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1.0 Tema 

Den første stordriften i molybdengruvene på Knaben startet opp på slutten av 1800-tallet og 

varte frem til 1918 da første verdenskrig sluttet. Driftsstansen varte i fem år, men fra da av og 

i de kommende 50 årene frem til den totale gruvedriftnedleggelsen i 1973, var det fast drift 

ved gruveanleggene på Knaben i Fjotland herred.
1
 Knaben er en heiegård som ligger nordøst i 

det tidligere Fjotland herred i nåværende Kvinesdal kommune. Før den store endringen i 

kommunestrukturen på Agder i 1964 ble Fjotland regnet som et av de fire største 

innlandsherredene i Vest-Agder målt i areal.
2
  

At det var industriell virksomhet i Fjotland på begynnelsen av 1900-tallet 

dokumenteres også gjennom oppslagsverket Salomonsens Konversasjons Leksikon.
3
 De 

leksikalske opplysningene om Fjotland viser at bygda i 1910 i hovedsak var ei landbruksbygd, 

men at det også var ei gryende industribygd med gruvevirksomhet på Knaben og Kvin.  

I denne masteroppgaven skal jeg forsøke å gi svar på hvem som jobbet i gruvene på 

Knaben. Om det var bygdas egne bønder som var blitt gruvearbeidere på hel- eller deltid, eller 

om det var innflyttere som utgjorde arbeidsstyrken ved gruvene i Knabengrenda.
4
 Uansett 

hvem arbeiderne i gruvesamfunnet på Knaben var, så førte endringene i næringsgrunnlaget 

også til sosiale endringer blant regionens befolkning. I et forsøk på å finne ut hvordan 

gruvesamfunnet på Knaben påvirket både enkeltindividet og lokalsamfunnet som helhet, må 

jeg foreta en sosial analyse av befolkningen som var knyttet til dette lokalmiljøet på Knaben.  

Ett av spørsmålene som stilles i forbindelse med en slik sosial analyse, som også kan 

sees på som utdrag av en begrenset demografisk analyse, er om gruvevirksomheten på 

Knaben medførte endringer i folketallet i Fjotland og i de omliggende herreder.
5
 I følge 

kildemateriellet som jeg nytter tyder de foreløpige undersøkelsene på at gruvevirksomheten 

på Knaben i perioder førte både til økning og reduksjon i folketallet i regionen. Utfordringen 

blir da å finne sammenhengen mellom endringene i folketallet og gruvedriften på Knaben.  

                                                        
1 Veggeland, Tor: 1984, s. 7-8. 

2 Se vedlegg II.  

3 Salomonsens Konversasjon Leksikon beskrivelse av Fjotland herred i 1910 inneholder oversikt over hvilke 

næringsveier som var viktige i bygda. Denne beskrivelsen viser at allerede da var det gruvedrift på Knaben. En 

skannet utgave av side 196 i nevnte leksikon hvor Fjotland herred er skannet inn på vedlegg V. 

4 Knabengrenda brukes som betegnelse på både selve gården Knaben og det omliggende gruveområdet. 

5 Se vedleggene II og III med statistisk innhold over befolkningsutviklingen i regionen. 
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En helt foreløpig hypotese som jeg arbeider ut fra er at gruvevirksomheten på Knaben førte til 

betydelig økt sysselsetting i dette avsidesliggende bondesamfunnet sørvest på Agder allerede 

fra 1930-tallet. Hypotesens innhold bygger også på at i de første driftsårene kom mesteparten 

av arbeidskraften fra nabogårdene i Fjotland, men dette kan ha endret seg utover på 1930-

tallet. At det kan ha skjedd endringer på hvorfra arbeiderne kom, er bygd på en omfattende 

registrering gjort av bygdebokforfatter Tor Veggeland.
6
 Ut fra disse opplysningene om 

arbeidsstyrken tilknyttet gruvedriften på Knaben i årene 1936 og 1956, er det personenes 

etternavn som tyder på at arbeidsstyrken også kom fra naboherredene i Kvinaregionen.
7
  

Når denne masteroppgavens personregistrering omfatter årene 1936 og 1956 har det 

bakgrunn i at selve personnavnene for disse to årene ble registrert i 1987 av Tor Veggeland,
8
 

men det er ikke oppgitt hos Veggeland hvor personene kom fra. Det er derfor registreringen 

til Veggeland er utgangspunktet for det videre arbeidet med å finne disse personers 

opprinnelige hjemsted og bakgrunn. Skal jeg få et helt komplett svar på «Hvem var 

menneskene som arbeidet ved gruveanleggene i Knabengrenda i 1936 og 1956» må jeg også 

finne ut om personene var tilknyttet andre næringer, for eksempel om de var gårdbrukere.  

Selv om Fjotland var ei tradisjonell jordbruksbygd i de første 10-årene på 1900-tallet, 

hadde flere unge bygdefolk reist over til Nord-Amerika for å jobbe i kortere eller lengre tid. 

Blant de som reiste ut var flere av sønnene og døtrene på bygdas gårder, inkludert 

odelsguttene. Noen av dem kom tilbake til hjembygda etter kortere eller lengre tid, men de 

måtte ha et levebrød i hjembygda. I denne sammenheng må jeg se både på de hjemvendte 

ungdommene, og på hva som skjedde med de av bygdas unge befolkning som ikke reiste til 

Nord-Amerika eller flyttet annensteds ut av bygda. Her trekkes inn en hypotese om at noen av 

disse ungdommene kan ha vært blant gruvearbeiderne på Knaben gruver, og at de som voksne 

                                                        
6 Lokalhistoriker og bygdebokforfatter Tor Veggeland har skrevet bøker og hefter med lokalhistorie fra Fjotland 

og Kvinesdal. I boka «Molybden-eventyret i Knabeheia 1885-1973» som første gang ble utgitt i 1973 har han 

gitt en detaljert beskrivelse av konsekvensene for Knabengrenda vedrørende gruvevirksomheten. I en av bokens 

artikler «Folk på Knaben» har Veggeland gjort en omfattende registrering av alle ansatte i gruveselskapet for 

årene 1936 og 1956.  

7 Kvinaregionen er i denne sammenheng en egenkonstruert geografisk region som omfatter de daværende 

herredene Bygland, Eiken, Hægebostad, Fjotland, Kvinesdal, Feda, Bakke, Gyland, Tonstad og Sirdal. Når 

Bygland i Aust-Agder også benevnes beliggende i Kvinaregionen er det fordi at elva Kvina har sine nordøstlige 

kilder i Bygland, og at Bygland før 1964 i vest grenset til herredene Sirdal, Fjotland og Åseral.  

8 Veggeland, Tor: 2002, s. 60-73. 
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enten overtok hjemmebruket, kjøpte et fradelt bruk eller giftet seg til et eget bruk. Foreløpige 

undersøkelser av kildemateriellet har innhold som tyder på at det kan fremheves en hypotese 

om at i noen tilfeller fortsatte den nye brukeren av gården også som gruvearbeider på Knaben, 

selv etter at han hadde etablert sin egen husstand. Dermed hadde husstanden ikke bare en 

variabel inntekt fra jordbruket, men også en stabil og fast inntekt fra gruvevirksomheten. Det 

er denne næringskombinasjonen mellom jordbruk og industri i naboherredet Kvinesdal, som 

sosiolog Andreas Hompland beskriver i boken «To-kyrs industriarbeidarar i streik»
9
 i 

avsnittet «To-kyrs arbeidarar».
10

   

Samtidig som fjotlendingen måtte gjøre sitt yrkesvalg bygger hypotesen min videre på 

at det også stod arbeidsløse personer utenbygds fra og banket på dørene hos 

bergverksadministrasjonen og ville ha seg fast jobb. Noen av disse nye ansiktene kan ha vært 

fra naboherredene mens andre kan ha kommet fra helt andre landsdeler, eller kanskje var de 

svensker. Grunnlaget for hypotesen om arbeidernes hjemsted ligger blant annet i 

kildemateriellet som sier at en del av arbeidsstyrken i 1936 og 1956 kom fra naboherredene 

Bakke og Tonstad.
11

 For å få bekreftet eller avkreftet hypotesen om arbeidernes hjemsted vil 

jeg foreta en grundig gjennomgang av personer i yrkesaktiv alder fra hele Kvinaregionen, og 

særlig av personer fra Bakke og Tonstad.  

Kildemateriellet som til nå er benyttet viser at innbyggertallet i Knabengrenda i årene 

1930-1960 endret seg merkbart. I følge den kommunale folketellingen for Fjotland herred fra 

1930 var det da 21 bebodde hus på Knaben som huset 153 personer, men totalt var det 176 

registrerte personer til stede i Knabengrenda.
12

 I det kommunale manntallet for Fjotland 

herred i 1931 var det totalt registrert 561 stemmeberettigede og myndige personer i herred, 

som var fordelt på 267 kvinner og 294 menn.
13

 Tellingene viser også at det i 1960 var 46 

bebodde hus på Knaben som huset 493 personer fordelt på 180 menn, 146 kvinner og 67 

barn.
14

  

                                                        
9 Hompland, Andreas: 1984, s. 14-17. 

10 Hompland, Andreas: 1984, s. 24 og 25. 

11 Se vedlegg I hvor det er foretatt en foreløpig registrering for å vise hvordan arbeidsstyrken på Knaben blir 

registrert i sine hjemkommuner. Eksemplene her er hentet fra Fjotland, Bakke og Tonstad.  

12 Veggeland, Tor: 2002, s. 58. Her refererer Veggeland til den kommunale folketellingen gjeldende for Knaben 

krets (skolekrets). 

13 IKAVA dokument fra tidligere Fjotland herred som er tilgjengelig på Statsarkivet i Kristiansand. 

14 Veggeland, Tor: 2002, s. 58. 
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Temaet blir dermed: En registrering av arbeidsstyrken i gruvesamfunnet i Knabengrenda i 

1936 og 1956, som inneholder opplysninger om hvem disse personene var. I en identifisering 

og registrering vil det da fremkomme om de var sambygdinger fra Fjotland, om de var 

tilflyttere fra andre bygder på Agder eller om de kom fra andre regioner. Det vil også bli gjort 

et forsøk på å bekrefte eller avkrefte bilde om at gruvevirksomheten på Knaben var et 

alternativ for bygdefolket til utflytting til kysten (kystbyene) og utvandring til Nord-Amerika.  

Temaet omfatter også i hvor stor grad gruvevirksomheten i Knabengrenda påvirket det 

etablerte bondesamfunnet i den form at virksomheten kan ha ført til kombinasjonsyrke bonde 

og gruvearbeider. Kildemateriellet som vil bli nyttet kan avsløre om den mer økonomisvake 

delen av landbrukssamfunnet fikk ekstra inntekter fra gruvevirksomheten. Dette vedrører først 

og fremst sambygdinger innad i Fjotland, men i noen tilfeller kan det også ha forekommet i de 

nærmeste naboherredene, som Bakke, Kvinesdal og Tonstad. Det kan i følge foreløpige 

undersøkelsene i kildemateriellet tyde på at gruvevirksomheten i Knabengrenda var en av 

flere stabiliserende faktorer i å stoppe avfolkingen av de midtre og indre bygder på Agder. 

