Nr. 1
1983
_

_ ___ __ _ _ A R V E N - -  - - - - - - - - - . J - . - 
3o- Ar-gS-ng


MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG
_.
,

Mete med den gamle Kongsveien!
Nu skal vi spand ere en dag pa en tur gjennem
hele San nidal. Og vi kan jo pr0ve a se det for oss,
so m det var for vel 100 ar til bake i tiden .
Vi starter tidlig en h0stmorgen fra Skauh ei a. Det
har en da ikk e ko mmet sn0, Sola skinn er i rimfros
sen strA og busker o g lager fine m0nster i spindel
vevnettet. Vi skal f01g e den gamle Ko ngsve ien
ell er Landpostveien som den ogsa b lev kalt. Den
er bygd ca. 1688. Vi passerer Mastereid her gAr
veie n mellem hovedbygningen og bryggerhuset.
Sa fo rtsetter den videre over en myr hvor der var et
yrende liv av orrefugl om varen, 09 her ca. 200 m.
tra Mast rei d gAr grensen mell em 8am ble og
Sannidal.
Sa beerer det ned en bratt bakke t il Torkjenn. Pa
andre siden av kjenna la her 2 sma garder det var
To rkje ndalen og Barlinddalen . Nu star bare noen
steinmurer igjen og minner om folkes strev med
uteslatt pA myrene og slit for f0de t il mennesker
og dyr, men d e var sikkert forn0yd o g g lade.
I en den av va nnet gar bekken som renner ned
Stidalen og ut i Hullvann, her IA 2 huser. Her blev
drevet en S0lvmi ne. S0 1vet blev traktet i uthu lte
stokker, eller bjelker som de bl e kalt, en sto kk
sk ulle veere sun ket 09 en da li gge ved Boka ia. Fra
Hu ll blev det sent videre til Lana og Hellefjorden.
Men vi ma vi dere, brua over bekken er borte, men
her er lagt noen solide stokker, sA det er lett A
ko m me ov er.
Vi kommer t il en stor heller og uncler den fin ner
vi t0 rr ved og en sotet bok s til kaffekokin g. 09 i
steinura ved si den av vei en her sier sag net at O lav
H0ilan d bru kte a gj emme tyvgodset sitt, d et er
fristende A 10fte litt pA steinene, tenk om det enda
la igjen en s0 lvdaler.
Sa gar veien over myk mose med h0ye graner pA
begge sider, og vi kom m er t il AurAa. Veien gAr
over det store tu net. Her holdt omgangsskolen ti l.
F ra gArde n glir sto re skranende jorder ned mot
Hull og her var det m0 11e og sag . Ca. 600 m. tra
Auria renner elva sam kommer 'ra Langsj" og her
var det livlig tlZlmmert1et ing.
H er IA ogS8 at hus so m het Vesterbekk . Mannen
der dreiv med malin g og sA lags han juttresko. Det
forte lles at en kveld hsdde et fan tef01 ge slAtt seg

