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Sn0en kom t idl lg dette Aret, 1881. Ved Hel ga
messlid lavel sn0en ned og ble til meins . Isen e
var ikke si kre, s~ del var som de sa: «B edre fl
krok e enn ligge i og rope». PostE!n fra Brevik
blei st adig fo rsinka og bonden p A Mo hadde
mang en slitsom tu r med posten over
0sterhol tha ia. Veien e va r framkommelige etter
bmytinga. Fra H0y myra t r~ kk a mannfolk a vei
med trug ned til Fikkj ebakke.
En liten inntekt h adde folk i skauen ved sid a
av hogst. De skanta nagler til skul ene sam blei
byg d pA verv ene ved Kilsfjorden . Nfl var del leH
& dra lassa ned til ve ien .
Det var mye sam sku lie stellast I ii ju l. En h0rte
grisan e sk reik n Ar de fe kk 0ksehamme ren i hue.
Det var fyrt opp i bryggerhuset . Blodet blei
tappa BV gr isen, og han blei ska ll a i varmt vann.
Inn m al og tarmer blei tatt vare pfJ t il p0lser. Det
sk ull e lages sylte og rul l. Flatbr",d, lefse og
potet lompe skulle bakas. De var heldige sam
fekk Anne Jam bakrnyra til A bake, ho var en
mester. Ann e hadde en hofteskade, men ho 10k
seg godl tram pA et par staver am kvelden over '
L0kkleiva.
f-.
Ail e b0tt er og t rau ble ! tatt inn i brygg erhuset,
sku ra mad sand og gr0nsApe. ln ne blei det gjort
rundreint. Seng ene fakk skifte BV harrri.
Mot vegg dy r bruka de reintan n (Chrysant- Ii,
hamum vulgare) sam da 5 10 kokande van n ovar. .1'
Golvene ble i skura med sand. Det var et slil, duo
Ikkje ain nagl e mAla. Fin h akka einer bl ei st r0dd
pfl gulvet, og nAr det brant tyri pA peisen bl ei det
god lukt i stua.

Julekvelden sette de ein slor st am p i fj0set
med varmt vann . F0rst bada husbondfo lket, sA
ong ane og ti lsisl leneslefolka. De slo av det
sam flaul oppA 09 fy lle ett er med varmt vann.
Ju leband blei satt opp pA IAvebrua. Kr0ttera
fekk litl ekstra til jul. N~r kj erke klokk ene ringte
jula inn i femt ida kom aile inn i st ua. De fekk seg
en skjenk. «Far kj0pt e jam t ei flas ke brennevin
Iii jul», sa ein fra H0Ymy ra. Del var ikkje rA d med
sli kt ellers.
Fo lk hadde begyndl A ta inn ju letre na. Det
bl ei pyn ta med Iys. Mor st0pte Iys. Ho var snar
lill'i dyppe i den smel ta talgen og trekkeopp att.
Dyppe og trekke opp al t i ett. «Me mA sltte
Forts. si de 11 .

Fra redaksjonen
F{!Jr utsende/sen av en ny «Arv» kan situasjanen for
ass i reda ksjanen nmrmest sammenlign es med
stemningen blant skuespillere bak kulissene foran
en premiere. Hvardan blir produkte t mattatt? Har
vi forberedt staffet nok, har vi valg t ut det rette, blir
de r presentert pa en riktig mate, er det nae vi har
glemt, stoff sam burde ha vlBrt tatt med nettopp i
. dette nummer o.s. v. A lt delte er de t app til leseme
a avgj{!Jre og a si sin mening am.
Hittil ka n vi g lede oss over at det har viBrt mange
godord a h{!Jre og vi far afte s{>{!Jrs mal ;ra fo lk om
nllr de kan vente et ny tt nummer av A rven.
Nil har vi da den glade a kunne presentere det 3.
i rekken og moo 16 sider. dermed begynner de t
h/elpe seg litt i samlepermene, som vi hAper riktig
mange benytter. Det sc1liksom satmstes/{!Jst ut da
vi den 25. juni i tlr heftet inn det f{!Jrste eksemplaret.
Det hjalp seg noe 6. oktober da nummer 2 var pa
plass og nil skulle vi da ha 1. argang kampett.
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Vi nmrmer oss jul. Vi er midt i f{!Jrjufstidens
hektiske ja g. En tid sam men neskene har gjart til
en matrlalismens he ksedans med glitter ag stas.
Kunne «Arven» VlBre et lite bidra g til minne om
fame tiders pA mange mMer kummelige farh ald,
sett med yare oppstressede {!Jyne og samtidig
minne am at det finnes st{!Jrre verdier enn
langdistansraketter, atom bombe r, narko tika og
sta tussymboler av ullke slag. Ja gj{!Jre sift til at
«sj{!Jlv um fedrene ser aft pa j ordi, dei kan kjenna
sitt folk og sift /an d» ja da ville mye v;;ere oppnadd.