Bondesønnene og også døtrene på gårdene hadde mulighet for å få jobb lokalt, og dermed 

også ha fast inntekt. Hvis dette stemmer utover de foreløpige undersøkelser velger jeg en 

hypotese om at gruvevirksomheten på Knaben vedrører nok en større del av befolkningen i 

flere herreder i Kvinaregionen, som eks. Sirdal, Eiken, Åseral, Hægebostad og Gyland.  

Under gjennomgangen av kilder og kildemateriell må det foretas både dypdykk og 

overfladiske undersøkelser. Viser det seg at opplysningene som jeg foreløpig har fått om 

gruvevirksomheten i Knabengrenda gjennom dypdykk i deler av kildemateriellet og mindre 

sporadiske dykk i andre deler av materiellet stemmer, da kan jeg nok være på trygg grunn 

med å finne nok materiell til å gi en utfyllende besvarelse av temaet. Som slektsforsker og 

lokalhistoriker gjennom mer enn 30 år har jeg funnet ut at stikkprøver av kilder kan gi svært 

givende og detaljerte svar på det som det letes etter, når sporene blir nærmere gransket. 

Ved den nye oppstarten av gruveanleggene på Knaben i 1923 var Norge inne i en 

økonomisk tilbakegang som skyldes ettervirkninger etter krigen 1914-1918. Problemet med 

arbeidsledighet i årene 1918-1923 rammet også Kvinaregionen, og yrkesvalgene var få. Som 

hypotese kan jeg føye inn at oppstarten av ny gruvevirksomhet på Knaben i 1923 nok må ha 

vært et kjærkommet tilbud til arbeidssøkende fra hele denne regionen av Agder.
15

 For 

                                                        
15 Veggeland, Tor: 2002, s. 102 
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herredene i Kvinaregionen sin del var gruvevirksomheten på Knaben også et spørsmål om 

stabile skatteinntekter,
 16

 og for den enkelte arbeider var det et spørsmål om sikker jobb og 

sikker inntekt.  

 

1.1 Problemstilling 

Hvem var menneskene som arbeidet ved gruveanleggene i Knabengrenda i 1936 og 

1956, og hvor kom de fra? 

Ut fra de foreløpige funn som er gjort i kildemateriell som Norges Bebyggelse, 

kommunale skattelister og kommunale manntallslister fra herreder i Kvinaregionen samt i 

matrikkelutkastet fra 1950, kan det fremlegges hypoteser som tyder på at det er store 

forskjeller på hvor gruvearbeiderne på Knaben kom fra i henholdsvis 1936 og 1956. Disse 

antatte store forskjellene på geografisk hjemsted styrkes ved bruk av oversiktslistene over 

arbeidstakerne på Knaben som Tor Veggeland utarbeidet i 1987
17

. 

Ut fra foreløpig innsyn i kildene tyder det sterkt på at arbeidsstyrken på Knaben i 1936 

hadde betydelig mer lokaltilhørighet til Kvinaregionen og spesielt Fjotland, enn det som er 

tilfellet i 1956. Ved bruk av personenes etternavn ut fra stedsnavn tegner det seg et bilde om 

at mer enn 50 % av arbeidsstyrken på Knaben i 1936 hadde opprinnelig hjemsted (fødested) 

og daværende bosted i Fjotland herred, og at mer enn 30 % hadde opprinnelig hjemsted i de 

nærliggende herredene i Kvinaregionen. I 1956 tyder det på at det var ca. 20 % av 

arbeidsstyrken på Knaben som hadde opprinnelig hjemsted i Fjotland. I ti-års perioden 1945-

1955 tyder det på at det skjer det en økning av tilflytting til Knabengrenda i fra andre deler av 

landet. Av personer med tilknytning til regionens øvrige herreder kan det tyde på at  

denne andelen også utgjør rundt 20 %, og da flest med hjemsted i Bakke herred.
18

  

                                                        
16 For norske kommunene var det viktig med økte og stabile skatteinntekter både på 1930-tallet og på 1950-

tallet. Det internasjonale økonomiske krakket i 1929 hadde også rammet Norge og norske kommuner. Flere av 

kommunenes innbyggere hadde fått hjelp av «fattigkassa» for å brødfø familien, og det var også hjemvendte 

arbeidsvandrere fra Nord-Amerika som ved tilbakekomsten til gamlelandet nærmest stod på bar bakke. Etter 

1945 skulle landet gjenoppbygges etter Den andre Verdenskrig og moderniseres, noe som også krevde økt 

økonomisk innsats fra kommunesektoren. På 1950-tallet begynte også sentraliseringen av skolestrukturen i 

Norge, og det krevde også store investeringer fra kommunal sektor.   

17 Denne omfattende registreringen av Tor Veggeland er grundig omtalt under fotnote nr. 6. 

18 Noe av det som vanskeliggjør de foreløpige beregningene i denne hypotesen er av ved registreringen i 1956 er 

det flere etternavn som slutter på «sen» enn i 1936, da de fleste av arbeidernes etternavn inneholdt geografiske 

stedsnavn både i og utenfor Fjotland.  
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1.2 Avgrensning 

Fjotland var et selvstendig herred i årene 1858-1963. Fra 1. januar 1964 er Fjotland kun et 

kirkesogn og en del av Kvinesdal kommune. Masteroppgaven har hendelsesforløp innenfor 

perioden 1935-1960, og med hovedvekt på den registrerbare arbeidsstyrken i 1936 og 1956. 

Avgrensingen innebærer en registrering av arbeidsstyrken ved gruveanleggene i de 

ovennevnte to årene. En registrering som skal vise antall arbeidere ved gruveanleggene i 

Knabengrenda, og så langt det lar seg gjøre også å identifisere disse personene med data som 

angir når og hvor de er født (alder) og eventuelt bostedsherred. Det skal også registreres om 

arbeidet som gruvearbeider var deres eneste yrke eller om de i tillegg hadde andre yrker, for 

eksempel om de var bønder. I følge Tor Veggelands registreringer av antall arbeidere ved 

gruveanleggene på Knaben i 1936 foreligger følgende tall: 443 personer utenom kokker og 

vaskehjelp som utgjorde 40 personer. Dette blir til sammen 483 personer som skal registreres. 

Ledelsen registreres ikke. For 1956 foreligger følgende tall: 210 personer utenom kokker og 

vaskehjelp som utgjorde 17 personer.
19

  

I tillegg til selve beskrivelsen medfølger det fem vedlegg med følgende innhold: I. 

Arbeidere på Knaben registrert på sine hjemstedsadresser i 1955 samt deres registrerte yrker i 

1936 og 1956. Dette vedlegget viser et foreløpig utkast til hvordan en slik registrering vil bli 

seende ut. II. Hjemmehørende folkemengde i Kvinaregionen og i de nærliggende herreder i 

perioden 1891-1960, samt herredenes totale areal. III. Prosentvis endringer i ovennevnte 

herreders folkemengde i perioden 1891-1960. IV. Kommunevalget 1955.
20

 V. Beskrivelse fra 

1910 av Fjotland herred i Salomonsens Konversationsleksikon.
21

 

 

1.3 Begrunnelse for temavalg 

Som slektsforsker og lokalhistoriker er en av mine visjoner å kartlegge befolkningen i et 

utvalg av herreder på Agder i perioden mellom 1910 og 1964. Når disse årstallene er valgt er 

det fordi at den siste offisielle statlige folketellingen som per i dag er allment tilgjengelig er 

fra 1910. 54 år senere endret herredsstrukturen seg fullstendig på Agder i forbindelse med de 

omfattende kommunesammenslåingene. I flere år har jeg jobbet med denne registreringen, og 

spesielt for 1930 og 1950-tallet. Denne kartleggingen og registreringen, som jeg også utfører 

                                                        
19 Veggeland, Tor: 2002, s. 63-73. 

20 Denne registreringen gir en oversikt over antall valgte representanter i et utvalg av herreder i Kvinaregionen.  

21 Beskrivelsen av Fjotland fra 1910 viser et bygdesamfunn i endring. Bygda var ikke bare ei landbruksbygd 

lenger, men allerede da ei bygd hvor gruvedrift også var en av næringsveiene.  
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for andre slektsforskere, omfatter til nå deler av herredene Bykle, Birkenes og Froland i Aust-

Agder samt Fjotland, Halse og Harkmark, Grindheim, Spind og Lista i Vest-Agder.
22

  

Det var derfor ganske naturlig for meg å ta fatt på en mastergradsoppgave hvor jeg 

kunne nytte noen av de kunnskaper som jeg har tilegnet meg gjennom slektsforskning, og 

ikke minst bruke materiell fra registreringsarbeidet med befolkningskartleggingen på Agder. 

Det spesielle i denne sammenheng var at jeg hadde begynt med en foreløpig registrering av 

manntall og skattelister fra Fjotland på 1930-tallet da mastergradsoppgave skulle velges. 

Gjennom disse listene fant jeg ut at det var forholdsvis mange «arbeidere» i denne 

innlandsbygda; mange fler enn i de andre herredene jeg til da hadde jobbet med. Dermed var 

egentlig saken avgjort for valg av oppgave, for hvorfor ikke å arbeide videre med noen som 

jeg allerede hadde begynt på. 

 Noe annet som også virket fengende med Knabengrenda var det som skjedde i 

området i krigsårene 1940-1945.
23

 I tillegg til at fjotlendingene opplevde krigen på nært hold 

var det et stort antall mennesker i denne regionen som giftet seg under krigen. Foreløpige 

undersøkelser av kirkebøkene fra Fjotland tyder på at det i enkelte perioder også ble inngått 

flere ekteskap mellom bofaste fjotlendinger og tilflyttere.
24

 Dette kan være nyttige 

opplysninger i undersøkelsene som omfatter registreringsarbeidet av arbeiderne på Knaben. 

En annen faktor som også gjør dette arbeidet interessant for meg, er opplysningene og delvis 

påstander om at fjotlendinger fra ut på 1930-tallet ikke lenger ville jobbe inne i selve gruvene 

av helsemessige årsaker.
25

 De jobbet likevel på anlegget, men da mest som sjåfører eller med 

diverse vedlikehold. Denne situasjonen kan ha vært blant årsakene til at arbeidere utenbygds 

                                                        
22 Av forskningsmessige årsaker bruker jeg herredsnavnene som ble benyttet i perioden 1910-1964. 

23 Selv om perioden 1940-1945 ligger utenfor min tidsperiode så er det ikke til å unngå at krigsårene også satt 

sine spor i på Knaben. Det kom flere russerfanger til bygda og det kom også flere tvangsendte nordmenn dit. 

