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Del gar nd mot en hard lid for smafuglene gi el godt matlilskudd sammen med annen 
vare og vi haper al det er mange somfalger f uglekost. Det vii bli en Iris/ v;nter hvis vi 
tradisjonen med a sette opp julenek. den kan ikke har noen smafugler rundt huset. 

Fra redaksjonen 
Det har blitt en del artikler fra redaksjonen gjennom 

de 4 Ara som bladet vArt har eksistert, faktisk like 
mange som antaIl Of. sa na er tylfta fuJI. 

En tylft var for skogsarbeiderne et mal for fullgodt 
dagsarbeid nAr kvistgrana malte 3-4 load. J a, det skulle 
senesterke skogskarer til a hogge ty'lfta full pa en 
vinterdag nAr kvisten hang snmung ned mot marka og 

bark n hard som is og med bare eks og barkespade 
som redskap. Vi husker godt det var mange som flira 
nAr den nye mAleenheten for tlimltner ble innfert. N a 
skulJe det mAles i halvrneter, centimeter og liter. Det var 
slutt pa fot, tom mer og load. Liter pas set Iiksom ikke 
inn som fastmalsbetegne!se. I kubikkmeter var 1000 
liter og var noe mindre enn 1 load, dermed sa ble det 
ogsa noe akedering om betaling for hogst og kjering. 
Betalingen var nok snau bade fmr og etter mAle



Melkeforsyninga i Kragern 


Bratanes bil 

Varen 1885 var 23 b0nder i Sannidal samla til m0te 
om ordning av melk~utsalg i Krager0 . De valgte et 
·styre med Per Stra nd som fo rmann, Jens N. Farsj0 og 
Haakon Fugle~tvedt som styremedlemmer. Sp0rsmal 

' kom opp om afa Skat0y-b0ndene med, og 15 av disse 
synte interesse, styret blei supplert med Finbo S. 
Gum0e og Kristoffer J. Jomfruland. 

Samarbeidet gikk noe tregt, Skat0yb0ndene gikk i 
1896 inn for a fa sitt eige utsalg og «Kragem 
MeierisamIag» kj0pte navrerende fotograf J0rgensens 
gard og begynte pa eigen hand. 

To meieriutsalg i konkurranse var lite tjenlig og alt i 
1898 blei de enige om sammensluttning. Det skulIe 
opprettes et nytt moderne meieri: «Kragem meieri» i en 

forandringen og skogeierne fikk nok heller ikke sa mye 
for t"mmeret at det var noe a skryte av~ Men tellematen 
tylft i forbindelse med trematerialer ogt0mmerhogst er 
i bruk fremdeles. 

N ok om det. N a er ihvertfall tylfta full med hensyn til 
antall nr. av Arven. Det begynnera hjelpe seg i 
permene som vi haper mange av yAre lesere har 
anskaffet seg, men det som vi i redaksjonen er mest 
opptatt aver ikke om mengden er sa ruvende, men 
kvaliteten. 

Innledningsvis har vi vrert inn om skogbruket. Det 
var jo i sin tid stor utskiping av trelast fra vart distrikt. 
Her er sikkert et tema som der kan fortelles mye om. 
Det kan vrere om skuter som kom for a laste, det kan 
vrere arbeidsforhold i skogen, t0mmerfl0ting osv. Eller 
det kan vrere om jordbruk, husmannsplasser, fiske i 
fjord og ferskvann som «attatnrering», gruvedrift, 

ny moderne murgard. Men hvor skulIe den bygges? 
Skat0yfolka ville ha den nrer brygga hvor de var vant 
med a levere melka. Sannid0lene ville ha den nrer 
torget. Det passet bedre for dem som kom med hest. 
Sannid0lene fekk det som de ville , men bygget blei 
dobbelt sa dyrt som bereknet (intet nytt under solen), 
og leverand0rene matte finne seg i mindre pris pa 
melka i fleire ar. Om dette kan en ellers lese i bind I II a v 
Bygdeboka for Sannidal og Skat0Y. side 105 f. 

Hva gjorde fo lk f0 r meieriet kom? D et var vel heist 
slik at hver enkelt s0rget for seg sj01. Mangel pa veier, 
darlige veier, f"rte ti l at folk ysta ost og kjinna smer 
heime og dro det til byen. B0nder som bodde laglig til 
hadde avtaler om levering i husene. Skat0yfolk rodde 

levevilkar for kone og barn nar mannen var lange tidel 
av gangen til Sj0S. Eller historier fra de gamle 
skolestuer. Forresten de behever ikke n0dvendigvis 
vrere sa veldig gamie. Hvor mange barn er det Leks. 
idag som har benyttet penn og blekk? 

J 0, der er alltid «viser for de som synge viI» og det er 
«sangere» vi vender oss til na. Mange har vrert flinke til 
a hjelpe oss med stoff, noe vi er veldig takknemlige for, 
men vi trenger flere. Jo flere penner, jo mere 
innholdsrik og interessant blir bladet og det utgj0r en 
stor del av Historielagets arbeid. 

Vi nrermer oss den store h0gtid der fred og kjrerJighet 
er det glade budskap. Vi kan f01e oss lykkeligeover atvi 
bor i ett land der toner og ord fritt kan flomme ut til 
aile. Det er vart heyeste 0nske at det fortsatt viI vrere 
slik og med det " nsker redaksjonen aIle «Arven»'s 
lesere en riktig god og fredfuJJ juJebsgtid. 
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og seil te ti l byen, la til ved brygga der fruer og tjeneste
jenter kom med spann og kj{1Jpte. Med meieriutsalg blei 
det mer orden pa det. 

leg har bedt et par gamle sannid{1Jler forte lle: 
Theodor Bratane, f. 1896: Kjm inga av melk gjekk 

med kj{1Jrelag. Det var fra Mo-sida og umne-sida. De 
skift et pa . Da jeg fikk lastebil i 1927 blei det slu tt. 
Ette rhvert blei det transport av folk og varer; jeg fe kk 
en ti lhenger til bilen. Det blei og mange rerend a gj{1Jre 
for folk. Det var m{1Jteplass ved Eikhaugen og ved 
Lystokk. l eg leverte melk til Marie Fjelstad i Kil. Ho 
kom ut og bestemte hva ho skulle ha, jeg malte opp og 
slo i. Sa var det stopp hos Petra Gundersen i Vadfoss og 
Peder Hegland pa Eklund. 

Ved Lystokk sette folk opp et lite skur, «dankhuset», 
hvor de kunne hyse spann og varer. 

De hadde en liknende ordning i Farsj0bygda , der var 
kj0relag til John Aab{1Je fekk seg lastebil, og Farsj{1Jruta 
kom igang i 1926. 

