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MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG 


FRA REDAKSJONEN 

Det er vel slik I aile lag og foreninger nar de 

begynner a komme litt opp i ara at de har 
torskjellige milepeler og h0ytldsdager Aminnes. 

Historielaget er ikke noe unntak i sa mate. 
Tvertom , i dets snart 40 Arige historle har det 
skjedd utrolig mye, dette takket veere de tiltaks
fylte og fremsynte menn som i 1942 tok initiativet 
til A fA stlftet Sannidal Historielag. 

En av stifterne og i1dsjelene 0PP gjennom aile 
disse ar har veert Torkell Tande. 11 . sept. fylte han 

80 ar, utrolig vii de aller, aller fleste si som har hatt 
anledning til a se og h0re han i aktivitet pa taler
stolen eller lese hans friske artikler. Redaksjonen 
er viss pA at de har aile sine lesere med seg nar de, 
om enn litt pa etterskudd, sender han Yare hjerte
Ilgste gratulasjoner og 0nsker han og hans frue 
mange lyse ar fremover. Vi er samtidig glade og 
takknemlige for at vi har fAtt en av hans neermeste 
medarbeidere i Historielaget opp gjennom aile 
disse ar til a bla litt i minneboken. 

Ellers sa har redaksjonen veert litt i tvil om vi 
kanskje burde ha ventet til jul med en ny «Arv» men 
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orke I ande 80 ar 
Som kjent fylte Tande 80 ar 11. september, ogenvil her i Historielagets 
avis "Arven» - om litt sent  0nske han hjertelig til Iykke. 
Det er snart 40 ar slden han var med og stiftet San nidal Historielag og var 
formann i nrermere 30 ar. 
Det var ikke lenge han hadde veert I Sann idal f0r en merket seg Tandes 
store interesse for bygdehistorie, og han ble da ogsA medredakt0r for 
bygdebok for Sannidal og Skat0Y. Han kom saledes i kontakt med 
mange bygdefolk  ofte eldre  som kunne fortelle mye fra gam mel tid. 
Enkelte klaget over at mange gamle tlng var kommet pa skraphaugen. 
Kanskje dette kunne gj0re sitt til at presten begynte a samle gamle 
m0bler og bruksting i klrkestuen. 
Men deUe var bare en begynnelse. Planen var klar. Det skulle bli et 
bygdetun, og det ble ordnet med tomt pa den vakre furumoen vest for 
Sann idal kirke, og her fikk de gamle bygningene sin plass. 
Tande hadde evnen t il a fa sannld01ene med pa dugnadsarbeide, og det 
meste av arbeidet med flytting av hus og plane ring har foregatt med dug
nadsarbeide og private pengebidrag. 
Men formannen I Historielaget sku lle ogsa f{l andre oppgaver. Da det ble 
snakk om bygdefilm, fikk Tande arbeldet ogsA med dette. Det ble et ut
merket samarbeid med fotograf Larson Porsgrunn der Tande gav hjelp 
og rettlednlng silk at det ble en god film som ble kj0rt f1ere ganger i Krager0, Skat0Y og Drangedal 
med Tandes kommentarer. 
Som prest og stort ingsmann var Tande meget opptatt, men Bygdetunet ble ikke glemt. og hver 
sommerferle tok han tid til a arbeide der. Etter de mange ar som formann 0nsket Tande Aslippe for
mannsvervet, men er fortsatt med I styret som sekreteer og hjelper stadig til I arbeidet for Historie
laget og Bygdetunet. 
Det gledet mangeda Tande fikk Kongens fortjenestemedalje i gull for det store samfunnsbyggende 
arbeide han har utf0rt. Det var tortjent. Medlemmer av styret i Historielaget og Bygdetunet takker 
hjertelig for utmerket samarbelde gjennom aile ar og 0nsker alt godt i arene som kommer. 
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Gratulerer 

med «Arven» 

Pa vegne av Krager0 kulturstyre vii jeg med 

dette gratulere med Historie lagets nye meld ings
blad . Vi har jo kjent til at det ville komme, og med 
den innsatsvilje og evne som Sannidal Historielag 
har vist opp gjennom arene, hadde vi med god 
grun n forven tn inger om at na vil le enda en fin ide 
bl i satt ut i livet. 

