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KURD0L 

G.nr. 1. br.nr. 1 i SannidaJ 

Denne skoggArden i Sannidal. p~ grensen mot 
Drangedal tilh"rte slekten etter Halvor Kalstad fra 
f"rst p~ 1600-tallet. og frem til den ble solgt til AlS 
Vafos Brug i 1910. 

Til gArden h"rte plassene: StrandkAsa (hvor 
husene ble tlyttet opp til RatslAtta ved 
Drangedalsvegen f"rst pA 1900-tallet og har fAtt 
navnet Solbakken). Moen, Haugen, BrAten (nA 
Fredheim), og SandAker, Plassen B"rl1J som ligger 
i Drangedal, hl1Jrte i 1890-Ara til g~rden, men ble 
siden solgt til Kragerl1J fellesfll1Jtningsforening. 

Etter et kart. som er utfl1Jrt av K. Vefald i 1891 , 
skal det samlede areal for skog, innmark, vann og 
fjell Va3re 84 043 Ar. 

Et gam melt norsk· «JordmAI.. var pA 2500 
kvadratalen, eller 984 kv.m . AltsA var gArdens 
totale areal pA ca, 8500 mAl. 

GArdens grenser fulgte bygdegrensen mot 
Drangedal 'ra et punkt ved elven fra Toke (mot 
Merkebekk), sydvestover til Vardefjell (mot 

Krokheia). Hertra i "stllg retning til Stenbust,,'en. 
Om dette stedet skal skrives Stenbu- eller 
Stembu- er noe uklart. Meg bekjent er det ikke nee 
som tyder pA at det har Va3rt en stenbu i omrAdet. 
Dessuten hadde det vel da blitt kalt for Steinbu. 
Derimot sA er det en dal litt lenger vest, kalt 
Stemdal. Denne ligger syd for 0ktaskja3rr. Ja. 
dette er noe A grunne pA for Interesserte. 

PA Stenbustl1Jlen er det hugget «K.S. 1783,. Inn I 
tjel/et. Videre gAr grensen noe nordl1Jstlig til et 
skjmr i elven syd for Lundreid, som kalles 
Armodskjmret. Og hertra f"lger grensen djupAlen 
i elven tilbake til utgangspunktet ved B"r". 

Som nevnt hadde gArden G.nr. 1 og br.nr. 1 i 
Sannida/. Men da min bestefar Elling O. Ku rdl1J I 
solgte gArden til sin brorSl1Jnn Halvor O. Sannes, 
tok han unna plassene og skogen I1Jst for LauvAsen 
ved BAdalen, og gav det navnet Kurdl1Jl 0stre g.nr. 
1 og br.nr. 1. Tidllgere var SandAker og Lundereid
foss skilt ut med henholdsvis bruksnumrene 2 og 
3. Hovedbruket flkk sAledes 4 som bruksnr. En sUk 
manipulering hadde nok Ikke gAtt i dag. Ved 
sammenslAingen av kommunene San nidal, 



SkAtfIJY og Krager" i 1960 ble gArdsnummeret i 
matrikkelen endret til 43. Og delVed var det sluU 
pA kuriositeten ved A ha G.nr. 1 og br.nr. 1 i 
Sannidal. 

Fra midten av det 1600 hundreAr og tram imot 
18oo-tallel gikk gArden i alV fra far til s"nn i flere 
slektsledd. Den '"rste varVebrand Halvorsen som 
var f"dt i 1599. Siden kom i tur og orden: 2. Tor, 3. 
Olav, 4. Elling og 5. Olav. Denne Olav var f"dt i 
1767. Han brukte skrivemAten ..Chured"len» som 
etternavn. 

Olav var gift med Asborg Tomasdotter Barland. 
De had de d"trene: 1. Inger g.m. Peder T omassen 
Svenum, og overtok gArden. 2. Anne, g.m. Olav 
Olsen Sannes. 3. Ellen Helene, g.m. J"rgen 
Persen Ettestad. 4. Karl, g.m. Peder Stiansen 
VAsi'" 5. Marikken, g.m. Tyge Knutsen NAs. Disse 
fem jentene har en herskare av ettllnger i Sannidal 
og Drangedal, og mange utenfor deUe distrikt. 