a

Med disse linjer vii redaksjanen fa takke vare
annons{!Jrer og bidragsy tere og samtidig fa {!Jnske
aile vMe lesere en riktig god jul ag et fredfy /lt godt
nytt ar.
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Hilsener Ii Arven
OgsA denne gang her vi den g lede A ku nne
gjengi et par brev som vi har mott att vedr. vArt
meldingsblad. Det ene er fra Telemark
Fylkesblbllotek og det andre fra redaksjonsekre
tmren i Land slaget for bygde og byhistorie. Som
en ser er det positive og hyggelige reaksjoner, og
dette er vi selvsalgt b~de glade og takk nemmelige
for.
TELEMARK FYLKESBIBLIOTEK

Ad. Sannidal H istore lag - Meldingsbladet
«ARVEN»
Vi takker for de to numrene BV meldingsbladet
"Arven» sam vi har fAtt t ilsen dt. Vi synes det er et
1int tiltak, og vii svrert gjerne fA tilsendt nye
nummer BV meldingsbladet. Vi er og sA interessert
hvis det er andre skrifter dere gi r ut.
Skrifter som blir utgitt lokalt, sam f.eks.
jubileumsberetn inger og Arsskrifter for lag og
foreninger, er det ofte vanskelig A fA tak i for
biblioteket. Vi er interessert i A fA tak i dette for AfA
vAr lokalhistoriske sam ling mest mu lig komplett.
Med hi/sen
Lillian Nlissen
bibl ioteksjef
Signe Hansen

Helman - Organ for Lands/aget for bygdes og bys
historie, vitenskapelfg tidsskrift for lokal og
regional hlstorie.
Redaksjonen har tAtt tilsendt historielagets to
ferste meldingsblad, fra Landslagets formann (nA:
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Nil er det nil engang slik at det ikke er
kvantiteten, det store ruvende som teller.
Kvaliteten ar det avgj{!Jrende og det er nettapp det
som skaper spenningen i redaksjonen. Har vi gjort
et gadt valg. Har vi presentert noe av varig verdi?
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F0rsteamanuensis Kjell Haarstad, Historisk
InstitutVUN IT).
Siadet virker velred igert og interessant. Oet vii
bli gitt en ka rt o mtale i vArt tidsskrifts spalte «Inn
kommet litteratur,.. Redaksj on en er ikke kjent med
at akku rat denne forme n for publikasjon av lokal
historisk stoff nyttes andre steder. I ag med at aile
husstander i bygda nAs, virker dette sam en
gunstig mAte A stimulere interesse og engasje
ment for fort ida pA.
Det er vel kanskje 0konomiske forhold sam i
f{!Jrste rekke vanskel iggj{!Jr sli ke tiltak rundt
omkring. Det hadde imidlertid utvilsomt vcert
{!Jnskelig am flere lag kun ne sett seg i stand til A
form idle lokalhistorisk stoff pA en tilsvarende
mAte.
Venn lig hifsen.
Amflnn Klelland
redaksjonssekretrer
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Gaver til Arven