Gruvesamfunnet ble også utsatt for en brutal bombing av amerikanerne i 1943. 

24 Som eksempel kan trekkes frem at i følge Klokkerbok B 5 1941-1949 for Fjotland prestegjeld, Fjotland sokn, 

var det i årene 1941-1945 særs mange vielser på byfogdkontoret i Flekkefjord. Dette var ofte mellom personer 

hvor den ene eller begge av ektefellene hadde tilknytning til gruvedriften på Knaben. Dette er opplysninger som 

også vil kunne nyttes for å spore opprinnelig hjemsted til tilflyttere fra både Kvinaregionen og fra andre 

regioner. 

25 Johannes Risnes, lokalhistoriker og slektsforsker, oppvokst på Risnes i Fjotland har kommet med informasjon 

om at fjotlendingene fra 1930-tallet og fremover mente at det var en sammenheng mellom arbeid i gruvene og 

utviklingen av lungesykdommer. Kirkebøkene fra Fjotland, eks. klokkerbok B 3 1872-1924 fra Fjotland sokn, 

har allerede fra før 1920 anført diverse lungesykdommer som hyppig dødsårsak blant gruvearbeiderne.  



HI-403 

Folket på Knaben i Fjotland herred. 

En sosial analyse av befolkningen i et gruvesamfunn på Agder. 

 

HISTORIE: MASTERSTUDIET UIA, KRISTIANSAND, VÅREN 2013 

KANDIDAT NR. 8602 

9 

fra etter 1945 i stadig større grad tok seg arbeid i gruvene på Knaben. Dermed kan det også 

ligge kjente helsemessige årsaker som forklaringer i bunn for endringen av geografisk 

fødested for arbeidsstyrken i henholdsvis 1936 og 1956.  

Før jeg begynte gjennomgangen av kildemateriellet var jeg også kjent med at flere 

kvinner var sysselsatt ved Knaben gruver som kokker og vaskehjelper, noe som også 

bekreftes av kildematerialet.
26

 På lik linje med den mannlige arbeidsstyrken ved 

gruveanlegget regnes kvinnene som en del av den totale arbeidsstyrken på Knaben. Derfor vil 

det i denne oppgaven også bli satt fokus på hvem disse kvinnene var, om de var fjotlendinger 

eller om kom utenbygds fra. Så langt i forskningsarbeidet viser det at 8 av 17 kvinnelige 

ansatte i 1956 er registrert som hjemmehørende i Fjotland herred.
27

   

1.4 Tidligere forskning 

Det har gjennom årene vært skrevet en del litteratur, inkludert forskningslitteratur, om 

utkantsbeliggende gruve- og industrisamfunn i Norge,
28

 også om gruvevirksomheten på 

Knaben. Siden Knaben ligger innenfor det som jeg betegner som utkantsbeliggende gruve- og 

industrisamfunn kommer jeg til å fokusere på etableringer i denne type geografiske områder. 

Iveland i Aust-Agder hadde gruvevirksomhet i den samme perioden som det var 

gruvevirksomhet på Knaben i Fjotland. Begge disse herredene ligger etter min definisjon 

innen kategorien utkantsbeliggende gruve- og industrisamfunn. Derfor kommer jeg til å foreta 

en mer grundig undersøkelse med sikte på hvilket materiell som her kan nyttes i forbindelse 

med kartleggingen av gruvevirksomhetens omfang i Iveland. Dette for å se om det finnes 

likheter med det som skjedde innen befolkningsutviklingen i Fjotland i forbindelse med 

gruve- og industrisamfunnet på Knaben. Først og fremst er jeg ute etter å gå grundig igjennom 

bygdebok materiell i fra Iveland. Det finns en bok som heter «Gruvedrift»,
29

 og som er en del 

av bygdebokserien i fra Iveland. 

                                                        
26 Veggeland, Tor: 2002, s. 69 og 70. 

27 Tallet fremkommer ved å gå inn på hver registrerte gård tilhørende Fjotland herred som er registrert i 

bokverket Norges Bebyggelse, og sammenligne disse navnene med navnelistene brukt av Tor Veggeland. 

28 Med begrepet utkantsbeliggende gruve- og industrisamfunn i Norge mener jeg i hovedsak etableringer som har 

funnet sted i områder som det før 1905 ikke var virksomheter av denne type, og at det lå avsides til i forhold til 

infrastruktur knyttet opp mot ladestedene (byene). I den kategori kommer blant annet herredene Iveland i Aust-

Agder og Fjotland i Vest-Agder. 

29 Boken Gruvedrift ble utgitt av Iveland Bygdesogenemnd i 2007. Denne boken nevnes også senere som 

kildemateriell til denne oppgaven.  
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Relevant kildemateriell finnes også i byhistorieboken Flekkefjords historie,
30

 hvor 

universitetsførsteamanuensis og historiker Olav Arild Abrahamsen skriver om Flekkefjords 

garveriindustri. Det spesielle med denne virksomheten i Flekkefjord var to interessante 

momenter som kan være aktuelle for denne masteroppgaven. Arbeiderne i garveriene var 

sesongarbeidere, og arbeiderne tilhørte en gruppe arbeidere som kom inn under begrepet 

mangesysleri. Det vil si at de hadde andre yrker i tillegg til arbeidet ved garveriene.  

Hypotesen min sier at mangesysleri kan ha skjedd flere steder her på Agder; det at 

industriarbeideren hadde et yrke nummer to. Han var nok bonde i tillegg til jobben som 

industriarbeider, og dermed må jeg se på i hvor sterk grad den lokale arbeideren fortsatt var 

tilknyttet landbruket.
31

 Det er i denne sammenheng at jeg må trekke inn forskningen til 

sosiolog Andreas Hompland, kvinesdølen som i 1984 hadde som overskrift «To-kyrs 

industriarbeidarar i streik» på sin magistergradsavhandling.
32

 Selv om denne avhandlingen 

som også ble utgitt i bokform handler om en storstilt streik i Kvinesdal i 1925, er det svært 

mange likhetstrekk mellom bygdene Kvinesdal og Fjotland. Begge disse herredene var 

typiske landbruksbygder, og det er kombinasjonen mellom industriarbeid og landbruksnæring 

som Hompland trekker frem i kystbygda Kvinesdal. Det må dermed undersøkes nøyere om 

denne modellen til kombinasjonsyrker også gjelder for innlandsbygder som Fjotland, og hvis 

det er tilfellet da vil Homplands magistergradsavhandling også være kildegrunnlag for dette 

forskningsarbeidet. Av den tidligere forskningen som er mest relevant for denne 

masteroppgaven er boken ”Molybden-eventyret i Knabeheia 1885-1973” av Tor Veggeland.
33

 

                                                        
30 I Flekkefjords historie, Flekkefjord på 1800-tallet, henviser Abrahamsen også til sosiolog Andreas Hompland 

og hans bok «To-kyrs industriarbeidarar i streik». Abrahamsen trekker likheter i mangesysleri mellom 

garveriarbeideren i Flekkefjord og industriarbeideren i Kvinesdal. Denne likheten om mangesysleri kan ut fra 

mitt kildemateriell også gjelde for flere av arbeiderne i gruvene på Knaben.  

31 I noen jordbruks- og fiskerikommuner på Agder ble det etablert industri på 1940- 50-tallet, blant annet i 

Søgne. En av disse virksomhetene var Brødrene Repstads Karosserifabrikk med rundt 90 ansatte i 1978. Som 

lokalhistoriker utførte jeg da en egen telling på hvor mange av de ansatte som i tillegg drev med fiske, land- eller 

skogbruk. Resultatet var at 30 av de fabrikkansatte også drev med andre næringer i fritiden, herunder min far 

som drev et småbruk i tillegg til å være industriarbeider. Når disse kombinasjonsyrkene skjedde i Søgne er det 

stor sannsynlighet for å finne tilsvarende typer av resultater i andre lokale landbrukssamfunn som ble 

industrialisert. 

32 Hompland, Andreas: 1984, s. 7. 

33 Boken ble utgitt i sitt 3. opplag i 2002, og gir en grundig beskrivelse av gruvevirksomheten i Knabengrenda. 

Uten den detaljerte registreringen som denne boken gir av arbeidsstyrken på Knaben hadde jeg nok ikke satt i 

gang dette omfattende arbeidet med en sosial analyse av befolkningen i gruvegrenda.  
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Han har utarbeidet svært detaljerte navnelister for 1936 og 1956 over arbeiderne ved gruva, 

men ikke hvor de kom fra. Jeg velger selv å karakterisere innholdet i denne boken som om jeg 

skulle være kommet over en ”gullgruve”. Navnene skal sjekkes og jeg kan deretter i tabells 

form registrere navn, fødested og eventuelt bosted for arbeiderne. Denne registreringen av 

arbeidsstyrken ved gruveanleggene på Knaben omfatter også ledelsen inkludert formenn og 

administrasjonen samt de kvinnelige ansatte kokkene og vaskehjelpene. Det var innholdet i 

Veggelands bok som var hovedårsaken til at jeg nettopp valgte årene 1936 og 1956. 

Veggelands bok er også et uvurderlig hjelpemiddel på grunn av personvernloven om tilgang 

til kirkebøker og folketellinger.
34

  

Utenom det jeg kan definere som forskningslitteratur foreligger det også annen 

relevant litteratur som enten omhandler Knabengrenda i Fjotland og Fjotland generelt. Da er 

jeg kommet inn på den lokale litteraturen som defineres som lokalhistorie. Under denne type 

litteratur kommer materiellet til en venneforening for Knaben-samfunnet. Foreningen har 

utgitt en serie på fire bøker om utviklingen i Knabengrenda i den perioden som gruvene var i 

drift. Bøkene har tittelen: «Fra bondedrift til jobbetid», «Knaben gruvor - Et aktivt samfunn», 

«Gruvebyen - Folk og hjem, helg og fritid», «Knaben II – I berget det blå». I denne 

litteraturen finnes også detaljerte oversikter av hvem som arbeidet over lengre tid i gruvene.
35

  

Når det gjelder registreringene for både 1936 og 1956 kan jeg også finne betydelig 

mye kildegrunnlagsmateriell i bokverket ”Norges Bebyggelse”
36

.  I dette bokverket er det 

også registrert yrker på dem som er oppført som grunneier av den gjeldende eiendom. 

Skal jeg trekke inn andre herreder på Sør-Vestlandet med aktiv gruvevirksomhet innen 

samme periode er det mest nærliggende å se på Sokndal i Rogaland og Iveland i Aust-Agder. 