Kulturarbeid kan vrere sa mangt, det er ik ke 
minst i ll ust rert ved Historielagets aktiviteter. La 
meg i f0rste rekke nevne reising av Bygdetunet , og 
ste ll og vedlikehold av dette som stadig er like 
ak tuelt og arbeidskrevende. Bladet «Arven» 
fortell er ogsa om andre oppgaver laget har tatt 
opp: innsamling av stedsnavn, beretning om 
gamle industristeder i Sann idal, og om tradisjoner 
som i var rastl0se tid kunne ga i glemmeboken om 
ikke noen pas set pa a feste dem ti l pap iret. Skrift
lige kilder er det vikt igste materiale for historie
forskningen . 

Utvikli ngen idag gar sa fort at noen hver av oss 
kan vise seg a vrere en «kilde" pa et bestemt 
omrade. Arbeidet med linet, f.eks. Det fin nes folk i 
Sannidal som vet hvor og hvordan det foreg ikk i 
bygda. Idag er det at ukjent felt for den yngre 
generasjon . Dertor: fa flere eldre til a fortelle i 
bladet! 

Gar vi langt tilbake i historien. riktig langt, sa er 
sporene mange og mangfoldige av den eldste 
bebyggelsen i vart distrikt. Steinalderrnannen 
kom kanskje iland ved Gjernes, fulgte Leivann og 
Eidvann oppover, jaktet i rike viltomrader, f0r han 
dro videre mot Siuppan og Berg - eller fulgte 
Tokevassdraget nordover. Steinalderfolket har 
ikke vrert snaue med a etterlate seg flintavfall eller 
ferd ige redskaper. Tenk pa aile funnene pa 
M0rland , f.eks. Bygda er i sannhet rik pa for
minner av aile slag. 

Eller for Ii nevne det gamlemilj0et i Ki l. For ikke 
lenge siden var Kil et akt ivitetssentrum i 
kommunen. Her finner en ogsa rester av en 
srerpreget og fin arkitektur. Hvordan har stedet 
overlevd forandringene som kom med kommune
sammenslaingen? 

Historielaget i Sannidal har som kjen t et 
medlem som star i srerklasse nar det gjelder a 
fo rtell e med g l0d og inspirasjon og ku nnskap, jeg 
tenker selvsagt pa prost Tande. Han har mange 
jern i il den, hans virkefelt strekker seg fra Jerusa
lem t il Kj0 Ieb f0nd . La oss hape han far tid til riktig 
a utfo lde seg i «Arven» ( og i Vestmar!) 

Gratulerer og Iykke til! 
Inger Sandberg 

Kulturstyret I Krager" 

Fra Fylkeskonservatoren 
Med dette min beste takk for fipnlngsnummeret 

av det tilsendte meldingsbladet for Sann idal 
Historielag «Arven» . 

I ei t id som i sa stor grad har sett material ismen i 
h0gsetet, kan det vera pa sin plass a minne om at 
det ogsfi f ins andre sider ved var livsvandring. 
«Mykje betre for meg fi sja enn blind og dauv 
gjennom verda ga» , seier Veslem0Y hja Arne 
Garborg. Den som vender seg mot historia far 
gjerne eit perspektiv pa ti Iveret som gjer mange av 
dagens sorger mona leg mindre. Det er sa mangta 
lesa ut av ku lturminna, i landskapet eller av det ein 
st0yta r pfi i bygdetunet. SjA berre pa rydnings
r0ysene og vassaket, eller pfi buret og bekke
kverna. Alt manar t il ettertanke over farne t ider og 
over va r eigen plass i den lange generasjons
rekkja. 

«Arven» vii m inne om det som var i Sann idal. Av 
kulturminne kan det berre bli fame med ara. 
Dertor er det sa viktig a ta yare pa dei . Seinare 
generasjonar vii berre ha dei opplevingar av 
historia i landskapet som vi greier a overlevere. 

Med he/sing 
Hal'lor Lands'lerk 

**** 
Fra redaksjonen 
Fans . fra side 1 
pagrunn av aile godord vi har tatt etter starten og 
0nsker om en snarlig gjentakelse sa tar vi sjansen 
pa a sende ut ett nytt nummer na i oktober, men vi 
iler med a forteJle at vi allikevel skalloveett likef0r 
jul og da med noen flere sider. 

