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Hvor er dette hi/det tatt?

Fra en av «Arvens» lesere har vi/ att dette bi/del
Iilsendt. Vedkommende mener at bildet er talt ved
Berg Landhandel i Kjelebrend. Fotografens navn
star bakpa bildet og det er: B.P. Melaas, Gjerstad

pro Riser. Er det noen som vet noe om dette bi/det
sa skriv eller ring til oss i redaksjonen,. t/f. 990286.
Vi er interessert i synspunkter pa hvor det er, hvem
personene er, og nar bi/det er latt.

Thomas fVastnl historielagets andre ceresmedlem
Referat fra arslIlBtet
Sannidal Historielag
Arsm0tet 1987 ble holdt tirsdag 7. april pa
Sani te tshu et i Kil. Det var meget godt framm"'te, ca.
75 personer, og etter at for man nen hadde ",nsket
velkommen, sang disse San nidalssangen . Deretter var
det ett minutts stillhet til minne om de som var gatt
bort.
F0rste del av program met var et Iysbildekaseri ved
0ivind Evense n. Han viste gamle bilder fra Sannidal,
f0rst fra Kamme rfossvassdraget med tresliperiene og
Dalsfoss. Etterpa viste han gardene i Sannidal ogderes
omgivelser i eldre tid. Dessuten fikk vi se en del
personbilder skaffet til veie av Fridtjof Thorbj",rnsen
Al l ble livlig kommentert av den store forsamlinge n.
Etter dette var det matpause med utlodning.
Festkomiteen hadde som vanlig lagt ned mye arbeid i
pasmurt mat, som aile satte stor pris pa.
Etter matpausa tok selve arsm"'tet til. Arsberet
ningen ble lest av sekretreren (fomvrig trykt i
«Arven » nr. 19) og regnskapene, som viste god
0konomi, av kassereren. Alt ble vedtatt uten
merknader.
Valget ble denne gang ledet av formannen . I styret
fo r Historielaget var disse pa valg: Fridtjof
Thorbj0rnsen, Per Aab",e og Ragnar Gmnasen. Aile
fre ble gjenvalgt, og styret for Historielaget blir det
samme i 1987 som i 1986, nemlig: FridtjofThorbj0rn
sen (formann), IngebjeJrg Lindheim (nestformann), Per
Aa b0c (kasserer), Ragnar Gr",nasen (sekretrer) og
Olav Tve itereid (styremedlem ). Varamedlemmer til
styret er Signe Torsdal, Knut Rinde og Nils Eikehaug. I
styret for Bygdetunet gikk formannen, Tho mas
Wast01, ut og nek tet gjenvalg. Det sam me var tilfellet
med Olav Skarvang. Knut Nordbraten var ogsa pa
valg, og ban ble gjenvalgt. Styret for Bygdetunet for
1987 blir da dette : Ole Wast",1 (formann), Knue
Nordbraten, Lars Moe n, Kjellfrid Enggrav, Kari
Nyla nd, Petter W. Baann og Jan Thorsen.
Grendemennene fortsetter som f0r, men istedenfor
Helene Brynemo , som er gatt bort, ble valgt Nils
Eikehaug . Grendemenn i 1987 er d isse: Isak Waasj0,
Gerd Moe, [ngeborg Jensen, Reidar L",nne, Aasmund
Mostad, Ge rd Holt, Nils Eikehaug, Tho rleif Dalen og
Tordis Bosvik.
Ellers hie det gjenvalg bade i festkomi teen,
valgkomi teen , redaksjonskomiteen for «Arven » med
kasserer og av revisorer. F"'lgende sitter i disse
komiteene: Festkomiteen: Sigrid Tveitereid, Kari
Nyland, Kjellfrid Enggrav, Arna Holte, Margot
Aab0e , Gerd Moe, Arne Eikehaug og Torbj0rn Baann.
Valgkomitee n: Isa k Waasj0, Aasmund Mostad og
Gerd Holt. Redaksjonskomiteen for «Arven »: Oddvar
To biassen, Fridtjof Thorbj0rnsen og Ragnar

2

Gmnasen. Kasserer for «Arven »: Liv Gr0nasen.
Revisorer : Knut A. Skarvang og Kare Barland .
Etter at valgene var fort og greit unnagjort,
orienterte formannen f",rst om at fotballgruppa i
San nidal Idrettslag pa sin neste porselensplatte 0nsker
a bru ke et motiv fra Sannidal Bygdetun . lngen i
forsamlingen hadde noe a bemerke til dette.
Deretter var tun!n kommet til blomsterover
rekkelser. Disse gikk til Oddvar Tobiassen og Liv
Gmnasen for deres arbeid med istandsetting og
utsend ing a v «Arven». Og sa var det Thomas Wast",1
sin tur. Samtidig med at ha n fi kk blomstene , ble han av
forma nnen utnevnt til Sannidal Historielags andre
reresmed lem . Han har gitt tom t til Bygdetunet og vrert
den drivende kraft i arbeidet med tunet i en arrekke .
Han fi kk langvarig applaus fra arsm0tedeitagerne.
Etter trekningen i loddsalget rettet forma nnen en
takk til festkomiteen , forsa mlingen sang «Gud signe
vart dyre fedreland», og aile ble 0nsket vel bjem.
R. G.