Delte huset pi Lindkjennda/en liggeT like ved den
gam/e Kongsveien
ned ved Vesterbekk . Folka der btei ikke kvitt dem
09 der blei slagsmAI sa aile kaffekappene blei
knust, f0r fan tefuten kom og jaget dem ut av
bygden .
Fantef0 1ger va r et va nl ig syn, med hester, blkjer
o g pen e, men skitne unge r. Ja, da folkene I
Vesterbekk sku lle ha seg mat, hadde de ikke noe A
d rikke kaff; av, men kona der var ikke rAdl0s , de
d rakk kaffen av tresko .
SA kommer vi pA nesten loddrette bakker, de
mo~ eg rodge stabbest~nene som ennu star her var
nok gode A ha dersom en hestekjmrre slingret
bort i. Ved 0degard er terrenget fiatt og fint, her
lIar d et skysstasjon og gje§t egiv~r9.A!ct Vi finner
en milplBte hvor det stAr: .TiI HumlestBd 5/8 mill
den 2. may 1824,.. Velen fortsettertll vestreFossen
elva her har vi Fosseskjatra $Om var en fin plass
for fl uefiske. SA har vi Fossen 0stre, her blev det
Og51\ drevet landhandler i.
Over efva er der en solid trebn,l , " tar vi tatt pi
G ropedalsbakkane og kommer til Gjardemyra.
Her krysser veian sam gAr til Drangedal, her IA ogsl
et landhandleri, men vi skaJ opp bekkan her til
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Holtane grenda. GArden her ble kalt Sendre og
Nordre Holtane.
sA harvi Hegland, navnet kommer av treet hegg.
Her kaltes gArdene Vestre og C21stre Hegland.
Vi vii navne Brynemo den ligger rlktignok ca. 500
m. Ira veien, men det er den gArden som ligger
h0yest i bygda. Hertra ser vi over store
skogvidder moo Hestkjensknuten som den
h0yeste toppen (230 m.) vi ser C21rviklandet og i
klart vrer og god kikkert ser vi Jomfrulandsfyret.
Her kunne tolkene fra vinduet h0re tiuren leika og
se harene hoppa. Det er nok en gam mel buplass,
for her er funnet en steineks i Akeren. Men vi fAr
holde oss til velen og skal nu opp Marteskleiv og
videre 10rbi HumlestadgArden.
I sletta her svinger veien opp en bratt bakke
forbi Enggrav (Klokker gArden,), men den er bare'
fra 1903. SA har vi Eik haugen pa den ene siden av
veien og Mo pA den andre, sA gikk der ned av
bakke, med bru over elva som kommer fra
Kaldalene og Kvenvann og renner ut i Tangeelva.
Nu ma vi opp en bakke igjen - og sA er vi ved
dalens gamla kirke!
Det er en tidlig s0ndags formiddag og et yrend e
liv. Hester tramper inn i Kjrerkestallen, det var
mange staller og med inngang fra begge sider. Pa
kirkebakken ble det hAndhiist og spurt nytt, lest
opp kungj0ringer, og man kunne styrke seg med 3
0rs kaker fra en liten bod ved kirkemuren. Men sa
begynnar klrkeklokkene A ringe og folk slger mot
kirkeportene, og nu blir det stillhet. Vi IAner en
strole fra Seterjentens s0ndag av J0rgen Moe.
«Han beyer sitt hode og beder sin b0nn».
Gudstjenesten varte gjerne i mlnst 2 timer. Vi 80m
hadda dApsbarn hold til i Kjaerkestua.
Men vi skal videre og kommer forbi Brati i, bade
dette stedet og Nygard er av nyere dato ca. 1898.
Pa venstre side av veien her hadde vi Ramsasen 
R0sbekk - Plassen - hvor bare murene er igjen, Pa
heyra side har vi Bakken - Dalane - Dalebraten Akre - S0ndb0 I - Her fortelles det at Ola H0yland
(han mA ha frerdes mye i Sanni dal) han had de
gjemt seg pA loftet, me n hoppa ut av en glugge og
forsvant mens lensmannen gikk opp trappene.
SA har vi S0nb0 II den blei heist kalt for T ellefs .
Sa gAr det bru over bekken som ko mmer fra Lona,
sA har vi en bratt bakk e igjen (De var nok ik ke
rOOde for A gA i bakken verken folk eller hester), vi
gar forbi Lindkjenn som ligger pent til ved kj enna.
Navnet skal ha ko mmet av at der bl0tes lin i
van net.
SA har vi Nedre Lindkjendal en her brukte det a
vrere samli ngsplass for oppbyggelige m0ter. Folk
kom da fra de nrerliggende ga rdene og fraH0gstii
- Bratvannsdal - Stene og Sku mpen. Hertra gikk
Q.~t. ~n g~tt fremkom meli g skogsvei over
Mannsmyrane og trem til (hovOOveien). Her IA
evre Lindkjendalen og an gArd 80m blei kalt
Sveen . Kona her ventet sin f0rstef0dte , huset
hadde bare en stor stue og en liten gang . Man ne n
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Dette er gArden Brynemo som er den gArden som
figger htlJyest i Sannidal
vill e gjrerne vrere ;nne mens f0dselen foreg ikk,
men jordmoren skulle nok ikke vite av sAnt teys,
han mAtte nok pent holde seg vekk. Begge disse
husene ef borte.
li a gar
Og sa temm el ig bratt opp
Gjerstadgrensen ca. 200 m. Det skulle jo vc:ert
hyggelig A gAtf vidre og -skrelta» mad Gjer
st"lingene.
Men vi far heller fi n ne sammen Iitt ved . Og mens
vi sitter rundt balet og tar resten av nista ser vi
utover skogen so m har begynt a pynte seg i
h0stfarger, og vi ef enig med Anders Hovden ,
«Fagert er iandet G ud oss gav"
H.B.