Som nevnt har vi fAtt mange positive reaksjoner 
og det er med glede at vi i dette nummer i sin 
helhet kan gjengi bl.a. brev fra Fylkeskonservator 
Landsverk og fra formannen i Krager0 Kulturstyre 
fru Inger Sandberg. Hjertelig takk til dere to og til 
de mange som har veert flinke til a benytte seg av 
postgiroblanketten. Det er slike ting som varmer 
hjertet og stimulerer t il ny innsats. 

Ellers sA vii vi igjen fa minne om at vi stadig er 
takknemlige for A fa tilsendt stoff til b ladet, bilder. 
sagn , historie O.S.V. Na som h0sten gj0rsitt inntog 
og med den m0rke kvelder skulle det nettopp veere 
rette tiden til at riktig mange setter seg ned og 
skriver. Jo flere, jo bedre for f0rst da far vi den 
bred de i stoffet som «Arven» er tenkt til a bringe. 

RedaksJonen 

**** 

Feil ved distribusjonen 

Ved en beklagelig feil ved distribusjonen fikk 
ikke de husstander som sogner under Helle 
postapneri tildelt f0rste nummer av Arven . Dette 
er na oppklan og de av yare lesere sam er 
interessert kan fa dette ved a henvende seg til 
Helle Postapneri . 
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·Sannid01er pa biltur i 1920 

Det er en helt utrol ig utvikling som har funnet 

sted siden firhundreskiftet pfi bilen og bi lismens 
omrade. I ar 1900 fantes der i hele verden bare eU 
par tusen biler. I Norge var der bare 2 i ar 1900. 
Den 10rste ble innkj0pt t il Norge i 1895, vistnok til 
Gj0vik. 

1920 ble litt av et merkear innen biltransporten i 
Sannida l, da kom nemlig den f0rste lastebilen 
med luftfyllte ringer til bygda. Det var Tor Torsdal 
09 Kristian Refsalen som sam men kj0pte en 
amerikansk lastebil av merket Winter. Det vanlige 
var kompakte ringer og mange mente nok at d isse 
nye ringene ikke ville holde, srerlig da pa en 
lastebil. Men det viste seg at sA ikke var tllfelle, 
ringene holdt utrolig godt og sA var de sa mye mer 
behagetige A kj0re med. 

Bilen var 4 hjuls drevet og hadde en 36 hk. motor 
og kunne presses opp i en toppfart av 35 km. i 
timen, men den vanlige farten som ble brukt var 
ca. 25-30 km. sA noen fare for de myke trafikant
ene langs vegene var bilene ikke den gang, det 
matte i satall vrere for hestetrafikken. Det var 
mange hester som var livende redde nar det kom 
en bll, men der var ogsA «vonde tunger» som 
kunne fortelle at der i mange tiUeller var kj0rs
karen som var reddere enn hesten. Nok om det. 

Denne bilen ble ikke bare brukt til gods
transport, den var ogsa i de dager velegnet til 
turvogn. Med trebenker og kasser plassert pa 
lasteplanen var den et f0rsteklasses fremkomst
middel. Kravene var ikke sa store den gang og 
slettes ikke trafikk- eller sikkerhetsbestem mel
sene. 

Den ene av eierne, Kristian Retsalen, var sjat0r, 
men sfi ble han innkalt til militrertjeneste sa det 
gjaldt da a skatfe en stedfortreder. Det var 
nemlig ikke sA mange som kunne kj0re bil pa den 
tiden . Det ble gjort henvendelse til Mobile i Skien, 
der bilen var kj0pt, om de kunne vrere behjelpelige 
med a skatfe en solid sjat0r. De 10reslo da Johan 
Haugom fra Fyresdal. Han var nettopp kommet 
hjem fra Amerika og han kunne de anbefale pA det 
beste. Haugom ble kontaktet, han tok jobben og 
ble siden vrerende i San nidal. Han ble gift med 
Lovise Torsdal, bosatte seg her og drev sin egen 
lastebilvirksomhet i mange, mange Ar. 

Godstransporten bestod vesentlig av vars
kj0ring fra Kil ti l Merkebekk og devarenesom ikke 
ko rn med fraktebaten inn til Kil ble hentet 
Krager0, s~ der foregikk en daglig varetransport. 

Men som nevnt var det ikke bare varekj0ring 
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Sannidalsangen 
ble skrevet i 1930 Det var utlyst ti l en konkurranse , 
sansynl igvis av den nemnda som da drev pc!'l med 
forarbeide og innsam li ng av sto ff t il Sannidals
boka. Dette arbeidet var pAbegynt i 1926 og de 
mente vel at det ville veere pA sin plass at ogsA 
Sannidal fikk sin bygdesang. 

