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Pra
anleggs
tiden ved
Kragerl:J
banen
Dette biJdet er tatt
under anleggstiden
ved Kragem-banen i
midten av 20-Arene.
Vi har fAtt oppgitt
navnet pa tre av
karene pa bildet. Det
er Kristian Asen .
Gunleik Hegna og
Peder Knutsen. Kan
ooen av leserne si oss
. navnet pa de andre
og bvem som er
hvem. Bildet er tatt
ved Steen, tror vi, for
det er vel de busene vi
ser i bakgrunnen.
Veien ble her lagt om
for den krysset jern
baneanlegget. Bildet
har VI tatt lane av
Ingeborg Heimdal.

ArslWJte Sannidal Fra Redaksjonen
Historieiag 1984
M 0tet ble som vanlig holdt i Sanitetshuset i K il,
fredag den 6. april 1984. Av lagets 321 medlemmer,
m0tte vel 100 stykker.
M 0tet ble apnet med Sannidalssangen, og
forman nen holdt en fin Iiten tale om kultur og fin
kultur. I talen kom han ogsa inn pa verdien ved a ha et
sa fint bygdetun som vi har her i Sannidal.
Han nevnte ogsa at det i 1983 var foretatt utvidelser
av bygdetunet. I den anledning Ieste han opp et
gavebrev fra familien Ole Wast01. Han takket hjertelig
for gaven.
Formannen leste videre som vanlig en fyldig
arsrapport. (Se eget stykke i «Arven») .
Regnskapene for Historielaget og bygdetunet ble lest
av kasserer Per Ab0e. Regnskapene viste en rimelig god
0konomi.
Kasserer for «Arven», Liv Gr0naasen, kunne ikke
va:re tilstede, og formannen leste regnskapet som viste
at folk er flinke til bade og annonsere og a bruke de
tilsendte postgiroblanketter.
Han nevnte videre at det tas sikte pa a fa et nytt
nummer i mai 1984.
Foredrag av Hans Nicolaisen om Kammerfoss i e1dre
tid, var meget interessant, og ble fremf0rt pa en fin
mate. Bi lledserien som fulgte foredraget viste hvilke
forandringer det har foregatt i omradet.
Innledningsvis fort a lte han at det allerede i 1625 ble
anlagt sag i Kammerfossen pa R0nningen gard. Senere
kom dettil 3 sager til, slik at det la 2 sager pa hver side
avelven.
Av kjente handelsborgere som hadde sager der, ble
nevnt A dler, R0hmer, Bi0rn, Schweigaard m.fl.
I 1865 bodde det 24 familier i Kammerfoss. Av disse
var 11 sagmestere og 1 saggutt. Det ble ogsa nevnt at
Thranitterbevegelsen stod sterkt i Kammerfoss. Det
ble dannet et eget lag i forbindelse med Kammerfoss
elvens Sagbrugsforening.
(De som 0nsker a fris ke opp minner om Kammer
foss , kan gj0fe det ved lese H ans Nicolaisens artikler i
«Arven» , nr. 2 og 3 1982.)
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Tande holdt som vanlig et interessant innlegg om
gamle dager. Han to k sitt utgangspunkt ida han for ca.
50 ar side n kom til Sannidal. Da var det fa biler,
mesteparten av transporten foregikk med hest og trille.
Telefoner var det fa av, men telefonsentralen kunne gi
bes kjed hvor vedkommende var, og nar han kom hjem
igjen.
Gammel barnesko ble vist frem . den var funnet pa
loftet t il «Tinggarden». Sva:rt stitt, brukt av mange,
alder minst 100 ar.
Bevertning. Som vanlig hadde festkomiteens darner
god bevert ning.
Underholding. Marit og R agnar Kristensen
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«Enno ein gong fekk eg vetren a sja for varen a
wma.» Vi kan vel aile va:re enig med Asmund Olavson
Vinje i dette gledesutbruddet. En h0gsang til varen.
Men la oss ikke glemme at vi senere i dette vakre diktet
ogsa finner en paminnelse: «M en eg er tungsam og
spyrja meg rna: T ru det er det siste? Lat det so vera. Eg
mykje av vent i Livet fekk nojta. Meire eg fekk enn eg
hadde fortent og alting rna trjota.»