Knut Barland, f. 1889, forteller : Den f{1Jrste tida var 
det a ro til byen . Et lag gardbrukere rodde med pram 
fra Faulevika , det var 5-6 med i laget og de skiftes pa. 
Over Eidsheia, til Skarvang og M0rland var det bare 
skaustier, og sa ro vatna, Hansj0 og M{1Jriandskjenna . 
Anne Knipen rodde sjrel om vreret var hardt. Ho sto pa 
torget med melk. leg rodde engang med far kornsekker 
til Bi0rns m011e pa Helle. Det var en hard sjau. 

Omkring 1910 blei folk i Kj{1J lebmnn enig om a fa 
motorbat. Der var gode batbyggere i Ris0r. F{1Jrste 
ba tf{1Jreren var Richard Haavet, han dreiv i fern ar. Det 
10nte seg heller dariig, det var flere som rodde sjrel. Sa 

" ..... ,.. 

tok Nils Sigernes over et par ar, men sa selte de baten ti l 
Halvor Nyhus. Han dreiv godt i mange ar. D e kallte 
baten «Delphin» etter ba ten til Christian Gierl{1Jff pa 
bruket. (Populre rt kalt Melkisedek). Etterhvert minka 
det pa melketransporten, det blei fe rre kuer og folk 
fekk egne bater. 

leg kan for egen del tilf{1Jye at jeg hugser godt 
Theodor Bratane med tilhengeren og hadde mangen 
tur til byen med han. leg kan se dem for meg karene 
som kom ned fra L0nne, fra Lofthaug, fra prestegarden 
med melkedankene pa en liten drakjerre. Bilen var kla r 
til a ga , men de venta pa en. Der kom RagnvaJd 
Fuglestvedt i full fart pa sykkel med melkedanken. 
Karene blei staende en god stund etter a t Theodor var 
reist, der var mye prat om. Sa kom Marie Skarvang 
ned bakken: «Nei, na rna mi te a arbeide!» og sa rno de 
hver til sitt med drakj errene. 

TorkeU Tande. 

Farsj{1J ruta 
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Intervju 
med J 

~~'<IIf-i'lb-~:=l bestefar 

Da e1evene i 8B ved Sannidal ungdomsskole fikk i 
oppgave a lage intervjuer med eldre personer, gikk 
Arvid Enggrav til sin bestefar, Torleif Dalen. 

En dag fikk jeg min bestefar, Torleif Dalen, som er 
[Illdt i 1910, til a forte lle hvordan han hadde det som 
barn. 

- leg vokste opp pa garden Dalen i Kjllllebmnd. Vi 
var en slllskenflokk pa hele I I , og da jeg var nr. to, ble 
det mye ungepass og brering av ved og vann for meg. 
Fra jeg var sju ar var det a passe kuer i skauen om 
sommeren . Vi var ute hele dagen, men til middag kl. 12 
tok vi dyra inn , og sa tok vi dem ut i skauen igjen kl. 2. 

Av fri tid ble det lite. Hvis vi hadde en ledig stund, 
fiska vi etter tryte og aure, og om sommeren bada vi. 

- Hvor gikk du pa skole? 
- Mitt f0rste skolear gikk jeg pa 0 yfjell. Skolestua 

va r i et bryggerhus og var pa omtrent 15 kvad ratmeter. 
La: reren het Nyhus, og vi var ca . ti e1ever. Seinere ble 
skolen flytta til stua pa 0yfjell, og den var noe st0rre . 

Aile klassene, gikk sammen pa en dag. leg va r den 
eneste som begynte det aret. Vi satt pa krakker ved 
langbord . Ta vla hang pa veggen, og en spytteba kk va r 
plassert ved enden av bordet ti l lrereren , og i den var det 
lagt no en barkvister. De ble bytta ut for hver dag. 

For a komme pa skolen matte vi fllllge en sti, og det 
tok omkring en halv time a gao Om vinteren var vi n",dt 
til a stol pe eller ga pa sk i. Det var ganske ha rd t , men det 
va r jo skole bare annenhver dag, for det var den samme 
lrereren som underviste pa Lindheim skole. 
~ Muligbetene for vide re skolegang var svrert sma i 
min ungdom. Det var stort sett forbeholdt de som 
hadde penger. 

- Matte du vrere med a a rbeide som guttunge? 
- Ja, aile som vokste opp pa en gard , matte lrere seg 

mange slags arbeid . og som regellrerte de av foreld rene 
sine. Ungene ma tte hjelpe til hjemme, og sa snan de 

kunne, matte de ut til andre for a tjene noe. Pol den 
molten ble de en av lastni ng for foreldrene . 

Allerede i l l -1 2-arsalderen hjalp jeg far i skauen. leg 
var da med ham av og t il den dagen vi hadde fri fra 
skolen. utstyret vart var IIlks, sag og 10mmerk la ve . 
Fortjenesten for de voksne va r sa vidt jeg ka n huske 
omlag 3 kr. dagen . Da jeg sj lll l var 18 ar, tjente jeg 40 kr. 
i maneden pa ga rdsarbeid. Arbeidstida var fra halv 
seks om morgenen, dajeggikk inn fora fore i fjlllset, til 
ti om kvelden. 

Klrerne i min ungdom var langtfra sa gode som na. 
Bl.a . hadde vi ikke gummifottlllY, sa det ble kaldt 
mange ganger. Men etter middag hadde vi alltid ell 
times pause, og da la vi pa godt med varme og kokte 
kaffe . 

- Hadde dere mye god mat? 
- Det var liten variasjon i kosten . Den besto for det 

meste av det som ble produsert pol garden, slikt som 
stekt flesk , salt kjllltt og masse graut. Gmnnsaker 
brukte vi bare om hlllsten . 

Bmdet ble bakt i en stor bakerovn som rommet 30 
bmd. Flatbrllld ble stekt pol takke over apen varme i 
bryggerhuset. Melet som ble brukt, var avlet og malt pa 
garden, for det var en bekkemllllle der. Til pa legg hadde 
vi pultost, prim, poteter og sukker. Avdrikke brukte vi 
melk, kaffe og saft. 

- Hadde dere stmm? 
- Nei, vi hadde ikke elektrisitet, sa vi brukte 

parafinlamper og stearinlys. Da hadde vi ofte noe vi 
kalte «skumringstime», og vi unger fikk hlllre mange 
historier. Etter «skumringstimen» matte de minste 
ungene legge seg, og de voksne arbeidet bl.a. med a lage 
klrer helt fram til midnatt. Mor drev bade med 
spinning, karding og veving og arbeidet fak tisk opp til 
18 timer i dlllgnet. Hu n rna ha vrert et fantastisk 
overskuddsmenneske. Far lagde ofte 0kseskaft og 
stella hesteseler. Likevel hadde begge to tid til a leke 
med oss unge r. 

Nei, na rar jeg ut og arbeide med vinterveden, sier 
bestefar og stryker pol d0r . leg skal forte lle deg mer 
siden. 

