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Speider'n I
• Sannidal 


... 
I februar 1988 er del femli ar siden 1. Sannidal 

speidergruppe ble slifle!. 
I den forbindelse gjengir vi noen opptegnelser 

som Anund Haugen og Torkel! Tande har fert i 
pennen fra den fersle I ida. Tande har gjorl el 
utdrag av Haugens opplegnelser, og han har selv 
skrevel en forlsellelse av disse. 

FOlograflene tilhfJrer T. Tan de. 

Anund Haugen rorteller: 

Tida fef stiftelsen 
I {na 1934-35 va r det endel gutter rundt Refsdalen 

som hadde lyst til a bli speidere. I 193 5 flyttet familien 
B0 dit. De hadde to eldre gutter, Hen ning og Sven, som 
hadde v<ert speidere f0r. Det var Stavdal som da sto i 
spissen for 1. K ragem tropp og I vet a komme en tur 
opp. Det f0rste spe iderm0 te var ved br0 nnen pa 
SoIumjordet. H er m0tte H enning og Sven B0, Erling 

Ved avreisen til Nissedalluren i 1936. Fr'a venstre.' S ven Be, Kristoffer Lofthaug,AljBakken, Olaf f-Jeiesen, T. A. 

Tan de, Anund Haugen og £gil Thorbjernsen. 



Eikehaug, E gil T horbjelfnsen , Kristoffer Lofthaug, og 
Anund H augen. Neste gang m0tte ogsa Torgny 
Haugom og Alf Ba kke '). 

D en so m na tok over 'lg hjalp i starten var Leif 
Gunnulfsen fra Kragem. Han kom i vrer og uvrer fra 
byen og lrerte oss opp. Sa kom den store dagen 24. okt. 
1935 . Vi dro til byen . Leif tok oss med til cafe Kringsja 
hvor 1. Kragem hadde m0te . D0ra apnet seg og vi 
gjorde en slags innmarsj. Noe stammende avla vi 
speiderl0ftet: «Pa reresord lover jeg --" Sa gjorde vi helt 
om og hils te troppen. Sa var det et hyggelig samvrer. 
Presten i Sannidal, To rkell Tande, var med pa festen. 
Han lovet han skulle ta jobben som troppsfmer. D et tok 
tid , T ande matte pa sykehus med en alvorlig operasjon, 
og sa matte E rling Eikehaug og Anund Haugen ta seg 
av ledelsen. E t Iyspunkt var varen 1936, pasketur til 
Skraua pa Hegland . Det var langt i fra heimen 
dengang. Vi fikk en ny patrulje «0rn". men det gikk 
bare en t id , sa kom to «0rner» ; Re idar Ab0e og Olav 
H0iesen over i H au k. 

Vi fabla om en lengre tur, overnatting, men enden ble 
en s0ndagstur. H au k dro avsted i lastebilen til Jens 
Lofthaug. Vi stanset ved Toke, slo opp «teltet ", en 
presenning, moro var det. Salt havresuppe badin o 

roing, le ik . Med den turen var Hauk f0rste' gang p~ 
«fremmed» jord. 

M 0tene ble holdt rundt i heimene, men tanken var 
d er o m egen speiderhytte. Vi fikk toml pa fjellknatten 
over Revsalen, ovenfor G imle, i skauen til Mart in 
Bufjell , R inde. Innvielsen var i 1936 og T a nde skrev en 
sang: «H vem som kom til a bygge her op pe vet jeg ikke, 
det far vrere nok at det hus t der h0gt opp i lia, 
speiderpappaer reiste i f1 o kk. Haugen dro opp en 
mengde trelast , (han hadde lommeboka) Bakken saga 
og slo d ag for dag, og Thorbjsrnsen med murskje og 
hammer laga pipe og fine beslag. Bs ga pappen og 

Forts. side 13. 
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Krager&-banen er 60 ar 

