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De som leser lokalavisene har sikkerl
Sel! at Hans Mjelland f y lte 70 or den
28. april 1985.
Vi i «Arven» vii enske han hjertelig til
Iykke med dagen og orene som k om
mer. Selv om de! er noe sent, «A rven»
kommer j o ikke ut sa ofte.
Hans kom i ung alder til Sannidalfra
S auland. Hanfan t sin Magna i Kif og
her slo de seg ned.
Hans fartet endel ute po anlegg. Mest
ble det a bygge /injer f or
Hans Mjelland med kniven han har fatt av Sannidal
Va sdragsvesenet og andre k raftverk .
Men han markerte seg ogsa pa andre
Historielag og med bollen fra Saniteten for sin medvirken
maIer. Blant annet i del politiske liv
med «Husker du-kveldene»
og pa k ul!ursek toren.
bek /age/igvis, matte trekke seg somformann ved siste
Vi i Historielaget husker han best som den gode
arsmDte.
f ormann i laget. StErlig hans lune nuite a lede mDtene
Vi hdper helsa snarl blir bedre og viensker ham god
pa, beundrer vi han for. I den siste tiden har he/sa
bedrin~ o~ mange gode or framover.
Hi/sen Fr.
sviktet noe. Det var nok dette som gjorde at han,

Sannidal HusmorIag
har ogsa i ar husket pa Historielaget med en fin
pengegave. 500 kr. fi kk vi overrakt av H usmorlagets
fo rman n Gunhild Nyland. Vi har sagt det tid Iigere,
men vi gjentar det sa gjerne: det er utrolig h vor flinke og
gavmi lde de er disse da mene i den IiUe fo reningen .
Foruten a drive a rbeidstue, serger de hvert ar for
bevertninge n ved gulIkonftrmantfestene og i tiIlegg til
det gir de mange nyttige ting til gode fo rmal som
kommer bygda tilgode. Det er slike tiltak som skaper
glede og trivsel i nrermiljeet.
Vi sender San nidal Husmorlag va r hjerteligste takk.

17. Mai 1985
Arr. av Holtane Vel og Sannidal Historielag
PA vegne av Historielagets styre vii vi si en hjertelig lakk til
aile som var behjelpelig med feiringen av dagen. Dette gjelder
de so m bakte kaker, sto fo r parkerinen. leika med baroa,
holdt taler, leste dikt, solgte peIser, is o. I. og aile and re som
pii en eHef annen mAte gjorde dagen sA vellykket som den ble.
Selv om v~ ret ikke va r pii vAr side, var deltakelsen meget god.
Igjen hjertelig takk til dere aile!
Hilsen F r.

SANNIDAL
i krigsarene 1940 til 1945
De som vaT tilstede pa Bygdetunet 17. mai
kunne ikke unnga a \egge merke til at heftet
"Sannidal i krigsarene 1940 til 1945» var til
salgs. Salget gikk slrykende og Tande var
velvillig med a signere bekene. Vi er ham
meget takknemlig for deUe.
Heftel koster kr. 50,· og er videre tilsalgs i
forretningene i San nidal og hos bo khandlerne
i Kragere.
Dessverre er del kom met noen smA feil i
teksten til noen bilder og datoer. Dette skal vi
forseke a reUe pa i el senere ill . av «Arven» .
Denne gangen tar vi med at mannen midt
pa omslagsbildet er Trygve Tangen og ikke
Einar Solum , som det star inne i heftet pa side
25 . Vi beklager.
Styret.