P.S.
Etter at denne artikkelen hadde bUtt skrevet
hadde forfatteren blltt fortalt av en eldre dame at
den gamle vegen tok av fra 0ygArden , ned til
Landsverk, Haugholt, Dobbedal og videre trem til
Fossen. Det ble bl.a. moo jevne mellomrom funnet
oppmurte fundamenter som kunne tenkes sku lie
brukes til plasering av stolper for en telefonlinje.
(Det var noksi\ van lig i eldre tider a benytte
dens lags fester for telefonstolper). Disse var
plassert i nrerheten av denne gam Ie vegen fra
Bamblegrensen til Fossen, men om det ble bygget
noen telefonlinje her er helt pA det uvisse, i allefalt
er det visstnok ingen merker na som tyder pA det,
stAltrAd, isolatorer, gamle stolper el .lign.
Det ville vc:ere interessant om forfetteren eller
evnt. andre kunne kommer tram til flere
opplsyninger om dette.

Ny kasserer for Arven
Dessverre matte var ka sserer for Arven, Henry Paul sen
si fra seg gjenvalg pa grunn av svik tende helse. Dette
va r bek lage li g - men heldigvis sa sa Liv Gmnasen seg
villig t il Ata pa seg vervet . Hun og familien skal i lr2Ip et av
sommeren flytte t il Sannidal , sa nar den tid kommer vii
det bli ny adresse pa inn beta ling sko rtene . Det ska l bli
bekj entgjort. men innt il sd skjer ka n den gamle
p os tadre sse benyttes .
Vi takker Henry Paul sen for vel utfr21rt arbeide og
samtidig 0nk ser vi den nye kassereren velkommen . Vi er
overbev ist om at det vii bli et hyggelig og godt sam
arb ei d
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Arsmelding for 1982
Det er vel he It naturlig at denne Arsmeldingen
for H istorielaget og Bygdetunet vii vre re
preget av 40-~rs jub ileet. Og la det med en gang
vrere sagt at vi dette Aret virkelig fikk eU bevis for
hvor viktig det var at det 20. august 1942 ble
dan net ett Historielag for SannidaL Historielaget
ble sti ftet med bLa. det mAl for0yet at nArtiden var
inne skulle en forS0ke A f~ reist ett Bygdetun for
bygda. Etter 1949 da dette var et faktum etter at
Stina og Thomas Wast01 skjenket den fine
furumoen til Bygdetun, har arbeidet mellom
Historielag og tun gAtt som hAnd til hanske. Det
har vrert sentrum og nrermest et utgangspunkt for
all annen virksomhet innen et Historielag . Selve
feiringen 21 . og 22. august p~ Bygdetunet der ett
tusentalles mennesker var samlet i et aldeles
nydelig vrer. Disse 2 dagene skal vi ikke komme
nrermere inn pA her. Det ble da ogsA beh0rig
omtalt i lokalpressen, men vi skal forS0ke A gl ett
kort resyme over arbeidsAret som sAdant.
b~ d e

H i.torlelagel:
Det har i 1982 blitt holdt 5 styrem0ter der i alt 21
saker har blitt behandlet. M"tene har blitt holdt
sam men med sty ret for Bygdetunet. Det kan ogsa
nevnes at mange saker har bUtt ordnet ved hjelp av

Fra Redaksjonen
Det er s~ rart med v~ren . Denne vidunderlige
da «nytt liv av daude gror». OgsA
redaksjonen av Arven har vAknet, etter kanskje
manges mening en alt for lang vinterdvale, vi
burde vel ha vrert minst en mnd. tidligere ute. Eller
kanskje kan det vaere godt A slappe av en
kve ldsstund midt i travleste vArarbeidet? Kanskje
la tankene og fantasie n fa slippe til om hvordan de
hadde det i heimene rundt i bygda for noen
slektsledd tilbake. am mangt og mye er forandret
s~ kan vi oppleve varen med mange av de velsig
nelser som denne f\rstiden gir oss og med samme
glade budskap som tidligere. Duftfrajordog hegg,
tra fjord og skog . Fuglene synger tra morgen til
kveld, ivrig opptatt med bygging av smA heimerslik
de har gjort til aile tider. Uten byggetillatelse setter
de igang. unngAr alt av byrakratiets vanskelige
'abyrint. De har ikke tid ti l dens lags, de har bare
noen hektiske vAr- og sommermAneder ~ gj"re det
pa.
Ja. nettopp i denne Arsti d har vi mennesker mye
~ lrere og a glede oss over. Fra naturens hAnd er
alt lagt opp til en plass for aile og det er behov for
aile " bare vi, bare vi hadde kjrerlig het nok» som
Bj0rnson skriver.
S~ kan vi altsA notere Argang 3 pa forsiden av
Arven . Vi i redaksjonen f" 'ger nok ofte i oss selv at
vi ikke strekker ti l, at vi ikke gj" r en sA god jobb
som vi burde og sk u lie. Men det er i allfa ll en glede
a kunne ko nstatere at vi etterhvert fAr flere som
~rstid