ARVEN 
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100-aring pa Dal~oss 

100 ar er en alder som sva:rt fa far oppleve. Marie 

Moen pa Dalsfoss ble f0dt pa Va:rmo i Kjosen 
25.12.1884 og ka n saledes feire denne h0ye 
aremalsdagen I. juledag i a r. Tross leddgikt og endel 
andre skf0peligheter er hun daglig i virksomhet med 
Onere handarbeide. Og det er en mengde som hun har 
gledet med sine fine arbeider. 

I sin ungdom arbeidet hun pa Hansens og 
Funnemark hotelier i Prestestranda. At hun i 19 11 ble 
gift med H alvor Knutsen Moen fra Kurd01s-roden i 
Sannidal var heller ikke noen tilfeldighet. Halvor var 
sammen med sine br0d re a bygde fl0tningsdammer i 
Henneseidskogen bl.a. , og veien til moro og fest i 
Prestestranda var kort. Dengang gjorde heller ikke 
ungdommene noe av a ga noen mil, eller a ro i noen 
timer for a treffe den man var glad i. 

Men Marie sku lle ikke fa gleden av a leve ett langt liv 
sammen med sin kja:re Halvor. Allerede etter 10-ars 
ekteskap skjedde en forferdelig spregningsulykke 
under jernbaneanlegget borte ved Langsj0, vest for 
Dalsfoss, hvor aile i laget h0rte hjemme: August 
Boman, Per Hansen og svigers0nnen Peder Hansen, og 

br0drene Halvor Moen og Jon 0verland. Halvor Moen 
og Per Hansen mistet begge livet , mens Jon 0 verland 
ble liggende fastklemt under store steinblokker. Per 
Hansen var gift med tanta til H alvor og Jon. Sa her kan 
man virkelig snakke om en familietragedie som alltid 
vii bli husket. Og fra na av ble Marie alene om ansva ret 
for sitt hjem og sine to d0tre. 

Siden midten av 20-arene og til hun ble 70 ar j 1954 
var hun det jeg vii kalle administrerende husmor for 
NEA pa D alsfoss. E t hverv hun skj0ttet med star 
dyktighet, og til a lles tilfredshet. 

Na nyter hun sitt otium sammen med sin eldste 
datter, sam gir henne kja:rlig pleie og omsorg. H uset de 
bar i er det eneste sam var her lenge felf dammen og 
stasjonen ble bygget. 

Vi elnsker Marie alt godt, og den beste li vsaften som 
kan tenkes . 

Pa bildet ser vi Marie helt til venstre, ilag med venner 
og gode naboer pa Dalsfoss. Bildet er taU for ca. 35 ar 
siden, og na er 2/3 av de sam var med borte. 

Magne Kurdel. 
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«Vorl besvterlige og vid/ajtige Veivtesen» 

Litt om veiproblemer i Sannidal i lS70-3ra 

Det «nye» Norge etter 1814 sto overfor en lang rekke 

problemer pa aile samfunnets omrader. Ett av dem var 
veinettet, som var i en mildt sagt skrepelig tilstand. 
Veiene var som oft est bratte, bakkete og smale, og de 
var fuBe av stein og myrjord. 

Men i 1845 ble Indredepartementet grunnlagt, og 
dets sjef, Fredrik Stang, nedlagt et stort arbeid for 
utviklingen av kommunikasjonen i landet. I 1846 ble 
det ansatt en fagmann til a ha tilsyn med veibyggingen, 
en konsulent, som seinere fikk tittelen veidirektllJr. I 
1851 kom en ny veilov som fllJrte til en storstilt 
veibygging i de n<ermeste tiarene etterpa. Dette 
skyldtes bl.a. at bevilgningsmyndighetene nar det 
gjaldt bygdeveier ble overfllJrt fra amtet til 
herredsstyrene. I denne perioden ble ogsa mange av 
veiene i Sannidal bygd, og veisplIJrsmal var ofte pa saks
kartet til Sannidal berredsstyre. Etter lange 
forutgaende diskusjoner om trasevalg ble f.eks . 
bovedveien fra Bamble forbi Askeklova gjennom 
Sannidal ved H elle, ArllJ, Rinde og Humlestad med 
sideveier til Kragem (fra Am) og Merkebek (fra Rinde) 
ferdigbygd sommeren 1870. 

Det kan vrere av interesse ~ se hvor mye det gikk med 
til veivesenet i Sannidal pro ar i 1870-arene. 4. mai 1872 
behandlet herredsstyret ordfllJ rerens forslag «over hvad 
der tiltr<enges til at d<ekke SandllJkedals Kommune
kasses Udgifter i Aaret 1872». Av i alt 116 1 Spd. gikk 
500 Spd. «til Veiv<esenet heri indbefattet 2/3 D ele af 
Veivogterens LlIJn.» De forskjellige postene i budsjettet 
var, skrev ordfllJreren, salt sa lavt som mulig, og det 
foreslatte belllJP ble ansett for a v<ere absolutt 
nllJdvendig. Videre noterte han: «Hvad der optager det 
meste er vort besv<erlige og vidlllJftige Veiv<esen der i 
sidst forlllJbne Aar kostede 585 Spd., som i Aar har 
ma~ttet neds<ettes til 506 spl uden at ma~ dog har 
nogen Vished eller Haab om denne ~ums Tlistrekkelig
bed.» 1/3 av veivokterens wnn ble utbetalt av den 
offentlige veikasse. Dessuten fikk kommunen bidrag 
fra amtet bade til pukkstein «til yore sterkt bef<erdede 
Hovedveie» og til snllJbrllJytingen om vinteren. 

OrdfllJrerens innstilling ble enstemmig vedtatt, og 
fogden matte kreve inn pengene. Vedlikeholdet av 
veiene var nemlig paIagt de matrikulerte jord- og 
skogeiendommene, savidt mulig i forhold til disses 
stllJrrelse. I tillegg var det i loven av 1815 lagt en 
«veiskatt» pa strandstedene. 

Og nettopp dette bidraget fra strandstedene ble en 
vanskelig sak for Sannidal herredsstyre. En av de 
stllJrste og mest debatterte sakene i 1872 dreide seg om 
hvor mye strandstedene Kil og Helle skuBe bidra til 
sognets veivesen. I ForrnannskapsffillJtet 20. april ble det 
vedtatt at ordfllJreren skulle utarbeide en innstilling i 

saken, som sku lie forelegges representantene i fllJrste 
mllJte. Dette mllJtet ble boldt 4. mai, og der ble det 
enstemmig vedtatt fllJIgende: «De inden SandllJkedals 
Herred beliggende Strandsteder Kiil og Helle foreslaas 
ilagt et aarligt Bidrag til Herredets Veikasse, det fllJrste 
med 20 Spd. og det sidste med 5 Spd., fra og med 1872, 
at regne.» 