Det star ikke til a nekte, vi er aile blitt ett ar eldre .
Men varen, denne velsigna arstid, der blomster og blad
star og nikker og hilser: H ei, na er vi her igjen. Er det
ikke vidunderlig? Ja da er det liksom menneskene ogsa
kvikner til, jovisst er det vidunderlig. Bare vi ogsa
kunne la:re a stelle pent med alt det vakre rundt oss.
Prise oss lykkelige over a fa bo i et fredelig og godt
samfunn og gj0re vart til at det kunne bli gode og trygge
forhold for aile. At freden matte vinne over vondemak
tene, ja se da kunne vi synge omkapp med trekkfuglene.
Hei, sier vi her i redaksjonen , na er vi her igjen. 4.
argang kan vi notere pa forsiden av Arven . Det er helt
utrolig hvor fort disse ara har gatt. Faktisk f0ler vi i
redaksjonen oss fortsatt pa nybegynnerstadiet mens
forholdet i virkeligheten tilsier at vi na skulle va:re
veletablert. Vi kan i allefall glede oss over a t det stadig
kommer henvendelser fra folk som bo r utenfor
Sannidals grenser om a fa bladet tilsendt. Vi er ogsa
veldig takknemlige for at flere etterhvert hjelper oss
med stoff, bade med fotos og artikler. Men husk: Vi
trenger enda flere medhjelpere, til mere variert blir
innholdet.
Vi kan kanskje ogsa f01e oss Iitt stolte over at Arven
na er registrert i internasjonalt sammenheng. Bladet
rna nemlig sendes til Universitetene i Oslo, Bergen og
Trondheim. Ved Universitetsbiblioteket i Oslo blir det
registrert i Norwegian Centre for the registration of
Serials (ISDS Norway) for derfra a bli innlemmet i
International Standard Serial. Numbering (rSS N ) og
Arven har fatt nr: rSSN 0800-2347.
Vel, dette kan vel va:re interessant nok, men det som
vi f0rst og fremst 0nsker a oppna med vart
meldingsblad er ikke internasjonalt ry, men en god
informsjon for yare lesere, en god kontakt med
Historielaget og a fa bevart mest mulig historiesk stoff
som har sa lett for a ga i glemmeboken og som mange
ganger ogsa har sa vanskelig for a komme fram i Iyset.
Det er det vi fimsker og som vi fortsatt ma be om
publikums hjelp til.
God sommer!
underholdt med sang akkompagnert av O tto Karlsen .
Valg. Valget ble ledet av Re idar L "mne. Formann,
Hans Mjelland ble valgt pany med akklamasjon .
Styret: T.A. Tande og F ritbjof Thorbj0rsen var
tru kket ut, begge ble gjenvalgt. Gjenstaende i styret:
Per Ab0e og O le Wast01. Varamenn ble: Ragnar
Gwnaasen , Ingebj0rg Lindheim og Olav Tveitereid.
Forts. si de 6.
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BESTEMOR DRAMMEN
Fru Hanna Rud og hennes S0nn Andreas kom
hit til distriktet i f0 rstningen av dette arhundre.
Hvor de kom fra er noe usikkert, for de kom
seilende inn Hellefjorden i en liten dekksbat som
eldre fol k har fo rtalt hvordan sa ut. Helt i bunnen
av fjorden klap pet de ti l kai, det vii si ved den
gam le riksveien som gar nedenom Sansouci.
M or og S0nn rus let litt ru ndt og fant seg en
ste inhelie i den sto re ura un der As heia like ved
Sanscousi bru. Det er ti ng som ty der pa at de to k
seg en tur t il kysten igjen, nedover til Tvedestrand
kanskje. Det endel ige fo r dem ble na at de slo seg
ned pa R0d kjenn og bodde i Kaffehuset etter at
issjauen pa Kj enna var sl utt. Her bo dde de til de
begge d0de pa R0nn in gen gamlehjem i f0rste
del en av 1930-arene.
Fru Rud var f0dt i Lier 1846 09 d0de i 1934,
fraski lt en ke star det skrevet i kj erke boka. 1nevnte
bok har det forel0big ikke vcert rad a fa noen data,
heli er ikke fun net han s navn i noen kirkegArds
kart. Moren kom f0rst ti l Gamlehjemmet og