Det kom inn flere manuskripter, b l a. fra Magnus 
Lindheim, Jon M0rlan.d, Jon Nossen og J0rgen 
Hauk0Y. Det siste var sk revet pa nynorsk . Ett 
utkast som Kristen Lindheim skrev ble imldlertid 
godtatt. Den ble i de f0rste ara sunget pa samme 
melodien som Deutsland, Deutsland uber alles . 
Da Norge bie okkupert av tyskerne i 1940 ble det 
lite populeert og benytte denne melodien og den 
kjente musikeren fra Krager0 , Siggen Andresen , 
komponerte da den melodien som na bllr brukt. 

N .A.K. Telemarksendingen v/ Else Bj0rg Finstad 
og Eirik Falk gjorde opptak 30. aug. 78 der Hans 
Mjelland orienterte om til bl ivelsen av sangen og 
hvordan den skildrer natur og folkelynne I 

Sann ida l. Dette mAtte delvis taes pa «sparket» og 
ble vel kanskje ikke sa bra som en ku nne 0nsket 
Sangen b le sun get av Knut Dobbe og han ble 
akompangnert av Arve Mast reid pc!'.! o rgel. Opp
taket ble sendt i Telemarksendinga 5. sept 78. Det 
ble s0rget for opptak pa kasset og denne vii bli 
oppbevart i arkivet i K il. San nidalsangen b lir alltid 
brukt pa hi stori elagets ti lstellinger og det er c!'.! 
0 nske at ogsa flere fo renin ger benytter seg av den 
ved sine arrangementer. Det ville ViE re c!'.!0 nske at 
der hvor Sannid0 1er sam les til fest va r det en 
selvf01ge at deres egen bygdesang ble brukt. Og 
fo rresten , hvordan er det i skolen - - - ? 

M. 

Sannida l, min hjembygd kj03re 
fredful/, fager, Iys og skj0nn 
her fikk f0rste skritt jeg 100re, 
skjermet trygt av moders b(Mn. 
Ou blant al/e Norges daler 
er for meg den ene dal 
som med minners rikdom taler 
gamle gode Sannidal. 

Lune grender, aser lave 
elv og vann og hei og fjord, 
hus og hjem med tun og have 
Cuftet trygt pa fedrejord. 
Var med fuglesang ; skogen 
blomst i hver en bakkehell, 
rikt med gr0de etter plogen, 
slik er gamle Sannida l. 

Siekters slit i fe/les virke 
bygde hjem i trofast strev, 
t0mret dalens vakre kirke 
den b lev bygdens adelsbrev. 
Tarnet peker mot det h0ye, 
samler, 10fter, Iyser fred, 
senker hap i fredfullt 0ye, 
signer s lektens hviles ted . 

Sannidal, min h/embygd k/ttJre. 
fars og mors og slektens hjem. 
tedres minne vii vi O3re 
10fte det litt lenger trem. 
For den slekt som kommer siden 
sam skal 0ke slekters tal/ 
- tagert lyse i all tiden 
gam le, gode Sannidal. 

En bj0rnehistorie 
I 1860 arene bodde J0rgen Korneliussen, f. pa 

Tyvand, sammen med sin kone Maren Kristine, f. 
Hegland, i Kil. 
Deres da tter Inger Marie som sen ere ble jordmor i 
Sannidal var ca. 12 ar da dette hendte og sam 
hennes S0nn Ing vald Svendsen fortel/er at hans 
mar snakke t om mange ganger. 

Inger Maries bro r Isak var bare noen mnd . 
gammel da hun tok han med seg fo r c!'.! bes0ke 
slektninger pA 0stre Hegland. Det mA derlor 
ganske sikkert ku nne ti dfestes til ettersommeren 
1869. 

