky.
• Dæ æ jøs det sama ka veg norovinnen blæse
før han æ kalle kår veg han kjeme.
• Du ska gå den vegen så naso pekta.
• Du ska ein gong stå før ein høgare dommer.
• Akta deg før den vonne.
• Vonne vane æ vonn å venna.
• Vonne vane æ verre enn tjuri.
• Nå talte merra rauo.
• Stopp skipper! Skudo gjenge i ågeren.

Til deg som rydder i
gamle papirer,
protokoller etc.
Kontakt Sokndal Bygdetun eller
Sokndal Ættesogelag før du kaster noe!
Telefon: 51 47 72 76 / 51 47 73 86
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NYHET : Bygdebok nr. 10
Fortid og folk på gnr. 82 - gnr. 85
Vi har følgende bøker til salgs:
Sogndal Ladested Historiske tilbakeblikk
Sakse av Gudmund Holmen
På streiftogt langs kjente stier
Fortid og folk på gnr. 8 - gnr 18
Fortid og folk på gnr.1 - gnr. 7
Fortid og folk på gnr. 46 - gnr. 54
Fortid og folk på gnr. 56 - gnr. 59
Fortid og folk på gnr. 40 - gnr. 70
Fortid og folk på gnr. 71 - gnr. 81

BYGDEBOK NR. 6
pris kr. 450.
NB! Dette er en svært
omfattende bok hvor
bl.a. Sogndalstrand er
med.

Telefon: 51 47 65 20
hauge@bjerkreim-trelast.no
www.bjerkreim-trelast.no

Graving
Sprengning
T ransport
Levering av masser
Industriveien 8, 4380 Hauge i Dalane
Tlf. 51 47 95 00
Mob.nr. 95786835
bjm@dabb.no
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Sogndalstrand Kulturhotell
Sogndalstrand
4380 Hauge i Dalane
Telefon: 51 47 72 55
Faks: 51 47 62 52
E-post: post@sogndalstrand-kulturhotell.no
www.sogndalstrand-kulturhotell.no

Vi selger
Ættesogelagets
bygdebøker og
denne Kulturhistorisk hilsen
til Sokndal

Asfalt
Sokndal

T elefon: 4000 5992
Faks: 51 47 72 69
4380 Hauge i Dalane
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Gamleveien 16
4380 Hauge i Dalane
Gamleveien 12, 4380 Hauge i Dalane
Telefon: 51 47 40 00
www.berntsenrevisjon.no
post@berntsenrevisjon.no
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T elefon: 51 47 75 59

Foto: Hugo Lütcherath

Storgaten 39, Egersund. Tlf.: 51 46 35 00
Postboks 264, 4379 EGERSUND

Hvordan
HVORDAN vil
VIL DU HA DET?
du Ha det?
Hos oss får du hjelp med alt fra planlegging til ferdig installert bad.

Hos oss får du Hjelp med alt fra planlegging
Fortell
oss
hvordan bad.
du vil ha det og overlat resten til oss. Vi er
til
ferdig
installert

profesjonelle rørleggere og ordner med både snekker, elektriker og fliseleger. Alt.

Fortell oss hvordan du vil ha det og overlat resten til oss. Vi er
profesjonelle rørleggere og ordner med både snekker, elektriker og
fliselegger.
Da harAlt.
du også garanti for at det blir skikkelig
Da har du også garanti for at det blir skikkelig utført. Og det er en
Og
det
en herlig
følelse å kjenne på.
herlig følelse er
å kjenne
på.

utført.

VoldenTollefsen
Lindøyveien 6, 4370 Egersund
Industriveien 2 4380 Hauge I Dalane

Tlf: 51 47 22 00, post@vtror.no
Tlf: 51 47 22 00, post@vtror.no
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