ARVEN

telefon . Laget har nA 313 medlemmer, en "kning
pA 45 det siste aret. Dette var en gledelig
fremgang. vi hadde hApet pa 300 i jubileumsAret
og deUe 0nsket ble mer enn oppfyllt. ikke minst
takket vrere god innsats 1ra grendemennene.
Hos Napers Boktrykkeri har vi fAu heftet inn 100
ekspL av Fellesbindet fo r Sannidal og SkAt0Y, sA
denne er det n~ rikelig anledning til ~ fA kj0pt. Bind
1. Bygdebok for Sannidal er utsolgt og av bind 2
Bygdebok for SkAt"y er det bare noen ganske fa
ekspL igjen avo Bortsett fra en mengde I"se «Iegg»
til Fellesbindet som krever stor plass sA er det
ryddig og oversiktlig i Arkivet. dette takkel vrere
stort oppryddingsarbeid av Tande og Halvor
Gjerde.
Innsamling av Amerikabrev fortsetter. Dette er
det Fritjof Thorbj0rnsen som stAr i spissen for og
han er takknemlig for henvendelser om dette.
Innsamling av Stadnavn er et stort og
omfattende arbeid. Det er Harald Vibeto som er
formann for 14 av lagets medlemmer som er i virk
somhet og det er en mengde navn som til nA har
blitt plottet inn p~ spesielle kart.
Laget fAr ogsa henvendelser rett som det er fra
folk som driver med slektsgransking og som viser
seg A ha tilknytting til San nidaL Vi hAper at vi i Ar
skal fA lest inn komentar Iii Sannidalsfilmen pa
kasett. Her mA vi sette v~r lit til Tande for det er sA
absolutt den rette mann til dette.
Innsamling av gamle bilder er ogsA veldig
verdifullt, noe som vi ogsa hAper vi snart kan fA
startet opp med.

Bygdetunet:
Ogsa arbeidet pA Bygdetunet harvrert preget av
jubileumsAret. Her skulle det vrere velstelt og pent
Forts. side 7.
hjelper til med A skaffe stoff til bladet. Velskrevne,
gode og interessante artikler. VI benytter IIkevel
anledningen til A be enda flere om A sende oss
bidrag . PA den mAten vii bladet fA en st"rre bredde
og bli mer og mer interessant lesest01f. Til flere
penner. jo bedre blad . En glede for oss er det ogsA
A fA sp0rsmAI som: «N~ r tid kan vi vente en ny
Arv?" Det er rett som det er vi fAr 51 ike sp0rsmA I og
stadig far vi henvendelser fra folk som gjernevil fA
bladet tilsendt. DeUe synes vi er veldig positivt og
sku lie vrere en god pekepinne pA at bladet bl ir vel
mottatt. at vi har fAtt en god res pons for tiltaket og
at vi er med pA a skape en bed re kontakt mellom
H istorielaget 09 bygdefolket.
Vi har jubileumsAret bak OSS. Ett Ar som ga oss
stimulans pA sA mange mMer. Om Historielaget
makter a oppnA sl ike resultater i arene som
kommer, ja, se det er opp til hver enkelt av 055,
men kan vi fortsatt hApe pa "kt medlemstall og
fortsatt like stor interesse skulle forhaldene ligge
vel tilrette. I fellesskap skal vi dra lasset, ta fatt pa
mange og verd ifull e oppg~v.e r til gagn for
nAvrerende og kommende slekter. God sommert
3

Et bllde fra KII ca. 1905.