Gaver til «Arven»:
Vi bringer her listen over gaver til " Arven.,. innk om
met til dett e nummer gar i try kken. Hjertelig takk aile
sammen:
S. H ., Hornes 50.-. T. A. , Sann idal 50,-. J . c. , Sa nnidaI50,
R. og J. L., Sannidal 50,-. K. L. , Kj01ebr0nd 100,-. F.V .,
Gjerstad 100,-. T L. , Sandefjord 100,-. N. T, Sannidal 100,-.
M. T, Grimstad 100.-. K. B., Sanllidal 50,-. T F ., Sannidal
50,-. R. H., Sannidal 100,-. I. N., Sannidal 30,-. T D. ,
Kj01ebremd 50,-. P. T., SannidaI150,-. A. og J . W., Sannidal
50,-. A. og S. W., Krager0 50,-. P. L. , Helle 50,-. H. S., Helle
50,-. T . og H. F., Farsj0 50.-, G . N. Hokksund 50.-.
A. H. Sannidal 50,-. J . A., Krager0 250,-. O . A.,
Kammerfoss 50,-. P. M. Aa ., Oslo 100,-. O. S .. Sannidal 50,-.
?, Sannidal 50,-. M. S., Sannidal 50,-. K. F ., Sannidal 10,-.
A. L., San nidal 25.-. A. H., Sannidal 30,-. G . A., Sannidal
25,-. S. og M. K.. Neslandsvat n 60,-. H. F., Sannidal 50,-. K.
L., Sannidal 100,-. G . S., San nidal 50,-. M. F., Kj01ebr0nd
50,-. H. F., Sannidal 50,-. G. G ., Neslandsvatn 50,-. A. S.,
Sannidal 100,-. L. L. , Sannidal 50,-.
E. W. Oslo 100,-. I. N., Sannidal 100,-. G . R., Vadfoss 50,-.
T W. , Krager0 50,-. K. H . H . t Fiane 50,-. N. H. , Farsj0 50,-.
O. B., Sannidal 50.-. A. M. , Krager0 50,-. Sannidal
Husmorforening 500,-. R. T., Vadfoss 50,- R. S., Vadfoss 50,
K. L. , Vadfoss 50,-. E. G. , Krager0 50,-. K. D ., SannidaI30,-.
A. B., Skien 50 ,-. E. D ., S0ndeled 50,-. A. F ., Farsj0 100,-. K.
D. , Sa nnidal 50,-. I. M., Vadfoss 100,-. S. G., Ulefoss
50,-. S. K., Kragef0 100,-. G. P. Vadfoss 30,-. K.L., Sannidal
30,-. H . H., ~a rn ardaI50,-. V.G ., Hus0ysund 100,-. Krager0
Sparebank 1000 ,-. P. W., Sa nnidal 50,-.
R. og S.H. Sa nnidal 50.-. A.P. Vadfoss 100,-. R.H. Sa nnidal
100,-. Aa . S. Helle 50,-. E.N. Helle 50,-. H.L. Sannidal 100,-.
E.K.P.?, Drangedal 50 -. A.S. Sannida I 50.-. A.E.S . Sann idal
100,-. J .D. Sannidal 50,-. J.K . Sannidal 100,-. E.N. Fa rsje
50,-. I. S. KrageT0 50,-. K. F., Farsj0 50,-. H . H. Flisa 100.-.
O.L. Vadfoss 50,-. Aa. H . Kra,gem 50,-. Aa. H. Porsgrunn
50.-, N. W. Sannidal 100,-. N.l .L. Larvik lOO.- .I. L. Vadfoss
25,-. A.M. Sa nnidal 100,-. A.F. Fa rsj0 60,-. R. H. Sannidal
50,-. N. og L. Sa nnidal 100,-. T.T. Bostrak 100,-.

ARVEN

.

Glimt I ra

Sannidal Bygdetun

(6)

Pa veien gjennom Bygdetunets samlinger har vi i
dag kommet til en av de tingene som ikke er utstilt til
dag/ig.
Dette er et oppgangsagbJad, i sin tid gitt av Lars
Lojthaug. Han mente det var smidd av myrmalm.
B1adet har hnrt til ei oppgangsag som stod i elva
mellom Lnnstravann og Kroktjern i Lnnne-skauen.
Det er ea. 1,85 m langt, ea. 17 em bredt pa det
bredeste, tykkelsen varierer mellom 4088 mm, 0$ det
har 22 tenner som er omkring 2,5 em lange.