Det er i hnst 60ar sidenKragere-banen tJleapnet.l aen anledning bringer vi heret bildefra 
anleggstiden. Det er, tattfnrst i 1920-arene. Det var nok mange her i dislriktet som hadde 
arbeid pa jernbaneanlegget den gangen. Bildet har vi fiitt lane av Magne Kurdnl. 
Vi ser staende fra venstre: Gustav Engen (brakkesjej), nummer to heter Strale til 
etternavn. Nestemann er Andal (oppsynsmann). Pa den andre siden av det lille lokomotivet 
star en som heter Anders tilfornavn og han til hnyre heter Hoi til etternavn. Sittendeforan 
er Nicholaysen (bas). Bak fra venstre sitter Karl Andersen (gift medMossa Kjelland) og 
Halvor Kurdnl. 

Bildet er fra Vadfoss-tunnelen (Vadfoss-sida). Som det gar fram av leksten er det noen 
av navnene som ikke er fullstendige. Er det noen som har opplysninger om bildet, sa vil vi 
gjerne here fra dere. 
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D et skal ikke lukte stov pa et museum! 

Glimt fra S annidal H istorielags tur 
til Eidsborg stavkirke og Lardal 
Bygdemuseum 

Vrermessig ble historielagsturen i september ingen 
suksess , men nar det gjaldt historisk innhold, var 
utbyttet klart i overkant av hva en pa forhfmd kunne 
forvente . 

Denne gra h0sts0ndagen kom naturligvis ikke vest
Telemarks-landskapet rundt Vradal-Kviteseid-Brun
keberg-H0ydalsmo helt til sin rett, men da vi kom inn i 
stavkirken og museet, glemte vi dette. Det a ga der og 
la historien «tale» til en, ga stor ro i sjelen. 

Eidsborg stavkirke 
Av ae ca. 1000 sIavkirkene som en gang fantes i 

Norge, er bare rundt 30 tilbake. I Telemark var det 
om lag 35 stavkirker i middelalderen. Na er det bare 
2 igjen, Heddal - Norges st0rste - og Eidsborg. 

Stavene, som har gitt disse kirkene navn, er egentlig 
de store stolpene i hJ0rnene mne. Det er de som brerer 
hele taket. 

Eidsborg stavkirke er bygd ca. ar 1300, og den var da 
om lag 30 kvm stor, bare halvparten av navrerende 
st0rrelse. Pa 1800-tallet ble den nemlig pabygd to 
ganger. Den er satt opp av feit, sakalt malmen, furu. 
Svalegang og tak har alltid vrert sponbelagte og med 
jevne mellomrom stmket med tjrere laget av feite 
tyrimtter. 

Pa 1600-tallet ble kirken dekorert innvendig. 
Fargene pa bildene er na noksa avslitt, men pa den ene 
langveggen er tre malte felt temmelig tydeJige. I det ene 
kunne vi se de tre vise menn pa vei til Betlehem, i det 
andre var Maria med Jesusbarnet framstilt og i det 
tredje bryllupet i Kana. Under bildefeltene var det malt 
store og fine bladrosetter. 

Noe av det artigste med kirken var «Santa Nikuls»
skulpturen, som stod der til rundt 1850 da lensmann 
Peter Mandt tok den med seg til Oslo fordi 
han var redd den skulle forsvinne fra kirken 
og bygda. Skulpturen har bispebunad, og 
ansiktet er malt og skjegget forgylt. Om denne figuren 
vet man at hver jonsokkveld kom bygdefolket sammen 
ved kirken. De tqk «Santa Nikuls» ut og bar den 
mellom seg ned til Eidsborgtjenna der de vasket den. 
Til gjengjeld skulle St. Nikuls vaske bort syndene deres. 
Etter badet gikk aile rundt tjenna tre ganger i prosesjon 
Dg bar skulptu ren foran f0r de satte den tilbake i 
kirken. Denne jonsokskikken holdt seg antagelig til 
rundt ar 1700. 