PO bi/del ser vi T. Tande som signerer bekene
ved sa/get pa Bygdetunel 17. maio

Gaver til «Arven»
Fra «Arven»s k asserer. Liv Grellaasen. har vi mol/att denne
lange liste med inllkomne belep til blader. Vi er glad fo r denne
retten. og sender dere vor hjerteligsre takk!
G.K., Kragem 100.-, J .F., Sannidal 30.-, K.K., Kragem
30,-, N.T., Sannidal 50,-, A.K., Farsj", 50,-, R.H., Sannidal
100.-, N.G ., Sannida l 100.-, M.F ., Fa rsj'" 30.-, T .F ., Sannida l
30.-, J .T., San nidaI50.-, S.T., San nida l 50.-, I. N ., Farsi'" 50.
, J . og K.T. Sa nnidal 50.-. G .G ., Vadfoss 50.-, L. L., Sannidal
20.-, M.G ., Helle 50.-, P.N., Farsj" 50.-, T. A, Sa nnidal 50.-,
K.R.E., Kj0 1ebr0nd 50.-, K.F. , Farsj" 50.-, A.H ., Vadfo ss
50.-, AL., San nidal 50.-, K.E ., Sannidal 50.-, E.M., Farsj0
50.-, T.S ., Kj0lebr"nd 2S.-, G .S., Sannidal 30.-, A T. ,
Vadfoss 3S.-, G . og E.A ., San nidal 50.-, A .M., Sannidal 50.-.
K.H., Sannidal 25.-, H.G., Sa nnidal 100.-, J .T ., Sannidal
100.- , K.H ., Sannida l 50.-, N.H ., Helle 100 .-, T.B ., Vadfoss
100.-, l.K ., San nidal 50.-, A.s ., Sa nnidalSO.-, A.S. , Sa nnidal
35.-. I.H ., Sannidal 20.-, P.G ., Sannida l SO.-, L.L.. Sannid al
50.-, 0 .0 ., Sannidal 50.-, L.L., Sannidal 50.-, P.T ., San nida l
150.-, C.H., Oslo 30.- , O.H. , Aigard 50.- , E ogT.K .. Sannida l
50.-, J .T., Vadfoss 50.-, 1.T., Farsj", 50.- , K. og K.L.,
Kj"lebr0nd 50.-, N .H. , Vadfoss 50.-, A.B ., Farsj" 50.-, A.N.,
Vadfoss 100.-, G .K., Kragem 100.-, LB., Farsj" 50.-, S.W .,
Krager" 50.-,A .R. , San nidal 50.-, S.E., San nidal 50.· , K.N.,
Sann idda l 50,-, K.B., Sannidal 50.-, O .K., Sann idal 100.-,
H .F. , San nida l 50.-.
M.J .O., Kragem 50.- , l.F., Krage m 50. -, L.J .L.. Vad foss
50.-, K.B ., Kammerf., 50.-, J.K ., Kj0 lebmnd 50.-. H. og T .B.
KJ01ebr0nd 100.- , A.S., SannidaJ 50.-, I.T. , Vadfoss 50.-,
E.L. , San nida l 30.-, O .B., Sannidal 30.-, K.H ., KJosen 25.-,
Aa.T., Ka mmerfoss 30. -, L.G .G., ArendaJ 30.-, G .E. ,
SaDn.ida l 30.-, A.F. , Farsj" 30.-, G .O ., Farsj0 100.-, B.G .,
FarsJ0 100.-, O.G. , Farsj0 100.-, A.G .L. , Sannidal 30.
H .O.B ., Farsj" 30.-, E.B., Kj" lebrend 50.-, A.B., Sannidal'
50,-, A.B .T. , Bry ne 50,-, l.A., Tj0me 50,-, O.E ., Oslo 50,-, M.H.
Kragef0 35,-, N.H ., Farsj" 30,-, H.T. , Sannidal50,-, O.T. Slup
pan 30,-,A.M., K rager0 50,-, K.L.V., ad r? , 30,-, J .M.,Sannidal
100,-, K.K., Porsgrunn 20.-, J .T., Oslo 50.-, M.H., Sann idal
100.-,

L.L.. SannidaJ 25.-, R.H., Sannidal 50.-, J. B., Kj0 1ebr0nd

SO.-, E. E., Sannidal 30.-, R.B., San nidal 50.-, T. S., Gjerstad
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50.-, Holtane Vel 150.-, T .W. , Sannidal 50.-, R.Y , Sannidal
50,-, O .W., San nidal 100,-. R.F. Sannidal 50,-, M . B. Helle
50,-,H .L. , Sannidal 75 ,-, K.B .. San nidal 20,-, K. og K .E.,
Sannidal 25,-,H .F., Sa nnidal 50,-, E . K. , Sa n nidal 20,-,
K.T., San nidal 100,-, A.M .. San nida l 100.-, K.N .. Sannidal
50,-,T.H ., Sa nnidal 50,-. M.H ., G ri mst ad 20,-, T.A.R. , Vad
foss 50,-, A.S., Sa nnidal 100.-, M.F. Kj01ebw nd 50.-. 1.K.
Kj01ebrend 50,-, E.A ., S0ndeled 50,-, K. H ., Sannidal 50,-.
B. og P.L., Helle 50.-, 0 .J ., Helle 20.-, Aa . H. , Kragem 50.
P.Aa., Sannidal 50.- , A.L. , San nidal 50.-, K.F ., Sannidal
10,-, 1.0 ., Siuppan 20.- , F.L., Krager" 50.-, T.S ., Vadfoss
100.-, O . Aa. , Ka mmerfoss 50.-, A.H ., Sannidal 50.- , R.K.,
Sannidal 30. -, A.L., Kj0lebr" nd 50.-, 0 .1., H elle 50.-, J.S .,
Sannidal 100.-, H .M., Kragere 50.-, l .S., Kj01ebr0nd 100.-,
A.M.D ., Kj01ebre nd 100.-, H .B., Kj ",lebr0nd 50,-, E. og
O.S., KJ01ebr0nd 50.-, B.N ., Farsj0 50.-, K.K.S, Sannidal
100.-. T.B. , Kammerfoss 25.-, G .0 ., Sannida l 50.-, E.D .,
S0ndeled 50.-, A.S ., Farsj0 50.-, A.W. Sannidal 30,-, J .W.,
San nidal 50.-, A.E., Sannidal 50. -, J. og ST., San nidal 100.
Aa .T. , Sannidal 50.- A .E., Vadfoss 50.- T .D ., Kj0lebr"nd
25 .-, A.S., Samudal 50.-, M.K ., Merkebekk 50.-, K.L. ,
Sann idal 100.- , R.R., Kragere 25.-, D .L. , Krager0 50.-, I.L. ,
Vadfoss 25.-, M.D ., Krager0 100.-, AH ., San nidaI30.-, LN .,
San nidal 50.-, M .S., Sannidal 50.-,1. og L. S., Kj0lebr0n d 50.
O .W., San nida l 40.-, A .L., Heistad 50.- B.W ., Sannida I50.-,
L.J. M., Sannidal 50.-, ? Stat helle 50,50. , B.L. , Kj01ebr0nd
50.-, K ragere Bibliotek 50.-, K.L. , Sa nnidal 30.-, A.L. ,
Sannidal 50.-, J .B. , Farsj0 50.-, R. og J. L., Sannidal 50.- ,
N.W ., Sannida l 100.-, T.W., Kragew 50.-, K. D ., San nidal
25.-, M.K., Kragere 30.-, Kr. B.H., Drammen 50.-, J.P.,
San nidal 20.- .
J.L. l., Helle 50.-, R. H ., San nidaI50.-, L. R., Node land 50.-,
I.G ., Sa nnidaI 50.-, A .E. , San nida l 30.-, AA. , Neslandsvatn
50.-, K.N., Krager0 50.-, K.J.H. , Helle 25.-, L.W ., Sa nnidal
50.-, J .A., Krager0 50.-, K. Aa., Sannidal 50.-, O.W.,
Sannida I 50.-, I.M .H ., Sannida l 50.-, E.M., Helle 15.-, G .T.,
Sannidal 50.-, S.B., 0 dega rdens Ver k 50.-, AD., Kjelebr0nd
40.-, R. L. , Sannida! 75.-, E.L. L., Sannida l 20.-, A.B., Skien
50.-.
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Arsberetning
for SannidaJ H~torielag og Sannidal 8ygdetun 1984
Det er med glede en kan kons ta tere at interessen for
I I istoric lagct og d ets arbeide har vrert st or ogsa i 1984.
Det skulle vrere en god pckepinn pa at Sannid01enc er
glad i bygda sl og at de cr levende int ercssert i ho lde i
h vd og ivareta den gode arven de har fatt f ra sine
fo rferdre. Oppsl utn ingen am savel H islorielaget,
Bygd etunct og Meldingsb lad t Arven er et tydelig bevis
pa d ett e.
A v p raktisk e grun ner sa har disse 3 organe r hvert sitt
regns kap sa vi far om ta le de hver f r seg i den ne
beret ningen ogsa.