Litt

om

sagbruksdriftens

historie
De jnrste vannsagene, oppgangsagene, ble i Norge
bygd like etter ar 1500. Fnr den tid hadde de laget
planker og bord med nks. Tnmmerstokken hadde da
blitt klnyvd ito, og av hver halvdel ble det tilnkset et
bord, et sakalt «hoggenbord». Seinere ble det ogsa
skaret bord med hdndsag. Da ble stokken lagt pa en
sags tilling som kunne vcere ncermere to meter hny. En
mann stod oppa og en annen under og skar bordene
med en kjempestor handsag. Dette har joregatt langt
opp mot var tid. Men slike bord ble svcert dyre.
Fnrst etter at vannsagene kom, ble masseproduk
sjon av bord mulig. Det var scerlig de skogfattige
landene i Europa som trengte dem, til skip, hus og
diker ut mot havet.
Pa 1600- og 1700-tallet ble skogbruket pa yare
kanter en hovednceringsvei ved siden av jordbruk og
husdyrhold. I jnrste halvpart av 1600-arene var 15
sager i drift i Kragern- og Sannidalsdistriktet. Her
jantes bade skogeiendommer og vannkrajt til sagene.
Men etter innjnringen av eneveldet i Danmark
Norge i 1666, ville kongen i Knbenhavn ha
detaljstyring med alt som joregikk i de to landene.
Ved Forordningen om sagbruksdriften i 1688 ble det
bestemt at bare privilegerte sagbruk skulle ha tillatelse
til a skjcere jor salg (en bestemmelse som bestod til
1855), og mengden bord hver sag flkk tillatelse til a
skjcere, ble jastsart ved jaste kvantumbestemmelser
(denne kvantumbegrensningen bestod til 1795). 1688
jorordningen jnrte til en drastisk nedgang i antall
sager.
Men ved siden av de privilegerte sagene var det ogsa
mindre, uprivilegerte bekkesager der det ble skaret til
husbruk.

Oppgangsagene
Oppgangsagene ble drevet av et vannhjul (stnthjul,
en jossekall) med radielt stilte skovler, og det var
vannets stntkrajt som virket. Til vannhjulet viIr det
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montert en veivaksel, som jnrte til at bladet gikk opp
og ned, derav navnet oppgangsag. Disse sagene ga god
utnyttelse av tnmmeret. Man hadde aldri fail mer en
to «hoggenbord» av hver stokk mens man pa sagene
flkk sju-atte.
Oppgangsagene ble opp gjennom arene jorbedret.
Pa 1700-tallet salle de jor jnrste gang flere sagblad i
samme ramme slik at mange bord kunne skjceres
samtidig. Akkurat som sagbladet pa Bygdetunet var
de jnrste oppgangsagbladene handsmidde. De kunne
ha en tykkelse pa opptil1 em. My e av trevirket gikk
pa denne maten til spille, og selve bordene ble hakkete
og stygge. Seinere kom imidlertid Iynm:re sagblad
som.skar lett ere. De fleste bord ble skaret iflomtida
nar det var nok vann.
Fnrst omkring 1840-50 kom dejnrsle sirkelsagene i
bruk. (Folo R. G.)
R.G.
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Elever og lrerer ved Mo skofe i
1908 eller 1909.
>
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1 rekke fra venstre: 1. Alfred Bratli. 2. Guido D~lene?
3. Gunnar H oltane. 4. ? 5. K nut H u mlestadplassen.
6. Knut Holtane. 7. K ristoffer Lofthaug. 8. Anne
D aJbraten. 9. Ashild T horsen. 10. G unhild Brynemo.
11. Inga Enggrav. 12. Inga Bratli.

2. rekke fra venstre: 1. Sigvart Nygard. 2. J0rgen
Brynemo. 3. Lars O . L0nne. 4. Robert Bnitane. 5.
J0rgen Bratli. 6. HAkon Fuglestvedt. 7. Eilert
Enggrav. 8. Alis H umlestadplassen. 9. Thora
T horsen. 10. ? 11. Tora Nygard helt til h0Yre.

Halvor Lofthaug. 6. Karen FjeU myr. 7. Ingeborg
L ~mne. 8. Jergine Lofthaug. 9. Ella Lofth aug.
4. rekke fra venstre: 1. Peder Nyhus. 2. H Akon
Hu mlestadplassen. 3. Ole Brynemo. 4. Jergen
Vestgard. 5. Kristine Eike haug.6. Karen Fjellmyr? 7.
Gunhild (Gulla) Nygard. 8. LoviseSundberg. 9. Ellen
Moe. 10. Lrerer Fuglestvedt.