Etter Inger og Peder hadde deres s"nn Olav 
gArden. Deretter hadde hans SC/Jnn Elling gArden 
til ut i 1860-Arene, da han solgte den til Elling 
Olsen Sannes, som var s"skenbarn til hans far. 

Elling O. Sannes tok Kurd"l som famllienavn, 
og idag er det bare noen ganske fA som brerer 
dette navn. 

Etter A ha drevet gArden I ca. 35 Ar mAtte han 
selge den. Og solgte den i 1906 til sin brorsenn 
Halvor O. Sannes, som igjen solgte gArden i 1901 
til A/S Vatos Brug, og som har den idag. 

Virksomheten pA gArden, og en nrermere 
omtale av de familier som bodde her, og pA 
tilh"rende plasser, mA utstA til en senere 
anledning. Magne Kurdel. 

store 

iMOBLER 
UTVALG 


Fra Redaksjonen 

PA ny Iigger snart eU Ar bak oss. «Livet forsvinner i 
hast som en dr"m» stAr det j en gammel sang. Det 
er sA alt for sant, en mA ofte sperre seg selv hvor 
dagene er blitt avo 

For Historielaget har 1982 vrert et merkeAr. Vi 
har 40 Ars jubileet i frisk erindring og selvf"lgelig 
da feiringen av dette pA Bygdetunet 21. og 22. 
august. Disse 2 dagene vii nok for de flestes 
vedkommende som fikk vrere tilstede vrere risset 
inn i min net for alltid. Helt fra starten da Sannidal 
Skolemusikkorps kom marsjerende inn pA Tunet 
kl. 14.00 til avslutningene s0ndagkveld vardet fest 
og hygge som en bare sA alt for sjelden fAr 
an ledning til A oppleve. Omtale av hele 
programmet i denne artikkelen har ingen hensikt, 
det ble beh0rig gjort av pressen, men vi vii sA 
gjerne ved denne anlednlng fA takke aile som var 
med A hjelpe til slik at det virkelig ble en stilfull og 
ve rdig feiring. Og det mest positive av alt var at det 
var ikke ett nei A fA til svar om det var noe en trang 
hjelp til. Tvertimot folk kom og spurte om del var 
noe de kunne hjelpe til med og sannelig var det 
mange som pA en eller annen mate var engasjert. 

Dugnadsarbeidet startet opp tidlig sA Tunet 
skulle vrere fint til stevnet. Nytt gjerde ble bl.a. satt 
opp og en utstillingshall ble reist. Og sA begynte 
da de forskjellige komi teene A sette i gang. Det var 
kakebaklng, loddsalg, utstilling, koking og salg av 
kaffe og mat. ertesuppe, p01se og mineralvann , 
mat og selVering til innbudte gjester, underhold
ning, demonstrasjoner av gam mel husflid, parker
ingsvakter, billett0rer osv. Som vi ser var det mye 
som skulle klaffe, men en rna ha lov til A si at alt 
gikk knirkefritt og det var mange hyggelige lovord 
A h0re. Ja til og med MenighetsrAdet husket pa oss 
med blomster ved gudstjenesten i kirken. Ingen 
navn skal nevnes dertil var det aktlve person
galleri for stort og aile gjorde hversin jobb. Men til 
hver og en sier vi H)ertellg takk. 

Med opitmisme fortsetter vi arbeidet til rere, 
takk og rerb0dighet for de gam Ie slekter og til 
glede, informasjon og inspirasjon for de 
kommende generasjoner. 

NAr vi nA sender ut 3. og sist nummer av AlVen 
for i Ar sA er det vArt hAp og 0nske at det gode 
samarbeidet mA fortsette i Arene som kommer, at 
bladet vii vrere et bindelegg mel10m bygd~ 
folket, at det vII vrere ett velkommen til folk som 
har flytta inn i bygda og at bAndene vii bli sterkere 
knytta til de som har flytta 1ra. 

Med dette sier vi hjertelig takk til aile vAre lesere 
for det Aret som er gAtt og vi 0nsker aile en god 
Julehegtld og ett rlktlg godt nytt 'r. 
Goe til -Arven.. 