a

lIISTORIELAGET:
Laget har na 327 medlem mer, en 0knin g pa 6 siden
1983. Pa arsm0tet 26. mars -84 ble det ved tatt a forh 0ye
medlemskontingenten til kr. 10,- pr. ar, den ne skulle pa
inge n mate virke skremm ende og vi viI ogsa med det
sa mme benytte anled ni ngen til a ta kk e grendemenn ne
for deres innsat · med agarun dta samle inn kon tigen ten,
det er tid krevend e og de gj0r en veldig go d jobb.
Sam men med sly ret for Bygdetunet har det vre rt holdt
4 styrem l211er og det har blitt behandlet 27 saker,
dessu ten har endel mindre sake r bl itt ordnet over
tclefon.
Som kjent har Sann idalfilmen blitt oversp ilt til vid eo
kassett. Den 23 . august -84 gjorcle Roy Is nes , Kr agem
VideofLIm ett opptak pA bygdetunet sam bar blitt lagt inn
pa sam me kassett o g viser Tunet sl ik det er idag.
Fritjof T horbj0rnsen har fo rtsatt innsam li ng av
gamle A mer ika brev. H an har til na fau sendt 10 stk. til
Telemark Fykes bibliotek . Vi vi I fa tak ke fam ilien H olt,
Ingeborg K leppe og Ivar By holt for deres velvilje med a
fa lant disse brevene og samtidig op pfordrer vi andre
som matte ha slike brev liggende om a fa la ne dem til
avfoto gra fering.
Laget er na tilslutta T elemar k Histo rielag, noe vi tror
ka n vre re viktig, det er tross alt mange fel les oppgaver det
ka n vrere go dt a sta sa mla o m.
11. juni var laget innbudt til Eke lailds Ver k d er
S0 ndeled og Gjerstad H istorielag hadde stevne. Mange
medl emmer to k turen dit i ett st ralende vrer og til elt alle
tiders interessant og vellykket stevne. 1 ekspl. av
Fell esbindet for Sann idal og Skat0)' ble gilt so m gave ti l
ut lodd ingen.
I. eksp l. av Fellesbindet og I ekspl. av Skat0ybo ka
har bli tt gitt som gave til Sannidal Ungdomsskole.
Til a repres ntere Hista rielaget i 17. mai-komit een
sa mmen med repr. for H oltane Vel er valgt F ritjof
T hor bj0rsen, To rleif DaJ n og Ingebj"'rg Li nd heim.
T il arkivet i Ki l er der levert inn pro tokolle r fra flere
foreni nger i bygda. Dette b0r flere fo ren inger og lag
vrere o ppmerksom me pa at det ersvrert viktiga hagamle
prota koll er betrygge nde oppbevart. Det er samt idig
ogsa h istori k verdifulle kilder.
Nih de t gjelder arkivet sa rna taket der repareres til
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so mmeren. Det er noen ar siden dette ble gj ort og
begynner na a bli slitt sa det er fare for at det kan oppsta
lekkasje. En rna tit opp dette med Krager", kommune og
eventuel l ogsa med K il Vel om en fordeling av arbeid og
utgifter.
Ta rkell Tande har skrevet om «Krigsara i Sannidal
1940-45». Manuskriptet er ferdig og levert Napers
Bo ktrykkeri . Det vi i bli en bok pa ca. 60 sider og skal
vrere ferdig til frigjl2lringsdagen 8. mai 1985.
Laget har ogsa delle ant fatt kjrerkomne pengegaver
fra San nidal og Skat0)' Sparebank, Sannidal
Husmor lag og lilde lt kulturmid ler fra Kragcf0
Kulturstyre.