3. rekke fra venstre: 1. J ens Eikebaug. 2. J a kob
Fuglemyr. 3. OIaves Dalene. 4. Theodor Bnitane. 5.
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Sannidal
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1837

150 ar siden Formannskapslovene kom
Bakgrunnen for loven
Det var embetsmennene som ble valgt til Norges
Storting i de f0rste arene etter 1814. Men ved sto rti ngs
valget i 1832 ble det for f0rste gang valgt flere b0nder
enn em betsmenn, 45 mot 33 av i alt 95. Og da dette
«Bondestortinget» kom sammen i 1833, satte b0ndene
fram et for dem rimelig krav : egne folkestyreorgan for
de enkelte bygdene. De ville ha valgte forsamlinger som
skulle bestemme i aile lokale saker. Det skulle vrere en
fast oppbygd og lokalt organisert forvaltning. Bak
kravet om lokal selvbestemmelse la ogsa et 0Ilske o m
frihet og folkeop p lysning, og b0ndene foreslA en lov
med selvsendig makt til et formannskap i aile bygder .
Men loven ble nektet sanksjon av kongen .
Tre ar seinere, i 1836, m0tte ogsa 45 b0nder pa
Storti nget, og lovforslaget fra 1833 ble tatt opp igjen .
Na spilte embetsmennene enda mer pa parti med
ben dene enn f0r, og 183Crforsainlingen fikk derfor
tilnavnet Det radikale Stortinget. Dette lik te ikke
ko ngen, og som en reaksjon Oppl0ste han Stortinget i
j uli 1836, men eUer iherdige protester ble det
sam menkalt igjen pa h0sten. 23-24/1 I 1836 ble
Forma nnskapsloven vedtatt, og den 14/1 1837 ble den
sanksjo nert av ko ngen. Lovens fulle tittel var LOll om

Formandskaber pa~ Landet saml om Bestyrelsen af
Districternes alminde/ige Communalanliggender.

Innholdet i loven
H o vedinn ho lde t i loveD var at det i ethvert
,Prestegjeld sku lie vrere et formannskap bestaende
av fra tre til ni formenn og et representantskap hvis
antall skulle vrere tre ganger sa stort som i
formannskapet. Ved utvelgelsen av formenn og
representanter skulle det brukes samme stemmeretts
regler som ved Stortingsvalg. Formennene og
representantene ble valgt for fire ar av gangen, men
hal vparten ble skiftet ut annethvert ar. Ordf0reren og
viseo rdf0reren ble valgt blant formannskapets med
lemmer for to a r av gangen. Representantenes m0ter
skulle holdes for apne d "rer, med mindre det motsatte
ble besluttet ved fl ertallsavgj0relse.
Om form annskapets oppgaver sto det i §21 i loven:
D et paaligger Formandskabet at vaage over
Communens eller dens enkelte Afdelingers Rettig
heder og passe sam mes oeconom iske 'Anliggenders
ordentlige og sparsom melige Forvaltning, saavelsom i
enhver anden H enseende at varetage Co m munens
G a vn og Beds te.
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Loven gjaldt bade for by og land, men i kj0pstedene
f01te ikke borgerne den nye kommuneordningen som
noe rrierkelig nytt . D e hadde hatt sine sakaIte eligerede
menn, som i artier f0r nyordningen av 1837 hadde blitt
kalt formenn. Formannskapsloven var derfor langt
viktigere for landet enn for byene.
Fer 1837 hadde en kommune vrert et lokalt avgrenset
offentlig feIIesskap underordnet staten, men med et
eget a dministrasjonsa ppara t ia llfall pa visse o mrader. 1
1837 var landet inndelt i 4 stiftamt, 17 amt og 322
landkommuner (fra 1863: herreder) .
F0r 1837 hadde bygdene, nar man sammenligner
med byene, hatt et langt darligere utbygd kommunalt
selvstyre. De viktigste organene hadd~ vrert fattig- og
skolekommisjonene. Dessuten hadde det vrert holdt
almuem0ter pa kirkebakken eller under ting
samlingene for a avgj0re sp0rsmal som gjaldt kirker ,
veibygging, skyssvesen og nye skatter.