I

Frs vAr kasserer har vi fAtt denne listen ove r gaver til
-Arven... VAr hjertli gste takk t il bake.
K. L. Kj0lebn.lnd kr. 50,- . K. K. D. , Kil kr. 30,s. J. " .
Holtane kr . 50,-. K. D., Sannl dal kr. 25,-. M. .,
Merkebekk kr. 100,-. I. og L. M., San nldal kr. 50,-. S. S.,
Kil kr. 30,-. M. J. 0 ., J0randsberg, Kra ger" kr. 50,-. A. D.,
Kj"lebr"nd kr. 30,-. P. L. , Helle kr. 30.-. S. E., Kil kr. 100,-.
T. H., Kil kr. 50,-. A. M. E., Kil kr. 40,5. E. K., Kil kr. 20,-. A.
H., Holtane kr. 50,-. H. og J. T ., Kil kr. 50,-. H. H., Kil kr.
50,s. T.L. R., Vadfoss kr. 25,-. J . og K. T., Kil kr. 50,-. K. L. ,
Sann idal kr. 50,s. E. L., Heg land kr. 30,s. T. B., Vadfoss
kr. 100,5. G. B., KII kr. 20,-. N. G., Sannidal kr. 100,-. G.
E., Kil kr. 50,-. N. E., Kammerfoss kr. 25,-. J. K. V.,
San nidal kr. 50,5. Sannidal Husmor!ag kr. 500,-.
H. og E. H. Marnadal kr. 50,-.
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Litt om skolekretserog
skolehus i bygda
«i gamle dager»
Oet var man ge sko lehus, jeg har kommet til 13.
Og de el dre som jag har snakk et med, husker
utrolig godt fra skoletiden , og vii svrert gj erne
prate om den tiden. - Men till! begynne med vii 'II
gA svrert langt tilbake i ti den.
I gam le skrifter ser jeg at fra 1860 var der
omgangsskole i bygda. Men det gikk ikke lang tid
f0r arbeid med A fA by gd skolehus ble satt i gang.
Jeg tar med ..InstruxlO fra den f"rste tid en.
Paragraf 5: B0rn ene in ddeles efter deres ku nd
skab og utvikling i avdelinger der kunde s0ge
skolen samtidig e"er til forskj e" ige t ider. B"rn
enas plads inden hver avdel ing bestemmes,
saavidt mul ig efter deres al de r. Opflytting i en
h0iere avdeli ng der i regelen kan finde sted en
gang om aaret efter samraad med sognepresten .
I paragraf 6 heter det: Orenge og piker rnA ikke
sldde om hverandre, men anvises forskjelilge
pladse. - Det skal paasees at skolevrerelset hoi des
rent og o rdentlig, samt saavidt mul ig jevnlig ut
luftes. Ved at straffe de ulydige b"rn der ikke efter
gjentagne advarsler forbedrer seg, kan legemlig
tukt finne sted, men altid med sj0nsomhet og sin-

di ghet. Og grun nen for straffen bfir A inf"re i
skoleprotoko" en.
Paragraf 9: Undervisningen begynner og slutter
vmr dag med oonn og psalmesang. Om utgiftene
til skolen skrev kommisjonen . • 1 dag har skole
kommisjonen gjort et I"selig overslag over skole
vesenets utg ifter for det kommen de skoleaar og
det viste seg at det ville bel"pe seg til en sum BV
700 spd. Oet var dem som synes dette blev en alt
for kostbar historie, men det var ogSi'l dem som
ville ha enda mer til skole.
SA fAr vi flytte oss langt trem i t iden, og det var
skoleh us vi skulle skrive om . Begynner da vest i
bygda pa Sundb0. Her var ikke sA mange elever,
sA jag tar med de gArdene de korn fra. H"gsli Brlltvansdal - Undkj en - Lindkjendal - Stene FosterAren - Sundb0 - Tellefs. Det varskole6 uker
om vAren og 6 uker om h0sten 6 t imer hver dag.
Elevtall et varierte jo noe med ca. 20 elever. Detvar
jo gjeme store barneflokker i aile hjem pA den
tiden. Skolen opph"rte omkring 1940 og ble revet
da den nye E 18 kom .
SA tar vi turen til det avsidesliggende 0ifjell,