SANNIDAL BYGDETUN:
Vi har ofLe h0rt at fo lk har sagt at d et er sa ka selig a
ko mme ti l Bygdetu net for der cr alltid sa velstelt og
ryddig. Det rn a vi nok i f0[ste rekk e la kkeThomasog Ole
Wast01 fo r. Sel v m de har en fii tt ig d ugnadsgjeng med
seg til a ta det «gr",vste » sa er det mye all ikevel a ho lde
o rde n pa , sa det blir no k mange ti mer i aret som de
arbeider pa Tunet.
Bes", ket i -84 rna en betegne som bra. Tar en med 17.
mai til st ell ingen og Grautfesten er det nok ikke for myea
se tte bes",ksant a llet til 3 000. 10 sko leklasser har vrert pa
bes0 k med til ammen 300 elever. Dette ser vi pa so m
veld ig positivt. Den ska l tidlig kf0k es sam god kro k ska l
bli, heter det og god info rm asjon i ung a lder kan sette
gode spor ette r seg.
St",rste arbe idet der i -84 var nok oppsetting av en fin
ga mme l trapp so m vi hadde fatt fra Vestjordet og som
ble plassert i Dobbedalstua. J forbindelse med detle ble
der innredet ett fin t rom pa lo ftet, dit en hel del mindre
gjenstander ble tly ttet fra Hcglandstu a. D ermed kan en
fa innredet d et en e romm et i 2. etg. i H egla ndstua
til nrermelsesvis som det var fra gamm elt avo
Sa har det bli tt lagt so mmervann ledn ing Cram til
toalett bygget og scenegulvet har blitt satt inn med
impregneringsv eske.
Ett problem er h va enskal gj 0remed uthusbygn ingen.
H er er sto kken e sa morkne, srerlig pa 0stveggen at del er
fare fo r at de ka n gli fra hverandre . H eldigvis er der na
noen penger til radighet elter som vi rar st",nad fra
ku llurmidler fra k mmun e, fy lke og stat, for en rna
regne med a lei e fo lk ti l a utf0re repa rasjo nsarbeidet da
dette er al t for omfattende a gj0fe pa dugnad.
I fo rbindelse rn ed bes0k pa Tunet som vi tidl igere har
vrert inn e pa b0r vi nevne at d er va r kirkekaffe 3. j uni der
ca . 70 var ti lstede. Bam ble og Krager", Skogeierlag
sa mlet ca. 200 deltakere til si n skogdag 16. ju ni. 35
medlemmer fra Sauherad og B", H istorielag var pa
bes",k og i fo rbindelse med fami liestevn et pa Lofthaug
ble ogsa ett beS0k pa Tu net lagt inn i p rogram met, blant
deltakerne her va r ogsa 11 norskrettede amerikanere fra
Min nesota med .
Bygdetunet er en fin samiingsplass som folk burde
benytte seg mere av og i allefall er aJle som ",nsker a
kom me hjertelig velkamne.
MELDINGSBLADET ARVEN:
Det var 4. argang av Meldingsbl adet Arven som ble
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ArsDUJte i Sannidal
Historielag
i Sanitetshuset i Kif 19. april 1985
Ca. 80 medlemmer var m ~tt fram. Iflg.
medlemslist en var det pro 111 1985 327 betalende
medlemmer. En fremgang pa 6 fra forego ar.
Efter Formannens Velkomst hilsen sang man
Sannidalssangen. Det var satt opp f01gende saksliste
for m~t et:
1. Valg av M~teleder og Ref.
2. Arsberettning og R egnskaper.
3. Valg.
4. Pause, Bevertning, Loddsalg.
5. Foredrag m/lysbilder v/Hakon Finstad.
6. Eventuelt.
7. D et nye Styret overtar.
8. Avsluttning.
I sin velkomsthilsen hadde forma nnen med cn hilsen
fra Tande, som desverre var forhindret fo r a delta i
arsm~tet.

Som nwteleder ble valgt Hans Mjelland. Ref. Fr.
Thorbj~rnsen .