Til redaksjonskomiteen er det i det bladet skal 
gA i trykken, gilt kr. 500,- fra Sannidal husmorlag, 
ved Gunhild Nyland. VI takker hjerteligst. 
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Noen glimt fra Jublleumsstevnet 21. og 22. august 


Her kultursjefen j Telemakr, fru Aase Straume i munter 
samtale med f0rstekonservator Carsten Hopstock. I 

forgrunnen konservator Bj0rn Sandberg. 

husflid ble demonstrert. Her er det 
Agnes Moe som karder og Aasta Hagen som spinner. 

Gaver til Arven 
Fra v~r kasserer har vi f~tt denne listen over gaver til 

"Arvan". VAr hjertllgste takk tilbake. 
M.B. Helle. 100.-. H.M. Siuppan. 50.-. K. og K. T. Holtane. 100.-. 
K. N.Kalstad. 50.-. AL. S.dal. SO.-. H.M. Kil . lSO.-.N.G. Hollane. 
100.- . TW. S.dal. SO,- . A.N. Krager0, 100.-. R.H. S.dal. 100.-. 
H.G. Kil. 100.-. AT. S.dal. 100.-. G.M. S.dal. SO.-. E.M. S.dal. 
100.-. A.D. Kj.br0nd. SO.-. L.L. Llndheim. 25.-. T.T. S.dal. 100.-. 
H.H. Kil. 50,-. A.M. Kil. 100.- K.L. Vadfoss. 25,- . H. og A.S. 
Helle, SO,- . O.E. Oslo. 25.-. MH S.dal, SO.-. N .H. Helle. 100,- A. 
og L.L. Kil, SO.-. J . 09 K.T. S.dal. 50.-. E.S. S.dal , 100.-. AB. 
Refsdalen, 100,-. J .G. Kloppkjimr. 100,- . OW. Farsje, 50.-. M.S. 
S.dal, SO,-. M.N. S.dal. 25.-. K. og K.E. S.dal, 25,-.J.T. Kil , 100.-. 
T.B. Vadfoss, 100.-. A.L. Vadfoss. SO.-. A.L. Helstad. SO.- . H.T. 
Kil. 50.-. G.R.E. Kil. 30.-. Kr. F. Sannidal. 10.-.S.J. Helle. 20,-. 
V.H. Porsgrunn, SO.-. K.K. Eldanger, 20.-. J.B. Kj.brend, 100. 
0.0. S.dal, 125,-. TA Kil , 100,-. B.O. S.dal. 50,-. J.G. KII, SO,-. 
A.F. S.dal. SO.-. G.B. Helle. 20,-. Kr.T . S.dal. 100.-. H.L Skien. 
50.-. BW. S.dal, SO,-. NTH. S.dal. 100.-. J.F. Kalstad, 100.-. 
0 .0. R.bakken, 20.-. TAR. Vadfoss. SO,-. B.L. Kj .br0nd, SO.-. 
G.G. Vadfoss, 100,-. L.L. S.dal, SO.- . G.W.L. Kil. 30.- . A.K. 
Farsje. 100.-. K.L. KiI, 30.-. R.H. S.dal, SO,- . P.L. Helle, SO,-. M.H. 
Rervlk, 25,-. K.E. Kil . 30.-. A.L S.dal, 20,-. 

K.S. Kil. 100.- . O.W. S.dal. 100,-. P.T. S.dal. 200. -. K.D. S.dal. 
25,-. A.S. Farsj'" 50.-. E.B. Kj. br"nd, 50.-. E.W. S.dal. 50,-. A.E. 
Vestbygda, 50.-. J.L. S.dal, SO,-. J.B. Farsje. 35.-. F.G. Helle. 
50,-. J .W. Hollane. 50.-. T.T. Bostrak. 75.-. O.F. Farsj". 25.-. 
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Her ett lite glimt 'ra middagsbordet i Heglandstua. 
Menyen var r0mmegr0t, spekemat, flatbr0d, kaffe og 

kake. Ved enden av borde! Magnhild Hagelia. 
..- 1 J 

"\ 

Her en del av den interessante utstillingen av gammel 
skogbrukredskap. Foto: T.A. Tande. 

En pAmlnnelse 
om at verden har gAtt fremover, og at vi kanskje 
burde skamme oss litt nAr vi idag klager og 
fremsetter krav av forskjellige slag. 