s0nnen bod de da ca. ett par fir alene pa R0dkj enn
ti I ca. 1928.
De hadde f0r vcert bosatt i Asker/ Bcerum
distriktet, men mest i Drammen , derfor fikk hun
her i distri ktet navnet BEST EMOR DRAMMEN .
G run nen for at de flakket rundt som nevnt var at
An dreas la un der for alkoho l, og fo r A fa s0n nen fra
gaml e kam erater dro de ut pa nevnte seilas.
Andreas hadde vcert gift, men 09sa hans ekteskap
ble Opp10St. Hver pA sitt vis var de i grunn noen
sceregne mennesker som jeg her skal fors0ke a
forte ll e om etter hukommelsen , 09 da deres liv var
spekket av slit og motgang, suit og frost. ja livets
skygg esider var de nok kjent med, t ili ater jeg meg
av og t il a komm e med en noe Iystig historie slik at
det hele ikke skal b li sa nitrist.
Bestemor Drammen sa en ofte pa veien , en
gamm el krokete kone, alitid Skj0v hun pa en
tarvelig barnevogn , kurvfleUet og med h0ye hjul
som skranglet i veigrusen, vi var litt redd henne
hver gang hun kom forbi, vi barn , enda vi viste hun
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Bildel. som er lall i I'imer. I'iser inn
gangen (pilen) Iii en al' sleinh ellene I'ed
S anscousi bru under Asheia. Del I'ar
her Beslemor Drammen 510 seg ned
.rer5 le gangen hun kom Iii S annidal. .
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var snill, alltid hadde hun noen godord fi si til oss.
Oppe i vognahadde hun noen smfitinQ som hun
solgte, s<Brlig det Andreas laga, han va r veldig
flink . Andreas' spesialitet var fotografering, han
lremkalte blloene, laget rammer av glass og stal
tn'\d, atpfiti l malte han noen sm ~ fine roser pft
glasset. SA hadde hun ting med som A ndreas
reparerte for fo lk, han var flin k med loddebolten .
Hjemme pft Rookjenn hadde de bAde geiter og I
h,ms, sA noe mat til dyra f ikk hun ogsA av fo lk, ja til
seg og Andreas ogsA. Sommers tid tok hu n ogsfi
med seg grass og lauv pft hjemveien.
En gang mAtte Bestemor Drammen reise helt
ned til August Fredrikson i Kalstadkilen med ei
geit fordi hun ikke akkurat da hadde bukk
hjemme pA R"dkjenn. Fredrikson drev ogs~ med
geiter, og hadde en fin bukk. Det var 1. pfiskedag
og Fredrikson var sterkt opptatt pA Ki lens
bedehus, det hadde v<Brt formiddagsm"te, og pA
vei ned til ettermiddagsfesten m0tte han
Bestemor Drammen leiende med geita. Travelt
opptatt som han var og i sine beste kl<Br utbryter
han noe oppgitt: Kunne du ikke ha valgt et annet
tidspunkt da fru Rud? I dag er det nA geita som
bestemmer tidspunktet og ikke jeg. Fredrikson var
som alltid en grei kar, s~ trass i at han var i tidsn"d
tok han tid til hennes <Brend.
Andreas Rud hadde arbeidet pA d iverse steder
bl. a. pA Elektrisk BeaurA. Han var veldig fl ink og
oppfinnsom, sei lbfiten had de han ikke lengre.
men en snekke som vi rett og sl ett kal ler en
motorbAt, den var veldig skral, harket og gikk.
Andreas reparerte motoren til stadighet, og til
oss smA sa han at baten hans gikk pa geitemelk,
de voksne 10 sammen med Andreas, selv om vi
ogsa 10rsto det var sp"k, var vi kanskje i tvil av og
til. Andreas had de tr0bbel med 0ynene sin e, han
sa dobbelt sa han, en gang fikk han se to rever pa
Ata si nede pa myra, han treiv haggla, sa dem datt
begge to, men da han kom ned pa ata fant han
bare en rev.
En dag jeg sfi han, jeg tror det var den siste gang
jeg sfi Anders Rud, han var pA vei til byen, jeg
kjente han ikke med det samme, fordi han had de
sa fine kl<Br pA, lyse kl<Br og hv it lue, og en lang
kn iv eller sabel , jeg var jo bare vant til A se Andreas
i slitte hverdagskl<Br, men han syntes visst jeg sA
forundret ut, men han var den samme,-han prata