Da de sku lie hjem til Kil utpa ettermiddagen tok 
de snarvegen over Kula, h0ydedraget eller as
ryggen mellom Holt og Hegland. Barnas tante, 
Ka ri Hegland skulle f01ge et stykke pa veg . Lille 
Isak bar de godt innpakket i et teppe. De de var 
kommet opp pa Kula kom de over en mengde 

blabiEr 09 Inger Marie ville gjerne ha med seg 
noen av disse t il K il. De la l ille Isak fra seg j Iyngen 
09 de hadde ikke noe annet A plukke i enn et t0rkle 
som Inger Marie tok av seg. Men der var nok andre 
ogsa som var interessert i blabiErene for plu tselig 
fi kk de se et stort langragget dyr som stod 09 
fle rret tenner mot dem, bare noen meter unna. De 
ble li ven de red de, for de skj0nte at det matte ViEre 
bj0rn. De greip fatt i Isak og sprang tilbake til 
Hegland alt de orket. Heldigvis gikk ikke bj0rnen 
til angrep eller fulgte etter, men allikevel var de 
omtren t sprengt da de kom til bake til garden. 

Fle re mannfolk gikk med engang til skogs med 
geViEr, men bj0rnen var ikke ~ se, men derimot sa 
de helt ferske bj0rnespor, s~ at det var bamsen 
selv som disse tre hadde hatt et m0te med var det 
ingen tvil om . 

Om denne bj0rnen siden ble sett eller skutt i 
dette omradet kunne ikke Inger Marie huske hun 
h0rte noe om, men denne n ifse opplevelsen kunne 
hun aldri glemme. M 
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f(ilsen fral\ragero 
Defte bi/det som viser Hum/eslad omkring 

;jrhundreskiftet har vi ' att Ii/sendt 'ra Bergen. Det 
var Seinar Vibeto som har taft tak i det. Under 
b i /del slar Hi /sen ' ra KragerflJ. Hum/estad 
San ikedal. 

Bi/del er sikkert det samme som er brukt pa et 

f{umlestad Sanik~dal 

kort som MflJllers Bog & Pap irhande/ utga i 1905. 
Detle var jo korl som folk sendle til hverandre og 
som ogsa kan ha havnet ( Bergen. Er det flere som 
har gam/e kart eller bilder 'ra Sannida/ er vi 
interessert i a';j se dem, og de kan kanskje brukes 
i Arven. 

Litt av hvert 
Historielagets Arlige hflJstfest er planlagt til 

fredag 23. okt. pA Sanitetshuset i Kil. NAr dette 
skrives er ikke program met endelig fastlagt, men 
vi hAper det skal bli l ike hyggelig i Ar som det 
tidligere har VEert pA disse tilstellingene. 

•

Var «kontaktmann» pA He lle er postflpner fru 

Ingeborg Jensen og de som emsker fl bli 
medlemmer av Sannidal Historielag kan hen
vende seg ti l henn e Arskontingenten er kr. 5.00. 

l' 
Herredskogmester Olav Tveitereid og Ole 

WastflJl hadde litt av en jobb da de preparerte 
Barlandbua og Badstua pA Bygdetunet med 
Zylamon, men ved hjelp av masker og hflJytrykks
pumpe maktet de A fare over begge disse 
bygningene 2 ganger i IflJpet av noen timer pA for 
sommeren, sA nA er det A hApe at de fikk tatt 
knekken pA marken. 

ARVEN 

Fylkeskultursjefen i Telemark, fru Ase Straume 
var pA besflJk pA Bygdetunet 24. august. Dette 
passet veldig fint for da fikk hun samtidig hilst pA 
en del av dugnadsgjengen som var i virksomhet 
med Alegge nytt golv pA musikktribunen og i IflJa. 
Hun fikk ellers se en god del av samlingene innen
dflJrs og vi hAper at hun fikk eU godt inntrykk av det 
arbeidet som blir nedlagt pA Bygdetunet og innen 
H istorielaget. 

iC 
Vi sender en hjertelig takk til vAre annonSflJrer og 

ber vAre lesere verdsette dette. 

Denne gang fflJlger det ikke med giroblankett, 
men vi minner allikevel om adr. som er: Meldings
blad, Sannidal Historiel ag, 3770 KragerflJ, Rute 
308503 og postgironr. er: 5347729 og g iroblank
etter er A fA pA postkontoret. 
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Gaver til Arven 

vAr kasserer Henry Paulsen, har satt opp en 

fo rtegnelse over de pengegaver som er kommet 
inn til Arven og som kvittering begynner vi 
offentliggj0relsen av disse i dette nummer. Folk 
har vaart veld ig fl inke til A sende inn bidrag og vi 
sender vAr hjertel igste takk tilbake. 