Gammelt bllde fra Are skole.
,
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men skolehus var her, nevner noen av stedene
elevene kom fra: Strat - 0ifjel1 2 - AnsteinsbrAten
Dalen - Eie. Skolen varte ogsA her noen uker vAr
og h"st. SA har vi Lindhelm sa m var egen skole
krets fra 1890 med 2 deIt sko le og opptil 40 barn
som kom fra de nlBrliggende gArdene. Grensen til
Kj"'ebr,,nd glkk ved Limoen. Her var god plass pA
denne skolen og jeg har mange ganger V<Brt der
pA Mets sto re h"stbasar.
Kj,,'ebr0nd fikk sitt skolehus I 1876. I 1898 ble
skolen utbygd og ordnlng mad l<Brerinde for smA
skolen - skolen var2 delt. Hervar det mangeelever
som hadde vel dig lang skolevei til dels pA dArlige
veler. Det var nok ingen varm skolebuss A krype
Inn I.
SA kommer vi tit Mo skole, der var skolen en tid 4
dell. SmAskolen holdt til I "KjlBrkestua,.. Her var
mange elever. lengst vei hadde de vel fra
Brynemo og ~je ll myr. Elevene nedenfor Tangen
grenset t il K,I krets. Jag kommer pA en liten
hlstorie sam viser strengheten i den tiden. 3 jenter
med lang skolevei hadde en dag I ett forrykende
sn0VlBr funnet pA AgA I knebukser til skolen, men
l~reren sendte dem hjem igjen for A ta pA seg
skj0rt. Sko!en-opph"rte i 1962. Mo Vel holder
huset pent i stand.
SA har vi Kurd,,1 skole, den ble bygd i 1885. Her
var ikke sA mange elever og fra 1932 ble sA barna
overflyttet til Farsj" eller Holtane skoler. Skolen
ligger vakkert ti l ved vannet - nedenfor gArden
Fredhelm.
Oat er litt vemodig A gA og se pA sAn ne nedlagte
steder, synes jeg ser barna i glad lek pA de smA
skoletomtene.
Holtane skole ble bygd i 1876. Skolen var 2 delt
og hadde noks! mange elever. Barna ira 0vre
HeglangsgArdene gikk hit og fra LauAsdalen. Der
pie bY9~ ny fin skole som nA er tatt i bruk til smA
skole. pI samme tid fikk Farsj" sin skole. Elva
delte skolekretsen med- FloTtane. -I 1925 ble her
bygd IlBrerbolig og lekaplass utbedret.
Og sA i en lun vik ved Hullvann finnervi at godt
bevart skolehus. Elevtal/et skiftet svert I Hullkrets
og I 90 Arene var der sA fA barn at en ikke kunn~
holde skole. De st"rste barna mAtte nA gA til Farsj"
skole og de minste fikk tillateise til A gA pA Br,,'''s
skole (som herte til SkAt0Y). Sannidal mAtte da
bane de utgiftene sam dette bla forbundat med.
~en da barnetallet igjen "kte, kom skolen igang
Iglen til 1938.
. SA flytler vi oss til Kammerfoss. Jag vet sVlBrt
lite am denne skolen. Og i 1890 ble det besluttet at
der skulle bygges skole i Vadfoss. Og 11896-97 blir
sA skolehuset bygd i N"kkeldalen, og elevene fra
kammerfoss skole ble nil flyttet dit. Skolen i
N"kkeldalen ble kalt Aar" skole, og den ble 4 delt
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med 36 ukers undervisning I annen avdeling og 24
i f"rste avdeling. Den gamle skolen i Kam merfoss
blir nA stAende ledig, og flere vii gjerne kj"pe den.
Kammerfoss indremisjon b"d 500 kr. for den og en
privat kj"per 600, men skolestyret bestemte at
skolehuset skulle flyttes til Aanevika. Og skolen
kom igang omkrlng 1900, der var ca. 16 eleverog
12 ukers skole Arllg.
Der holdes hvert Ar en stor ju let refest, hvor folk
kom fra Vadfoss og Kammerfoss. SA Nils l<Brvika
sam var ferjemann over elva hadde full jobb, det
kostet 15 "re pro person.
Juletrefestene som ble holdt pA de fleste
skolene, og sA 17. maifeiringen var de store
baglvenheters dager. Og sA hadde skolene en
plantetur om vAren og ski og skeytedag am
vinteren.
.
SA nevner jeg Kil som siste krets. Det var her jeg
opplevde aile mine herlige barne og sko ledager,
og jeg var sA glad i frk. Nyh us og l<Brer Nossen. I
1885 hadde Ki l skole 90 elever med 40 ukers stor
skole og lererinne t il smAskolen og hAndarbeids
undervisning for jenter. SI"yd ble innf0rt for
gutter. Vi var 18 elever i mi n klasse. Jeg og aile
mine 8 s"sken gi kk aile Ar for IlErer Nossen. Jeg
synes skoletom ta var sA stor den gang, nAr vi slo
ball - leika fryk ter - eller jeppa pinne - am vinteren
aka vi pA skolefjeliet elier bygde sn"festninger.
Kan ikke huske at vi hadde noen juletrefest pA
skolen. Men vi hadde s"ndagsskolens juletrefest
pA bedehuset. Synes ennA A fornemme forvent
ningen, nAr vi gikk opp ishuskl eiva. vannkjemma
og fine - vi jentene i nye v<Brkenskjoler, som Trine
Bratt" hadde sittet pA kvisten i OksebAsen og
sydd, og beks0msko fra skomaker Karlsten. "Vi
hadde ikke berenett med fin sko".
Og :orventningen ble ikke mindre nAr vi
kommer inn, og pA en krakk fAr se en sinkb"tte
med vann og en lan g stang med en svamp Pet Det
var brannslukning i fall det sk ulle bagynne A
brenne fra de levende Iysa i all papirpynten. Og sA
start fuftreet var med stjerna i tappen og
glasskuler. Det var selve treet som var midtpunktet
i den tiden. I vAre dager pyntes det med glitter 
girlandere og Iys bAde ute og inne.
Men am skikkene forandres sA er julesangene
de samme sam bUr sunget av lyse barnestemmer i
glad gang rundt juletreet, den gang sam nA.