og 10 i forbifarten . Jeg har undret meg pA dette
mange ganger, men mange ~r siden fikk jeg h0re
at det var ikke bare hagla han kunne bruke, det
hente han kastet Amo rs pi! og, det sies at han har
to d0tre som b<Brer hans fam ilienavn her S0r ett
sted.
Oms ider ble de begge eldre, og ogsA
skr"pligere, det ble vanskel igere fi greie seg.
Alderstrygden var heller ikke kommet den gang,
Fru Rud hadde i sin tid vrert annsatt som park
arbeiderske hos Godseier L"vensk jold og derfra
hadde hun en ganske liten pens jon . sa det gikk pa
ett vis. Av og ti l matte sA Forsorgen hjelpe til med
matvarer, ved og litt h0Y til gjeitene i vfirkn ipa. Det
var trange tider for enhver, sa Sannidal kommu nes
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administrasjo n tok ko ntakt med hjemstedskom
mu nen mht. refu sjon. De fikk et pent brev t i lbak
so m I"d slik: La Fru Rud fa hva hu n trenger t il ,
refusjon gies. Dette syntEls de her i kommu nen var
et meget seri0st svar.
Etter at Best emor Dram men kom pa
Gamleh jemmet , ble det stusselig for Andreas , vel
noen fra landeveien kom og overnattet og
kanskje slo seg ned for noen dager. Noe bes0k tra
f?'~ rundt om ogsa, men mor var ikke hjemme, og
tllslst bre han syk. Det g ikk ry kter om at A ndreas
had de tu berkuloce, men det kunn e vel like gjerne
vrere at han rett og slett ikke fikk n<Bring nok, mors
g ryte manglet. Det siste Andreas yttet seg med var
h0nsa, som fikk en bruta l og bra ende. Forsorgen
ble koblet in n, han matte komme et sted med pleie
og ti lsyn, men hvorfor han ik ke kom til R"nningen
na var en gate, og fo lk undres.
Sa fant de pa at han sku lie plasseres hos T 0rje
Kittilsen , det var greit , der hadde de sjukepasser,
og Andreas og T0rje hadde allti d veert kamerater,
sA alt sa ut til a flaske seg . T0rje bodde i ei lita stue
med ett eneste rom, og se lv om han var aldri sa
sni ll og grei kar, ble han sin t, og dertil redd for
rykte han hadde h"rt om sykdommen t il Andreas,
men bes lutningen var tatt, og i dette sto stakkars
T"rje pa ty nn is. Det had de seg slik at Kittil og
Guri, far og tanten til T"rje hadde bodd i nevnte
li lle stue in nti l de d0de. De var ogsa gam le og
matte ha litt hjelp av kom mu nen iblant . Med dette
var ha n alts~ ikke herre over sitt bo, han sku ll e bli
vcerende alene med den syk e Andreas .
Na ville nok Andreas ned til T"rje kan hende, det
gikk sa langt at nar T0rje kom hjem fra sitt arbeid
om kve lden hadde noen pi assert en komod e og litt
pargass pa R0dkjen n, men A nd reas var end u ikke
ankommet
oet ble godt kj ent I Vadfoss og Kammerfoss
dette misstaket, noen laget en protestliste, T0rje
gikk med listen sj01, folk skrev villig pa. T"rj e var
li keve l usikker p~ utfall et. En kveld kom han hjem
til oss for fi fa far til asjekke listen. T0rje var mil dt
sagt fort0rnet og engstlig . Far fors0 kte ~ tr0ste
han med a sl at na var det sa m ange navn pa lista
at det g ikk sikkert bra. T0rje kunn e ikke sli ppe de
vonde tanker. Den kvelden brant vani ngshuset pa
S"ndre Kalstad , og vi sa den store lagen fra
vinduet. Far pr0vd e fi avreagere T 0rj e og sa: Det
brenner ve ldig pfi Kalst ad Ikveld. Intet svar. Far
gj ento k, da svarte T0rj e: Kom mer Ruden til meg
skal det I ~ge like h"gt av hytta m i.
Protestl isten bl e tatt til f0lge, Ruden kom til
R0nni ngen , og han bes 0kte dem begge, Andreas
bl e Ikke sA len ge pa gam lehjem met f0r han la
vandri ngstaven ned, 0..9 I 1934 var ogsa
Livsseilasen for Bestemor Drammen ti l ende.
Kaffehuset med to rom og et tilbygg t il dyra er
for len gst revet. Stei nhe lleren ved Siu ppan dE r de
kom og slo seg ned f0rst, stAr fremdel es...