L.T.B . Stal/anger kr. 50,- . B.L.O. Krager0 kr. 100,-. RH. 
Rel/salen kr. 50,- . T. F. Sannidal kr. 30,- . 0 .0. Sannidal kr . 300,-. 
T.H . Kil kr . 10,-. K.K . Eidanger kr. 20, -. H.V. Sannidal kr. 20,- . 
H.P. Rel/salen kr. 50.- . A H K II kr . 25,-. P.T. Sannidal kr. 100,- . 
H.B. Sannidal kr. 25,-. K. E. Sannidal kr . 50,-. P.G . Sannidal kr . 
100,-. H .L. Sann idal kr. 50,-. A.B. Sann idal kr. 100,- . H.J.R . 
Sannidal kr. 50 ,- . J.S. Sannidal kr . 100,- . I.N. San nidal kr . 30.-. 
T.B. San nidal kr . 50,- A.H . Vadfoss kr. 20,-. I.B . Farsj0 kr. 50,- . 
M. og H.M. Kil kr . 50,-. L.L . Sannidal kr .50.-. T .V. WAsj0 kr . 50,-. 
J .J. Kil kr . 100,-. I.J . Kloppkjcer kr. 100,-. J. og K.T Kil kr . 50.- . 
J .E. Kil kr . 50 .-. K.L Vadfoss kr. 20,- . H. og L. Ki l kr . 50,- . A.L. 
Sannidal kr . 20,- . A.R San nidal kr. 30,- . J .B. Kj01ebr0nd kr. 50. 

A.E . Mo kr. 30,-. E.W. WASj0 kr . 50,- IW. Wasj0 k r. 30.- S.T. 
TYI/and kr. 100.- R.A. Farsj0 k r. 25,- . H.F. Sannidal kr . 50.-I.S. 
Kammerfoss kr. 50.- . R.H . Hegland kr. 30,- . A.E. Sannidal kr . 
100,-. N .JH San nidal kr . 100.-. P.N. Farsj0 kr. 50, - . S.T .E. 
Ulefoss kr . 20,- A .M. Sannidal kr . 50. - . E.B Kj01ebr0nd kr. 20.
PH . Sannidal kr . 100.- T.W. San nidal kr. 50,-. R.R Krager0 kr. 
25. - A.R . Sannidal kr . 100,-. J.L . Rel/sa len kr. 50,- . P.Aa 
San nidal kr. 50.- F. San nidal kr . 10.- T .T. Sannidal kr . 5,- . A .T . 
Farsj0 kr. 100,- . I.F. Krager0 kr . 50, - . A.K . Farsj0 kr . 25, -. RH . 
Sann ida l kr. 50.- R.B. Sannidal kr . 30.- . 

***** 

SannidC?Jler pa biltur 
Forts. fra side 3 

bilen ble brukt til og av Klaus Torsdal har vi tAtt 
Iflnt ett gam melt bUde som forteller mer enn ord 
hvilken stas det var A dra pA tur med denne nye 
vogna. Hvor reisen gikk henn dennegangen harvi 
ikke ffltt brakt pA det rene, men det var gjerne t il 
nabobygdene og ogsA bortover ti l Skiensfjorden . 
Baarturer om h0sten var ogsa veldig populaare, 
men etter klaarne A d0mme er det ikke det som st~ r 
pA programmet denne gangen . Deltakere pa turen 
har vi tAtt oppgitt til A vaare f0lgende: ved rattet 
Johan Haugom og sittende ved siden av ham er 
Ola Terjesen Dalane. Han med det ene benet pa 
stigbrettet er Halvor Torsdal. Videre bakover 
Bernhard Thorsen, Tor Torsdal, Halvor Halvor
sen Topp, Marie Stene, Kari Ellingsen L0nne, 
Anne Holte, Hans Fjellstad, Olava Svendsen, 
Trine Bratt0. Hansine Halvorsen, J0rgen Holte og 
Tor Bj0rnsvik. 

Er det noen av de gjenlevende deltakere som 
kan huske hvor bi ldet er tatt og hvor turen gikk 
henn. er vi veldig takknemlig for A fA vite det. 

I 1919 hadde Tomas R0nholt sam men med Eilif 
0ygarden og John Aab0e startet transportfirma 
pA Refsalen . I dagligtale fikk da dette stedet 
navnet Bilstad. Om deUe hAper vi A komme 
tilbake til i et senere nummer av Arven. 

M. 