Under anleggsperioden for Dalsfossdammen !ir 
1900 ble det satt opp et hus for anleggsarbeidere. 
Dalsfoss Vestre. Dette hus er siden noe ombygd, 
og beboes idag av en av maskinistene ved 
kraftstasjonen. 

Idette hus bodde det dengang 36 
anleggsarbeidere I " etg. og en familie pA 6 
personer i I etg. 
~ 

A.B. S.dal, 30,-. R.l. S.dal, 100.-. G.G S.dal. SO,-. 
H.H. Marnadal, 75.- . K.L. Kj.brend. SO,- . R.G. Tangen. 100,-. 
J .N. Kil, 25,-. G.B. Kil. 30,-. AH. Kil, 30.-. R.H. S.dal. SO.-. J.S. 
S.dal. 100,-. S.T.G. Ulefoss. SO.-. S.E. Kil. 100,-. J.K. Kj.brend, 
50,-. S. og H.L. S.da!. 60,-. T.B. Kj.brend, 100.-.NE K.foss.30.
.J.J. Helle. SO.-. K.V. Farsje, 25.-. B.P. Vadfoss. 25.-. A.M. 
Kragere, 50.-.J.E. Kil. SO,-. K.L. S.dal. SO,-. K.Aa. S.dal. SO,-. ? F. 
S.dal , SO,-. P.N. Farsie, SO.-. M.K. Merkebekk. 50.-. A.S. 
Sannidal , 100,-. B.H. S.dal. SO,- . Aa. S. S.dal. 30,- . T.H. S.dal. 
50,-. 0 .J. Helle, SO.-. A.A. Vadfoss, SO,-. G.A. Kil. 50.-. H.J.R. 
S.dal , 30. -. A.S. Vadfoss. 20.-. T.S. S.dal. 50.-.T.F. Farsje. 100.-. 
FA Kil. 100.-. S.S. Kil. 30.-. N.T. S.da!. SO.-. 
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Kammerfoss 

Fra industristed til utkantstr0k 


Av Hans M. Nlcolaysen 

Her er (ortssette'sen av H. M. Nicho'aysens 8trikkel 
(ra Kammerfoss: 

Skolen/Bedehuset 
Skolekommisjonen i Sannidal kommune be
handlet og im0tekom s0knad om skolehus i 
Kammerfoss den 27n 1868. Det blei samtidig f0rt 
opp 200 specidaler pA budsjettet for 1869 til 
bygging av skolen. Skolen IA der som veien nA gAr 
opp til Asheim. Her var det skole til 1897. Da blei 
det bygget nytt skolehus pA Ar0. Kammerfoss og 
Helle blei da slAtt sammen til en skolekrets. Ar0 
krets. Det oppsto en diskusJon om hva en sku lie 
gj0re mad det gamle skolehuset. Kammerfoss 
Indremisjonsforening bed kr. 500.00 for huset, 
mens en prlvat kj0per b0d kr. 600.00. Skolestyret 
bestemte imidlertid at huset skulle flyttes til 
skolehus i Aatangen krets, og I 1900 blei huset 
flytta til Anevika. 

Det var ogsA andre planer for skole 

Kammerfoss. F01gende brev er fra en kopibok i 
Kammerfoss Bruks arkiver: 

3 die Februar 94. 
Skoletilsynsutvalgets Formand i Kammerfoss 
Kreds. 

Hr. Jenl P. Knudsen. 
Udskrift av Kredsm0tets forhandlinge den 18/1 
riktig modtaget. 
Vi kan imidlertid ikke for Tiden gaa med paa at 
deltage i Betaling af omtalte Kr. 2000.- til 
eventulelle skolehus. idet Bruket tcenker paa 
sam men med Vadfos at opprette egen Bruks
skole. 

IErb0dlgst 
S. A. Engebretsen 

SA vidt en vet blei det aldrl noe av disse planene. 
Oa rnisjontoren ingen, som vanligvis brukte 

skolehuset til sine m0ter, ikke fikk kj0pt dette, 

. Sendsgssko/en i Kammerfoss i 1950. LlBrare Abraham Johnsen og Ole Elke'and. 
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Flommen har herjet i 1953. 