Siuppan, november 1983
Haakon Myhre
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Elever ved Holtane skole
varen 1913
CIt

Bakerste rekke fra venstre:
Alf N. Haugholt. Tor/elfN. Haugholt, Halvor L. Gjerde,.
Tomas K. Haugholt, Arne P. Tyvand. Gunnar S. Seteren.

Marken E. L andsverk,lngeborg Thon , Anna Gunnarsen
(Braten) .

Mitre rekke fra venstre:
Lars K. Skauen, (Bamb/e). Aasulf O. Tveitereid, Jurgen
P. Tyvand, Kristojjer P. Tyvand. Nils L. Gjerde,
Johannes E. Wasje, S igne O. Dobbedal. Dina E.
Landsverk. As/rid K. Haugholt. Martha I. Rindeeen,

Fremste rekke fra venstre:
Knut O. Tveilereid. Terkel E. Landsverk. H alvor I
Rindeeen. Einar H. Lauvasen, Trygve N. Haughoft,
Kirsten K. Haugholt, Valborg Gunnarsen. (Broten),
So lveig P. Tyvand, Johanne Gunnarsen (Braten), Gudrun
H. Lauvasen, Astrid N. Haugholt, Valborg K. Haugholt.
Lcerer var L ars N. Gjerde.

Arsberetning
for Sannidal Historielag og
Sannidal Bygdetun 1983
Ogsa 1983 rna VI kunne registrere som et aktivt og
godt ar for Sannidal Historielag. Det er med glede en
kan ko nstatere at interessen er stor bade nar det gjelder
Historielaget, bygdetunet og Meldingsbladet Arven.
Men vi far ta det i tur og orden .

Historielaget:
Sammen med styret fo r Bygdetunet har det i aret som
er gatt vrert holdt 6 styrem0ter det det har blitt
behandlet 31 saker. Laget har na 321 medlemmer.
Foruten a rsm0 tet 17. mars -83 var den tradisjonelle
h0stfesten 15. o ktober og begge ganger var det riktig
godt frem m0te. Pa h0stfesten ble Sa nnidalsfil men for
f0rste gang vist pa video . Her mener vi a ha oppnadd et
verdifullt og godt resultat og det tak ket vrere Kragef0
Videofil m v/Roy Isnes, Kragef0 Antenneservise
v/Gunnar Aab0e, Ragnar G r0naa en som kj0rte den
gamIe filmen fl ere ganger fo r opptak g sist, men ikke
minst Torkell Tande som :Commenterte. Det er na ca.
30 ar siden filmen ble tatt opp og det var pa h0Y tid a fa
bevart kommentarene, ara gar fort og det er veldig
mange av de som er rued p a filmen som na er borte.
Bygdetunet har overtatt 4 kassetter for opp bevaring og
sty ret har vedtatt at disse ikke skallanes eller leies vekk
uten til bruk ved undervisning i skoler 0.1.
Hos Naper Boktrykkeri har vi fatt heft et in n 100
ekspl. av F ellesbindet fOf Sannidal og Skat0Y, bind 3.
Bind 1 og 2 er som kjent utsolgt og disse er det en del
ettersp0fsel etter sa hva vi skal gj 0 re m d dette er
fore10pig ikk tau tandp unkt til.
Torke ll Tande har foresh'l tt for Hi storielaget at det
kanskj ville vrere en ide a gl ut ett beft e o m« Krigsara i

Arsm9te - - 
Forts. fra side 2.
Styret for bygdetunet: F o rman n T hs. Wast01 ble
gjenvalgt. Styremedlemmer: J ohannes Wasj0 og
Harald Vibeto. Klaus T horsdal hadde bedt seg fritatt,
og ble erstattet med Knut Nordbrathen.
G rendemenn: Isak W isj0, Gerd Moe, Ragnvald
Heimdal , ThorleifDalen, I ngeborg Jensen, Gerd Holt,
Reidar Lr<mne, Asmund Mostad og Helene Brynemo.
Festkomite: Arna H olte, Margot Ab0e, Gerd Moe
og Kari Nyland - aile gjenvalgt. Nye medlemmer av
festkomiteen ble Sigrid Tveitereid og Marit Kristensen.
Redakskjonskomite "Arven»: Hans Mjelland,
Frithjof T horbj0rnsen og Oddvar Tobiassen. Kasserer
«Arven» : Liv Gremaasen, Revisor: Knut A. Skarvang
og Kare Barland.
Arsm0tet ble avsluttet med salmen «Gud signe virt
dyre fedreland».
Fr. Thorbjernsen.