Innsamling 

av Amerikabrev 


Fra Telemark Historielag har kulturstyret i 
Krager0 fAtt i oppdrag A delta i en innsamling av 
Amerikabrev. Vi mener saken har interesse ogsA 
for Krager0. 

I den anledning har vi valgt f01gende til A forestA 
innsamling her: 

Lelf Dalen, Bj"mebyen 74 0 
3770 Krage",. Tit. 81 770 

Fr. Thorbj"rnsen, Rlndebakken 
3770 Krager", Til. 85 286 

For at flest mulig skal fA kjennskap til opp
legget viser vi ti l kop i av brev vi har tatt fra 
Telemark Historielags formann. Trengs andre 
opplysninger vlser vi ti l de to som skal forestA inn 
saml ingen i Krager0. 

Inger Sandberg 
formann 

Til ,historielagene i Telemark 
11975 feiret man 150-Arsminnet for de f0rste ut 

vandrerne tra Norge t il Amerika i nyere tid . Man 
rekner med at tram til Arhundreskiftet fo rlot 
omkring 800 tusen nordmenn landet for A bosette 
seg i den nye verden . Men utvandrerne g lemte 
ikke sine slektninger i gam le landet - brev ble 
bindeleddet me110m de som reiste og de som ble 
igjen. Disse brevene - svaart ofte kalt «ameri ka
brev» - er viktige kilder til utvandringshistoria . 
Brevene holdt ikke bare kontakten med slekt og 
venner hjemme, men de ble ogsA informasjons
kilde tor nye utvandrere. NAr det kom brev fra en 
som hadde reist til det nye landet der vest, var det 
ofte slik av naboer, venner og slekt kom til den 
sorn hadde fAtt brev for a h0re nytt. Kanskje den 
som hadde sendt et brev hjem, tortalte at han 
hadde ffltt kj0pt 640 mal jord for nesten ingenting. 
og at han hadde tAu en avling pA et par hundre 
t0nner med hvete og bortimot hundre t0nner med 
bygg om h0sten! - Det var nok atsk il lig merenn det 
som var vanlig pa en 'jellgard. Eller at han fikk 80 
daler halvAret og dertjl kosten som tjenestegutt pA 
en farm. Det var ikke rart at mange fikk Iyst til fl 
reise nar slike opplysninger ble kjent. 

Det er skrevet svcert lite om utvandringa fra 
Telemark - bortsett fra Andres Svalestuens «Tinns 
Emlgrasjonshistorie 1837- 1907». Litt finnes i 
enkelte bygdeb0ker, men noen samlet skildring av 
utvandringa mangler. Det kan nevnes at fra ei 
fjellbygd som Hjartdal re iste 553 personar i 
tidsrommet 1839 - 1859 - det gjelder stort seU 
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Fier proffsager fra Jonsereds ALT I 
Jonsered 410. Nordens letteste proffsag. 

Betydelig lett ere og M0BLER
mindre enn noen 
annen proffsag, og 
veier ikke mer enn 5 
kg - komplett med 
sverd , kjede, elvar
me i hAndtaket, og 
vern mot til bakek ast. 


Lett og behagelig A arbeide med 

p .g .a. vekten, og tordi den gAr sA mykt, Forneyde kunderstille og uten plagsomme vibrasjoner 

Sammenllgn Jonsereds 520 SP med den beste i bygd og by er 
sagen du kjenner! 

vilr beste garanti Jonsereds 520 tAler 

sammenligning med 

de fleste and re mo

torsager. Sterkere, 

Iettere og bed re 

avvibrert sag skal du 

lete lenge etter Jon

sereds 520 SP skal 
 OTTAR 
du dertor sammen

ligne med de aller 

beste i 
 BRYNEMO 

Sannidal Bilverksted M0BELFORRETNING 
Til . 85 300 Ar0svingen - Krager0 - Tit . 036 - 85219 

Sprel/ende fersk arret 

kan De fa has ass 

3790 HELLERing og bestill- tlf. 852 69 

NILS JONS 
MATSENTER LAVPRIS-senter 

Sannidal 

I 

hovedsoknet, og det er ikke li te nar det etter folke
tellinga 1865 var 1153 mennesker i bygda! 