Sam en ser stllr mange av de samme husene i dag.
Men de store ishusene i heyre kant av bildet er

Fante-folket

med ei jente 1ra Sannidal, Karen Thorsdatter. Han
holdt seg i ro ei tid , sA str0k han avsted med ei
jente fra S0ndeled og ble med ei fantejakt i
Stavanger.
Ole Olsen Alting f0dt omkring 1800 bod de
tildels sammen mad Inger Malene pA en seter i
San nidal, hun var datter av ..Svarte-Hans» i Lunde.

Her fortsetter vi med Torke/l Tande 's artikke/ am
Fante-folket sam begynte i forrige nr. av ANen.

Gamle folk jeg traff f0rst I trettiAra kjente enkelte
fanteslekter, som ogsA Eilert Sundet har
opptegnelser om. Her er ncen av dem som fartet i
Sannldal.
ALTINGS-FOLKET

Jan -Hollaander» antas A vane kommet fra
Holland. Gift med Tonje fra Valle I Froland. En av
hans S0nner Ole skr0t av at han kunne allting, og
det ble kjennenavn for slekten.
Ole Jonsen Altlng ble gift mad Karen Larsdatter
1ra Porsgrunn. Han var jytler og bodde pA Herre.
Datter hans Anne ble gift med Svend Gulliksen fra
Lunde. De slo seg ned i Landvlk ved Grimstad.
Hun holdt seg i ro, men han dro igjen pA
fantestlen, og slo seg i lag mad ei jente fra
Sannldal eller Drangedal, Ingeborg Aslaksdatter.
Hun hadde to jenter med tldllgere kjaarester.
Karen Larsdatter d0de i Sannidal i 1851 nitti Ar
gammel.
Simon Olsen Alting reiste fast med ei jente fra
8amble. Hun var av bondeslekt. Siden ble han gift
4

GRIPENFELTENE

Det var en «Storvandingsslekt» fra Ryfylke i vest
til Slemdal (Siljan) skogene i 0St. J0rgen Fredrik
Andreassen Gripenfelt reiste sammen med aline
Marie Fredriksdatter Fllntian. Hun ble konfirmert
pA tukthuset i Kristianssand straks f0r 1862 og
mens hun var der reiste mannen mad barna deres.
Eldste dattera, Anne Maria, hjaJp faren med A
baare og stelle de mindre. En av de minste, Jullane
Sophie -har Gud i et par Aar givet et godt og
kjaerlig HJem hos Sagmester Eilert Eilertsen ved
Kj01ebr0n Saugbrug ved Krager0,» forteller
Sundt. Eilert budde pA Potatten og var gift med
Kristine Thorbj0rnsdatter.
Johannes Jakobsen Gripenfelt levde sam men
med Anne Marie Andreasdatter, -Svarte-Maria» .
Han d0de i Sannidal i 1851 . Anne Maries far var
Andreas Falk, ikke tater, men mora var Ulrikk von
Heinar av svenske «Stor-reisende».

ARVEN

I____________~--~----------------------~--~~~~----

)rllllnn<<:t vekk og likedann den isrenna som vi ser
som en strek 'ra husene og mot Torsdalskjenna.

Like/edes .er ·· det huset som stdr mel/om ·
TingglJrden og kommunehuset ogslJ revet.

FLiNTIAN-SLEKTEN
De ble ogsA kalt «Fradrlksane... Slekten skal
komme fra en Johannes «Flintian» fadt 1767 dad
1837 i Krager0. Han var 50nn av en antakelig
svenske kopperslager i Kragera, Lindberg . Faren
satte sannen bort som gjetergutt pA VegArdshei.
Han var, eller laget sag ..lIIsint..-flai i flint, sA de
kalte ham ..Fl lntian ... Han ble jaget tra bygda og
dro mad en jente, Anneken Fredriksdatter fra
Helgja. Sannen deres Fredrlk Johannesen
Flintian fadt 1803 reiste mad en kvinne, Gunild
Larsdatter fadt 1806. Som eldre ble de konfirmert
og viet av presten Wettergren i Risar.
ocFredriksanelO var godt kjent i Sannidal, der var
flere etter demo