Kommunenes utgifter og inntekter
Etter 1837 var fattigvesenet og skoleverket fremdeles
de viktigste kommunale oppgavene. Skolekommi
sjonene skulle s0 rge for a opprette faste skoler, forbedre
lrererl0nningene og kj0pe inn flere b0ker, men skole
verket var lenge upopulrert blant b0ndene. Mange av dem
skj0nte ikke hva ungene skulle med boklig lrerdom , og
f0rst etter 1860 ble det fart i skolevesenet rundt om. For
fattigvesenet var det imidlertid st0rre velvilje, og i 1845
kom den f0rste fattigloven som gjaldt hele landet.
Ellers styrte kommunestyrene med kirkesaker, korn
magasinene, enkelte kulturelle tiltak som f.eks .
bibliotekdrift, og veisaker. Og srerlig til veisakene var
det store sk epsis blant b0nd ene fordi veier f0rt e til
ekstra utgifter, grunnavsUielser og pliktarbeid. Dette
bed ret seg imidlertid etter 1851 da en ny veilov ga
folkexalgte organer mer a si i sp0rsmal om anlegg av
hovedveier.
Hovedinntektene for kommunene var skatt pa
b0nd ene fordelt etter matrikkelsk yld. Fo r husmenn ,
tjenestefolk 0.1. var det en relativt lav skatt pr. hode, og
embetsmenn og landhandlere ble skattlagt etter sin
eiendom og nrering. Fra 1860-ara ble matrikkelskatten
mer og mer avl0st av skatt pa inntekt og eiendom ,
fordeIt etter yteevne.

Kommunevalgene
De f0rste kommunevalgene foregikk om varen,
sommeren og h0sten 1837. Ved ko m'munevalgene
hadde, som vi har sett, aile de personer stemmerett som
var stemmeberettigede etter grunnloven. Det var
fogden som styrte valgene og f0 rte valgprotokollen .
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Deltakelsen var svrert liten, meUom 15 og 60 % pa
landsbasis, og ut gjennom 1840- og 1850-ara var
stemmetallene enda lavere. Mellom 18360g 1838 var
det riktignok en del av de stemmekvalifiserte som sikret
seg stemmcrett ved avl gge d n n0dve nd ige eden ti l
Grunnloven. Dette var sikkert fordi Formannskaps
loven da hadde nyhetens interesse, men etler hvert var
altsa stemmetallene avtagende . F"rst etter 1860
begynte valgdeltagelsen a ga oppover.
Helt fram til 1884 var det ikke hemmelige valg. Fer
den tid matte ve1gerne diktere sin sternmegiving til
protokolls eller sette navnet silt under de handskrevne
elJer trykte listene, og f0rs t i 1896 ble kommunev 1gene
samlet slik at aJle ble valgt pa en gang.

a

Sannidal kommune
Hva var det sa som var SannJdal kommune i 1837?
Det var praktisk talt alt det som na er Krager"
kommune, bortsett fra bykjerna i Kragem. ca. 1 kvkm,
som hadde fatt byprivtlegier i 1666. Sannidal dekket ca .
310 kvkm. som etter hvert ble noe mindre idet de
bynrere omradene ble innlemmet i Kragere og forlot
Sannidal : Biern borgbakken i 184R, Nautcbakken
Tallakshavn. Smedsbukta og Stilnestangen J 18( 0 (\
Blerneveien. Maistanga og Sandasen I 1890. 1 t 882 hit.:
Sklit0Y opprettet som egen kommune med et areal
ca 113 kvkm.
Det aller f"rste metet i Sannidal formannskap ble
holdt 29. november 1837 pA Rinde . Slik er det referert i
protokollen:
«Aar 1837 den 29 . Il(lwmber var~ de rorSanni\.. ~d(jhls
Thmglaug udkaarede Formrend forsamlede paa
Gaarden Rinde. for irndlem sig at udvreJge Ordferer og
Vice-Ordf0Ter. Man skred strax til valget. og efter
Stemmefleerhed blev Niels Halvorsen Dahl vatgt til
Ordferer og Peder Hansen Midt-Gumee ligeledes efter
Stcmmel1eerhed til Vice-Ordf0rer. Formandskabet [ok
i0Vngt den Beslutning at det indtil videre afholder sine
regulrere Mooer den anden Mandag I hver Maaned om
Forrruddagen Klokken 9 paa Thingstedet i Kiil, og tager
sin Begyndelse i Januar Maaned f0rstkommende.»
1 perioden 1837-1960 var det 18 ordferere i Sannidal :
1837-40: Niels Halvorsen Dahl, 1841-50: A. Bentsen,
1851-54: Alf 01. en. 1855-62 og 1867-70: .J0rgen
Bla n ke nberg, 1863-66: l ohan Dahll . 1871-74 og 1879
87: Peder Rinde, 1875-78: Tellef OahU, 1888-89: Knut
Haugland, 1890-93: Peder Nesland, 1894-95 og 1898:
H. Fuglestvedt, 1896-97 og 1899-1904: Joh. Nossen,
1905-13 og 1917-19: Th. Moe, 1914-16: Th. Nyhus,
1920-22 og 1929-37: Eilert Farsj", 1923-28: Alf H.
Larsen, 1938-40 og 1945: T .A . Tande. 1946-55: Eigil
Liane , 1955-60: Per Holte.