Arsberetningen ble lest av forma nnen. (Se eget
stykke.)
Regnskaper for Bygdetunet og Historielaget ble lest av
kassereren Per Aab0e.
Bygdetunets overskudd var Kr. 5.755 .29
Historielagels overskudd var Kr. 2.404.
. Regnskapet for Arven ble lest av Formannen, Kass.
Llv Gr0nasen var fo rbindret for a m0te. Regn. viser en
gitt ut i 1984. Ogsa dettearet med 2 nummer pa 8 sider og
I pa 16. Det er varl bestemte inntrykk at dette bladet har
blitt vel dig populrert . Det blir na try kt i 1 500 ekspl. og
blir sendt til ca. 70 adresser uteno m Sannidals grenser.
Folk er veld ig ninke til a st~tte o pp ekonomisk,
postgiroblankettene blir fli ttig brukt og fo rretningne er
flinke til a annonsere . Det er na ogsa flere som cr riktig
fli nke til a skaffe stoff, bade artikler og bilder, men sam
vi har sagt tid ligere sa trenger vi enda nere
medarbeidere. Vi har ogsa vrert sa heldige a fau Ragnar
Gf0nAsen med i redaksjonen og det er vi glade og
takknemlige for.
Bladet er na registrert i det Internasjonale ISDS
sentret i Paris. Dette heres jo veldig fi nt ut, men det vi
e nsker og haper pa er a t bladet skal vrere et organ som
kan hjelpe til a ta yare pa verdifu ll historikk til glede og
gavn for navrerende og kommende slekter.
Til slutt vii vi gjerne fa rette en hjertelig takk for god t
samarbeid til alle yare m darbeidere i de forskjellige
utvalg og komiteer og til aile yare medlemmer med
~nske
om fortsatt mange gode fredfulle og
framgangsrike AT.
Sannidal, IS. aprill98S
Hans Mjelland
Torkell Tande
form.
sekr.
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l i~en nedga.ng pa Postgiro. M en tidJ. oppsparte midl er

ru er

at utglvelsen av Arven ogsa er sikret for 1985.
Under behandJingen av Regnskapene ber0mmet
Forma nnen, Grendemennene. Disse gjorde et
~tmerket arbeide. Videre sa han seg meget glad fo r den
mteresse, leserne av Arven viste ved flittig bruk av
Postgiro blankettene.
Valg. Det~e ble ledet av Formannen i Va lgkomiteen Th.
D alen. TId!. Formann H ans Mjelland hadde bestemt
motsatt seg gjennvalg. Dette p.g.a. helsemessige
grunner. Som ny fo rmann ble Frithjof Thorbjemsen
valgt med aklamasjon.
0vrige Styremedl. T .A. Tande ikke pa valg. Per
Abee og R. Grenasen for 2 a r. Ingebjerg Lindheirn for

i ar.