                                                        
34 Folketellingene i Norge har en tidssperre på 100 år og kirkebøker rundt 80 år. Den siste registrerte 

landsdekkende folketelling er fra 1910. Når det gjelder kommunalt grunnlagsmateriell som manntall ved 

kommune- og stortingsvalg, skattelister og skoleprotokoller er disse for flere tidligere herreder tilgjengelige frem 

til begynnelsen av 1960-tallet. 

35 På side 114 i boken «Knaben II - I berget det blå» er det registrert 46 gruvearbeidere, hvor de fleste av dem 

hadde hjemstedsadresse i Fjotland. Flere av dem hadde lang ansettelsestid i gruveselskapet, og de samsvarer 

også med personene som er registrert i Tor Veggelands tabeller både i 1936 og 1956.  

36 Bokverket Norges Bebyggelse som utkom i 1957 omhandler bebodde boliger i herredskommunene. Dette 

bokverket defineres ikke som forskningslitteratur, men i denne oppgaven nyttes det som et oppslagsverk for å 

gjøre selve forskningsprosessen enklere. Personopplysningene i Norges Bebyggelse kan i flere sammenhenger 

innenfor denne type registreringer sammenkjøres med manntallslister og skattelister, for å finne ytterligere 

opplysninger om de personene som registreres.   



HI-403 

Folket på Knaben i Fjotland herred. 

En sosial analyse av befolkningen i et gruvesamfunn på Agder. 

 

HISTORIE: MASTERSTUDIET UIA, KRISTIANSAND, VÅREN 2013 

KANDIDAT NR. 8602 

12 

I den anledning har jeg foretatt en gjennomgang av litteratur om Titania gruver i Sokndal og 

gruvedriften i Iveland. Både når det gjelder for Sokndal og Iveland, som hadde aktive  

bergverksanlegg i samme periode, er det tydelig at det var en mer lokal og fastboende 

arbeidsstyrke.
37

  

Min foreløpige hypotese er at det også var store ulikheter når det gjelder hvem som var 

gruvearbeidere i Sokndal og hvem som var gruvearbeidere i Fjotland. I Sokndal var nok 

gruvearbeideren mer knyttet til gruvene, og hadde trolig ikke annet inntektsgivende arbeid på 

samme måte som i Iveland og Fjotland. For i følge det til nå benyttede kildemateriellet sees de 

samme trekkene i Iveland og i Fjotland når det gjelder kombinasjonen mellom gruvedrift og 

gårdsarbeid. Det er dog en vesentlig forskjell på Iveland og Fjotland, og det er at bøndene i 

Iveland selv eide gruveanleggene som lå på bondens egen matrikulerte grunn. Selv om denne 

merkbare eierstruktur forskjellen er til stede, er likheten den at bonde selv og familien gjerne 

drev gårdsarbeid sommerstid og bergverksarbeid om vinteren.
38

 Gruvevirksomheten i Iveland 

er derfor også særs lik Homplands magistergradsavhandling i sosiologi når det gjelder 

kombinasjonsyrkene industriarbeider (gruvearbeider) og det å være gårdbruker (bonde).  

Selv om registreringsarbeidet vedrørende gruvevirksomheten i Iveland er skrevet av en 

bygdeboknemnd, og dermed blir klassifisert som «amatørmessig forskning» er det faktisk det 

materiellet som er det mest realistiske etter min vurdering når det skal trekkes 

sammenligninger med Knabengrenda innenfor yrkeskombinasjonene. Når det gjelder hvor 

gruvearbeiderne kom fra er det ulikheter, for i Iveland var det ofte hele storfamilien med 

husfar, husmor, sønner og døtre en del av arbeidsstyrken både på gården og i gruvene.  

I Ivelands naboherred Evje var det også en betydelig gruvevirksomhet tilknyttet 

nikkelverket i bygda, hvor Flåt gruver var den viktigste gruvearbeidsplassen. Jeg har en 

hypotese om at gruvevirksomheten i Evjebygda har flere likhetstrekk både med Fjotland og 

Iveland. Skulle det vise seg underveis i dette arbeidet at Evje var ei «annerledesbygd» enn 

både Fjotland og Iveland, blant annet når det gjaldt begrepet «To-kyrs industriarbeidarar» kan 

det være interessant med noen ekstra dypdykk i gruvelitteraturen om nikkelgruvene i Evje. 

                                                        
37 Når det gjelder Sokndal var denne bygda noe spesiell på slutten av 1800-tallet, for både skipsfart, fiske og 

landbruk var tradisjonelle næringsveier i det herredet. Det kan tyde på at når det ble reduksjon innen næringene 

sjøfart og landbruk, da økte sysselsettingen ved Titania gruver, men det tyder sterkt på at denne endringen i 

næringsgrunnlag skjedde i perioder før 1936 som er starten for den perioden som denne oppgave omhandler.  Jeg 

kommer derfor ikke til å nytte informasjon som omhandler Titania gruver i Sokndal uten at det dukker opp 

kildemateriell som beviser hyppige likhetstrekk med Knabengrenda.  

38 Øina, Salve m. flere: 2004, s. 56-59. 
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1.5 Teori og begreper 

Teorier om antatte årsaker til endringer i folketallet i Fjotland kan vel flettes inn som en del av 

hele den demografiske utviklingen som fulgte i Kvinaregionen i de aktuelle tidsperiodene. Det 

vil igjen si å finne teoretiske begrunnelser for at dette jordbrukssamfunnet i Kvinaregionen 

gradvis forandret seg til et kombinasjonssamfunn av gruvevirksomhet og landbruk, hvis den 

tidligere hypotese om endring virkelig stemmer. Med dette mener jeg også at teorier må ligge 

bak som en forklaringshypotese i årsaker til den befolkningsendringen som særs tydelig 

fremkommer i Knabengrenda. De foreløpige undersøkelsene gjengitt i vedlegg II og III viser 

med all tydelighet at det var svært store svingningene i folketallet i hele Kvinaregionen, men i 

flere perioder mellom 1900 og 1960 mer tilvekst i Fjotland enn i resten av regionen. Det er i 

denne sammenheng jeg må finne teorier innenfor begrepet «demografisk endring» innenfor ett 

gitt geografisk område.  

Det kan dermed stilles tilleggsspørsmål om det var kun gruvevirksomheten på Knaben 

som førte til de store endringene i folketallet i regionen, eller om det var flytting andre steder. 

Ut fra den lokalhistorien som er kjent fra naboherredene Bakke og Gyland var det på 1930-

tallet også anleggsarbeider på «Sørlandsbanen» fra Sira stasjon og østover mot Audnedal, 

med trasé gjennom Hægebostad. Da kan det også legges inn teorier her om hvorvidt hele 

denne gruve- og anleggsvirksomheten virket inn på den demografiske utviklingen i både 

Kvinaregionen og de tilgrensende herredene.  

Med så mange teoretiske faktorer å forholde seg til innen de store svingningene i 

folketallet i hele Kvinaregionen mener jeg at det er gjennom boken «Den demografiske 

overgangen» av Ståle Dyrvik at jeg kan forsøke å finne teoretiske årsaksfaktorer som 

begrunner denne utviklingen. Dyrvik fokuserer på om selve moderniseringa i samfunnet samt 

økonomi var årsaker til det han beskriver som «den demografiske overgangen».
39

  

Samtidig viser foreløpige oversikter også at gruvesamfunnet i Fjotland ikke bare var 

ett ”mannssamfunn” men et samfunn som også kvinnene tok del i. Det ble stiftet hjem og 

familie på stedet og det ble bygd egen skole i bygda. Kan det også i denne sammenheng være 

teoretiske nøkler som åpner dører jeg ikke til nå har sett på. Familieforhold i et 

industrisamfunn med teori om at Homplands «To-kyrs industriarbeidarar» egentlig var en 

kjønnsrollefordeling hvor husmoren var hjemme med barnepass og gårdsdrift, mens 

                                                        
39 Dyrvik, Ståle: 2004, s. 12-17. 
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husfaderen var ukependler eller dagpendler til gruva på Knaben. Denne teorien kan igjen gå 

rett inn i Dyrviks teorier angående kapittelet om «fødselsregulering» som en del av den 

demografiske utviklingen på 1900-tallet. Jeg bygger på den teorien som Dyrvik henviser til 

om at mens fødselsreguleringen var merkbar i de høyere sosiale lag i byene, så var det lite 

endringer hos bøndene og arbeiderne.
40

 Tradisjonen i bondesamfunnet var at et høyt barnetall 

var med på å sikre foreldrenes egen alderdom henger ennå ved lag. Er det en teori som 

samsvarer med Dyrvik, eller vinkler han dette på en annen måte?  

Jeg må søke etter teoretiske helheter for å kunne danne meg et oversiktsbilde av 

industrialiseringen i hele denne regionen, samt sammenhengen mellom «arbeideren og 

bonden», både utfra Dyrvik og Homplands forskningsarbeid. Det er aktuelle teorier hos dem 

begge i forhold til denne masteroppgaven, for de berører på hver sin måte teorier jeg må 

forholde med til. Dyrvik innenfor befolkningsutviklingen og Hompland innenfor endringene i 

samfunnet med utgangspunkt i mangesysleri.  

 

1.6 Kilder og bruk av kildemateriell (Empiri) 

Foreløpig kildeundersøkelser vedrørende registrering av gruvearbeidere i Knabengrenda i 

1936 og 1956 viser at det foreligger mer kildemateriell enn om jeg hadde valgt andre perioder 

for denne forskningen. Kildemateriell som «Norges Bebyggelse» og «Molybden-Eventyret i 

Knabeheia», sistnevnte av Tor Veggeland, er allerede nevnt. Dette er de to viktigste kildene i 

bokform når det gjelder dokumentasjon av personnavn på gruvearbeiderne, deres yrker og 

hvor de hadde hjemstad på Agder. Lønningslister fra bedriftsarkivet gir oversikt over hvem 

den enkelte ansatte var, men for å finne opprinnelig hjemstad til arbeiderne generelt benyttes 

materiell fra interkommunale arkiver, som inneholder valgmanntall og ligningsprotokoller.  

 Identifisering av barn og ungdom som bodde i Knabengrenda kan lettest gjøres 

gjennom bruk av skoleprotokoller og kirkebøker. Skoleprotokollene gir informasjon om hvem 

eleven var og hvem som var dennes foresatte.
41

 I kirkebøkene registreres oversikt over døpte, 

konfirmerte, vielser og begravde. Selv om kirkebøkene av hensyn til personvernloven i 

utgangspunktet har en sperre på 80 år, kan det i forskningssammenheng også innhentes 

persondata av nyere dato.  

Folketellinger og matrikler er andre typer kildemateriell for å spore personer. I denne  

                                                        
40 Dyrvik, Ståle: 2004, s. 76-77. 

41 I flere 10-år på 1900-tallet var Knaben egen skolekrets, og på IKAVA finnes det nøyaktige elevlister. 
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sammenheng er det folketellingene for 1900 og 1910
42

 som kan benyttes, samt matrikkelen av 

1950.
43

 Ved å sette samme data fra Tor Veggelands registreringer av arbeidere, opplysninger 

fra Norges Bebyggelse, skatteprotokoller, ligningsprotokoller, skoleprotokoller og 

matrikkelen kan det fremkomme en svært nøyaktig identifisering av hver enkelt person som 

var gruvearbeider på Knaben.  