pa

Kil i andre halvpart av jorrige arhundre. Eilert
Nilsmundsens litis er dellredje I v. ijarste rekke. I.h. jar
Tinggarden. Eiler! Nilsmundsen drev bU!lkk og gjes!
giveri. og mange OF jormann kap I'- Of! rcpre.\('I1!al1l~
skapsmetene de jerste Grene elter 1837 Me holdt hos
ham. FOlOgrafiet lilh. Reidar Lenne.
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Noen av de ferste sakene
Det ble altsa holdt rundt 12 fonnannskapsm0ter i
aret i de nrermeste arene ctter 1837. Del var betydellig
frerre reprcsc nta nt skaps m0 te r: f. eks . fem i 1838. fre i
1839 og fem i 1840.
Det t0rste representantskapsm0tct ole holdt 15.
januar 1838 pa tingstedet i Kil. Der ble det behandlet et
skriv era amtmanncn angaende opprettelse v fast
skysstasjon i Sanllldal. Forsamlingen var enig om at
Ilollan var uet mest hensik messige Sled a legge en
slik stasjon. «Gaanlen Holtene er beliggende tret ved
Hovedveien omtrent midt Imellem Skydsskifternc
0degaarden og Humlestad, fra hvilken Gaard Posten
fortiden befordres til Rosland i Bamble og Holte i
Gjerrestad.» Dessuten ble det vcdratt at seks hester
burde holdes ved den nye skysstasjoncn, og
skysstasjonene i Krager0. I Kil, pa Eidet. pa Dal og pa
Kurd01 skulle opprettholdes.

I et mete 10. april samme ftr og sled behandlet
representantskapet en seknad fra Aslak Moe om Afa 10
Spd. ariig «for at holde fomooent Huusrum for Pre t.
Klokker og Almuc, naar Gud tjeneste holdes ved
Sallnikedals Kirke ... , eknauen ble av lii.tt med 10 mot
I tcmm.
I c{ formannskap m0te 14. januar 1839 behandlet
man et sknv fra lcnsmann Torbjernsen om «at de
Skalteydere om ikke haver forplcjet deres Legdslem,
ber .vare en extra Fatlig kat af 12 Sk. pr. dag. for den
Tid som de yare paalagte at holde Legdslemmet. ..
Formann kapet slultet scg til lensmannl!ns forslag,
mc:n ~:Htc eksrraskat 'n lil, sk. pr. dag. Dessutc:n hel
uet i formannskapets vedtak at regnskapsfereren, Ole
Nilsmundsen Farsj0, skulle tilskrives og anmodes om
fa salt opp lister «og lade indkrreve i Kalstad og
BariandsRoden. hvad der befindes at staat: til Rest era f.
Aa og ligesaa for delle lebende Aar og derfor aflregge
Rigtighed.»
Pa representantskapsm0tet I Krl 2. april 1839 var et
sknv som hadde kommet fra amtet via fogderiet, oppe
til be handling. Representantene skulle «overveie om
Sannikedals Beboere kunne overtage Sneebrydningen
paa Drangedals Deel af Hoved-Vejen her igjennem
SannikedaL» I represcntantskapel vcdtak het lIet
b t. a .; «j)a Sann ikedals Sogn for det meste bestaar af
Seekyst og 0er udenfor og omkring Krager0, saa kuns
tvende Roders Beliggenhed er saa at de kan komme til
Hoved-Vejen med Heste, og disse maa forrette Skyds
befordringen ved 0degaarden og Humlestad saml
Curdels og Kiils Gjrestgivereier, ligesom ogsaa
Po {[0ringen fra de tvende Post-Stationer i Sognet,
tilmed Sneebrydningen paa Hoved-Vejen igjennem de t
heele Sogn, for Betaling af Vedkommende Roder.
formener Formandskabet at Sannikedal lkke kan
overtage meere, med Hensyn til Sneebrydningen eHer
Vej Arbejde, end som hidendtil er skeeL»
Den 23. november 1840 holdtes representantskap 
metet hos «Herbergcrer" Eil rl Nilsmundsen i Kit. Til
behandling forela felgende sak: "Skydsskaffertold 8
Forts. side 9.
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Sannidal i 1837

Forts. fra side 7.