e

Sannidal». Han har en del notater liggende og han har
sagt seg villig til a skrive ned disse og sam men med
billedmateriale gi ut dette i bokform. Styret ser pa dette
som en svrert viktig oppgave og vii legge det frem for
arsm0tet.
Arkivet i Kil er na ganske velordnet og oversiktlig.
Det er ogsa en del foreninger som har fatt lagt inn sine
gamle protokoller der til oppbevaring. Vi benytter
aoledingen til a henstille til alle som har proto koller,
brevsamlinger og lignende vedr0rende lag og
foreninger om a plasere disse i arkivet da de for
fremtide n kan komme til a ha stor historisk verdi.
12 av lagets medlemmer har fortsatt arbeidet med
innsamling av stadnavn. D ette har vrert et omfattende
arbeid og det er en anselig mengde navn som til na er
plottet inn pa spesieUe kart. H ara ld Vibeto er formann
for dette utvalget og ha n opp lyser at 3-4 av
medlemmen e er ferdige i sitt distrikt og han regn er med
at resten vii vrere fullf0rt i 10pet av fo rholdsvis kort tid.
Innsaml ing av gamle Amerikabrev fortsetter og
FritjofT horbj0rnsen er interessert i a komme i kontakt
med flere som har slike brev liggende.

Sannidal Bygdetun:
Sommeren -83 har det ogsa vrert stor aktivit t pa
Bygdetunet. l nngjerd ing av Tunet er blitt fullf0rt i den
utstreknin g det til na sy nest a vrere n0dvendig.
Dugnadsgj en gen har vrert Oi tti g som allt id og
inngjerdingen har blitt riktig ra og ti ltalende . Det har
ogs blitt lagt sommervannleding med tappekran 0PP
til badstua. Denne er ten kt a forlen e til toialetta nleg
get . Pa dugnad har ogsa aile ben kene blitt malt sa de
har og a blitt riktig fine.
En stor glede ble del da vi igjen fi kk et gavcbrev fra
fa milien Wast01 pa et omrade pa a. 2 dekar til
utvidclse av Tunet. Dette er na malt opp av Teknisk
Etat og tinglyst. Vi kan nok ikke makte a fa takket
T homas og Ole Wast01 med fa milie nok fo r disse
storst ilte gavene. Det vi kan se er at de her stiller og
beskjedcnt har reist et monument som for alltid vii sUi
om et minn mer ke over deres gavemildhet og deres
aldri sviktende kjrerlighet til sin bygd. La dette vrere
sagt som en hil en og takk til aBe i familien pa 0 vreb0.
D a vi fikk denne utvidelsen av Tunet sa fik k vi ogsa
pl ass til et «avtrede». Det har vrert konta kt med repr.
fo r Mo Vel om a sette i sta nd det gam le uthuset som
hadde tilh0rt Mo skole, noe som en vel hadde kommet
frem til en enighet om fordelingen av utgiftene, men
mens forhandlingene pagikk sa fikk vi mange
henvendelser fra eldre mennesker og delvis
handicapede om at det matte vrere sa mye bedre a slippe
a ga opp og ned den bratte bakken. Johannes Waasj0
fikk da ordnet med byggetillatelse fra Teknisk Etat
og han tegnet og stod for byggearbeidet. Bygningen
ligger usjenert til, den er tilgjengelig for
rullestolbrukere og etter at den ble spr0Ytet med
Bernakre' sa ga glir den fint inn bland de gamle husene.
Da vi ikke kunne benytte oss av de statlige og fylkes
kommunale tilskotsordninger til nyanlegg sa greide
Historielaget a finansiere dette bygget.
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Thomas Wastl2Jl og Klaus Torsdal representerte
Bygdetunet pa et H istorielagsml2Jte pa BI2J hotel! 19.
november -83 og pa Telemark Museumslags arsml2Jte
pa Evja Bygdetun 25. februar -84.
B ygdetunet har det siste aret hatt besl2Jk av 7
skoleklasscr med tilsammen 200 elever. N ar vi regner
med 17. mai arra ngementet og Grautfesten kan vi sette
besl2Jkstallet til 2 500. Dessverre har vi vel ikke vrert
flinke nok til a markedsfl2Jre oss sa antall besl2Jkende
utenom disse tilstellingene har vrert !iten. Dette vii vi na
til sommeren fors0ke a gj0fe noe med . Forutsettingen
for a fa statlig og fylkeskommunal st0nad er at ogsa de
Halvoffentlige museer skaffer tilveie endel midler selv,
og det er klart at det er i alJes interesse at antal!
besl2Jkende er sa stort som mulig. Ett bygdetun skal
vrere en levende institusjon, det skal ikke bare ligge der
som en utdl2Jdd plass. Sl2Jndag 3. juni skal det vrere
«kirkekaffe" pa Tunet. Det er ogsa tanke om a
arrangere demonstrasjon av gam melt husflidsarbeid
noen 10rdager og hvorfor ikke ta en tur a drikke
sl2Jndags ettermiddagskaffe der? For familier med
smabarn er der «aile tiders» . Der kan barna springe og
leke pa den fine og trafikksikre plassen.
St0rrelsen pa bygdetunet viser etter den siste
oppmiliingen a vrere 6,5 dekar.
Til sommeren er det meningen a fa innredet loftet i
Dobbedalsstua sa en kan fa utstillingsplass til de
smagjenstandene som na er plassert i 2. etg. i
Heglandstua. En far da frigitt dette rommet sa d et kan
ml2Jbleres sa nrer opptil det opprinnelige som mulig.
Ellers er tanken a fa satt opp et bislag pa
Dobbeldalstua, det var der nemlig fra gammelt avo