Men 10. juni ble saken, «Bidrag af Strandstedeme 
Kiil og Helle til Sognets Veiv<esen», igjen tatt opp i 
Formannskapet, som mente at intet hadde 
fremkommet siden 4. mai som kunne bevirke noen 
forandring i oppfatning av saken fra Formannskapets 
side. «F ormannskabet skulde heller v<ere tilbllJielig til at 
forhllJie end formindske de! i Forslag bragte BelllJb». 
Man kunne ikke i sin uttalelse skjllJnne at H elle skulle 
bli tyngre «beskattet og bebyrdet» med det fores latte 
bidrag pa 5 Spd. enn en mindre gard pa 4-5 skylddaler. 
Formannskapet mente dog at bidraget ikke kunne 
utlignes pa forrnue og inntekt uten strandstedbe
boernes samtykke. Men dessuten ble det uttalt at oar 
Helles mindre formuenhet ble framholdt som 
argument for a gi bare et lite bidrag, burde Kils sterre 
formuenhet kunne benyttes som argument i motsatt 
retning. 

Et annet problem i denne saken var at noen rike 
huseiere i Kil ba seg fritatt for bidrag fordi de dels i 
n<erheten av Kil og dels lenger vekk var eiere av et 
noksa ubetydelig skyldbewp, dvs. var eieren av f. eks. et 
lite jordstykke som var skyldsatt. J. Abrahamsens 
enke, f.eks., eide «Skibsvrerft med 3 paastaaende 
Vaaningshuse og tilliggende Have, desuden har hun nu 
under OpfllJrelse et nyt Beboelseshus, til en V<erdi af 
over 2000 Spd.» Like fu llt ba hun seg fritatt for 
bidragsplikt. «Dette kan af Formandskabet ikke 
t<enkes IDuligt .» 

Hele saken ble sa oversendt amtmannen til 
avgjllJrelse. Hva amtmannen kom fram til, vites iUe. 
Men de folkevalgte ble konfrontert med flere 
veiproblemer dette aret. FarsjllJveien kom til a bli en 
gjenganger i Sannidal herredsstyre. F ormannskaps
metet 9. mars 1872 behandlet en foresplIJrsel fra 
oppsitterne i FarsjllJ om kommuen pa visse betingelser 
ville overta halve vedlikeholdet av veien fra H unsvik til 
nordre FarsjllJ, en strekning pa 2520 alen, mot 
at oppsitterne overtok den andre halvparten. 
Formannskapets innstilling til herredsstyret ble slik: «I 
Betraktning af de vanskelige lokale F orholde 
Sand0kedal der stiller sig saaledes at en overveiende 
Del af Kommunens Invaanere ingen Adgang har til 
offentlig Vei; men aUigevel maa b<ere en Andel af 
SandllJkedals uforholdsm<essige Veiudgifter, og da 
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omhandlede Veistykke maa bdragtes som en ganske 
privat Vei, skal man tillade sig at foreslaa Andragendet 
til ikke Indvilgelse.» 

Sa ken kom sa opp i herredsstyret 14. mars, og der ble 
F ormannskapets innstilling enstemmig vedtatt, «at 

Andragendet ikke indvilges». Men «Farsj0gaardenes 
Opsiddere» ga seg ikke med det. De sendte en fornyet 
foresp0rsel, som ble behandlet i Formannskaget 20. 
april. Det henviste imidlertid bare til sin tidligere 
beslutning i saken, men den ble forelagt herredsstyret 
nok en gang, i 4. mai-m0tet der 1872-budsjettet ble 
vedtatt. Der utsatte man sa ken inntil videre. I samme 
m0te var ogsa til behandling en foresp0rsel fra 
oppsitterne pa Lundereid og Dal om bidrag til veiens 
vedlikehold fra Hunsvik til Lundereid. Enstemmig ble 
besluttet: «Andragendet bliver ikke at indvilge for 
Tiden». 

20. juni 1873 var Farsj0veien pa nytt i Sannidal 
herredsstyre, men da var det gjort en ny vri fra 
oppsitternes side. Veien matte bli rodelagt slik at 
oppsitterne skulle gj0re alt vintervedlikeholdet og 
halve sommerarbeidet mens kommunen skulle ta pa 
seg den andre halvparten av sommerarbeidet. 
Herredsstyret besluttet enstemmig f0lgende: «Veien 
rodelregges til nordre Farsj0s Gaardsrum og overtages 
Sommerveiholdet afKommunen paa de Betingelser, at 
Vinterarbeidet overtages af Ans0gerne fra nordre 
Farsj0 til Drangedalsveien ved Gjreremyren samt at 
ovennrevnte Veistykke fra Hunsvig til nordre Farsj0 af 
opsidderne srettes i forsvarlig Stand f0r Vedlikeholdet 
overtages afKommunen; Herredsstyrelsen samtykker i 
at f0rnrevnte Istandsrettelse sker under Veivogterens 
Tilsyn». Dermed var oppsitterne im0tekommet langt 
pa vei. 

I herredsstyrem0tet 10. juni 1872 behandlet 
representantene to nye veisaker under ett: vei over 
Tangemyra og en anmodning fra sogneprest Munch 
om a opparbeide veien til prestegarden Lislau. Da 
ans0kerne var villig til a opparbeide og istandsette en 
forsvarlig og antagelig vei fra den nye hovedveien til 
prestegarden, «indgaar Herredsstyrelsen paa en Gang 
for aile at bevilge et Bidrag af 15 Spd. af Kommune
kassen, uden at Kommunen overtager nogensomhelst 
Forpligtelse angaaende Vedlikeholdelsen for Frem
tiden.» Bidraget skulle bli utbetalt nar veien var ferdig 
og antatt i forsvarlig stand av veivokteren og lensman-n 
Olsen. 

I herredsstyrets m0te 25. september samme ar forela 
denne saken pa nytt. I vedtaket da uttaltes bl.a.: «At 
der skulde paahvile Kommunen nogen juridisk Pligt til 
uden videre at paatage sig istandsrettelsen af denne Vei 
kan Herredsstyrelsen ikke indmmme.» M0tet gikk dog 
med pa «at overtage den Andel der maatte falde paa 
Prrestegaardens Matrikul, for at istandsrette den 
omhandlede Vei fra Hovedveien til Opkj0relsen til 
Lislaug, naar de 0vrige i denne Vei interesserede 
bidrager i samme Forhold.» Dessuten overtok 
kommunen ' istandsettelse av veien over Tangejordet 
med en lengde pa 100 alen. 

ARVEN 

Utover i 1870-ara var det stadig veisaker oppe i 
Sannidal herredsstyre, uten at vi kan komme inn pa aile 
i denne sammenheng. Men det gjaldt bade diskusjoner 
om nybygginger og om tilskudd til vedlikehold. 