Telemark Historielag vii na torseke a komme i 
gang med en st0rre innsamling av amerikabrev. 
Det er tanken a komme i kontakt med folk utover 
bygdene og i byene som matte ha brev tra 
utvandrere . Brevene vi i bl i kopiert , eller hvis noen 
vii g i dem til H istorielaget som gave, vi i de bli tatt 
godt vare pa . A ile brev vii inntil videre bl i arkivert i 
Fylkesbibl ioteket pa Uletoss. Det er meningen a fa 
samlingen tryk t med ti da. Vi vii ha bade gamle og 
nye brev, gjerne t. eks. brev tra mellomkri gstida. 
De er like verd itulle tor en lokalhistoriker som brev 
tra forrige arhundre. 

Vi vi i derfo r be aile i Telemark om a vCBre med pa 

denne innsamlinga. La oss fa en skikkelig samllng 
av brev som kan nyttes i bygdebeker og i en sterre 
sammenheng, som f.eks. en unders0kelse av 
utvandringa fra Telemark. 

I deUe arbeldet ensker Telemark Historielag A 
samarbelde med de lokale hlstorlelagene. I ferste 
omgang vII vi gjerne fA beskJed om hvllke lag som 
er Interessert I avere med (vi haper del blir aile!), 
og vi ser gjerne al dlsse lagene oppnevner en 
KONTAKTPERSON som kan sta I forbindelse 
med Telemark Hlstorielag. 

Med i?ilsen 
Clau , Krag 

forman n 
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Husqvarna 133 
- ny, roligere og lettere 

Ot'fI ftyf' Husql/dlr,J ~J $ vLbrf?r~r og st:!yer Inros Det1e 'lIst! ' en lest Stat12n:; 
IIty,,: of ':) '.'f'! nr"H I SV(~ · ·gt tl ~r fwplilt1 HVd delte Iyr Hll{Jf'r en I,mg 

arbe1c\,d.)g J ~ ~or:('f1 IJf'l dLdJ~'lt 'VII 
V"d ~ Oke ."unden nw 110m I.n' 

nf, rnnlnr, har fTlJn f~ tt 
p!J\ '; 111 fin re1l.;', ~ gUfl ITI I 
('lnrr'(ln~l?r ~om 
r l "llt'JI"n:r \ It'r..t"If'ff I r

" . ~'UfPP. 

SA ID L 
og 

S ATfJY 
SABA K 

II 11'11 VI 1(1 

U~~y~ .11 Hu~ 
ilV 1m 1 11'1' /y (i 
1\1\>'1 url\l l'f lUll 
f>t. 'iJ"llllll}; vt"d ~ \JlllJl~rJ 
l,) ? rkwt < IHItI!r'r fl"'rrllf Jr l.\ir]JollfP'1I1 rll!J~' illll1i:tH.! tJI: wrr )i'fd 'rup'-r 
' ·UII!/" for UIIU,. 
v~ "~!I' du nt ('I) (~di:l" :~:, (hi hdl!. ; tlt-,llf'1 'JI}t,i .dlll ) . ;" t ~ 01 , ~O 
HlilltJrl" .IL IY} 
lJLF'>\ k;IVt'Cj r lll~.t11" - r til ,q,,·,,1II.11 ~ ~ /"'1 ldt . Jl\ OJ!I' I 'r~J 'J"'l r ''''V·t~ 
I1lklu'~''''t ....vl"rrJ 0H II 1'111 I 
K llnl ~ n r), II (j. till 1 IInll"I> 0', ~~1 

(9) Husqvarna ~ 
Motorsagekspertene. 

Carsten Bakke A/S 
3766 SANNIDAL 

Telefo n : 036 / 86025 . 036 / 86079 

St0tt nrer

butikken din! 

Berg Landhandel 
Kj"lebrend - 3766 Sannidal- TIt. 85147 

Historien gjentar seg 
na som '0r! 

DATSU 
- et fornuftig va/g 

Tilpasset den moderne bllkjopers krav 
til "konoml, driftssikkerhet og 
kJ"rekomfort 

LINKJENDAL 
BILFORRETNING A/S 
~ 

N:Uitm $annldal - Kragers 
~ 

Tit. 
86065 

Sannidal L 
Landhandel Kj0tt og kolonial 
Tlf. 85257 (~-:;) 

Lavt prisniv8 
':'1 I. i 

• All i dagligvarer • Yarer bringes 

• Varekj.ring TIt. 84145 

Utforming - tryk k: Veslmar-olfsel Krager", 1981 