 Kirkebøkene er både digitalt tilgjengelige på Digitalarkivet og RHD, samt i 

papirutgave ved Statsarkivene. De kommunale arkivene, for eksempel Interkommunalt arkiv 

for Vest-Agder (IKAVA) er tilgjengelig på Statsarkivet i Kristiansand. IKAVA dokumenter 

vedrørende Fjotland herred finnes fritt tilgjengelige frem til 1964, da Fjotland ble innlemmet i  

Kvinesdal kommune. I motsetning til statlige dokumenter, som for eksempel kirkebøker og 

folketellinger med 80 til 100 års sperre for innsyn, er de kommunale dokumentene åpne for 

innsyn til ut på 1960-tallet. Det finnes enkelte begrensninger i kommunale dokumenter  

vedrørende åpenhet, og det er hvis de inneholder sensitive personopplysninger.      

Når det gjelder bruken av muntlige kilder, har jeg kontaktet lokalhistoriker og 

slektsforsker Johannes Risnes,
44

 som jeg allerede har mottatt mye muntlig informasjon fra om 

gruvedriften og arbeiderne i Knabengrenda.
45

 Stemmer den hypotesen som jeg kan bygge ut 

fra Johannes Risnes sine opplysninger er dette også i samsvar med tidligere antatte hypoteser 

bygd ut fra allerede kjent kildemateriell om hvem som utgjorde arbeidsstyrken på Knaben.  

Det gjelder å få et samsvarende resultat ut av kildegranskingen, og så langt i dette 

forskningsarbeidet er det samsvar mellom de ulike typer kilder, både skriftlig og muntlig. 

                                                        
42 Folketellingene for 1900 og 1910 finnes i papirutgave på Statsarkivene og i digital søkbar utgave på 

Digitalarkivet og på Registreringssentralen for historiske data (RHD).   

43 Matrikkelen av 1950 er hentet fra Dokumentasjonsprosjektet og gir oversikt over eierne av matrikulerte bruk 

uansett brukets størrelse. Oversikten gjelder for alle norske fylker med unntak av Finnmark.    

44 Johannes Risnes er oppvokst på gården Risnes like sørvest for Knaben, og han har i flere år hatt lokalhistorie 

fra Fjotland som sin kjæreste hobby. Dette har igjen ført til at Risnes sitter på betydelig mye materiell som etter 

min vurdering inneholder relevant materiell for å løse denne masteroppgaven.  

45 I følge den muntlige informasjonen fra Risnes kan det bygges hypoteser om at når det gjelder 

gruvevirksomheten på Knaben var sysselsettingsmessig viktigere for folk i naboherredene Åseral og Tonstad enn 

den var for fjotlendingene selv. I etterkrigstiden ville Fjotlendingene helst unngå arbeid i selve gruveanlegget. 

Grunnen til dette skal i følge Risnes være at fjotlendingene kjente mer til hvilke helsemessige ulemper, 

lungesykdommer, de utsatte seg for enn det folk fra naboherredene gjorde. På 1920-tallet var det blant 

bygdeungdommen i Fjotland stor arbeidsvandring til USA. De valgte arbeidsvandring fremfor det å arbeide i 

gruvene på Knaben. Samtidig ble, i følge Risnes, behovet for arbeidskraft på Knaben dekket ved at folk fra 

naboherredene gikk til fots over heia fra Sirdal og Åseral og var ukependlere. 
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1.7 Faglig metode eller metodisk fremgangsmåte 

Nærmest som verktøy når det gjelder begrepene faglig metode eller metodisk fremgangsmåte 

ligger Ståle Dyrviks fagbok ”Den demografiske overgangen”. Han bruker flere eksempler 

som jeg mener går rett inn i det forskningsarbeid, som jeg må utføre for å løse denne 

oppgaven. Dyrvik nevner tema som moderniseringa av samfunnet, demografiske kriser, fra 

selvberging til handel og at årsakene til endringene søkes på landsbygda. 

 Moderniseringen av samfunnet var nærmest resultatet av den folkeforflyttingen som 

skjedde fra land til by. Jeg oppfatter Dyrvik i denne sammenheng slik at det var fraflytting fra 

landsbygda og strømningen til byer og tettsteder som fikk fart på industrialiseringen av 

Norge.
46

 Innen mitt arbeidsfelt ser jeg ikke på veksten i byene, men jeg kan bruke modellen 

om virkningen av en på forhånd antatt og hypotetisk teori om tilflytting til gruvesamfunnet 

Knaben i Fjotland fra omliggende herreder.  

  Innenfor begrepet demografiske kriser trekker Dyrvik frem hungersnød og 

smittsomme sykdommer som eksempler.
47

 Det er kjent at rundt 1919-1922 herjet det en del 

sykdommer i gruvesamfunnet på Knaben, blant annet spanskesyken. Selv om denne perioden 

ligger før tidsrommet innenfor min periode som starter i 1936 og slutter i 1956, har det 

relasjoner til utviklingen av helsen til arbeiderne. Det en viss sammenheng mellom sykdom 

og dårlige boforhold, og at smitte lett oppstod som følge av dårlige sanitære forhold. 

Boforholdene på Knaben bedret seg frem mot 1940; det ble færre sykdommer og færre 

dødsfall bland arbeiderne. Derfor er Dyrviks teorier i denne sammenheng etter min vurdering 

viktig i mitt arbeid av flere grunner; ikke minst for å se på hva som skjedde i mine valgte 

områder i forbindelse med ettervirkningene av det økonomiske krakket på slutten av 1920-

tallet og verdenskrigen 1939-1945.     

Når det gjelder den metodiske fremgangsmåten må jeg kanskje forsøke å se på 

utviklingen ikke bare som historiker, men også tilegne meg kunnskaper som sosiologene 

nytter seg av. Her vil det være mye hjelp i Andreas Hompland magistergradsavhandling med 

temaet «To-kyrs industriarbeidarar i streik», som er nevnt tidligere blant referanser. Noe av 

det som Hompland ser på er leveforholdene i Kvinesdal i et sosialt og økonomisk perspektiv. 

Slik jeg oppfatter og forstår Hompland kan hans oppfatning og beskrivelse av 

kvinesdalsarbeideren overføres til fjotlandsarbeideren og andre herreder i regionen hvor det 

skjedde en gryende industrialisering i samme periode.  

                                                        
46 Dyrvik, Ståle: 2004, s. 12-14. 

47 Dyrvik, Ståle: 2004, s. 58. 
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Den metodiske fremgangsmåten som jeg kan nytte er også bundet opp mot selve 

forskningsmetoden. Tanken fra min side er å finne informasjon om forskningsmåte som jeg 

kan bruke som problemløser i henhold til kildemateriellet for å tilegne meg ny kunnskap om 

både selve forskningsmåten og det å få svar på de ubesvarte spørsmålene. Problemet med 

denne masteroppgaven er at den krever et enormt kildemateriell som grunnlag for løsning, og 

i den anledning er systematisering av relevant materiell opp mot selve problemstillingen det 

som må skilles fra alt annet tilgjengelig materiell.  

 I fremgangsmåten for å komme frem til målstreken må jeg mest sannsynlig benytte 

meg av kvalitative og kvantitative metoder, men i bunn for hva som velges og brukes av 

metode ligger det arbeidet som skal gi svar på problemstillingen. Det er verktøyet som velges 

til problemløsningen som er det viktigste ut fra den uomtvistelige sannhet at «til et hvert 

nybygg trengs det både riktig materiale og riktig verktøy». I dette gitte tilfellet om hvem var 

arbeiderne på Knaben må bruken av kildematerialet systematiseres i korrekt rekkefølge, men 

samtidig må jeg være oppmerksom på at det er flere kilder som kan gi det samme svaret.    

Begreper som nyttes i oppgaven skal også defineres, og flere av de begrepene som vil 

bli brukt er allerede nevnt og er hentet fra Dyrviks lærebok «Den demografiske overgangen». 

I tillegg kan andre og hittil ikke kjente begreper bli nyttet, og da vil disse bli forklart 

underveis i arbeidet.   

 

1.8 Foreløpig disposisjon  

Oppgaven inndeles i to hoveddeler ved bruk av både en kvalitativ og en kvantitativ metode. 

Ved at jeg bruker kvalitativ løsningsmetode i oppgaven, kan jeg gå i dybden for å finne 

sammenheng mellom de ulike aktører og faktorer som kommer inn under oppgavens 

problemstilling. Den kvalitative metode skaper dermed en helhet i oppgaven og gjør det 

enklere for brukeren av oppgaven å forstå innholdet. 

Gjennom i tillegg å foreta en kvantitativ tilnærming til innholdet fremlegges 

oppgavens løsning på en strukturert måte og som er systematisert. I tråd med å nytte 

kvantitativ metode går jeg i bredden på innholdet og samtidig kan jeg gi forklaring på 

arbeidsmåten. Særlig når det gjelder for vedleggene gir den kvantitative metode informasjon 

som kan gjengis i målbare enheter. Som eksempler kan da nevnes statistiske beregninger som 

beskriver befolkningsutviklingen i området, og disse registrerte data kan da gjengis i tabeller, 

både i reelle innbyggertall og endringer i prosenter. I tabellform kommer også totaloversikten 

over hvem som tilhørte arbeidsstyrken ved gruveanleggene i 1936 og 1956.  
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Innledningskapittelet, det første kapittelet som er herværende dokument, er inndelt i 

underkapitler i henhold til utdelt skriv vedrørende prosjektbeskrivelse. I innholdsfortegnelsen 

på side 1 er hvert av underkapitlene registrert med tittel som viser hvilket innhold av 

oppgaven som beskrives. For å få til en dynamisk og kronologisk utvikling i prosjektarbeidet 

vil det første kapittelet blant annet inneholde hva som er tema, vise problemstillingen, ta for 

seg oversikt over begreper, vise til tidligere forskning, trekke frem teoretisk fundament, 

beskrive arbeidsmetode og gi en foreløpig oversikt over kilder. 

Under det videre prosjektarbeidet vil hvert hovedtema bli eget kapittel med påfølgende 

underkapittel. Dette kan dog gjøres på to forskjellige måter. Den ene er å følge utviklingen fra 

1936 til 1956 i en kronologisk rekkefølge, og registrere hva som skjer hvert av årene i egne 

kapitler når det gjelder endringer i den sosiale utviklingen og med vekt på endringen i 

befolkningsutviklingen i Knabengrenda. Den andre måten er å presentere oppgaveløsningen 

på en måte som gjør at hvert kapittel omhandler begge årstallene med tema som beskriver 

både den sosiale utviklingen og endringen i innbyggertallet i Fjotland, og da også med særlig 

vekt på gruvesamfunnet i Knabengrenda.  Da kan hvert kapittel bygges opp som en 

selvstendig enhet og derfor også avsluttes med en foreløpig oppsummering. Hvilken 

presentasjonsmåte som velges vil fort bli avklart når jeg begynner å forberede kapittel to. 