En kopi av figuren kom pa plass i kirken i 1965. 
Originalen befi nner seg i Universitetets Oldsaksamling 
i Oslo. 

Og mens konservator Bj0rshol fortalte levende om 
kirkens interi0r og "'vrige historie, lot de dn~yt tretti 
historielagsmedlemmene fra Sannidal tankene gli 

Eidsborg stavk irke. omtrent slik sa S annidal stavkirke 
ogsa ut, men den ble revet ca. 1770. 

hundrer av ar tilbake, til en t id da menigheten stod og 
h0rte pa presten i en m0rk og kald stavkirke. For det 
var jo nettopp en slik kirke yare forfedre i Sannidal 
ogsa s",kte til i arhundrer. 

Lardal Bygdemuseum 
I et oppvarmet, restaurert ungdomslokale p i\. 

museumsomradet spiste vi nista var f",r tu ren gikk inn i 
utstillingsha llen. Vi fi kl< se et reint , velordnet og etter 
undertegnedes skj0nn svrert instruktivt museum der 
Aasne Svingjom Bj",rshol har vrert konservator siden 
1982. Dette museet fortjener a bli sett av mange, og her 
kan vi bare omtale et utvalg av uls till ingene. 

Eivind Tveiten 
De fleste av gjensrandene som er i Lardal 

Bygdemuseums eie, ble sam let av s0lvsmeden Eivind 
Tveiten og hans kone, Hrege. D e d0de begge i 1976, og 
Tveitens S01vverksted er satt opp pa museet, korrekt til 
minste detalj , slik det stod da han d0de. Hans 
spesialitet var filigransarbeid , en teknikk som har vrert 
kjent helt siden oldtida. F iligransarbeidet beyes, flett es 
eller vris i m",nstre og loddes sammen innbyrdes eller til 
et underlag. Sma korn av s01v settes inn i kryss og 
mellomrom. I Tveitens saIgsdisk kunne vi studere 
filigransarbeider fra hans hand. Der var bl. a. en masse 
bunads0Iv. 

0 ystein Vesaas 
Lardal Bygdemuseum inneholder ogsa en utstilling 

av arbeidene til 0 ystein Vesaas (1884-1969), onkel til 
Tarjei Vesaas. 0ystein Vesaas er mest kjent for 
t rebindsverket «Rosemaling i Telemark», skrevet 
1950-arene. Vi kunne beundre hans hAndskarete og 
malte m",bler med vakkert treskjrerer- og rosemalings
arbeid, meget gedigent i formen og utf0relsen. 
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Dessuten inneholdt Vesaas-rommet tegninger og 
malerier, framf"'rt med sikker hand. Vesaas hadde 
kunstutdannelse ved tegneskoler bade i Oslo og 
K",benhavn, men han hadde ogsa studert den gamle 
folkekunsten, og det han tegnet og laget , hadde mtter i 
det gamle bygdehandverket. 

Knivavdelingen 
Mange av sannid",lene tok seg god tid foran kniv

montrene. I Telemark har framstillingen av staskniver 
lang tradisjon, men ogsa tollekniven var viktig, bade 
som forsvars-og angrepsvapen, til bruk vedjakt, fangst 
og fiske og til a bearbeide . tre med. Her kunne vi se 
hardt egg-stal, skaft med fine sjatteringer og dekorativt 
utskarete slirer. 

Hardingfeler 
Midt pa 1700-tallet begynte telemarkingene a bygge 

egne hardingfeler etter at de i et par hundre ar hadde 
dratt til Hardanger og Voss og kj"'pt dem der. Museet 
viste en rikholdig samling av feler, den eldste fra 1850 
gjort av Erik Johnsen Heiland. Og vi vet at 
folkemusikktradisjonene har levd i arhundrer i 
Telemark. Den mest bemmte av spillemennene var 
Torgeir Augundss",n (1801-72), «Myllarguten«. 