ARVEN 


satte de igang Abygge bedehus. Huset blei satt 
opp pA dugnad. Det var i 1900 eller 1901 at huset 
blei tatt i bruk. T0mmeret blei kj0pt pA 
Ar0 og SkjCBrt A R0mersaga. Det var Lars 
Gundersen som var sagmester der da. Huset har 
siden •vCBrt det sentrale samlingssted i 
Kammerfoss. NAr det var basarer skulle aile dit. 
Oet er fortsatt faste m0ter to ganger i uka i huset. 

Butlkker 
Den f0rste som drev butikk i Kammerloss var Letta 
MerrbrAten. Butikken IA ved elva nedenfor der 
som villaen stAr nA. Lars Grimsrud overtok denne 

Foto: J . M. S0rensen. 
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Fra Kammerfoss f0r jernbanen. 

butikken og han flytlet den opp til veien. Varene 
som kom opp elva med bAt, blei heist fra brygga og 
opp tillagret pA en trallbane. Grimsrud drev butikk 
her helt fram til 1950 Arene. 

Det var ogsA butikk ved hj0rnehuset ved bruket. 
Det var Anton Sandb83k som drev den. Da han 
bygde nytt hus flyttet han butlkken dlt. SandbEk 
hadde ogsA den ferste bilen I Kammerfoss. og 
drev med drosjekjering. I butikkene var det stort 
sett kolonialvarer en handla. NAr det var 
spersmAI om khBr. kjepte en stoffer av kram
karer som gikk omkring og handla, og sA sydde en 
klatrne selv. Bred blei kjert ut tre ganger i uka fra 
Sveinungsen i KiI, og fiksk og kjett blei kjert tra 
byen. 

Kommunikasjoner 
Fra gam mel tid av var det elva som var hoved
veien til Kammerfoss. Veier var det heller 
sparsomt med. Det var stort sett bare veien til og 
fra Aasen det kunne kjeres pA. Ellers var det bare 
s1ier. Vei blei det ikke fer bruket kom. Da bygde 
brukt for egen regnlng vel tra hovedveien og ned 
til bruket. Da kunne brukseieren, som bodde I 
byen, kjere nAr han skulle inspisere bruket. 

Velen vldere gjennom Kammerfoss blei ferst 
bygget i begynnelsen av 1900 tallet. Det blei holdt 
basarer for A skaffe penger til A bygge for. 
Anleggsarbeidet mA ha V83rt sV83rt godt, for veien 
er like god den dag i dag. 

Jernbanen, som blei Apna i 1927, medfertestore 
forandringer i Kammerfoss. PA hver side av det . 
!ille tet~tedet blel det sprengt ut tuneller. NAr det 
sku lie sprenges mAtte folk remme husene sine. 

Det kunne hende at det kom store steiner gjennom 
lutta. Verst var det hvis folk var syke og ikke kunne 
1lyttes. Da var det bare A lukke 0ynene og hApe at 
steinene f0yk andre veier. Det var ogsA et fryktelig 
brak fra et pukkverk som var anlagt like ved be
byggelsen. Det var flere brenner som blei lagt 
under jernbanen da denne kom, de bygde vann 
poster som erstatning fordlsse og hit matte folk ga' 
a hente vann. 

Det var ikke stoppested i Kammerfoss da 
jernbanen apnat. En mAtte gA helt til Vadfoss :or a 
ta toget. Til tross for dette var jernbanen et 
betydelig fremskritt for kommunikasjonene ti l 
Kammerfoss. Jernbanen medferte ogsA at det blei 
anlagt helt ny vel fra Kammerfoss til Vadfoss. 
Denne velen heter den dag I dag "Nyvelen«. Siden 
blei det satt opp stoppested for togene i 
Kammerfoss og dette har siden VErt et av de mest 
trafikerte pA Kragerebanen. 

NA stAr imldlertid banen i fara for abli nedlagt. 
Datta vii forverre kommunikasjonene til Kammer
foss og gj0re stedet enda mer til utkantstr0k, enn 
det allerede er. 
Kllder: 
Krager" Bys Historie 1666-1916. 

Sannidal og SkAt"y Bygdebok. bind 3 1953. 