Dersom jeg velger presentasjonsmåte i kronologisk rekkefølge kan det videre arbeidet 

bli seende slik ut, og her følger da kapittel to og tre som eksempler. 

I kapitel to vil det bli gitt en fremstilling av bygda Fjotland med vekt på 

befolkningsutviklingen i gruvesamfunnet Knaben i 1936. Til dette kapittelet vil det også bli 

utarbeidet befolkningsmessige analyser med sosiale trekk.  

Det tredje kapittelet vil omhandle utviklingen i regionen med hovedfokus på 1956, og 

da også følge den befolkningsmessige utviklingen som lå til grunn for endringene i antall 

sysselsatte fra 1936 til 1956. Hvor mange underkapitler som kommer innunder hvert 

hovedkapittel har jeg foreløpig ingen oversikt over.  

Vedleggene som blir utarbeidet i tabellform gir viktig informasjon om både den 

sosiale utviklingen og om befolkningsutviklingen i Kvinaregionen. Etter min vurdering bør 

vedleggene nok være en del av selve oppgaven og inndeles i kapitler istedenfor å være 

vedlegg. Begrunnelsen for det er at det er vedleggene som i tabellform egentlig inneholder de 

opplysningene som gir svar på problemstilling som er gitt for denne oppgaven.  
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1.9 Billedmateriell 

Det foreligger et betydelig billedmateriell fra gruvevirksomheten i Knabengrenda i den 

perioden som denne oppgaven omfatter. Materiellet finnes både som private foto og i flere 

bøker og hefter skrevet om temaet. Kvinesdal historielag sitter også på nyttig billedmateriell, 

og noe av dette kan være aktuelt for meg å bruke. Jeg kan også få billedmateriell av 

privatpersoner som har fjerne- eller nære slektninger med tilknytning til Knabengrenda. 

Spørsmålet er om hvor mye billedmateriell som skal nyttes, og om det skal plasseres for seg 

selv i en historisk linje eller plasseres inn under de forskjellige kapitlene. Her følger tre 

eksempler av billedmateriell som er relevante for oppgavens innhold.  

 

 

Administrasjonsbygget oppført i 1935 med kontorer i 1. etasje og leilighet i 2. etasje. Bygget benyttes i dag til 

gruvemuseum. Kilde: http://arkitekturguide.vaf.no/artikkel.aspx?m 
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Utsnitt av gruveanlegget. Inngang til gruva til høyre i bildet. Kilde: http://arkitekturguide.vaf.no/artikkel.aspx?m 

 

 

 

 

Gruvebygningen med vaskeriet. Kilde: http://arkitekturguide.vaf.no/artikkel.aspx?m 
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Øvrig kildemateriell: 

Kirkebøker: 

Klokkerbok B 4 1911-1946. Bakke prestegjeld, Bakke sokn. 

Ministerialbok A 3 1884-1921. Bakke prestegjeld, Gyland sokn. 

Klokkerbok B 6 1923-1956. Bjelland prestegjeld, Bjelland sokn. 

Klokkerbok B 4 1921-1978. Bjelland prestegjeld, Grindheim sokn. 

Ministerialbok A 4 1887-1923. Bjelland prestegjeld, Bjelland sokn.  

Klokkerbok B 2 1886-1919. Bygland prestegjeld, Austad sokn. 

Klokkerbok B 3 1920-1974. Bygland prestegjeld, Austad sokn. 

Klokkerbok B 4 1902-1920. Bygland prestegjeld, Bygland sokn. 

Klokkerbok B 5 1920-1955. Bygland prestegjeld, Bygland sokn. 

Klokkerbok B 2 1895-1916. Bygland prestegjeld, Sandnes sokn. 

Klokkerbok B 3 1916-1975. Bygland prestegjeld, Sandnes sokn. 

Klokkerbok B 3 1910-1926. Bygland prestegjeld, Årdal sokn. 

Klokkerbok B 4 1926-1971. Bygland prestegjeld, Årdal sokn. 

Klokkerbok B 3 1872-1924. Fjotland sokn. 

Klokkerbok B 4 1924-1941. Fjotland sokn. 

Klokkerbok B 5 1941-1949. Fjotland prestegjeld, Fjotland sokn. 

Ministerialbok A 3 1899-1917. Fjotland prestegjeld, Fjotland sokn. 

Klokkerbok B 3 1887-1924. Grindheim sokn. 

Klokkerbok B 4 1896-1927. Gyland sokn. 

Klokkerbok B 3 1887-1937. Hægebostad prestegjeld, Eiken sokn. 

Klokkerbok B 5 1907-1931. Hægebostad prestegjeld, Hægebostad sokn. 

Klokkerbok B 6 1931-1970. Hægebostad prestegjeld, Hægebostad sokn. 

Klokkerbok B 5 1910-1934. Kvinesdal prestegjeld, Feda sokn. 

Klokkerbok B 3 1898-1916. Kvinesdal prestegjeld, Liknes sokn. 

Klokkerbok B 4 1917-1938. Kvinesdal prestegjeld, Kvinesdal sokn. 

Klokkerbok B 4 1901-1917. Nord-Audnedal prestegjeld, Konsmo sokn. 

Klokkerbok B 6 1929-1946. Nord-Audnedal prestegjeld, Konsmo sokn. 

Klokkerbok B 4 1901-1917. Nord-Audnedal prestegjeld, Vigmostad sokn. 

Klokkerbok B 5 1918-1929. Nord-Audnedal prestegjeld, Vigmostad sokn. 

Klokkerbok B 6 1930-1948. Nord-Audnedal prestegjeld, Vigmostad sokn. 

Klokkerbok B 5 1918-1932. Nordre Undal prestegjeld, Konsmo sokn. 
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Klokkerbok B 4 1895-1916. Sirdal prestegjeld, Tonstad sokn. 

Klokkerbok B 5 1916-1960. Sirdal prestegjeld, Tonstad sokn. 

Klokkerbok B 2 1905-1958. Sirdal prestegjeld, Øvre Sirdal sokn. 

Ministerialbok A 4 1901-1917. Vigmostad sokn.  

Klokkerbok B 3 1900-1919. Åseral prestegjeld, Åseral sokn. 

Klokkerbok B 4 1920-1946. Åseral prestegjeld, Åseral sokn. 
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Digitale kilder: 

Registreringssentralen for historiske data (RHD), Universitetet i Tromsø: 

http://www.rhd.uit.no 

RHD. Folketellingen 1900 og 1910. Fra herredene Fjotland, Bygland, Åseral, Eiken, 

Hægebostad, Kvinesdal, Feda, Gyland, Bakke, Tonstad og Øvre Sirdal. 
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Det må her tilføies at runeberg har skannet hele serien av Salomonsens Konversations 

Leksikon.  

 

Muntlige kilder:  

Risnes, Johannes: Oppvokst i Fjotland, men per. i dag bosatt i Kristiansand. 
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Vedlegg I 

Arbeiderne på Knaben registrert på sine hjemstedsadresser i 1955 samt 

deres registrerte yrker i henholdsvis 1936 og 1956 

 

Eksempler på registreringer hentet fra herredene Fjotland, Bakke og Tonstad 

 

FJOTLAND HERRED 

Sted 

 

 

Gnr. 

  

 

Bnr. 

 

 

Navn 

 

 

Født 

 

 

Fødested: 

Herred/land 

 

Bosted: 

Gård 

/herred/by 

Yrke 

 

 

Helle 

 

2 

 

5 

 

Hilmar Træland 

 

2.12.1915 

 

Kvinesdal 

 

Helle 

 

Gruvearbeider 

på Knaben 1956. 

Sørfed 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

Theodor Rostøl 

 

 

 

 

23.8.1895 

 

 

 

 

Tonstad 

 

 

 

 

Homme, ytre 

 

 

 

 

Gruvearbeider 

Knaben 1936 og 

1956, 

gårdbruker, 

selveier fra 1932 

Sørfed 

 

6 

 

5 

 

Samuel Rostøl 

 

1920 

 

Tonstad 

 
 

Gruvearbeider 

på Knaben 1956. 

Sandvik 

 

7 

 

3 

 

Guttorm Eftestøl 

 

1.5.1932 

 

Fjotland 

 

Åmland, 

øvre 

Gruvearbeider 

på Knaben 1956. 

Rustelid 

 

7 

 

6 

 

Jakob Larsen  

 

23.7.1931 

 

Fjotland 

 

Åmland, 

øvre 

Gruvearbeider 

på Knaben 1956 

Kvinlaug 

 

9 

 

4 

 

Sverre Kvinlaug 

 

14.1.1935 

 

Fjotland 

 

Kvinlaug 

 

Gruvearbeider 

på Knaben 1956. 

Bergtun 

 

 

 

9 

 

 

 

38 

 

 

 

Nils T. Eiesland 

 

 

 

16.4.1909 

 

 

 

Fjotland 

 

 

 

Kvinlaug, 

øvre 

 

 

Gruvearbeider 

på Knaben 1936 

og 1956. 

Reparatør 1955, 

selveier fra 1940 

Solbakken 

 

 

10 

 

 

- 

 

 

Olav V. Stakkeland 

 

 

11.12.1903 

 

 

Fjotland 

 

 

Stakkeland 

 

 

Gruvearbeider 

på Knaben 1956 

og gårdbruker, 
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       selveier fra 1942 

Stakkeland 

 

10 

 

7 

 

Sigurd Stakkeland 

 

3.10.1932 

 

Fjotland 

 

Stakkeland 

 

Gruvearbeider 

på Knaben 1956 

Lindeland 

 

12 

 

2 

 

Johan Homme 

 

14.7.1920 

 

Fjotland 

 

Lindeland 

 

Gruvearbeider 

på Knaben 1956 

Lindeland 12 2 Tønnes Homme 31.3.1922 Fjotland  
Gruvearbeider 

på Knaben 1956 

Lindefjell 15 1 Olav T. G. Lindefjell 12.11.1927 Fjotland Lindefjell 

Gruvearbeider 

på Knaben 1956. 

Snekker og 

selveier 

Lindefjell 

Fjellby 

 

 

15 

22 

 

 

2 

40 

 

 

Jon A. Egeland 

 

 

 

28.11.1908 

 

 

 

Fjotland 

 

 

 

Lindefjell/ 

Knaben 

 

 

Gruvearbeider 

på Knaben 1936 

og 1956. 