I 1879 hadde Sannidal dette veived likeholdet: 
I. 	Hovedveien fra grensa mot Gjerstad til grensa 

mot Bamble, 2 114 mil. 
2. 	 Hovedvei fra Am til Kragem, 112 mil. 
3. 	Hovedveien fra Refsalen til Vasj0, 7/ 16 mil. 
4. 	 Bygdeveien fra Tangen til Dobbe, I mil. 
5. 	bygdeveien Tyvann-Haugholt, 118 mil. 
6. 	 Bygdeveien Gjerde-Farsj0, 3/ 8 mil. 
7. 	 Bygdeveien til Kil , 1116 mil. 
8. 	 Bygdeveien fra Stabbestad til de let motSendeled, 

I mil. 
9. 	 Skat0yveien, 5/ 8 mil. 
Kilde: Protokoll over herredsstyreforhandlingene 

1837-1872. R.A.G. 

Med dette 
nr. av «Arven» felger eU innbetalingskort. Fra 

tidligere sa vet vi at det er mange som har benyttet seg 
av dette for a gi sitt bidrag til bladet vart. Det er ganske 
store utgifter som rna dekkes til trykking og porto, men 
det er en glede a konstatere at hittil har finansieringen 
gatt veldig bra takket vrere gayer fra yare lesere og 
velvillige annonS0rer. Vi haper pa like god oppslutning 
denne gangen og sier pa forhand hjertelig takk. 

Med det samme vi er inne pa gayer til bladet sa vii vi 
nevne at det har forekommet at det ikke har statt 
avsenders navn og adresse pa kupongen. Spesielt for 
utenbygdsboende sa rna vi ha bade navn og adresse og 
vi kviterer som kjent i bladet (med initialer) sa da er det 
greit bade for sender og mottaker at dette blir korrekt. 

Gaver til Aren: 
K.H., Kjosen, Drangedal kr. 50,- og M.H., Fjrere, 
Grimstad kr. 20,-. 

Litt av hvert 
Som nevnt tidligere sa far vi fra tid til annen utlant gamle 

bilder som det ofte kan mangle navn pa enkeltpersoner. Vi 
har da bedt yare lesere om hjelp. I nr. 2 av Arven for i ar 
hadde vi et bilde fra arbeidet med Vadfosstunnellen, der 
manglet to navn. Fra Astrid Bj",rnsvik pa Helle har vi fAtt 
opplysning om at mannen som star bak Anker Wiik heter Per 
Wefald og nr. 5 i f",rste rekke er hennes far, Kristian Theodor 
Odden. Hun for teller videre at hennes far var oppsynsmann 
ved dette anlegget og at han var sa uheldig a komme under et 
steinras og mistet det ene benet. 

Fra en annen leser har vi fatt opplyst at de to som bare sto 
med etternavn Wiik er Anker Wiik som er nr. 2 i f",rste rekke 
og Torbj",rn Wiik som nr. 6 i f",rste rekke. 

Vi takker sa mye for opplysningene og det fikk oss til a 
tenke pa at spesielt na som Kragembanens drift er sa 
omdiskutert sa ville det vrere av stor betydning for ettertiden 
om yare lesere ville hjelpe oss med stoff fra anleggstiden ved . 
denne jernbanestrekningen, som f. eks. arbeidsforhoJd, 
fortjeneste, brakkeforhold, fritid O .S. V. 
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Amerikabrev fra 1874 

Bradtsherg P. O. Filmore Country, Minnesota 

25. Nov 1874 

Kjsere Yen Peder Lundrei og Ssskende 

Nu lakker det fort til Juul, og mit Brev burde havt 
vreret lrenge pA Veien nu naar du skulde faaet det til 
Juul. Men Nervefeberen gaar temmelig staerk her i H"st 
og to afvore Bern har ogsaa havt den, nemlig Halvor, 
han sad her og sturede en 3 U gers Tid, dermed slap han, 
men saa tok den vor yngsted Datter Marie, nu har hun 
siddet og ligget iblandt i 4 U ger, og saa vilde jeg nooig 
skrive rer ogsaa hun bedredes, og det gjer hun Gud skee 
Lov saa vi haaber det strax skal vrere over. Jeg havde 
riktig ook et Brev frerdig, men det indeholdt saa meget 
om det amerikanske Vresen i det krikeJige og Politiske 

Delle Amerikabrevet er et av mange 
brev skrevet av Elling P. Dahl til vennen 
Peder Lundrei med sDsken. Da han skrev 
detJer jul1874 hadde han WErt iAmerika i 
mange ar. 

Han var en flink og fliltig brevskriver 
som hadde rede pa mange ting. S(ulig er 
det familien i Norge som opptar ham. 
Hvordan de lever. Hvordan slar det til med 
naboen. I det hele tatt dagligdagse ting. 

Brevet er noe Jorkortet. (Brevene fra 
E.P. Dahl medflere er velvilligst utldnt av 
Jam. pa Holt.) 

** 
Del bi/det som vi har med har ikke noe 
med brevet Jra E.P.D. ti gjere. Men vi 
10k det med for det skal WEre lalt i 
Amerika i slutten av 1880-arene. BUdet 
ser ut til a VlEre taU i Jorbindelse med 
oppsettingen av et hus, som ofte ble gjort 
pa dugnad med naboer og kjente. Det sies 
at Aslak O. Rinde er en av dugnadskarene. 
Han kom hjem Jra Amerika omkring 
1890. Er det noen som kjenner til bildet og 
kan Jortelle noe om det sa er redaksjonen 
interessert i a here det. 

- - - n. 

\ . 
Udartelser, og da jeg ikke vidste om det interesserede 
saa puttet jeg det i Stoven (ovnen). 

Vi lever ogsaa Gud vrere lovet vel og hilser Eder aIle 
saa meget. Tillige skal jeg hilse saa f1ittig fra Even og 
Marie nu er de saa friske som de haver vreret siden vi 
kom til Landet her, deres Bern og de selv. Nilses Kone 
og et Bam har lagt i Nervefeber og nu ligger Ellings 
Kone, men er noget bedre. Nils skal pa Stortinget, 
Statens, i Vinter. Det begynde rerste Januar og varer 2 
Maaneder. De har 5 Daler Dagen og fri Reise. 

Nresten hver Gang vi er sammen med Alau (ogdet er 
ofte) taler hun om Lundrei. Saa passerede det og det pa 
Luoderei, saa sagde eller gjorde Moder eller Fader pa 
Luderei. o.s.v. Ja, det skallige ingen sige at hun har 
g1emt eller foragted sit Bamdomshjem og Folk. 