«Maatte det h~derlige Exempel som denne
Halvor Dammen har givet, vorde efterllgnet af
andre Familier I lignende Stilling... Anne
Halvorsdatter fortsatte A streifeom og varvel kjent
I bygdene i Nedre Telemark. Med sine mange
etterkommere ble hun hetende ocBestemor
Drammen... Hun endte sine dager pA fattiggArden
Ranningen i Sannidal, etter hva der er fortalt.
Etter at Ellert Sundt hadde gltt ut sine
beretninger om Fantetolket ble det etterhAnden
laget mye arbeid pA A fA fantene busatt og satt I
arbeld. FantespersmAlet sakte en A. lase etter
nyere sosialpolltlske retnlngslinjer, og her har
ocNorsk misjon for HjemlaselO lagt ned et stort
arbeid vad arbeidkoloniene Bergflat iller og
Svanvlken I Mare. Serlig VerjerAdsloven og
Lasgjengerloven ga rettslig grunnlag for A fA
familiene bosatt.
Det siste fanta-talge jeg sA I Sannidal var sist I
trettlAra. Det kom en famllie I en storkj~rre med et
par onger, bylter og oppaknlng, og en Iysbrun
bikkje hengende etter. De var pA vel "stover.
OvenstAende er vesentlig etter Eilert Sundts
opptegnelser, og etter hva gamle folk lort81te i
Sannidal i trettiAra. Er der ncen som hugser
historier fra Fanta-tlda ville det VtBrt greit om dl
ville la tiliitsmennene I Historlelaget fA greie pA
det.

BESTEMOR DRAMMEN
Oet var et kjent navn for gamle folk i Sannldal.
Pi ken Anne Halvorsdatter fra Orammen hadde
med seg pA. tlggerstien en 50nn Halvor Simonsen.
Han ble hetende Halvor Drammen. Han slo seg I
lag med en kvlnne mad to barn, Anne Marie
Jonsdatter. Sist I 1850 Ara slo de seg til i San nidal.
Han var blekkslager. Den ene dattera hennes,
Maren Mathea fadt 1831 , slo sag I lag med
Johannes Altlng. den andre, Berthe Marie, kom I
tjeneste i Bamble. De fire barna de hadde sam men
var helme hos dem i Sannidal. Ellert Sundet
skriver:

ARVEN

Torkell T ande.
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Husene pi Sannidal Bygdetun (3)
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STOLPEBUA
Folk sam la velen om gArden Barland
Kj01ebr0nd sA langt tilbake i tida som sist pA 1700
tallet ville ikke unngA A lagge merke til en av
bygningene sam h0rte til der pA gArden - ei
t0mra bu bygd opp pi trestabber og med helle
steinen 0verst pA dlsse. Gulvstokkene var I god
avstand fra bakken og d0rhella mad god klaring
fra InngangsApnlngen til gangen. Det var gjort slik
for A hlndre mus og rotter i A komme inn. Bare de
tobente og kattene pA gArden, mAtte ha adgang.
Kornbingen og mi0lt0nner, saltbutter og bmrtrau
som var Inne i det m0rke rummet mad 10nne, salt
trukne vegger, rum met verdifull mat, og dette var
alt for god f0de Adele med de smA firbente.
Men byggemetoden . holdt sjelden mAl, sA hus
bondsfolkene ble ikke alltid alene mad godbitene.

Gaver til Arven
Fra vAr kasserer har vi fAu denne listen over gaver til
..Arven.., VAr hjerteligste takk tilbake,
O.K. Kloppkj89r, kr. SO. G.B. Sann idal, kr. SO. H.B. Helle,
kr. SO. R.L. Sannldal, kr. 100. Gj.E. Sannidal, kr. SO. H.H.
Marnadal, kr. 75. K.L. Kjelebrend, kr. SO. G.B. Sannidal,
kr. 30. G.T. Tangen, kr. 100. J.N . Sannidal, kr. 25. R.H.
Sanni~ kr. SO. !!I.S. S8nflidal~ kr. 100. G.H. Kil, kr. 30.
S.N. 09 H. Laug , kr. 60. J .K. Kjelebrend kr. 50 . G. E.
Sannidal kr. 100. T.B. Kj 11.1 Ie brl1.l nd, kr. 100.