Bunadsavdelingen 
Den som viI reise til Lardal Bygdemuseum, kan fa se 

broderier av forskjellige slag, Telemarkstepper; 
billedvev, malerkunst og ikke minst en stor avdeling 
med bunader. Her vises varianter av Vest
Telemarksbunaden gjennom de siste hundre ar, 
kronologisk oppstilt 

Vest-Telemarksbunaden er jo svrert utbredt ogsa i 
Sannidal, og denne utstillingen ble livlig kommentert. 

Rosemaling 
Foruten malerier og tegninger finner vi en mengde 

rosemalte kister. Rosemalingen kom fra Europa til 
byene i Norge, hvorfra den spredte seg utover 
landsbygda, der kunstnerne etter hvert ga den 
individuelle former. Rosemaling bestar for det meste av 
blomsterornamenter, inspirert av Regenee-stilens 
sakalte «knekte band», en veksling mellom skarpe 
vinkler og myke bQJYer, fra f",rste halvdel av 1700-tallet. 

Talleiv Malar fra Vinje begynte a utvikle dette rundt 
1750 til noe som seinere ble den typiske Telemarksrosa, 
ferdig utviklet ea. 1830. Denne har en langstrakt C som 
starn me, en mindre C pa tvers er rota , og fra disse C
ene vokser det ut akantusaktige blad og smablomster 
pa tynne stilker. 

Rosemalingen var fra f",rst av forbeholdt stua. 
Seinere ble ogsa m",bler, kister og ",Iboller dekorert. 
Rosemalingen nadde en «topp» rundt 1800. 

Brynestein fra Eidsborg 
En del av utstillingen er ogsa viet en for Eidsborg 

tvrert viktig nreringsvei i hundrevis av ar. Fjellet i 
Eidsborg er nemlig spesielt og bestar av kvartsskifer i . 
loddrette lag, som ble brutt i staver. Dette var den aller 
f",rste bergverksdriften i Telemark. Steinen ble tatt ut 
av fjel\et heist pa vint erstid , for da spaltet den best slik 
at en fikk 20-30 em lange, slanke staver med et firkantet 
tverrsnitt. 

Eidsborgsteinen ble bl. a . bruk til kastevapen. F. eks. 
fortelles det i Sverres saga at kong Magnus Erlingssons 
menn, heklungene, i slaget ved Fimreite i Sogn i 1184 
mot kong Sverre, brukte disse som kastevapen. 

Men steinens viktigste bruksomrade var som bryner, 
dvs. til a skjerpe eggen pa vapen, kniver og andre 
skjrereredskaper. 

... """ 
Noen av deltakertne pa turen uten/or buss en ved ankomsten til Eidsborg. 
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Steinen ble fra Eidsborg om vinteren frak tet pa 
sleder og om sommeren pa temmerflater eller i store 
lasteprammer pa vannene ned t il Lunde, hvor nye 
farkoster ventet og fraktet lasten videre til se renden ~v 
Norsje . D erfra ble den sa kjert over Geiteryggen ned til 
G raten ved SkieD, hvorfra eksporlen foregikk . 
Allerede i jernalderen, ca. ar 500, ble stein fra Eidsborg 
sendt ut av landet, bJ. a. til Danmark. 

I fo rbindelse med dette er det morsomt A nevne at det 
pa Bukkholmen ved Brere rett ut fo r Kragere i 
begynnelsen av 1880-arene var i drift en bryne leins,; 
fabrikk som bearbeidet stein, sannsynligvis fra 
Eidsborg, t il bryner. Denne fabrikken bran t imidlertid 
ned etter bare fa ars drift. Etter det ble den flyttet til 
Porsgrunn og fikk navnet Normna Brynesteinsfabrikk. 
D et fortelles al i mange ar ctterpa kunne en fi nne 
brynestein pa Bukkholmen, og hobbyfiskere bruke 
dem som «sekker». 