ARVEN 
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Ligesaa kan hilses fra Anne He line , de lever meget vel, 
ligesaa fra Halvor Eilertsen. For 6-8 Aar siden flyttede 
han med Familie 300 Mil (eng.) vest for os og tog han 
her og hans 3 voxne Se nner hver sine 160 Eker (640 da) 
Land pa Hjemstedsloven. Dette var vel nok, men de 
haver nu i 4 Aar vreret saa plaget av Grreshopper at de 
nresten ingen A vI har faaet. I sommer var de her i 
Beseg, da sagde de vilde srelge. Det gjorde de og i Aar 
kom Brev at de har solgt, Olaves, Karl. De andre skal 
srelge til Vaaren tror de. 

la, disse Grreshopperne er en forfrerdelig Plage for 
oss. De kommer fra Nebraska, Colorado og Ny
Mexico. Her er Landet saa sandigt at det ikke kan 
dyrkes. Thi endog Grresset svides af om Sommeren. Da 
svrermer de ut mot Nord til Dakota og Nord 0st til 
Minnesota og Jova . De er omtrent 2 Tommer lange, 
brune paa Ryggen, guulaktige under med en Pigg i 
Bagende hvor de stikker Hul i Jorden og deri lregger fra 
15-20 lEg. De er som smaa Risengryn, ja ogsaa i 
Sprrekker og markhul i Trrer og Gjrerder og Huus
vregger. lEg lregges om Hasten og om Vaaren kommer 
frem og begynder at !Ede graadigen . Ude paa 
Sommeren bliver de voxne , lregger lEg og def. 

Undertiden flyver de bort og yngleret andet Sted. De 
opreder alt grent ja, den grenne Bark paa T~rne , 
aftager Ager og Eng isrer gren som den modnes, tager 
Axet og siden hvad de kan tage, Guleroden til en 2 
Tommer under Jorden. Uldklreder redes op paa en 
Snup. Mrengden kan vrere saadan at de Timevis kan 
skygge for Solen. Paa lernbanen glider Hjulene og man 
maa med en Kvist elIer Hevisk slaa for Ansigtet naar 
man er ude. For 8 Aar siden det ferste Folk byggede 
Landet vest, fortalte de at der kunne komme store 
svrerme. For 5 Aar siden kom de oftere. I de 3 sidste 
Aar har de vrert her i den verste Deel af Minnesota, 
Iowa for bestandig og nu ved vi at de ogsaa kan leve 
her. Hvis ikke Gud bevare os da kate dem nreste 
Sommer. 

0deleggelsen har vreret saa stor at i Vaar maatte 
Regjeringen udlaane 25 000 Daler til Sredkornet fordelt 
melIom flere Countier, forunden flere Tusind i Penge, 
klreder, korn. Ja, saadan er G~shopperne, Gud give vi 
matte slippe demo 

Her omkring har vi Skade av Beier der begynde om 
Pintsedag netop som vi kommer hjem fra Kirken, der 
kom en Bei som virkelig drekkede Jorden med Vand 
saa Ager og Eng var som blankt lordvand. AUe som 

ARVEN 
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Pi landeveg og gjengrodde stier 

Det er interessant a here om da yare veier ble bygd, 

ikke minst i perioden 1866-70 da sideveien til Kragere 
ble til, og f0r den tid da veien S0r for Hullvannet ble 
gjort ferdig. Det var nemlig ved Askeklova dynamitten 
til Alfred Nobel ble pr0Vd ut for ferste gang her i 
distriktet. Nobel hadde gjort et godt arbeid, og siden 
den gangen bar dynamitt vrert tatt i bruk der fjell skal 
sprenges bort. 

Seinere skal vi here om utbedring av veier, vedlike
hold og bf0yting, men ferst skal vi se pa det pulserende 
liv, pa folk og levemater for lenge siden. 

Dessverre kommer vi nok inn pa noen emtalige og 
sare anliggender, som ikke gjelder bare var bygd eller 
vart fylke, men som har gyldighet over he1e jorda fra 
tidenes morgen. Hva kan na dette fenomen vrere? Jo, 
det er forskjellen mellom oss mennesker vi skal fram til, 
og det er et tema som er blittberert mange ganger fer. 
Men har det noe med veier og stier a gjere? Egentlig har 
dert vel det. De ferste menneskene pa stiene yare var 
nok folk som av en eller annen grunn matte reise eller 
remme fra sine hjem eller sin familie, jaget pa en eller 
annen mate. Selvsagt var det vel en og annen eventyrer 
som slo feige, men det var nok neden som var den 
egentlige arsak til at vandring begynte. Handelsmenn 
og andre var nok ogsa pa farten, men det av de 
hjemlese som var i flertall, regner vi med. Det er liten 

havde baket Land fikk ned til 113 Deel mindre end 
ifjor. Det ble saa nedslaget at det ikke ble fulmodent. 

Jeg ser i Bladet at der har vreret Jernbanemede i 
Kragere hvor Aal foreslog en kyslinie mellem Skien og 
Kr.sand. Ret saa! Nu vaagner Folk i gamle Norge, 
hvem trenkte slik for 12 Aar siden og visselig maa der 
vrere mer Penge en da. Kan der lregges Bane igjennem 
d isse Bygder maa der blive kostbart. Nei, da er her som 
skabt til Jernbane og isrer vestover, men igjennem 
Rocky Mountains bliver dert forfrerdelig. Broer, Ind
skjreringer i bratte Fjeldsider og Tuneller. 

Jeg glemte Hvedeprisen, den var i September fra 1 
Daler til 1,15 for Bushelen. Det holder godt. Efter den 
Tid 68-80 Cent, en Bushel, det er for lidet. Arbeids
prisene er de samme. Hils Halvor .at jeg har Kniven~ 
endu liggende lige gode. Jeg ter Ikke bruge dem til 
andet end Griseskrabere da de er skarpe som Rage
kniver. Gaardprisen er da forfrerdelige hjemme, 20 000 
for Kurdelen. Hvorledes 10nner Forbrugsvresnet sig, 
kjrere fortarel os nreste Gang du skriver. 

Jeg kan hilse fra Langemo, Guttorm Jens 
Homlestad, besegte Sannidelingene i Goodhus Co. i 
Sommer. De lever allesammen udmrerket, ja, endeel 
endog galant. De havde gode Farmer og huuset saa 
godt op og alt i Stand. Tyge har 10 Bern, Peder 9 og en 

Av Haakon Myhre 


grunn til a sitte og filosofere over dette. Vi skal heller se 
litt i historiebeker og here gamle folks fortellinger. 
Mange av oss kan jo huske folk som var foot ca. 1850
60 fortelle, og da er vi pa god vei. 

Nar det gjelder mange bygdebeker og ikke minst 
arkiv rundt omkring, har de det til felles at slike 
vandringsmenn, hAndverkere, arbeidere av aile vanlige 
mennesker i sine sma hus eller hytter ikke har blitt 
omtalt i det he1e tatt, mens folk som har hatt hell og 
Iykke med seg, blir beskrevet i alle detaljer i 
mangfoldige generasjoner bakover helt fra Harald 
Harfagres tid. Ja, til og med ogsa fer den tid. Men en 
som har ooet sitt gods eller pa annen mate har spilt 
fallitt, blir i beste fall sa vidt nevnt. Det burde vrere 
klart at et menneskeliv er like mye verdt enten livet har 
vrert sann eller sann. Det skulle gje1de bade bygdebeker 
og statsarkiv. Her er det oppstatt en offentlig 
urettferdighet. 