Kammerfoss Bruk 1889-1939. Jublleumsskritt til 50 Ars

jublleet i 1939. 
Telemark Historielags Arsskrif11980. 
Kammerfoss Bruks arkiver. 
FI0tningsprotokoil 1959-1971 . Berg Musemum. 
LydbAndslntervlu og samtaler mad Abraham Johnsen, f"dt 

10/2 1884 d0d 26/12 1981, bruksarbeider. Nov. 1980 og 
febr. 1981 . 

LydbAndsintervju og samtaler mad Lars 10nne, foot 21111897. 
bruksarbeider. Febr .. mal og lull 1981 . 

LydbAndsintervju og samtaler mad Maren Nicolaysen, foot 
11 17 1914, husmor. Nov. 1980. 
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Fante-folket 

Oet var i 1870 Ara noen guttonger flei opp 0stre 

Kilskleiv, det var kommet et par fantefelger og· 
hadde slAtt seg til pA ..Fantesletta» pA 
Rindehegda. Stolkjerrene var satt til side, et par 
magre hester gikk og grassa, kjerringene rlgga 
seg til med blekk-tey, visper og tresaker som de 
skulle bytte bort for mat hos bendene. Mannfolka 
sat med kjeleflikking og trearbeid, og ongane fle i 
rundt og herja. Fantene var rame til A t igge, "ei god 
fente er god som en heil gard," ble det sagt i 
Sannldal. 

Ikke mindre moro var det nAr ei fantejakt kom 
inn fjorden med grAsvarte sell. Det var dekksbAier 
hvor fantene bodde heile Aret. De kasta anker, 
sette ut ein prAm og sA var det til A handle. Det 
hendte og at noen av kvinnfolka i Kil rodde ut for A 
se hva de hadde A by pA, og fA ein prat. Som regel 
korn folk vel av det med fantene, de var vel og litt 
redde for disse fremrnede som hadde sitt eige 
sprAk nAr de snakka seg imellom. 

Det kunne vlBre kjerende tanter eller 
vandrende. Otte flere i felge. En sokneprest nlBr 
Kragere innberettet i 1845 at ..omtrent ferti fanter 
har havt et Mede her i Sognet.» Hva slag folk var 
delte? Presten Eilert Sundt (1817-75) fikk 
bevilgning av Stortinget for A studere fantetolket. I 
Ara 1847..05 glkk han sj,,' pA fan test len og skrev sA 
en ..Beretnlng om Fanta- eller Omstreiferfolket i 
Norge.» De fleste fantene rak mellom Stavanger 
og Skiensfjorden. De holdt seg heist unna 
tettbygda. Der var «Storreisende» eller "Storvan
dringer» som dro med hest og kjlBrre og familie og 
bikkje. Eilert Sundt sier at «Kvindene kunde vlBre 
usedvanlig djlBrve og drittige med saadanne Ting 
som herer dlsse Reisende t il: Tiggen, Truen, 
Signen og Banning.» Karfolka laga blekktey, 
vevskjeier, kammer, visper og sleiver, fortinna 
kaffekjeler. Noen drev som jytlere (gj"rtler). 

Sjefantene flakka med drekksbAt langs 
S"rlandskysten. Det var ..SmAvandringer», 
«Meltravere» eller ..Sk"iere». 

Fantene kom over 0sterholtheia og 510 seg ned i 
«Fantefjerdingen» pA rasteplasser. I Kjelebrenn 
dro de over ..Fantestien» mellom Barland og Eidet. 
Fra Helle gikk de over Bufjell til Mastereid I 
Bamble. NAr de dro til Drangedal pleide de slA seg 
ned i G ropdalen I Tisje bu kta. Ellers fi kk de av og til 
los]i hos snUde bender (buro). De kunne bll der 
flere dager. Slik var det pA Are. Det kom et 
fantelelge en kveld. Asborg ville de sku lie levere 
fyrstikkene...Nei,» sa fanten, .. Det e ikkje konn 
som riter, det er bygdefolk.» Et sted visste de at 
ungjenta var aleine heime. Oet gjalt AfA henne ut. 
..Ou Iyt hente litt vann, mi eso tyste.» Hun gikk ut i 
brennen og sA rota de rundt I huset. 

PA 0vrebe og Mo fikk de ogsA husvrere. 17. apri I 
1844 dede jytler Peter Isaksen der, 51 Ar gammel. 
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«Faderen var svensk, han var omvandrende og fed 
i Christiania." 