•

Det kunne nok hende I blandt at det ble tatt smaks
preyer BV bAde det ene og det andre.
Stablen med spr0stekte flatbr0dleiver var ogsa
fristende og ta til. En gang i Aret, i de senere tider
kom ..Jacobs-Andrea.. (Andrea Evendsen) til
gArds og bakte opp hauger med flatbr0d og disse
ble bAret pi bua, for bua var et velegnet oppbe
varingssted for slik god og velncerende mat.
Men som Arene gikk ble andre og bedre oppbe
varingsmAter for avling og annen mat, tatt i bruk.
Bua pi Barland hadde i mangfoldige Ar fyllt sin
oppgave der den stod pA tunet. Ingeborg og Jens
Barland fant A kunne gi den fra sag . Folk fra
grenna ble mad pA flyttesjauen, og pA Bygdetunet
har Barlandstua nA stAtt i 32 Ar og fyllt en annen
oppgave.

A.L.

K.V. Farsje, kr. 25. J.J . Helle, kr. 50. N.E. Kragere, kr. 30.
G.P. Vadfoss, kr. 20. J .e . Sannidal, kr. SO. K.L. Sannidal ,
kr. SO. K.A. Sannidal, kr. SO. H.F. Sannidal, kr. SO. M.K.
Merkebekk, kr. SO. A.S. Sannidal, kr. 100. Bj. H .
Sannidal, kr. SO. A.s. Sannidal, kr.3O. T .H. Sannidal, kr.
50. 0 . J . Helle kr. 50. A. A. Vadfoss kr. 50. P. N. Fa rsje
kr. SO.
G. A. Kil , kr. SO. H 09 R., Sann idaJ kr. 30. R.S . Vadfoss
kr. 20. T.S. Sannidal, kr. SO. F.A. KII, kr. 100. T.F. Farsj0,
kr. 100. J.S. KII, kr. 30. Sannldal Husmorlag kr. 500. E.K.
Sannldal kr. 20. H.H. Sannidal, kr. 100.
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Arsmelding

Forts. fra side 3.

til jubileumsdagene og Thomas Wast01 og hans
trofaste dugnadsgjeng skuffet sA visst ikke. I kke
nok med at der ble satt opp ett nytt og solid gjerde
sA s0rget ogsA Thomas for at Tunet ble utvidet
med adskillige kv .meter. Her ville han gi plass til
en husmannstue som er planlagt A flytte hit. Er det
ikke ett gam melt ordtak som sier at: Det er godt A
ha kongen tit nabo?
Det har ogsA bl itt lagt opp sommervannledning
ti l Tunet, noe som var svcert pAkrevd. SA ble det
satt opp hall til utstillingen og dette var det
Johannes Waasj0 som sto i spissen for. Du verden
sA greit det er A ha en byggmester med i styret og
attpAtil sA aktiv. Reisverket ti l hallen er demontert
og forsvarlig lagret sA det er forholdsvis lett A sette
opp igjen . Denne utstillingen som pA forhAnd ble
karakterisert som et eksperiment viste seg A slA sA
godt an at det sp0rs om en ikke b0r tenke pA A
sette opp en permanent utstillingshall.
Ti l sommeren er det meningen A fA spr0ytet de
fleste av byggning ene med Zylamon . Det er et
betryggende middel mot markangrep . Arbeidet
med A fA inmedet en gammel sko lestue hAper vi
ogsA A fA satt litt mere fart pA i Ar. Sammen med Mo
Vel er ogsA planleggingen igang med A fA til en
brukbar 10sning for sanitceran legg el.
Museu msplannemnda i T elemark var pA
befaring pA Tu net den 5. november. En hadde
inntrykk av at de var ganske godt forn0yd med den
mAten Bygdetu net ble drevet pA, men at en burde
fo rs0ke forskj ellige tiltak for A fA opp beS0kstaliel.
Sannidal bygdetun har status som halvoffentteg
muse og nyter da godt av ti lskot fra stat og tylke,
men forutsett ingen for dette er da at ogsA
kommu nen yter sin del. Fo r 1983 erdet f0rt o pp kr.
5.000 pA komm unebu dsj ettet og sammen med
dette vii da ti lskotet utg j0re litt i underkant av
24.000 kr. SA dette vii hjel pe godt pA 0konomien .
Sa nn idal Bygdetun er ti ls lutta Telemark
M useumslag og i forb indelse med dette og
st0nadsordni ngen mA en fA sette opp stat uetter
for tun el. Som utsendi nger til M useu mskonferan
sen pA Akkerha ugen 26 . og 27 . januar -82 m0tte
Hans Mjell and og Harald Vibeto.
Det har vce rt Apningsti d hver fred ag og 10rdag
fra kl. 16.00 til k l. 19.00 i ti den 26. jun i t il
avslut ningen med stevnet 22. aug ust . Med lemmer
av Histo rielaget har voort omv isere.
NAr en tar med 17. mai arrangeman get og
stevn et kan en sette bes0kstallet t il 3.500 pJuss 8
skoleklasser med tIIsammen 230 elever.