Spd. til Peder Thommesen Curd01.» S0keren ville
enten slutte som gjestgiver og «Bes0rger af
Skydstilsigelse» eller tilstaes en skysskaffertoll pa 8
Spd. Lensmann Torbj0rnsen opplyste at han ansa
, skyssordningen noovendig ihvertfall om vinteren. Det
var atte skysspliktege hester der, og det utgikk tjue til
tretti hester ariig. S0keren fikk til slutt et tilskudd pa 2
Spd.
En mer systematisk gjennomgang av sakene har det
ikke blitt anledning til. Det far eventuelt komme en
annen gang. Til slutt tar vi med en oversikt over de
folkevalgte i Sannidal disse f0rste arene:
Ordf0rer 1837-40: Nils Halvorsen Dahl. Medlemmer
av formannskapet 1837-38: Peder Hansen Midt
Gum0e, Ole Eilertsen Rinde, 1839-40: Arnold Bentsen,
Knut Halvorsen Waasj0 . Medlemmer av represen
tantskapet 1837-38: Peder Aasen, Ole Nilsmundsen,
Thor Knudsen Lien, Aasol Lundereid, G. Nielsen
L"nne, Thomas Christophersen Svenum, Peder
Pedersen, Aslak Johnsen Moe, Knud Knudsen Dobbe,
Peder Tyvand. 1839-40: Peder Thomassen, Peder
Aasen, Ole Nilsmundsen, Peder Tyvand, Finbo
Ellefsen Humlestad, Jens Christophersen, Thomas
Jensen, Thor Knudsen Lien, Aslak Johnsen Moe,
Peder Pedersen.
R.G.

Fra forman nen
Bilturen til Lardal
bygdemuseum og Eidsborg stavkirke var ikke
begunstiget av godva:r, men selve omvisningen var
meget
vellykket.
Konservator Asne Svigjom
Bj0rhol er meget dyktig og har fatt til et aldeles
praktfullt bygde~use~m ;om- er vel verd et bes0k.
Utf0r1ig referat i neste nr.

Ivar serie med skolebilderIra 1956 lar vi denne gang en
med Kjelebrend skole. del er jOlograj Bredr. Jergensen,
Kragere som har tall bildene.

Elever ved Kj.olebrmtd skole 1956
F0rs te rekke fra venstre: Randi Bakken, Ragnhild
Bakken, Aud Torh ild Kja:rra, Gunhild Tomine
D obbe, Agnes Kja:rra, Eli Helene Skarvang, Inger
Lovise Do bbe, Ingebj0rg Eidet, Arnbj0rg Sjultangen.
A ndre rekke fra venstre: Per S0rdalen, Knut
M0rland Skarvang, Ingvar Kristian Skarvang, Knut
Torgny D obbe, Rolf Inge Lien, Terje Paulsen, Jan
Ei nar Botten, Inge Tore Dalen, Johan Jakob
Sjultangen.
Tredje rekke fra venstre: Knut Bjarne Lien, Erling
Skarvang, Astrid Skarvang, Liv Abrahamsen, Anne
Louise Kj rerra, Sonja Abrahamsen, Erna Dalen, Kjell
Rasmus Eidet, Lars Tore Lien .
Klasseforstander: Jens Barland.
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Dette dokumentet har vi/titt ldne av Ragnhild Nesland
i Farsje. Det er riktignok Ira 1872 og altsti ikke Ira

kommunestyrets aller lerste dr. Men det viser hvordan en
innkalling til et representantskapsmele sa ut.·

Hostfesten
Styret tar sikte pa a lage til h0stfest 22 . oktober. Som
vanlig i Sanitetshuset i Kit. (Se nrermere annonse i
lokalavisene. Konservator Bj0rn Sandberg har lovet a
komme og ~nakke om gammelt s0lv.
Han tar med seg en del gammelt s0lv som idag
oppbevares pa Berg - Kragem Museum .
Men det 0nskes ogsa at publikum tar med gammelt
s0lv. Dette viI sa Sandberg tidfeste . Det var mange
flinke s01vsmeder i Kragem i forrige arhundre. Det er
ogsa mulig at vi kan fa s01vgjenstandene fotografert.
Fotokopiene blir sa oppbevart pa Berg. Vi har ogsa hap
om a fa tak i et lysbildekaseri fra en tur til Island. Og
som vanlig blir det god bevertning.

Ganlle skolesaker i Sannidal
I 1989 skal grunnskolens 250-arsjubileum feries
(skoleforordningen av 1739), og i den forbindelse er en
komite i sving med forberedelsene.
Det f0rste som na skal skje, er at gamle skolesaker i
kommunen blir registrert. Det kan vrere pulter, stoler,
skrivesaker, kart, plansjer, b0ker o.a. som h0rte
skolesamfunnet til. I den forbindelse vii komi teen
gjerne h0re fra folk i bygda sam enten har eller kjenner
til slike ting. Disse vii vi gjerne ha registrert slik at vi vet
hva sam finnes. Hapet er at noe av det kanskje kan
lanes til en utstilling am to ar pa Bygdetunet.
Henvendelser am dette tas imot med takk av Ragnar
Gmnasen, tlf. 9922 16.