Hvor kom dlsse fantene fra? De antas A ha 
vandret Inn fra Asia i Sen-Middelalder. Etterderes 
. egne sagn 'ra ..Assas I Assaria.» SprAket "Romani» 
har Indisk grunnlag. men har tatt opp mange ord 
'fra land de streifet om i. En ekte tater var en ..horta
romanisml." 

De drev om i Vest-Europa i flokker, helmlause 
og fredlause. De ble iblant en ren landeplage for 
bendene. Oanskekongen Kristian III og Fredrik IV 
forordnet dem jaget over grensen. Kom de igjen 
kunne de skyles. "De skal opfanges, deres 
Hevdinger straffes paa livet, de andre jages over 
GrlBndsen». Bendene satte egne ..fantefuter» til A 
jage dem vekk. Ved folketellingen i 1847 reknet 
man 1145 fanter i Norge. 

Prestene sA med bekymring pA disse farende 
folk «independente af Klrkens Lov og Orden." Ved 
bidrag av Fantefondet ble de hjulpet til 
konfirmasjon, og fikk kristen opplmring. De ble vel 
mottatt nAr de kom til en prestegArd for A fA en 
liten onge dept. Oet vanket mat og klIBrtii den IIl1e. 
Det hendt nok at ongen ble dept bAde fern og 
seks ganger. Presten var ogsA glad nAr han kunne 
fA viet slike -papirlese» par. O"de noen i 
fante1elget hendte det at de ble begravet i 
utmarken. I Farsie har man et minne om sllkt i 
..fentegrava» . EI jente skal ha hengt seg pA IAven 
pA MidtgArden, fantene tok henne med og grov 
henne ned i utmarken. Felget dro videre. 

P.g.a. plassmangel ma resten av T.A. Tandes 
artikkel uts ta til neste nr. 

MUMumapiannemnde I Telemark 
var pA befaring pA Bygdetunet 5. november. 

Nemnda bestAr av form. I Telemark fylkes kul
turstyre. Gunvor Mandt, Fylkeskonservator 
Halvor Landsverk, Stelnar Larsen, Annelise 
Jantzen, HAkon Finnstad og Arvid Gjengedal. 

Dessuten m0tte fru Inger Sandberg, Kragere 
kulturstyre og konservator Bjern Sandberg, ogsA 
medlemmer av sty ret for Bygdetunet 09 
Historielaget var tilstede. En hadde inntrykk av at 
nemnda var stort selt forneyd med mAten som 
Tunet var bygget opp og ble drevet pA. Oet ble 
dreftet litt om planer for A fA eket besekstallet bl.a. 
ved hjelp av mindretllstellinger, demonstrasjoner, 
kirkekaffe, olsokstevner o.s.v. SA det blir IItt A 
henge fingrene i etter jUbileumsAret ogsA - - -. 

Utakrlft 
fra en tilsynsprotokoll i 1896: 

..Knut O. Moen har paataget sig at lege i 
Kaklommen og Sope og steve af Pultene, for i 
Vinter, for den betaling 48 ere pro Uge.,. 
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FINN JENSEN 
o. T. LBVSTAD Helle 

RJRLEGGERMESTER LAVPRIS-senter 
Tit. 84118 

Stor parkeringsplass 
Tlf. 036/85284 - Sannidal 

Godt utvalg i 

julens blomster! 

00 
 FlnAMAIt
t, IIL;MSTD TELEFON 
interflol'G ~ !'.. 81 814 

«B LO M5TER·H I15» _ f1,IfIJ 
VEO POSTHUSET lno K R /Itt. G E R QII FAGBREV 

Telefon 82 209 

TL.: 036/84 145 - 3790 NEUE 

tsimar 
distriktets /oka/avis 
siden 1867 

Vi knyHer fortid 

08 n6tid sammen 


Avlsan for Kragar.dlstrlklet 
Tlf. 8 1070 - 8 10 71 

PA-JO3 ... VEBKSTED 

3766 SANNI DAL - TLF. 86093 " 

Sannidal Gartneri 
og Hagesenter 

B/omster 
til ju/! 
TIt. 85538 

Utformlng - ('yKk Vestmar-oHset Krager" 1982 
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