H.B.

******
Sannldeler pi blltur 11920

I nr. 2 av A rven hadde vi et bilde av en biltur i
1920. NA har redaksjonen fAtt oppgltt at denne
tu ren gikk til B" i T"rdaf. Den guttungen som ogs!
var med pA bildet var Jon Torsdal, s"nn av
Severine 09 Ole Torsdal i Kif.
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Husenepd SannidalBy"gtktun (1J:

Kvernhuset
'ra Seteren
et av de '"rste hus

pa

Bygdetunet
Et av de ferste hus som ble flyttet ti I Bygdetunet
var kvern huset fra seteren ved Waasje.
Tande had de begynt A ten ke pA om det fantes
gamle hus i bygda som ku nne flyttes til
Bygdetunet da Kn ut Waasj0 gjorde ham
oppmerksom pA kvern huset pA Seteren . Det
viste sag at deUe var godt vedlikeholdt og at
eierne Olette og Lars Svendsen Hei mdal var
villige til A gi det til Bygdetu net.
H0sten 1949 ble det bestemt at en sku lle gA i
gang med flytt inga, og Waasj0-karen e lovet A
stA for dett e. Fer sn0en kom var huset revet,
temmerstokkene merket og alt gjort fe rd ig, og
pA nyAret, og pA fi nt vinte rfere foregikk
transporten .
En mette med hest og slede fra he Ie grenda, og
alt kom fram pA dagen. VAren 1950 ble sA
kve rnh uset satt opp av de samme karene som
hadde revet det, og det er blitt et verdi fu llt hus
der det nA stAr.
I Sannidals- boka stAr det at Susanne g. m.
Seren Nilsen Stea fikk Seteren u. Waasje som

L itt av hvert
Det kommer fra tid til annen forespl2lrsmel til
redaksjonen om hvor mye det koster A abonnere
pA Arven. Til det er A sl at forele pig har vi ikke
funnet A gA til en fast Arl ig pris. Vi vill e da v~re
bunnet til A gi ut et visst antall nummer og etter
som vi fremde les befin ner oss pA forseksstadiet
harvl vlsse problemer A strl med, bl.a. dette med A
skaffe tilvei e tilstrekkelig stoff. Der er ri ke kl lder A
0se av bare vi fAr organisert det hele. For A aktivi
sere sA mange som mul lg om A komme med ti ps
og fremfor alt skrive. VI er forvlsset om at der
flnnes mange pen nfere kv lnner og menn I
Sannidal som kan gjere en fin Innsats pA dette
omrAdet, og vi kan mad glade konstantere at der
nA er en vlss tendens I positiv retnina.
·,n-iitil vldere I alte fall, rnA vi be om at folk
benytter sag av vArt postglronr.· 5347729 adr.
-M-eld-Ingsblad. Sannidal Historielag, og gir det de
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arvelodd, og en regner moo at det var S0ren
som bygd e kvernhuset. Det kan da v ~re ca. 150
Ar gammelt. .. Kvenna,. var i bruk sA sent som i
tjue-ara.

- e.
selv mAtte finne passende. La oss skyte inn at
hitt il har det gAtt over all fo rventning, noe vi er
veldl g takknem lige for. Ja det kommer til og med
noen r iktig op pmuntrende bldrag til Arven. Det
siste solstreifet var en gave fra San nidal
Husmorlag pA hele 500 kr. Hjertelig takk.

DUGNAD
GJORT pA BYGDETUNET
PA ettersommeren her det bl itt lagt en jordkabel
frem ti l Heglandstua og liI I0a pA Bygdetunet. Det
er bl itt montert ..nesten usynlige» stikkkontakter i
hvert av husa sA om sku mri ngen faller pol kan en
benytte seg av vandrelampe.
Videre sA har Ole Waste I tAtt spreyta port
stolpene, takrennene og badstua med Bernakre sol
de er blltt rikt ig brune 0 9 fi ne. Nye fundament til
flaggstengene er ogsA kommet pA. plass. Stort sett
er alt dette uttert pd dug anad.
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«Vete an

s»