I. I. Signe T horsdal. 2. Olav Tveitereid. 3. Per Th .

Svenum.
Felgende Valg var enst.:
Styret for Bygdetunet: Ths . Wastel Form. ikke pa
va lg. Ole Wastel (l.p.v.) Knut Nordbraten (I. p.v .) Olav
Skarvang. Ny. Lars Moen. Ny. Kjelfrid Enggrav. Ny.
Kari Nyla nd. Ny.
Festkomite: Arna H olte, Margot Aabee, Gerd Moe
V.f.1 ar. Sigrid Tveitereid, Kari Nyland. Kjelfrid
Enggrav 2 ar.
Redaksjonskomite for «Arven» Gjenv. H ans Mjelland.
F r. T horbjernesn , Oddvar T obiassen . R. Gremi sen.
Grendemenn: Gj .v. Isak Wasj0, Gerd Moe , Ragnva ld
Heimdal, Th. Dalen, Ingeborg Jensen, Reida r Lenne,
Asmund Mostad, Gerd H olt H elene Brynemo.
Revisorer: Gj.v. Knut A. Ska rvang, Kflre Barland.
Valgkomite: Gj .v. Th. Dalen, Reidar Lenne, Per
Nesland.
So m vanlig god og rikelig bevertn ing av en flink
fest kornite.
Etter pause holdt Hakon Finstad et meget interessant·
foredrag om Svenskeinvandringen i fo rrige arhundre. Det
er helt utrolig hvor mange av Krageredistriktets
beboere som har sine retter i Sverige. Foredraget som
var ledsaget av Iysbilder, had de med endel kart, som
viste hvor i Sverige innvandrerne mest korn [ra.
Finstad rna ha galt rneget grundig til verks da han
forretok sine studier om dette emne.
Da formannen takket Finstad for foredraget sa han
at det stipendiet han fikk var vel anvendte penger.
Etter Finstads fored rag sa den avgodte formann en
takk for seg og overleverte fonnannsklubben til den
nyvalgte formannen. Han ensket den nye forma nnen
Iykke til i arbeidet for lagel. Samtidig takket han aile de
fo rskjellige komiteer som hadde virket i laget i hans
forrnannstid.
Spesielt styret for Bygdetunet v/formannen Ths.
Waste!. Festkomiteen og Grendemennene og e\lers aile
han hadde kommet i kontakt med.
Aile hadde vrert greie, og det var aldri nei nar de ble
spurt.
Den nye formann en takket sa Mjelland for hans
arbeide for laget.
Forts. side 6.
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Pa landeveg og gjengrodde stier
Marcello vokste opp til a bli en gutt som matte tjene
til sitt daglige bmd . Han var n0ysom , og var
pliktoppfyllende med de oppdrag han fikk. Utdanning
var det liten rad med i de dager, og Marcello hadde ogsa
vanskeligheter med a fa arbeid . Kanskje var hans
sydlandske lynne til hinder for dette. Etter mye streY
kom han i bakerlrere pa Kongsberg, hvor han fullf0rte
lreretida og fi kk fagbrev. Hans attest fra bakermesteren
hadde f",lgende ordlyd :
«Martin T. H augen, der har vrert i min Tjeneste i ca.
tre og et halvt ar, kan jeg anbefale so m en fl in k, edruelig
palite ti g og lrerenem Gu tt. Sajeg t0 r trygt an befale ham
til hvem som helst der faar ham i sin Tjeneste . Eberh.
E ri ksen, Bagermester .»
Dette var i juli 1887.
Marcello pmvde sa a fa seg en jobb der han kunne
omgas flere mennesker, og en kortere tid var han ansatt i
en av is. Siden s0kte han fl ere ganger om a komme in n
ved jernbanen, men fi kk avslag. H an raklet noe f0r han
kom in n pa et me ka nisk verksted , og derfra fikk han
ogsa en meget god attest. Seinere fikk han ved hjelp av
en bekjent arbeid ned NS B og begynte som
lokom o tivpusser i O tta , der det var end estasjon fra
1896. L0nna var 2 kr. dagen, men arbeidet hans
foregik k heist om natta.
I 1908 begynte et nytt liv for M arcello H a ugen. D a
ble han nemlig utnevnt til fyrb0ter pa strekningen
Hamar - O Ua. L0nna var kr. 9.60. I denne nye slillingen
kom han i forbindelse med mange mennes ker, og han
stortrivdes. Med dette vokste ogsa hans evne til a finne
skjul te ting, forutsi ting so m ville hend e, hjelpe folk
med psykiske og fysiske plage r, o .s.v. D et varte ikke
lenge f0r mange mennesker ventet pa ham ved
jembanestasjonene for a fa hjelp.
Han hadde bygget seg ei li ta hytte pa Svarga ved
Lilleham me r, og d it kom fo lk til ham . Sein ere lot han
bygge en kirke med utekapell der, og fol k s0kte d it selv
om Marcello ikke var til stede. S0kningen ble etter
hvert sa cnorm at han matte sl utte i NSB. Pengene
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stmmmet ogsa inn, og dette f0rte til at han ku nne bygge
seg en luksusvilla pa Svarga.
Marcello opererte ogsa med sine evner i Stava nger og
Oslo, hvor hans mor drev spisested for S0nnens
langveisfarende pasienter. Mora hadde stor innflytelse
over S0 nnen, og hun var dessuten glad i penger.
Marcell o sa selv at han ogsa hadde blitt altfor glad i
penger. Han drev fi nansspekulasjon med diverse