Gårdbruker og 

selveier 

Lindefjell 

Fjellby 

 

15 

22 

 

2 

40 

 

Olava Egeland, født 

Versland 

 

22.9.1908 

 

 

Kvinesdal 

 

 

Lindefjell/ 

Knaben 

 

Kokke og 

vaskehjelp på 

Knaben i 1956 

Lindefjell 

 

15 

 

2 

 

Ståle Egeland 

 

11.10.1934 

 

Fjotland 

 
 

Gruvearbeider 

på Knaben 1956 

Lindefjell 

 

 

15 

 

 

2 

 

 

Gunhild Egeland 

 

 

4.12.1938 

 

 

Fjotland 

 

 

Knaben 

 

 

Kokke og 

vaskehjelp på 

Knaben i 1956 

Lindheim 

 

15 

 

14 

 

John Schille 

 

13.2.1921 

 

Fjotland 

 

Fjotland 

 

Gruvearbeider 

på Knaben 1956 

Lindheim 

 

15 

 

14 

 

Alv Schille 

 

22.6.1922 

 

Fjotland 

 

Fjotland 

 

Gruvearbeider 

på Knaben 1956 

Moland 

 

 

17 

 

 

1 

 

 

Elly Moland 

 

 

18.5.1936 

 

 

Fjotland 

 

 

Moland 

 

 

Kokke og 

vaskehjelp på 

Knaben i 1956 

Moland 17 2 Sigbjørn Moland 18.8.1915 Fjotland Moland Gruvearbeider 
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på Knaben 1956. 

Anleggsarbeider, 

gårdbruker og 

selveier 

Bakken 

 

 

 

 

19 

 

  

 

 

10 

 

 

 

 

Per Ousdal 

 

 

 

 

12.9.1916 

 

 

 

 

Flekkefjord 

 

 

 

 

Netland 

 

 

 

 

Gruvearbeider 

på Knaben 1956. 

Småbruker og 

maskinist, 

selveier 

Straumland 

 

20 

 

4-5 

 

Tollef Netland 

 

10.7.1925 

 

Fjotland 

 

Netlands-

neset 

Gruvearbeider 

på Knaben 1956 

Fosseli 

 

20 

 

8 

 

Mads Kaspersen 

 

3.7.1920 

 

Fjotland 

 

Fjotland 

 

Gruvearbeider 

på Knaben 1956 

Smisnes 

 

20 

 

9 

 

Tobias Salmelid 

 

10.3.1937 

 

Fjotland 

 

Netlands-

neset 

Gruvearbeider 

på Knaben 1956 

Risnes og 

Sørmo 

 

 

21 

 

 

 

1-15 

 

 

 

Gerhard O. Netland 

 

 

 

11.9.1908 

 

 

 

USA 

 

 

 

Risnes 

 

 

 

Gruvearbeider 

på Knaben 1956. 

Gårdbruker og 

selveier 

Risnes 

 

21 

 

5 

 

Magne Eftestøl 

 

17.4.1933 

 

Fjotland 

 

Risnes 

 

Gruvearbeider 

på Knaben 1956 

Knaben 

 

22 

 

- 

 

Jakob Eftestøl 

 

17.1.1919 

 

Fjotland 

 

Knaben 

 

Gruvearbeider 

og selveier 

Knaben 

 

 

 

22 

 

 

 

17 

 

 

 

Torolv Kvinen 

 

 

 

15.7.1897 

 

 

 

Øvre Sirdal 

 

 

 

Knaben 

 

 

 

Gruvearbeider 

på Knaben 1936. 

Gårdbruker og 

selveier 1956 

Knaben 22 17 Ola T. Kvinen 12.4.1921 Fjotland Knaben 
Gruvearbeider 

på Knaben 1956 

Stornes 22 19 Isak T. Risnes 10.7.1885 Fjotland Knaben 

Gruvearbeider 

på Knaben 1936. 

Gårdbruker og 
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selveier 

Brulunden 

 

22 

 

27 

 

Åge Kvinen 

 

6.1.1938 

 

Fjotland 

 

Knaben 

 

Gruvearbeider 

på Knaben 1956 

Sunde 

 

 

 

22 

 

 

 

30 

 

 

 

Anna Eriksen, født 

Sunde 

 

 

1897 

 

 

 

Hægebostad 

 

 

 

Knaben 

 

 

 

Kokke og 

vaskehjelp på 

Knaben i 1956 

og selveier. 

Solbakken 

 

 

22 

 

 

31 

 

 

Selma Bauthus, født 

Olsen Dervå 

 

 

19.3.1894 

 

 

Tana 

 

 

Knaben 

 

 

Kokke og 

vaskehjelp på 

Knaben i 1956 

og selveier. 

Knaben 

 

 

 

22 

 

 

 

32 

 

 

 

Jon Ovesen 

 

 

 

28.2.1902 

 

 

 

Søgne 

 

 

 

Knaben 

 

 

 

Gruvearbeider 

på Knaben 1936 

og 1956. 

Selveier.  

Knaben 

 

  

22 

 

 

32 

 

 

Sigfrid K. Ovesen, 

født Stordrange 

 

20.11.1907 

 

 

Nes ved 

Flekkefjord 

 

Knaben 

 

 

Kokke og 

vaskehjelp på 

Knaben i 1956. 

Solheim 

 

22 

 

34 

 

Sigurd Liland 

 

15.4.1928 

 
 

Knaben 

 

Gruvearbeider 

på Knaben 1956. 

Fjellby 

 

 

22 

 

 

35 

 

 

Dagny Vestby, født 

Ankenes 

 

8.8.1905 

 

 

 

Knaben 

 

 

Kokke og 

vaskehjelp på 

Knaben i 1956. 

Bjørkeli 

 

 

22 

 

 

38 

 

 

Ole J. Bruli 

 

 

19.10.1902 

 

 

Fjotland 

 

 

Knaben 

 

 

Gruvearbeider 

på Knaben 1956 

og selveier. 

Fjellby 

 

 

22 

 

 

41 

 

 

Karl J. Kvinlaug 

 

 

6.3.1909 

 

 

Fjotland 

 

 

Knaben 

 

 

Gruvearbeider 

på Knaben 1956, 

selveier fra  

Røste  

 

22 

 

46 

 

Einar Iversen 

 

7.4.1911 

 

Sør-

Varanger 

Knaben 

 

Gruvearbeider 

på Knaben 1956  

Fjellby 22 47 Arne Moland 1.11.1911 Kvinesdal Knaben Gruvearbeider 
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på Knaben 1956 

og selveier. 

Heimly 

 

 

22 

 

 

48 

 

 

Sverre A. L. 

Pettersen 

 

9.3.1919 

 

 

Vega 

 

 

Knaben 

 

 

Gruvearbeider 

på Knaben 1956 

og leieboer. 

Fjellby 

 

 

22 

 

 

49 

 

 

Jarle Sommervold 

 

 

1917 

 

 

Orkanger 

 

 

Knaben 

 

 

Gruvearbeider 

på Knaben 1956 

og leieboer. 

Fjellby 

 

 

 

22 

 

 

 

50 

 

 

 

Ingolf Rostøl 

 

 

 

1.5.1905 

 

 

 

Tonstad 

 

 

 

Knaben 

 

 

 

Reparatør og 

Gruvearbeider 

på Knaben 1956 

og selveier. 

Fjellby 

 

 

22 

 

 

50 

 

 

Eline Rostøl, født 

Øksendal 

 

3.1.1904 

 

 

Bakke 

 

 

Knaben 

 

 

Kokke og 

vaskehjelp på 

Knaben i 1956. 

Eftestøl 

 

25 

 

2-3 

 

Guttorm Eftestøl 

 

5.9.1935 

 

Fjotland 

 

Eftestøl 

 

Gruvearbeider 

på Knaben 1956. 

Eftestøl 

 

25 

 

2-3 

 

Olav T. Eftestøl 

 

6.8.1937 

 

Fjotland 

 

Eftestøl 

 

Gruvearbeider 

på Knaben 1956. 

Bø 

 

32 

 

7 

 

Sigurd Engedal 

 

26.4.1925 

 

Fjotland 

 

Røynebu 

 

Gruvearbeider 

på Knaben 1956 

Korsvoll 

 

 

33 

 

 

- 

 

 

Torkild Netland 

 

 

13.1.1899 

 

 

Fjotland 

 

 

Fjotland 

 

 

Gruvearbeider 

på Knaben 1956 

og selveier 

Daland 

 

 

 

33 

 

 

 

5 

 

 

 

Ole J. Daland 

 

 

 

3.5.1898 

 

 

 

Tinn 

 

 

 

Fjotland 

 

 

 

Gruvearbeider 

på Knaben 1936 

og 1956. 

Gårdbruker og 

selveier 

Vestheim 34 14 Rikard Risnes 11.9.1934 Fjotland  
Gruvearbeider 

på Knaben 1956. 

Mygland 35 2 Sigurd Mygland 1.10.1914 Fjotland  Gruvearbeider 
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på Knaben 1936. 

Krossen 

 

35 

 

11 

 

Magnus Eiesland 

 

8.3.1912 

 

Fjotland 

 

Mygland 

 

Gruvearbeider 

på Knaben 1936. 

Snekker og 

selveier 1955 

Vardal 

 

36 

 

2 

 

Peder Homstøl 

 

21.7.1909 

 

Fjotland 

 

Vardal 

 

Gruvearbeider 

på Knaben 1936. 

Gårdbruker og 

selveier 

Spillebrok 

 

37 

 

1 

 

Toralv Galdal 

 

1935 

 

Fjotland 

 

Spillebrok 

 

Gruvearbeider 

på Knaben 1956 

Spillebrok 

 

37 

 

1 

 

John (Jon) Galdal 

 

1937 

 

Fjotland 

 

Spillebrok 

 

Gruvearbeider 

på Knaben 1956 

Ytrevoll 

 

38 

 

7 

 

Gunnulv Eiesland  

 

26.6.1922 

 

Fjotland 

 

Eiesland 

 

Gruvearbeider 

på Knaben 1956 

Nyvold 42 6 Leif Høydal 4.4.1936 Fjotland  
Gruvearbeider 

på Knaben 1956 

Haddeland 

 

43 

 

11 

 

Andreas G. 

Haddeland 

20.2.1897 

 

Fjotland 

 

Haddeland 

 

Gruvearbeider 

på Knaben 1936. 

Gårdbruker og 

selveier 1955 

Haugen 

 

47 

 

4 

 

Sigurd Galdal 

 

23.12.1932 

 

Fjotland 

 

Galdal 

 

Gruvearbeider 

på Knaben 1956 
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BAKKE HERRED 

Sted 

 

 

Gnr. 

  

 

Bnr. 

 

 

Navn 

 

 

Født 

 

 

Fødested: 

Herred/land 

 

Bosted: 

Gård 

/herred/by 

Yrke 

 

 

Haughom 47 1 Theodor Haughom 4.3.1907 Bakke Haughom 

Gruvearbeider 

på Knaben 1936. 