finnes deiSannidal
Ja heldigvis. T ar vi en tur pA Bygdetunet finner
vi f lere stykker som har vrert ibruk til mange
formAl.
F0rst og fremst H eg landstua. VAningshus i 2.
etg. F0rste etg. fra ca. 1650, 2. etg . pAbyg d ca. 100
fir etter.
H uset er typisk for bygda her. Det er et stil rent
hus og vi har mange hus i samme sti len .
Tar vi en tur pfi Vestbygd a - ti l Kj01ebr0nd - til
o mrAdet ved San nidal stasjon - T yvand- gArdene
eller til Farsj0 og VAsjebygda, ell er nede i K il ser vi
store pene hvite 2. etg. hus.
Dette er "Veteranhus» som det kan 10nne seg A
ta yare pl! .
Innven di g kan disse husene modern iseres til
dagens bol igstand ard, men utvendig b0r de fA be
holde sin gam Ie stil med sm Arutete vind uer, r0de
taksten 09 stAende panel.
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F0rst er det en historisk omtale av West-Kill. SA
har cand o mag . Morten Krogstad en omtale av
bebyggelsen med foto av stedet i d ag. Senere har
tegneren 0ivind Hansen laget en montasje som
vi ser hvordan han te nker seg stedet i restaurert
stand .
Vi lar art ikke len og blldeserien tale for seg selv.

'''$

Finansiering
av istandsetting
I tlllegg til .teHe Ira Rlksantlkvaren og fra
kullurrlildet, tin. del I dag ogsA mullgheter for'
oppla 16n gJennom Husbanken, og ullke former
for dlrekte stette som kan nyttet tlllstandseHelse
og bevarlng av eldre hut.
BELANING:
LAn til istandsetting av gam le hus kan man fA pA
van li g mAte ved henvendelse til en bank. Det vi i da
bl i tatt pant i hu set etter takst. LAnets str,melse er
avhengig av forskjellige forhold, men mer enn 75
80% av IAnetakst kan man ikke regne med.
Husbanken gir normalt ikke IAn til utbedring og
Istandsett ing av eldre boliger. Unntak fra regelen
er dersom det dreier seg om uf0re el ler mennesker
og fam ilier med srerlige sosi ale behov. Rent unn
taksvis kan Husbanken ogsA yte utbedringslAn ti l
enkelte hus, men bare hvor utbed ringen har
i nteresse ikke bare for eieren eller beboerne av
den aktu elle eiendom, men ogsA for 10sning av
andre problemer i str0ket. En slik mer almenn
interesse kan gj elde bevaring av bolighus som har
ant ikvarisk interesse.
S(2JKNADER OM UTBEDRINGSLAN:
S0knader om utbedringslAn fra Husbanken gj0res
gjennom BoligrAdmannen eller dersom denne
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Vi har fMt lov A gjengi en del av en art ikkel som
stod i «Nye Bonytt» nr. 8 - 1976. Artikkelen tar for
seg begygg el sen i Kil.
Den omtaler srerlig ..TinggArden» og bebyg
gelsen langs bryggene.

Det vises ogsA til artikkelen som omtaler
oc Finansierien av istandsetting" Som gjelder eldre
bevaringsverdige hus.
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ikke fi nnes, gjennom kom mu nen. Sp0rsmAI
vedr0rende husets eventuell e antikvariske eller
kultu rh istoriske verdi avgj0res av Byantikvaren
ell er av Fylkeskonservatoren .
Det vii bli tatt pant i eiendommen etter takst som
mA godkjennes av Husbanken. LAnet vii kunne
dekke opp til 90% av rimel ig anslAtte kostnader
ved ut bedringen.
EGENKAPITAL:
LAnes0keren som oppnAr utbedringsl{\n fra Hus
banken, men som ikke har mu lighet for A kunne
dekke den n0dvend ige egenkapital, vii i en del
kommuner kunne fA IAn av kommunen av
IAnem id ler som Husbanken st ill er til disposisjon.
BOST0TT£:
Bost0tte kan ytes dersom husstandenes faktiske
boutgifter overstiger det som ut fra inntekten
anses for A vrere en rimellg boutgift for
husstanden. S0knad om dette skjer gjennom
SosialrAdmannen eller ved henvendelse til den
kommunale husnemnd.
TlLSKUDDSORDNING:
Eldre, uf0re og mennesker eller familier med
scerlige sosiale behov ka n s0ke om tllskudd til
ut bedring og istandsettingsarbeider. Det er
adgang t il Autbetale maksimum 6 000 kroner per
Forts. side 12.