Meldlngsbladet Arven:
D et har ogsA i 1982 blitt gitt ut 3 nu mmer av
meld ingsbladet Arven . Den bl ir t rykt i ett o pplag
av 1350 ek spl. Det er et t iltak som uten tv il har slAtt
godt an . Det er tydelig A merke at interessen for
dette bladet er st or blant bygdefolk og ikke minst
blant utf lytta Sann id0 1er sA ettersp0 rslen 0ker
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stadig. Utenom de fastboende inne Sannidals
grenser sA blir bladet sendt til ca. 50 forskjellige
adresser utenbygds. Finansieringen har gAtt over
all forventning. Det er veldig mange som benytter
postgiroblanketten og gir sitt bidrag, noe som vi
selvf0 1gelig er svcert sA takknemlige for, og en
spesiell takk gir vi t il yAre annonS0rer, til Krager0
Kulturstyre og Sannidal og SkAt0Y Sparebank. Vi
hAper vi snart skal fA gi ut f0rste nummer av 3.
Argang, men vi vii igjen benytte anledningen til A
be folk om A sende stoff til bladet.
Historielaget har som nevnt 40 Ar bak seg og vi
gAr inn i nye arbeidsAr. NAr en ser pA fruktene av
den spire som ble sAdd i 1942 er det all grunn til A
voore imponert og takknemlig. NAr en ser all den
mengde av uerstattelige ting som har blitt tatt vare
pA, ting som ellers for alltid ville ha blitt glemt,
jevnet med jorda, eller havnet i en s0ppeltylling ja,
da er det gledelig A kunne konstatere at
oppsiuttningen rundt Historielaget og Bygde
tunet er i stadig veksl. For vi mA huske pA at der
fremdeles er igjen mye «UpI0yd» mark og stadig
nye oppgaver venter. Det er ogsA gledelig A kunne
registrere at vi stad ig fAr flere yngre krefter med,
sA det er med oppt imisme en kan ta fatt pA nye
arbeidsAr.
Men vi kan ikke avs lutte denne Arsberetningen
uten A gjenta vAr hjerteligste takk til aile som var
mad A skape fest rundt jubileumsfeiringen. Det var
aldri ne i A fA fra noen som bl e spurt om A hjelpe.
Tvertimot var det mange som kom og sa fra at
kunne de gj0re en hjelp sA sku lie de mer enn
gjerne del. Det er virkelig ting som gleder og som
stimulerer til innsats og vi hAper pA fortsatt godt
samarbeid og nye fremgangsrike Ar til glede for
oss og kommende slekter.
I de forskjellige styrer og utvalg har i 1982 vcert
f0l gende:
Historielaget: Hans Mjell and (form. ), T .A.
Tande (sekr.), Else Marie Eidet (rykket opp etter
Halvor Gjerdes bortgang), Fritjof Thorbj0rnsen
(nestform.) og Ole Wast0 1. Varamenn: Per
Nesland, Oddvar Tobiassen og Olav Tveitereid.
Bygdetunet Thomas Wast01 (form.), Johannes
Waasj0, K lau s T orsdal og Harald Vibeto.
Grendemenn: Isak Waasj0, Gerd Moe,
Ragnvald Heimdal, Torlei f Dalen , Ingeborg
Jensen , Kl aus Torsdal, Reidar L0n ne og Asmund
Mostad.
Valgkomlte: Torl eif Dalen (form. ), Reidar L0nne
og Per Nesland.
Festkomlte: Sig ne Torsdal, Asbj0rg Larsen,
Al fhild Dobbe, A rn a Holte, Marit Holte, Margot
Aab0e, Gerd Moe, Kari Nyl and og Kari Moe.
Redaksjonskomlte for Arven: Hans Mjelland,
Fri tjof Thorbj0 rnsen og Oddvar T obiassen.
Kasserer for Arven: Henry Paulsen .
Revlsorer: O la Dobbe og Harald Vibeto.
Sannidal 15. mars 1983
T.A. Tande (sekr.)
Hans Mjefla nd ( form .)
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