Gaver til «Arven»
Fra «Arven»s kasserer, Liv Gronaasen, har vi mottall denne
lange lisle med innkomne belop Iii bladel. Vi er glad for denne
Slollen, og sender dere var hjerleligsle lakk!
J.H., Sannidal 50,-, K.W., Sannidal 50,-, r.W ., San nidal
50,-, LG. Kloppkj re r 100,-, O.S., Vadfoss 20,-, K. og K.E.
Tangen 20,-. R.H., San nidal 50,-, LW.L., Kil 30,-, M.H.,
R0rvik 30,-, S.B., D0rdal 50,-, 0.1., Maneliveien 100,-,
B.L.O., L0kka 50,- , O.W., Sannidal 50,-, E.W., Sa nnida150,
S.S., Kil 30,-, H.T., Kil 50,-, AA.S., Sannidal 25,-, E.0.,
San nidal 50,- , A.L., Heistad 100,-, A.L., Kj01ebf0nd 30,-,
E.W., Kil 50,-, I.M .H., Kil 25,- , P .N., Farsj0, 50,-, D .K.,
Maneliveien 50,-, G.B., San nidal 50,-, A.B. , Kil 50,-, G.A.,
Kil 50,-, T.W., Holtane 50,-, K.N., Galeasveien 50,-, S.T ,
SannJda150,-, A .E., Rindebakken 100,-, 1.M., KillOO,-, 0 .1.,
Radyrveien 20,-, R.L., Sannidal 50,-, F.L., Braten 50,-, A.H .,
H oltane 50,-, O.F , Sanndial 50,-, M.Aa., Farsj0 25,-, E. og
O .S, Kj01ebr0nd 50,-, E.A. , S0ndeJed 50,-, E.D., S"mdeJed
50,-, K.L., Sannidal 50,-, K.L., Kj0lebf0nd 50,-, G .K.,
San nidal 50,-, P.W ., Sannidal 50,-, LP. , Ki130,-, LT, Farsj0
25,-, A.S ., Farsj 0 50,-, E. H. , Marnadal 50,-, E.L., Sannidal
100,- TF., Farsj 0 100,-, E. L. , San nidal 40,-, T.S., San nidal
50,-, B. Holt 100,-, I. og N.H., SannidaJ 20,-, H .F ., Sannidal
50,- , O.T., SJuppan 50,-, O.K. , Kl oppkjrer 30,-, E.0.,
Drangedal 50,-, Kr. B. Halvorsen, Drammen 100,-.

ARVEN

Det er ikke si kkert en makter a fa flytta
Husmannstua eller smia i <'h. En ka n ikke gape over
mere enn en orker, men vi haper i aile fall a fa satt av
noen midler til dette formalet.
Litt mer inventar til den gamle skolestua haper en
ogsa a fa samlet inn i ar.