7

• • Ikke langt fra Kragerlif, rett nedenfor den gamle E
18, Ilgger Kit P6 .'utten BY 150O-tallet yar West-Kill, com
del hel deng8ng, den st"rate utsklpnlngshayn for
t"mmer ITelemark. Derlo r ble del ogd et admln IstrallYl
sentrum, hYor bl.a. toll boden 16. P6 1600-tallet yokste
Imldlertld Kragers frem, flkk byprlYilegler og oyertok
80m sentrum I denne delen ay fylket.
I tlden frem til v6re dager har KII oppleyd man ge slags
epoker. Trel8steksporten holdt seg en tid og trakk med
leg en del foredllnglvlncsomhet. Ellers har det Ya:lrt en
god del bergverkldrlft og Iklpsbygglng I omardel Men
den meat hektlske epoken oppleyet KII p6 slutten BY
1800-tallet og mad oppblomstrlngen ay sklpsfarten og
den halardle.e Iseksporten.
I dag beatAr KII BY omkrlng hundre hUB. De IIgger
fornoldlvls spredt fra stranden og oppover KII-gryta. De
fleste husene er BY tre og er bygd I perloden 1830 og
frem til mellomkrlgstlden. Det mest Interessante partlet
er husrekken langs bryggen. Her IIgger «TlnggArden»,
10m ble bygd omkrlng 1820. Vldere langs bryggen og
bak ..T1nggirden.., flnner vi det alt vesentllge 1800-tal/s
bebyggelse, sely om mye ay den har gJennomgAott store
forandrlnger•

• Ti nggArden.. har vre rt det mest markan te
arkitektoni ske innslag i K il helt si den den ble
oppfert. Bygningen er i empire-stH, 2 1/2 etasje
med halvvalmet tak. Den ferste tiden ble den brukt
som bolig . Siden har huset vre rt ben yttet til de
forskjelligste sysler: bl. a.len smannsgA rd hvordet
ble holdt ti ng, lokaler fo r fo rbruksforeningen,
telefonsentral og visstn ok ogsA " moteforretning» .
Under krigen ble ferste etasje tatt i bru k so m
snekkerverksted, og i dag er huset igjen bo lig 
men riktignok bare en del av det.
Vedlikeholdet av "TinggArden» har vert meget
dArlig, men huset kan reddes fra f ullstendig forfall

It

ved en rask istansettelse. Det er privateid, og det
kan synes som en sto r o ppg ave A sette igang et
sl ikt arbeid for privatpersoner, men det ber kunne
va;re m uli g A hente en del lokal st0tte for et slikt
restaureri ngsprosjekt. Dessuten f ins det ogsA
fo rskjellige statlige og kom munale st0tteordnin
ger som b0r under~kes , syselsetti ngsmidler,
mid ler f ra Aiksantikvaren eller ogsfi kulturrAdet.
ocT inggArden» sk ulle ha aile muligheter til A bli et
levedyktig Veteranhus .
Det inntrykk man fAr n-Ar man i dag runder
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Tegnerens ;orsl8g for bryggeomrlJdet i Kil.
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odden 09 ser Kil innerst i fjorden, er ikke sta rt
fo rsk jellig fra det sa m meJtte sj0 mennene nfl r de
kom inn pfl seilsk utene ved Arhundreskiftet. Kil er
blitt spart for uheldige bygningsmessige inngrep
som har 0delagt sa mye for mange and re
smAsteder rundt omkrinQ i landet. Det sam ofte
har skje dd er at bygn ing'er av tremmed materiale
og i en helt forskjellig mAlstokk, har fAtt en
vil kArlig og uheldig plasserin g i mil j0et. Men i Ki l
ligger husene i dag start sett slik de har gjo rt
tid ligere.
NAr vi har tatt for ass «Ti ng ga rden» sam et
fremt idig «Veteran hus" , er det ikke bare for Ii vise
at det dre ier seg am en bygningsmessig ress urs,
men ogsA fo rdi «Tinggfirden» sam enkeltbyg ni ng
har slike kva liteter at den kan gjes res
retningsg iven de for uttorm ingen av resten av
byg ningsm ilj0et .

neren h ar

n b/i m ot

S/ik " TinggArden» sar ut i dag.

NAr det gjelder de enkel te hus i Kil, sA. virker det
sa m om man mange steder har mi stet grepet pa
hvordan de skal bevares og vedli keho ldes. Dette
kan komme av at man rett og slett ikke har tenkt pA
dette som noe p roblem og dertor har arbeidet
etter vil kA rlig skjesnn, eller at man har vre rt for
dArlig informe rt am hvordan sli ke probleme r kan
10ses.

avslut ning av bebyggelsen langs bryggen. Det har
tid ligere ligget et noe st0rre saftakshus her, sam
neppe ha r vrert nyttet som bo lig. Dette huset harvi
gitt utformimg pA grunn lag av hus (D), sam etter
det vi har klart A bri nge pa det rene, rnA vare et av
de eldste en-etasj es husene I Kil. Dette huset har
blant annet en o ri ginal em pire- in ngang fra
baksiden.