Arkiv, gamle skrifter og bygdebeker er nyttige og 
interessante, men hvis de mangler noe, blir de dessverre 
misvisende, og det er ingen i ettertid tjent med. 
Selvf01gelig er det meget vanskelig a samle stoff, og 

ded. Deres synes vrere kommen udenfor Folkeskikken 
paa Lundereid og Dahl, der reiser ingen den Veien. 

Kjrere hilse Ole og Asberg, Jergen og Mari Farsje 
hvis de lever. Hils Isak og Taran meget flittig og bed at 
en af dem vii skrive til os, og at de viI fortrelde os om 
Tilstanden paa Helle og Hull. 

Hvis du ensker at vide hvad vi nu bestiller da syer jeg 
Sko, for Peder hugger ved og steller Kreaturene. Det 
samme gjer Halvor og Isak Evensen en 14 Dager. 
Soffie er i Skolen. Marie der nue begynder at bedres 
hjelper lidt, Kirsti syer til Juul -. 

Dette er om Dagen. Om KveIden sidder vi aile om 
Bordet, jeg og Moder saa aristokratiske med yore 
Brikker, hun med Bundingen, meg med mit Skrivestel 
eller med en Bog fra Bibliotheket. Nu har jeg en riktig 
interessant om Amerikas gamle Indbyggere, 
Toltekerne . 

Jeg maa for denne Gang slutte med de flittigste 
Hilsener til Eder alle med Godt Nyt Aar, thi til Juul 
kan dere ikke faa del. Jeg begyndte forsent. Det gaar 
jammerlig sent med min Skrivning. Ferst i K veld er jeg 
frerdig. Lev saa vel, Herren velsigne og bevare Eder. 

Deres venskabeligste 
Elling Pedersen Dahl. 

Sluttet den 30. november 1874. 
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dessuten rna en regne med at ikke alt ble innfert i 
protokoUer fer i tida. 

Vi skal her og na ga over ti l a snakke om noen av de 
menn og kvinner som sa a si har hatt sitt hjem pa 
landeveien og starter opp med ingen ringere enn Karl 
Johan Fredriksen og noen av hans store slekt. Etter det 
skal vi ta for oss Marcello Haugen. 

Men hva har sa aile disse fremmede menneskene med 
Sannida l a gj 0re? De levde sine liv, og hadde sitt virke 
over hele det s0r1ige Norge og kom altsa ogsa innom 
Sannidal. Siden skal vi ogsa komme inn pa en som er 
f0dt i Sannidal i serien Pa landevei og gjengrodde stier. 

Karl l ohan Fredriksen ble i det daglige kalt Stor
Johan. Han var en velvokst kar pa dnrye to meter. Han 
var godslig og grei og godt likt av de fleste han kom i 
kontakt med. Og det var ikke fa siden han ble 102 ar 
gammel. 

: I 
. .W 

i 

Karl Johan Fredriksen - Stor-Johan 

ARVEN 

Stor-lohan var stolt av avrere tater. Han fortalte at 
hans folk kom fra en av de indiske provinser der et vilt 
krigerfolk kom og drev dem vekk. De ble godt mottatt i 
andre deler av India og ble regnet som pilgrimer, et 
Guds folk. Men ukjent av hvilken grunn ble de etter ei 
tid hatet og foraktet av aIle (i likhet med jedene). 

Folket hans bJe delt i to og matte flykte. Den ene 
halvparten reiste gjennom Lille-Asia, Egypt og Nord
Afrika til Spania og Frankrike. Den andre halvparten 
f6r gjennom Russland og Ungaro ti l Europa for ca. 6
700 ar siden. 

Stor-lohan hadde femten barn, og han var meget 
neye med at detrene ikke rotet seg bort i friere blant de 
fastboende eller andre taterslekter som ikke var aktet 
av Stor-lohan. To av hans detre gar under navnene 
Tater-MilIa og Tater-Dronningen. Disse hadde etter 
sigende mange beilere blant de fastboende, men Stor
Johan var aIltid pa vakt sa de ble gift med gu tter fra sin 
egen stand, men Stor-lohan var ikke helt fonwyd da 
heller. Denne Stor-Johans oppf0rsel eller ide er noksa 
interessant. Vi kan undres om taterne var 
etterkommere etter sigeynere eUer de fastboende, 
buroene som betyr bender. Nar de blir blandet, blir det 
vanligvis meget sart og vondt. Skjellord som 
«taterdjevel» har vi ofte h0rt. Da svarer gjeme 
motparten «bugobeng,>, og det er like infamt. Na var 
det vel slik feT at foreldrene mer bestemte over sine 
barn, srerlig ved giftemaJ. Som rege.l ble utfallet at det 
oppstod et hat som forplantet seg i flere generasjoner 
framover. Vi far tro at taterne glemte og tilga hurtigere. 

Na forlater vi Stor-l ohan for ei stund, men vi skal 
komme tilbake til ham noe seinere i serien. Na drar vi til 
det elVerste av fylket vart, til Tinn kommune. Samtidig 
skal vi skru tida tilbake til 1850 da et sigeynerfelge var 
pa vei til Kongsberg-marken. De fikk komme inn for 
ovematting i ei drengestue pa en gard ei regnvrersnatt . 
Da de dro videre neste dag, la det igjen et to maneder 
gammelt guttebarn forlatt av de par0fende. 28 AI 
seinere ble denne gutten far til en gutt som ble dept 
Martin Mikal, den seinere viden kjente Marcello 
Haugen. De som sa skuespiJIeren Per Aabel i TV 
25/10-1984, herte kanskje han snakket om en som 
hadde behandlet ham som barn da leger og sykehus 
hadde gitt opp. Denne Aabels hjelper var nettopp 
Marcello Haugen. 

Marcello Haugen var altsa fedt i 1878. Hans liv var 
sa mangfoldig at vi ikke kan fa med oss aile detaljer og 
historier. Man regner med at Marcellos far var fra en 
sigeynerstamme. Han som ble etterlatt av sine i drenge
stua ble d0pt Thoreus og var en vakker kar. Han var 
populrer og godt Iikt over alt der han kom, men han 
manglet Iikevel ikke det sydlanske temperament. 

Thoreus' hustru, Ellen Marie Mikalsdatter, pastod 
at hun var av fransk-tysk avstamning. Hvis en regner 
med at hun var av de fastboende, blir altsa Marcello 
Haugen tater etter det diverse leksika- kan opplyse. 
Marcelloslekta hadde gods i Italia. Der kom de i 
politiske vanskeligheter sa de seinere matte rem me til 
Romania. D er ble det blandet sam men med sigeynere. 