Laurdals Uldspinderi 

Gjenstander fra dette ullspinneriet i Lardal, som var i 
virksomhet 1891- 1975, opptar en del av utstillings
plassen. Etter at Bandak-Norsje kanaJen var ferdig 
bygd i 1892, ble det aktuelt med en slik fabrikk i Lardal. 
Den hadde sin gjansperiode i 1930-arene med 41 
ansatte pa det meste, hvorav mange var kvinner. Det 
ble bl.a. laget vad mel, blazerstoff og mebelstoff. 

Frilurtsmuseet 

I tillegg til d n store samlingen av gjenstaDder har 
LardaI bygdemuseum ca. 20 bus fra det gamle bonde
samfunnet i Ve t-Telemark i sitt eie. I utstrekning er 
forevrig Larda\ Bygdemuseum det sterste i landet med 
rundt 4000 mal skog og heiomrAder. 

Vi var inne i to hus: 

Tveitenstogo, bygd 1780 i H0)'dalsmo. Dette er en 
typisk Telemarkstue fra 1700-taJiet med «ivistoge» og 

Jakthistorier 
i Sannidal 

D et er sikkert mange 

som har noe afortelleom 

jakt og fiske i Sannidal 

fra arhundreskiftet og 

fremover. Er det noen 

som har skrevet ned noe 

eller har noe a berette, 

ville det vrere fint om de 

kontaktet redaksjonen. 


£1 glimt fro middagsbordene pa Vinje Hotell 

stolpebygde svalganger. Vi ble mektig imponert av 
stokJctykkelsen og den nyde1ig utferte laftingen. Dette 
var noe a sammenligne vart bygdetun med! 

Djuvestogo: fra 0yfjell. Denne hadde fra ferst av vrert 
en arestue som pa 1700-tallet ble pabygd. Den var 
fantastisk vakkert rosemalt i 1799 av Olav Torjuson fra 
AmotsdaL Vi ble nrermest staende a gispe da vi kom inn 
i rmstua ! 

I denne stua regjerte den mektige ..Djuvekongen" . 

Rundt middagsbordene pa Vinje Hotell gikk praten 
livlig om de omfangsrike og interessante utstillingene 
og husene pa Lardal Bygdemuseum, som utvils()mt 
hadde gjort et sterkt inntrykk pa Sannidalsfolkene. 

PA hjemvcien svingte vi in nom det «bemmte» Dalen 
HOlell fm sjareren fraktet oss trygt gjennom Fyrcsdal, 
over Gautefallheia og hjem . R.G. 

Pci delle bildel ser I'i Torbjorn Nygcird (I. v.) og As/ak Mo som hal' 
Gamle bilderfrajaktlivet wert pajakl. Del Sfr Ul som om de har fa ll Ire harer og enfugl. Nor 

bi/det er lall og hvor de har jaklel vel vi ikke, rnen vi gar ulfra aler vi ogsa interessert i a 
del er el led i Sannidal en gang omkring /930. 

bruke i Arven. 
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Glimt Ira Sannidal Bygdetun (7): 
Sledesamlingen 

Siden det mermer seg jul og vinter, har vi denne 
gangen Iyst til a presentere Bygdetunets samling av 
sleder, i alt tre. Disse sledene er til vanlig ikke utstilt. 

Litt om sledenes historie i Norge 
1 tidligere tider var vinteren den tida da det var 

lett est areise. Dette skyldles at det barefantesfa veier. 
og de som var laget, var oftest i en elendigforfatning. 
Sa vinterens sno ogfrosne elver og vann gjorde sleden 
til de t viktigste framkomstmiddelet til transport over 
lengre avstander. 

Sledene var utstyrt med jernmeier og var lette og 
raske. De var produktene av fagmessig utfort · 
htindverksarbeid, og de var som oftest rikt dekorert 
med treskj(Ering, smijern og rosemaling. 