Hvis vi tenker oss (8) «T inggArden» res taurert i
sin stren ge empirestil, ville det fA ko nsekvenser
for de 0vri ge huse ne. «K omm unehuset» (C). som
na domine rer stedsb ildet, vii bli mindre
i0yenfallen d.e . De n utvi dede arken og tilbygget pA
h0yre side, vii virke enda mer malplassert.

P!\ tomten mellom «Tinggarden» og «Kom
munehuset» IA engang Ei lert N tlsmundsens hus.
Det ble solgt til Krager0, akkurat sam den gamls
to llboden, sam nA IIgger ved rAdhuset. Disse
husene kunne vane retningsgivende am man
sk ulle {IInske A begygge denne tomte n. PA den
an nen side er dette et velegnet sted til A komme
ned til sJ0an.
NAr det gjelder det neste huset (D) , sA erdet her
allerede gjort endel o<veteran-arbeid. Det er at
laftet t0m merhus som engang har fAtt et ti lbygg pA

Vi vii fores la at " Kommunel'lu set»tilbaket0res til
et mer opprinne li g utseende slik vi finne r det pa et
gammelt fot09rafi i bygdeboka.
PA to mten til ven stre for «Ti nggarden» har vi
valgt A legge et en-etasjes bol ighus (A) som en
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h0yre side. Eiern e har byttet ut de gamle vinduene
med nye I sam me utforming, lagt r0d, krum , stein
pA taket og beholdt den gamIe, utvendige
panelen . Huset- hadde tidligere en gjennom
gAende ark, men arken som vendte mot sj0en er I
sin tid blltt 'jernet. Slik er husets op prinnelige preg
i det alt vesentlige bevart. Neste skritt kunne
kanskje voore A gi huset til bake den gamle fargen
- etter all sannsynlighet r0d-brun.
I det siste huset, -Heimlylo (E) - ogsA et
t0mmerhus - er det tydelige spor i stokkene etter
tidligere latti ng, sA materialene har trolig voort
nyttet i et annet hus tidligere. Akkurat som
nabohuset er dette ti lbygd I den ene siden med en
«mondul.. 09 har fAtt pAbygd en ark. Det er ogsA
gjort store forandringer pA vinduene I huset bAde
nAr det gjelder utforming og plassering. Vi har
10reslfltt at huset skal beholde arken, men har
valgt A gi vinduene den utforming de hadde f0r de
ble endret.

milj0er, tar vi utelukkende sikte pA A gi fors/ag til
hvordan slikt arbeid kan legges an, og pA A
forsvare en mAlsetn ing som gAr ut pA A fA
resultater som totalt sett er bedre enn det
tilfeldige.
Husrekken langs bryggen er pA vlirt forslag
rekonstruert etter opplys ninger hentet fra
bygdeb0ker, private fotoalbum, porspektkort
samlinger og fra innrammede bUder pA veggene
hos folk pA stedet.

ocTlnggll. rden .. ha to ansikter. Det ene er fasad en
mot sj0en som er blitt gitt et linjert, noormest
offen tl ig preg! Det andre er mot et begrenset
gArdsrom og er derlor blitt gitt en mer ..privat..
utforming ved et merkelig men sjarmerende
tilbygg. Her kan man gA opp «IAvebrua» og komme
direkte inn i 2. etasje. Steinbrua snor seg fint rundt
den lille kollen pA tunet og opp til d0ren.
8ygnlngen blir rik og spennende ved dette. Det er
derlor vanskelig A tenke seg gArden rendyrket og
f0rt tilbake til empirestil pA denne siden .
Et annet sjarmerende innslag er trappeh uset i
sveitserstil. Dette kan i istandsatt stand bli et
vakkert Innslagj g~rd~romm e t. Men for at ikke
gArdsrommet skal bli for uensartet, valgte vi A
innf0re kryssposter i aile vinduene.
NAr Bonytt presenterer sllke forsiag til
rekonstruksjon og bevaring av eldre bygnings

Pi wArt fonlag har yl g)ort felgende
med «Tlnghuset»
Kortveggene og fasaden mot sj0en.
1 Vi tilbakef0rte vinduene til en mer opprinnellg
st0 rrelse og utforming, men to fag og Atte
ruter i faget.
2 Vi ga huset en empird0r med fern tyli inger i
hvert blad .
3 Vi la nytt tak og ny r"d , krum takstein.
4 Vi laget en ny trapp som vi vendte ut mot
bryggen og utstyrte trappen med et enkelt
smijernsg elender.
5 Vi valg te farger pA grunnlag av egne
unders"kelser og etter samtale med antikvarer
hos Riksantikvaren .

10

Fasaden mot gArdsrommet.
1 Vi ga ail e vinduer kryssposter.
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