Marcellos farmor hadde fatt det leftet av gutten at 
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Marcello Haugen 

han skulJe opps0ke den del av slekta som ble igjen i 
Italia. I 1909 var Marcello 31 ar og had de spart mange 
penger og fatt perm fra arbeidet sitt, og sa dro han av 
garde. Men han kom i pengen0d og matte lane 
ytterligere 100 kroner av en mann han traff der nede. 
Dette ti l tross for at han reiste pa billigste mate og til og 
med hadde hengek0)'e, regns lag og paraply slik at han 
kunne overnatte ute i skogene. 

H an fant Marcelloslekta i Venezia, men han ble 
darlig mottatt og avvist. De ville ikke vite av ham, 
loslitt som han var. Dessuten var han en rettJing av 
familiens motpart som hadde mattet r0mme og siden 
hadde kommet i forbindelse med sig0)'nere. Sa nrer 
som i Danmark var det et liknende tilfelle i midten av 
forrige arbundre. I en familie oppsto det en splittelse . 
En del av dem kom her t il Norge, men vanskeligheten 
ble sa store at en gutt pa 16 ar av sin far ble sendt til 
Danmark med b0flI1 om penger til mat. Da bestefaren i 
Danmark fikk vite at et gullur var byttet bort i 
matvarer, fikk sekstenaringen denne beskjeden hjem til 
sin far i Norge: Den som ikke kan holde pa et gullur, 
kan heller ikke fa noeo penger. Tomhendt k01l1 gutten 
tilbake, men aile overlevde, og den danske slekt er na 
blandet med mange nordmenn og er blitt tallrike. 

I begge disse familiestridighetene var det trolig ikke 
politikken de rakte mest ut om, men heller gods og gull, 
store eiendommer som aile i de nevnte slektene ville sla 

kloa i, og de ville gjerne til venne seg ting de ikke tilkom. 
Da var det ikke snakk om annen rell enn den sterkestes. 
Da svake matte f0mme sine hjem og fedreland til 
umenneskelige landflyktigheter. 

Mange av de vi skal ta for ass, er synske kvinner og 
menn el!er folk som er noe annerledes enn oss andre. De 

er ogsa fli nke til a hjelpe i sykdom og n0d, fi nne ting, se 
inn i framtida, o.s.v. 

Den aller mest allsidige er Marcello Haugen. 
Marcellos mor fikk i alt ni barn . Martin Mikal hadde 
saledes to baJvs0sken og seks hels0sken: Al t fra 
f0dselen skilte ban seg kla rt ut fra disse. Han tal te ikke 
sterke Iyder. Da skrek ban at han ikke ville vrere til 
stede lenger. Mora ga ham naftadraper og sendte ham 
til sengs. Som voksen fortalte han at han i slike stunder 
lengtet ti lbake til tilvrerelsen f0r f0dselen . Stjerne
himmelen inne i hodet pa fo lk, sa han en gang. Mora 
ble engstelig og fryktet for at gutten var blitt gal. Faren 
iakttok ham i det stille. Han forstod situasjonen . 

Martin Mikal hadde en yngre s0ster som led av 
fallesyke, epilepsi . Martin ble ofte satt til a passe henne 
under anfallene. Under et slikt anfall da han tok s0stra i 
armene, merket han for f0rste gang en kraft gjennom 
hendene sine, og pl utselig forsvant s0stras anfall . Og 
siden ble hun helt bra . Det fulgte sa en rekke Iignende 
eksempler. Imidlertid ble det vanskeligere for ham pa 
skolen. Barna var pa en mate redd ham og ertet Martin. 
Han gikk saledes stadig i angst for sine medelever. Ogsa 
lrereren behandlet ham ufint. 

Han sto i nrer tilknytning til sin far. Nar han tenkte 
sterkt pa faren, syntes plageandene a la ham vrere i fred. 
Da hilste de bare sjenert pa Martin. Etter at han hadde 
passert gutteflokken, kunne han h0re dem si: Hvor ble 
det av sig0)'neren? Martin forsto snart at det va l' et 
bindeledd mellom ha m og faren , og det benyttet han 
seg av resten av Iivet. Forts. 

f'-'-'- '- '-'---'--'- '-'-'-'-'---, 

I Fra en av wire lesere har vi fait lane I 
I «actiebrev» sam star pa side 13. Del er 
I betall kr. 250,- for 1 aksje i skonnert 
I «Budstikken», og del er daterr i KrageraI den 5. juli 1881. 

I bygdeboka for Sannidal og Skatay, t bind IlL star de! pa side 212 om denne 
skonnert. Skonnert «Budstikken» 203 r. t.,1 bygd pa Borteid av Julius Andreassen for t 
egen regning. Reder: LAo Larsen ogI 
Kristian Olsen. Farer: Torbjarn Olsen,I 

I T.H. Hansen, m.fl. Strande! i St. Lavrens-
I bukten pa vet til Montreal 1882. I 
I I
t_t'-.~n_I_"_I'_'_'_I~~"-""-'I"-"~~-''-'''-
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Delle bildel har vi fart lane av en av vare 
lesere. Vedkommende tro1' det er tall ved ar
hundreskiftet og at del er Jra el b,yllup pa 
Brekka i Kje/eb,end. Er del noen som hay 

opplysninger om dette bi/del sa vii vi gjerne pa delle bi/del er del ca. 80 personer med. E1' 
hnre de l. Som vi ser av bildet sa var del a del andre som har gam/e bilder Jra Sannidal, 
Jeire bryllup i de dager en SlOr begivenhet og sa vii vi gjerne /line dem, for bruk i Arven. 



Johannes Waasi~ 

Byggmester 

S nnld.l- Tlf. 038 - 84874 

KJBTT OG KOLONIAL 

Alt i dagligvarer 
og fiske mat 

Velkommen 
Iii en hygge/ig 
handel 

Tapeter, 

tepper, 

mallng 

Gode tilbud - god service 
TIl. 036/84 145 • 3790 Helle 

I : I ij,,:I.) :mIla 
Lavt prisnivd - Varer bringes 

Helle - TIt. 84 440 

Kragero 

Sparebank 

et begrep i 
Krager(lJ kommune 

siden 1840 
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Sannidal Gartneri 
og Hagesenter 

Blomster 
til jul! 
Tit. 85538 

:~"'~ FIN JENSEN 

o. T. LBVSTAD Helle 

LAVPRIS-senter 
Tit. 84118 

Stor parkeringsplass 

RIRLEGGERMESTER 

Gjor en god 
JULEHANDEL 

Tlf. 036 /85284 - Sannidal 

I 
\.. hos oss 

Til. KII : 85 271 

Tit. Bakeriet, Krager" 80 799 

...-....IANDLAND 

TRANSPORT 


BRYGGA - KRAGER0 - TLF. 81060 
Vi takker aile vore annonserer for statten 
til Arven og ansker dem og aile VOTe /esere

Kontakt oss nAr det gjeJder 

transportoppdrag et godt nytt tir 
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