venner, o g alt han foretok seg, gikk strykende .
Men han var lite vill ig til a sn ak ke om hva han gjorde
pa sine mange reise r utenlands. Her skal vi kun se litt pa
reisen han tok til Mellom-Eu ropa i 191 3. Der kom ban i
forbindelse med den gamle keise r Franz Josef, og han
ble sa begeistret over Marcellos klarsyn og evner at
denne ble tilbudt stillingen som fast radgiver for
keiseren, hv ilket M arcello takket nei til. Keiseren
tilb0d ham da slottet Kamen i 0sterrike, men Marcello
ville ikke ha det heller. Dette ble tydet sl ik at Marcello
hadde bange an elser for de kommende ar, 191 4 - 191 8.
Til dette ka n sies at Tsaren av Russland hadde den
klarsy nte Rasputin til sin radgiver, og i Berlin hadde
keiser Wilhelm sin radgiver H ouston Stewart
Chamberla in til a se inn i framtida for seg.
Her i distriktet var det mye snakk om Marcello, og i
mellomkrigstida fi k k han mange henvendelser fra hele
det sydJige Norge. D isse gikk mest ut pa at Marcello
sku lie helbrede aile slags sykdo mmer og sende
urtemedisiner, rad og veiledninger. Han hjalp ogsa ti l
med a fin ne bade personer og ting som va r kommet
vekk. Hvis han «sa» at et menneske var o mkomm et
under tragiske omstend igheter, fortaJ te han ikke om
hendelsen .
For dem som er ytterIigere interessert i Marcello
Haugen, a nbefaler jeg boka om ham som er skrevet av
0iste in Parmann .
Pa anmodni ng vii jeg na skrive o m ting her fra
distri ktet i gammel tid. Det far bli etter hukom melsen ,
fo r aile de som har fortalt historiene, er na borte.
Mange har i vart arhundre gatt under benevnelsen
Frak kefan te n her i distriktet. FeUes for disse er at de
hadde det fryktelig vond t og trist. Jeg skal fortell e litt
om den Frakkefanten som vand ret omkring her rundt
arhundreskiftet . Jeg tror det egentlig var en kjernekar.
men han led under en del psykiske problemer.
Denne mannen badde fl ere fra kker pa seg, og
hadde han en sko eHer heIst en st.0VeI i handa nar han
vandret pa landeveien. Inni mellom gjorde han nyttig
arbeid for folk, og ban var srerdeles flink til a bryte jord.
Under arbeidet had de han den omtalte st0velen med
seg, og den fly ttet han etter som arbeidet skred fram
Hvis guttunger fors0kte a nappe denne st.0Velen fra
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ham, og det hendte ofte, ble Fra kkefanten a l de ~ es fra
seg av raseri .
Det gikk rykter om at han sku lle ha mange penger i
denne st0Velen, men det var nok ikke sto rt han tjenLe pa
de jobbene han fikk , og aile vandreturene var sikkert
bare en byrde for mannen. H vis Frakkefanten f",rst
hadde patatt seg et arbeid, ut(erte han det imidlerti d til
punkt og prikke. Han sa riktignok ald ri fra nar han to k
seg en tur pa landeveien, men sa fort ture n var over,
startet han opp igjen der han hadde sluttet rer han dro
og arbeidet steU og sikkert videre.
Hv is guttungene, i stedet for a t",yse med st0velen
hans, hadde hjulpet ham og heller blitt venner med
Frakkefanten, badde de kanskje fatt se i st0 velen hans .
G run nen til a t jeg vet dette, er at F rakkefan ten bmyt
opp jorda i hagen til farfa ren m in, og i den var det bare
ufser.
Ved Baten i bun n!!o av Hellefjorden 1(\ i gammel tid
en fab rik k som ble kalt Pudrettfabrikken. Den
produserte vesentlig blom tergj0dsel, men ogsa
gj0dsel til hager. Fa brikken trengte jord til
produ ksjonen, og jorda ble hent et fra o mradene
omkring, og Frakkefanten fi kk problemer med a fa
skikk pa min farfars hage. Etterpa plantet farfar ti l en
frukthage der, og den ble sa bra at han fikk diplom fra
den tids jordbru ksorganisasjon, Ny lord. Denne hagen
hadde vi stor ny tte av i mange a r, men den som hadde
slitt mest , var nok Frakkefa nten. Han fikk rikt ignok
ingen utmerkelse for si tt arbeid , men det var et godt og
nytt ig arbeid han hadde utf0rt.
Om Pu drettfabrikken pa Baten er det svrert lite fok
kan berette, men vi skal pmve a fa til noe.
F orts .
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Delle bi/det har vi flllt !tint av Kragere
Berg Museum og herer tilfotosamlingen som
museet har elter fotograf A.F. Johansen. Det
er et glassplalefotograJi som Per Jergen
Halvorsen har avfotografert f or oss, han er
aI/tid sa hjelpsom og flink.
Bildel ma WEre tatt rundt arhundreskiftet
fra Andersvikhauen i Kif mot Oksebdsen.
Som en ser var der store jorder i Oksebdsen
dengang, de dreiv med husdyr, grensak og
frukldyrking. nd er der 2 fritidsboliger og
jordene for det meste tilgrodd. .