9

Speideme

17. mai 1949
Dette bildet som er tatt pa San nidal prestegard i 194~
viser 17. mai-toget som kommer dit etter at folk
har veert i kirken . Det var den gangen vanlig a
samles pa p restegargen . Bildet har vi ratt lane av Tordis
og Harald F arsj0.

j

Sannidal 50

Det er neste ar 50 ar siden Speiderbevegelsen startet i
Sannidal. I den forbindelse 0nsker Lars Jacob Moe at
de som har noe a fortelle om dette e1ler har bilder fra
den [0rste tiden, a kontakte ham (tlf. 992259). Som det
gar fram av overstaende bilde var det speiderne som var
flaggbeerere 17. mai 1949. Vi haper a komme med mer
stoff om speiderne i neste nummer av Arven.

Kragere
Sparebank
lokalbanken siden 1840
10
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- Det va' et trivelig arbeid
En samtale med Thomas Wastol om vedflBting
Vedhogst er ikke noe ukjent for fo lk i Sannidal i dag.
men fleting av ved er det ikke mange sannid01er som
har vrert med pi!.
Vi ha r snak ket med en av dem som husker dette
kapit lel i Sannidals historie. Thomas Wast01 pa
0vre b0.
- Under og etter krigen var det en veldig veddrift i
Sannidalsskogene. Det var srerlig osp som ble hogd
utover sommeren og h0sten og til dels am viOleren .
-- De re hogde jo mye i traktene rundt Kve nnvann .
Ka n d u fortelle litt am hvordan dere fikk veden fram til
van net?
- Der det var mulig, ble de n kj0rt fram. Ellers
brukte vi renner ned til vannet. Vedren nene matte vrere
helt beine for at ved en ikke skulle hoppe av, og de var
slatt sa m men av fem-seks to ms bard.
- Og sa var det n0tinga tok til ?
- J a , vi slapp veden, som var ca. 60 em. lang og
ferdig kleyvd. ut i elva fr a Kvennvann og landsatte de n
pa F ikkjebakke. Detle er ca . to kilometer. J utlepet av
vanner hadde vi laga en dam av stokker slik at vi kunne
«sieppe pa vannet ». Det var forresten en dam fra
tidligere ogsa fo rd i det hadde fo regatt t0mmerskotn ing
der.
Og veden gikk «p a raus» ned over?

,

Dammen val' ca. 2 mover vanlig vannsland og sveerl solid
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- J a , og noen stod og landsatte pa Fik kjebakke
mens and re gikk elter veden og to k «sanken» .
- Hva vii del si?
- Da gik k vi med en bats hake og renska med oss
det som hadde gatt pa land. De t var sreriig pa stea ne
nedover a t veden kunne ligge utover. Det hend te mang
en gang a t vi var gjennomvate til skinnel.
- Hvor mange va r med pa delte?
- De t kun ne vrere sa forskjellig. Men jeg husker en
dag i november et ar da vi fl 0ta ned 100 favner pa en
dag! Og da var vi bortimot tjue mann i arbeid. Det var
ofIe unggutter fra Kro ken. De var veld ig ivrige og
fli n ke til dette arbeidet. Jeg [rur ikke det forsvan t en
vcdkubbe lan gs elva!
- Kan du huske hvor mye derc fi kk for fa voen den
gange n?
- Ikke n0Yaktig, men jeg kan tenke meg nmd t 50
60 kr. Mye av veden blei forresten sendt med jernbanen
bl.a . til Oslo .
- H vor lenge holdt clerc pa med a nete ved ?
- Til o mkri ng 1950. Etter den tid tok vi fau pa
bygginga av veien fra F ikkjebakke oppover til
Kvennvann og J ambakkmyra, og da var det ik ke
n0dvend ig a fl ete le nger.
R.G.

lagel. M en i bunnen la en slein. og ikkefasljjel!. og de lle
gjorde al den ble lekk under. Der/or ble del bygd en ny
dam av Ire Iii ved/lolinga. men denne cr na sa godl som
hell bOric. (Folo: R. G.)
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Massiv ElK
Marmorert ElK
Massiv Iys Furu
Massiv luta FURU
Hvit lakkert MDF

Na er tiden

inne for a
vaske og po /e re bi/en!

3766 SANNIDAL
TIl. 03/ 99 2093

Utforer dreie-, bore-' og montasjearbeide .
Forovrig andre oppdrag etter avtak .

1IrI~

Iiiiid ':]#~bi/~lllll~
Hydro OIje Tit. 036/86 330

Decor A.s
Volum E-18 - TIt. 031992286

Ca,.ten S.kke
nt.992025
3766 Sannlda'

Hver dag kl. 10.00-20.00 -10rdag 10.00-18.00
I-Ius k: Gra tis vare kj(lJ(ing tirsdag og fredag

Vi har apent nar du har frill

Maling - Tepper - Tapet
Gulvbelegg
Arbeidet
utf0res av
fagmann
Sats: Veslmar .