Anleggsarbeider 

og huseier 1956. 

Høgås 47  Bernt I. Sandsmark 29.6.1919 Bakke Haughom 

Gruvearbeider 

(Stiger) på 

Knaben 1956. 

Leieboer 1956. 

Øksendal 48 4 Ingmar Øksendal 12.8.1920 Bakke Øksendal 

Anleggsarbeider, 

gårdbruker og 

huseier 

Øksendal 48 13 Olav O. Haughom 3.8.1916 Bakke Øksendal 

Gruvearbeider 

på Knaben 1956. 

Anleggsarbeider 

og huseier 1956. 

Ovedal 51 1 Lars T. Ovedal 24.11.1890 Bakke Ovedal 

Gruvearbeider 

(Vaskerimester) 

på Knaben 1956. 

Huseier 1956. 
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TONSTAD HERRED 

Sted 

 

 

Gnr. 

  

 

Bnr. 

 

 

Navn 

 

 

Født 

 

 

Fødested: 

Herred/land 

 

Bosted: 

Gård 

/herred/by 

Yrke 

 

 

Alfheim 48 46 Gilbert Josdal 29.10.1910 Tonstad Josdal 

Gruvearbeider 

på Knaben 1936. 

Anleggsarbeider, 

småbruker og 

huseier 1956. 

Fredheim 48 72 Georg Martin Josdal 24.12.1913 Tonstad Josdal 

Gruvearbeider 

på Knaben 1936. 

Arbeider og 

huseier 1956. 

Tonstadtun 52 52 Peder A. Josdal 30.4.1911 Tonstad Tonstad 

Gruvearbeider 

på Knaben 1936. 

Anleggsarbeider 

og huseier 1956. 
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Vedlegg II. 

Hjemmehørende folkemengde i Kvinaregionen og i de nærliggende  

herreder i perioden 1891-1960, samt herredenes totale areal i km² 

Kommune 1891
48

 1900
49

 1910
50

 1920
51

 1930
52

 1946
53

 1950
54

 1960
55

 Areal
56

 

Fjotland 1063 977 1000 995 1139 1503 1397 1243 489,05 

Øvre Sirdal 

(Lunde)
57

 

779 - 715 798 657 630 589 - (1051,19) 

Tonstad 

(Siredalen/Sirdal) 

1013 1644 799 786 747 699 694 1445 1516,93
58

 

Bakke  1368 1453 1222 1262 1222 1486 1378 946 243,96 

Gyland 1085 1000 1020 975 876 1114 958 747 176,25 

Kvinesdal 

(Liknes) 

2937 3105 3106 2979 3056 3515 3400 3206 299,55 

Hægebostad 1118 1049 901 867 836 1087 1001 840 461,59
59

 

Grindheim 899 909 908 823 708 774 721 728 130,46 

Eiken 1007 941 919 932 870 905 864 799 (291,41) 

Åseral 1347 1303 1213 1180 1040 1124 1153 1007 868,48 

Bygland
60

 2061 2149 2194 2321 2001 1954 1842 1683 1356,90
61

 

                                                        
48 NOS Tredje Række No. 202 1894, s. 97. 

49 NOS Fjerde Række Nr. 52 1902. s. 128. 

50 NOS V 170 1912., s. 79, 80 og 81. 

51 NOS VII 40 1922, s. 41 og 42. 

52 NOS VIII 192 1932, s. 18 og 19. 

53 NOS XI 31 1950, s. 22 og 23. 

54 NOS XI 153 1954, s. 21 og 22. 

55 NOS XII 140 1964, s. 45 og 46. 

56 Helland, Amund. 1903, første del, s. 3. 

57 Se under Tonstad (Siredalen/Sirdal) når det gjelder folketellingene for 1900 og 1960. 

58 Arealet for Tonstad herred inkluderer også Øvre Sirdal (Lunde sogn). 

59 Arealet for Hegebostad herred inkluderer også Eiken sogn.  

60 Folketellingene for Bygland herred omfatter sognene Bygland, Sandnes, Austad og Årdal.  

61 Fiskaa, H. M og Falck Myckland, H. 1956,A-A, s. 62.  
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Vedlegg III. 

Prosentvis endringer i ovennevnte herreders folkemengde i perioden  

 1891-1960 

Kommune 1891- 

1900 

1900- 

1910 

1910- 

1920 

1920- 

1930 

1930- 

1946 

1946- 

1950 

1950- 

1960 

Fjotland - 8,10 + 2,35 - 0,5 + 4,45 + 31,95 - 7,05 - 11,00 

Øvre Sirdal 

(Lunde)
62

  

T-ØS
63

 - 8,20
64

 + 11,60 - 17,65 - 4,10 - 6,50 T-ØS 

Tonstad 

(Siredalen/Sirdal)  

T-ØS - 21,10
65

 - 1,60 - 4,95 - 6,45 - 0,70 T-ØS 

Bakke  + 6,20 - 15,90 + 3,25 - 3,20 + 21,60 - 7,25 - 31,35 

Gyland - 9,20 + 2,00 - 4,40 - 10,15 + 27,20 - 13,85 - 22,00 

Kvinesdal (Liknes) + 5,70 + 0,05 - 4,10 + 2,60 + 15,00 - 3,25 - 5,70 

Hægebostad - 6,15 - 14,10 - 3,75 - 10,15 + 30,00 - 7,90 - 16,10 

Grindheim + 1.10 - 0,10 - 9,35 - 3,60 + 9,30 - 6,85 + 0,95 

Eiken - 6,55 - 2,35 + 1,40 - 6,65 + 4,05 - 4,55 - 7,50 

Åseral - 3,25 - 6,90 - 2,70 - 11,85 + 8,10 + 2,60 - 12,65 

Bygland
66

 + 4,25 + 2.10 + 5,80 - 13,80 - 2,35 - 5,75 - 8,65 

 

Merknad I: Prosentene er avrundet til nærmeste hele eller halve prosent, eksempel endringen for Tonstad i 

årene 1920-1930 utgjør - 4,96184 og avrundes til - 4,95 prosent 

Merknad II: Legg spesielt merke til svingningene i perioden 1930-1946 for herredene Fjotland, Bakke, Gyland, 

Kvinesdal og Hægebostad.  Hypotesen for denne store tilveksten kan ha en sammenheng med flere årsaker. 

Krigen 1940-1945 kan ha trukket flere folk tilbake til bygdelivet, anleggsarbeid på Sørlandsbanen og vegarbeid 

på «militærveien» mellom Arendal og Egersund via Fjotland og Tonstad kan være årsaker.  

                                                        
62 Prosentvis endring registrert i 1910 gjelder for perioden 1891-1910, fordi folketellingen i 1900 for sognene 

Øvre Sirdal og Tonstad ble registrert inn under Tonstad sogn.  Det er heller ikke registrert prosentvis endring for 

perioden 1950-1960, for i 1960 ble sognene Øvre Sirdal og Tonstad registrert under Tonstad sogn. 

63 T-ØS = Herredene Tonstad og Øvre Sirdal er telt sammen når det gjelder for årene 1900 og 1960. 

64 Gjelder for tidsrommet 1891-1910. Ved tellingen i 1900 var Øvre Sirdal registrert sammen med Tonstad.  

65 Gjelder for tidsrommet 1891-1910. Ved tellingen i 1900 var Tonstad registrert sammen med Øvre Sirdal. 

66 Folketellingene for Bygland herred omfatter kirkesoknene Bygland, Sandnes, Austad og Årdal.  
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Vedlegg IV. 

Kommunevalget 1955; en oversikt over antall valgte  

representanter i et utvalg av herreder i Kvinaregionen og omegn 

Kommune AP BFL BP H KRF V UPL SUM 

Fjotland
67

 6 0 3 0 4 3 1 17 

Bakke 
68

 4 6 0 0 2 0 3 15 

Gyland
69

 0 0 0 0 0 0 13 13 

Kvinesdal 

(Liknes)
70

 

6 0 2 2 5 7 3 25 

Hægebostad
71

 4 0 6 0 0 3 0 13 

Grindheim
72

 3 7 0 0 3 0 0 13 

Åseral
73

 3 0 7 0 3 4 0 17 

Bygland 
74

 9 0 7 0 3 2 0 21 

 

Merknad: I de fleste av herredene i Kvinaregionen var det ett solid borgerlig flertall i herredsstyrene. De 

borgerlige partiene var nærmest enkeltvis større enn Arbeiderpartiet, men i de mer industrialiserte herredene 

Fjotland og Kvinesdal gjorde Arbeiderpartiet store innhugg i velgermassen. I Bygland sees en helt spesiell 

utvikling i og med at Arbeiderpartiet har hele 9 av 21 representanter. Det hadde også foregått en industrialisering 

i Bygland ved at det fra utpå 1930-tallet var anlagt flere sagbruk i herredet, og det største av disse var A/S 

Byglandsfjord Dampsag og Høvleri. Det er lite som tyder på at det var flere arbeidere fra Bygland på Knaben 

enn fra andre herreder, og dermed kan ikke det være grunnen til dette politiske kartet. Men Bygland hadde flere 

statlige arbeidsplasser i og med at Byglandsfjord var endestasjon for Setesdalsbanen. I nabokommunen Evje 

hadde det også vært drevet gruvevirksomhet, og der var det utviklet et «arbeidermiljø» på linje med utviklingen i 

Fjotland. En annen men mer hypotetisk grunn til at Arbeiderpartiet stod særs sterkt i Bygland kan være at i det 

herredet under Den andre Verdenskrig var et aktivt motstandsmiljø med ledelse samlet rundt kjente 

Arbeiderpartimenn som blant annet Osmund Faremo.  

                                                        
67 Fiskaa, H. M og Falck Myckland, H. 1957, s. 215 

68 Fiskaa, H. M og Falck Myckland, H. 1957, s. 47 

69 Fiskaa, H. M og Falck Myckland, H. 1957, s. 308 

70 Fiskaa, H. M og Falck Myckland, H. 1957, s. 474 

71 Fiskaa, H. M og Falck Myckland, H. 1957, s. 342 

72 Fiskaa, H. M og Falck Myckland, H. 1957, s. 821 

73 Fiskaa, H. M og Falck Myckland, H. 1957, s. 274 

74 Fiskaa, H. M og Falck Myckland, H. 1956,A-A, s. 72  

 



HI-403 

Folket på Knaben i Fjotland herred. 

En sosial analyse av befolkningen i et gruvesamfunn på Agder. 

 

HISTORIE: MASTERSTUDIET UIA, KRISTIANSAND, VÅREN 2013 

KANDIDAT NR. 8602 

36 

Vedlegg V. 

Beskrivelse fra 1910 av Fjotland i Salomons Konversationsleksikon  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