Arsltl8te - - -

Forts. fra side 4.

Som et synlig bevis fo r dette overrakte ha n Mjella nd
en selvb slatt tollekniv.
Et riktig prakteksepJar med heimsmidd blad,
Val bj0rkskaft, tit karet slire med selvbes lag og navn .
Alt var laget av de to san nid01ene Per N sland og Per
Ths. Svenum i fellesskap.
Den nye forma nnen takket videre for till iten, og
uttrykte (imske om fortsatt framga ng for laget.
Han oppfordret ogsa medlemmene til a ta yare pa
gamle ling som la lagret i uthus, skuffer og skap. De
kunne komme til nytte i samlingene pa Bygdetunet.
Den ble ogsa nevnt gamJe bil der so m kunne danne
grunnlag fo r en sene re utst illing.
Ti l avsluttnin g ble sa sunge! Gud Signe Van Dy re
Fed rela nd.
F. ta kket sa for fra mmetet og 0nsket aile vel hjem .
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spillemann og dans po Kaffihuseti

.
Mange er de fra 0Vre del av bygda som fo r vel 50
AT siden lrerte sine ~erst~ dansetrinn. i Kaffihuset.
Gu lvplasscn var 1 mlOste laget.. ca. 12-15
kvad ratmeter. Men her &laldt reg;len til fu ll e om a t
..der .det er hJerterom er det ogsa husrom» , og Jeg
kan lkke huske at noen klaget pa at man ble trykt
fo r nrer den man danset med .
Sitteplasser vardet og liteav. En liten benk pAden
vestre veggenhvo Stian med trekks pillet(ogenkelte
ganger en som slo takten pA trekksplli kofferten)
satt, var enesle plass man kun ne huke seg ned . Det
var ve l heller ikke mange som felte beh ov for kvile
mens festen sto pA.
F",r en av de «store fes tene», ~Ie hele «sa.len »
vasket og sku ret me? ste rkt grensapevan~ , slik a t
det Ikke var antydnlOg ttl IO nestengt kafflhusluk t
eHer andre urenheter.
Her m0tte ogsA aile i skikkelige k.lrer. Ikke utvaskede
dongeriklrer dengang nei, selv om de fleste av oss
var sa fattige pi!. gods og gull at det var vansl<ellg a
skaffe 25 e re nar hatten gikk rundt fo r kollekt tii
pilleman nen .
Spillemannen ja. Stian San na ker var en
musikkbegavelse av de sjeldne. Som 5 t ring i 1898
hadde han fat t en liten flatfel e som han lrerte ii spille
pA. Siden ble det trekkspill som sku\le bli Stians
instrument. Hele spekteret av spill, fra I-rader og 2
rader durspill til det ha n hadde na . Et stort og fint
(og lungt) spill, med 120 taster. leg husker ikke om
del var bass- eller meloditaster som hadde dette
an tal!. At det var tungt fikk vi f01e som mAtte skift es
om a brere det· fram o g til bake fra Dalsfoss til
G imle, nar vi var sA heldige a ha fAn Stian til a spille
der .
Han hadde en enestAende takt i silt spill, og man
mAtte ha vrert en trehest om man ikke hadde lrert A
danse etter hans toner. Han hadde ogsA et meget variert
repertoa r av gamle og nye dansemelodier, som han
hadde lrert etter grammofon eller noter. J0rgen L.
hadde radio med hegtaler, .og nar det var
trekkspillmusikk, sA satte han vmduet apent, og da
samlet vi oss utenfor for a h",re. Etter slike
konserter for Apent vindu, ventet ikke Stian lenge
fe r han gikk hjem til sitt eget kammers. Da var det
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ofte vi kunne here at han tok fram sitt trekkspill og
leitet fram tonene pA de nye melodiene han hadde
hert. Og snart Ij omet hele melodien fra hans spill.
St ian had d e ikke det man kaller for
spillemannsfingre, men del vaT en opplevelse A se
hans kraftige arbeidsfmgre da nse over tangentene.
Han var unormalt armsterk, og nAde den som korn i
hans grep nar han en sjelden gang fant det
n0dvendig 'og ta: «Det herrane taket ». I arbeid var
han ogsa en ener, og det sA sa enkelt ut alt han
fo retok seg. Om det var it «slA engeismann» i
kronglete gruveganger eHer hogge «sekkeved» av
grove «bjelker ».
Nei nA begynner minnene A lepe lepsk, og vi rnA
komme oss tilbake til Kaffihuset
Her gikk det for det meste pA vals og «fAkstratt »,
og en sjelden gang tango eller polka.
«FAks tnitt » var lettest a lrere. Hadde man f",rst
fAtt en partner og fAtt startet etter musikken, sA var
det bare a skuve henne baklengs hj",meimellom til
musikken stoppet. Og sa takket man for "dansen».
Noen av de cceldre» -i vAre "'yne- var fabelaktige til A
f",lge takten, og til A svinge rundt i dansen , bAde til
oogre og venstre. men med en 12 - 15 par pA gulvet
ble det liten plass for eksperimentering eller
finpussing av trinnene.
Aldersgrensen for a delta idansen var ook ofte
noe lav, og dette var nok heller ikke like poulrert
blant aile. Srer1ig ikke for de som var bekyrnret for
sine hApefutle, som mange ganger ikke kom hjem
[0r langt pa natt.
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En gang kom det to jenter opp pA festen helt nede
fra Hellekanten. Etter at dansen var slutt, blejegen
av de heldige som fikk f"'lIe de til bake igjen. en
spasertur pA over 3,5 mil.
Men hva gjorde man vel ikke for A gA arm i arm
med en jen te, og a fa en klem pA kinnet til avskjed.
Jeg mi nnes ennu at det var god ]daring mellem
brystkassene vA re ved denne seremoni.
Ja tidene skifter, men jammen er jeg takknem lig
for aIle de gode minner som jeg na kan glede meg
ver.
Magne Kurdsl
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Bestyreren pa Sannidal Aldersbjem Tor Moe
utstillinger. Ham matte imidlertid slutte sin forretning l
Kris tianse n, hadde le nge ",nsket at de kun ne fa noen
fl ere gamle bilder fra Sann idal til apynteopp pa veggene
pa hj emmet. Han kontak tet His to rielaget om de kunne
hj Ipe til med dette og dette var jo en god interessant
oppgave for laget. Vi kontaktet Per J 0rgen Halvo rsen
som fik k IAn t 2 gamle bild er fra K il av Marie K natterud.
Likeledes fi kk ha n lant noengam le glassplaterfra Berg
KrageT0 Museum . D e har en star samling av gamle
fo tografier fra dis triktet, srerlig mange fra sa mlingen
etter fot ograf A .F. Johansen som etablert en fotoforret
ning i KrageT0 i 1890 Ara. Ha n var en anerkjent fotograf
som bl.a. fikk medaljer fo r sine bilder pA tlere
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1912 pa gru nn av sykdom. Om denn e kunstneren kan en
fOT0vrig lese mere om i arsskriftet til K ragere ogSkatey
H istoriel ag for 1982.
N ok om del. Per J",rgen Halvorsen avfotograferte og
fors terret 5 stk. bilde med motiv fra Kil og Rinde, han er
veld ig fii n k sa resultatet ble riktig bra. Bildene ble
overrakt Aldershjemmet pa den arlige juletrefesten 29.
desember.
Vi haper at denne gaven vii bli til gJde for pasienter,
betjening og besekende i Artier framover.
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