Meldingsbladet Arven:
Ogsa i 1983 ble det gitt ut 3 nummer av Arven. 2 pa 8
sider og 1 pa 16 sid er. Vi h ar et bestemt inntrykk av at
denne bIir godt mottatt av leserne og at den er et fmt
bindeledd mellom H istorielaget og bygdefolket. Vi rna
ogsa si oss svrert godt fo rnl2Jyd med hjelpsomheten fra
a nnonS0rer, kulturstyret og aile de som ha r vrert sa
flinke til a benytte seg av postgiroblanketten. M en vi viI
gjerne minne om flere bidrag til bladet. Det er en
mengde stoff a «l2Jse» av sa det er bare a ta pennen fatt. I
aile fall vii vi pa det hjerteligste takke de som allerede
har hjulpet oss og at de vii fortsette med det. Bladet blir
trykt i et opplag pa ca. 1 300 og foruten a bli sendt til
aile hustander i Sannidal sa blir det ogsa sendt til ca. 50
utenbygds og det er stadig flere og flere som ber om a fa
det tilsendt.
Til slutt sa vii styret for Historielaget og Bygdetunet
rette en hjertelig takk for godt samarbeid til aile yare
medarbeidere, grendemenn, festkomite og medlemmer
og haper at interessen og oppslutningen rundt vart
kulturhistoriske arbeide fortsatt vii vrere i fremgang i
ara som kommer.
TorkeU Tande
sekr.

Hans Mjelland
f orm.

Medlemmer av styrer
og utvalg i 1983
S annidal Historielag: Hans Mjelland form., Fritjof
Thjorbj0rnsen nestf., Torkell Tande sekr., Per Aab0e
kasserer, Ole Wast0l styremedlem, varamenn : Else
Marie Eidet, Per Nesland, Oddvar Tobiassen, Olav
Tveitereid.
S annidal Bygdetun: Thomas Wast01 form. , Johannes
Waasj0, H arald Vibeto og Klaus Torsdal.
Redaksjon for <cArven»: Oddvar T obiassen, H a ns
Mj lIand, Fritjof T horbj0rnsen og Liv Gr0nasen 
kasserer.
Grendemenn: Isak Wasj0, Gerd Moe, Ragnvald
Heimdal, Thorleif D alen, Ingeborg Jensen, R eidar
" nne, Asmund M ostad og Gerd H olt.
Festkomite: Signe Torsdal, A rna H olte, G erd Moe,
Marit H o lt, Margot Aa b0, Kari M oe og Kari N yland.
VaJgkomite: Torleif D alen , Reidar L"nne og Per
N esland.
Revisorer: Knut Asbj0 rn Skarvang og KaTe Barland.
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Har De

reiseplaner?
Kontakt

0 ..

Kom til oss
nar De skal ha
kontormebler
og trykksaker

1!iragrra 2lkBidrnBtfykkrfi 2l.B
Tit. 036/81 238 - 3771 KragerllJ - Aile typer stempler.

FORHANDLER
ISANNIDAL!
SANNIDAL·
BILVERKSTED
ER STEDET
M erc ury rno torene le ve res
fr a 2,2 hk - ·200 hk .
V i satse r
kvalitet og
service.

pa

Vlir mann, ser viceavd. er Mf'rcttry· s pc s,all~ren
rv,d
Kasa Han har mer enn 1 ·'s erfarin p , ell Merc ury·
rno toren p o g g ir verd,fuJle rdd 09 t.ps.
I tilfl~Y har v, SER VI E OG D ELELAGER.
Din MERCURY MO TOR ER I T RYGGE HE DER HO S

SANNIDAL
BILVERKSTED
. Avd . sm a mas kin er ·
3766 SAN N IDAL · TLF , 036 185 300

Ingen fare! Jeg har forsikring i

~ ~ Drangedal og Krager"

IIJII

Gjensidige Brannkasse

GJENSIDIGE Kontor: Drangedal, t lf . 36 100.
Kantor: Krager0, tlf. 80 139.
forsikring

ALT I
M0B ER
Forneyde kunder
i bygd og by er
var beste garanti

OTTAR
BRY EMO
M0BELFORRETNING
Ar0svingen - Krager0 - Tit . 036 - 85219
Utforming - trykk: Ves'mlr OHM'. Krager" 1984