De som har studert sledenes utvikling, har funnet ut 
at de folger stilen slik vi kjenner dem i aile annen kunst i 
Europa. De forskjellige stilartene kom forst til de Bilde 2. 
norske handverkslaugene i byene og spredte seg derfra 

slede med en kasseformet «kropp" brukt tiltil landsbygda. Sledemakerne kopierte stiler som 
passasjertransport. barokken og seinere rokokkoen bade i formen og i 

Det 18. tirhundre (1700-1800) var en periode meddekorasjonene pti sledene. Sledene kunne ofte V(Ere 
framgang og velstandfor norske bonder. Isteden/or tilaget av en handverker som mestret forskjellige 
ri til kirken eller til selskap, ble det mer og mer vanligferdigheter, elfer de kunne V(Ere utfnrt av flere 
ti anskaffe en egen slede. Bonden satte sin (Ere i ti ha et handverkere som arbeidet sammen. 

De eldste sledene vi vet om i Norge, daterer seg slikt forseggjo rt befordringsmiddel. Sleden var 

tilbake til fnrste halvpart av det 9. arhundre (800- datidens Rolls-Royce og saledes storbondens 

900). Oseberghaugen inneholdt f eks. tre sleder. framkomstmiddel. Et eksempel fra Spydeberg i 

Det finnes ikke bevart noen sleder fra I!lstfofd i 1779 viser at en slede med materialer, 

Middelalderen, men det eksisterer beskrivelser av en Forts. neste side. 

Bi lde 1. 
'~~M~__-=M"=____~M"=____~"~____~'~t____~M~____~"~__-=M~-===~M~==__~M~====~"~==~t~'=====""~~ 
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Krager&-gullsmeders Iiv 

og arbeid gjennom 250 ar 

Hele 90 mennesker tilstede pa Historielagets h0stfest 

Historielaget seiler i medvind som aldri f0r. Annen 
konklusjon kan en ikke trekke etter at h0stfesten trakk 
flere fol k enn noensinne. Det var faktisk full t 
Sanitetshus i Kil. Temaet virket svrert interessant og 
fris tende: gammelt s0lv. Og foredragsholderne vaT 
dessuten meget profesjonelle: Konservator: Bj0m 
Sandberg fra Berg - Krager0 Museum og s0lv
eksperten Nils Erik Salvesen fra Krager0. De begynte 
med en gjennomgang av Krager0-gullsmeder fra 
slutten av 1600-tallet til begynnelsen av vart arhundre 
idet de viste og fortalte om arbeider av disse, vesentlig 
fra Berg Museums samlinger. 

Kragero-gullsmeder 
Man vet lite om s0lvhandveri<et i det he le fer ca. 

1600. C hristen gullsmed er nevnt i Kragere i 1683, men 

ingen arbeider av ham er bevart. Nestemann, Isaach 
Diderichsen, laget i 1675 en nydelig kanne, na pa Berg 
som har til h0rt Marcus Bremholt i Kragere. Den star 
pa norske l0Ver. Om Marcus Brernholt kan nevnes at 
han i 1758 skrev Krager0S f0rste hjstorie og at han var 
en av Kragef0s to legatstiftere pa 1700-tallet. Denandre 
var den i ettertjd mer kjente Jens Lauers~m. 

Den f0rste av gullsmedene i KrageT0 man kjenner 
flere av arbeidene til, var Ole Olsen. Han virket i f0TSte 
halvdel av 1700-tallet og ha r bl.a. laget a1terkanna i 
Sannidal kirke, i barokk sti! . Den ble sk}enket av 
skipper O le Nielsen og en del andre «Til Guds fEre og 
Sannichedahls Kirches Prydelse» i 1708. Man kjenner 
til Ole Olsen ogsa fordi han f0rs t pa 1700-talJet matte 

malerier, smijernsarbeider og u(skjt1!ringer k ostet like 
my e som ca. 15 kuer. 

Sledene pa Sannidal Bygdetun 
Den. nyeste sleden i Bygdelunets sam ling er spis

sleden pa bi/de 1. den er sannsynligvis laget rundl 1850 
og er gilt til Bygdetunel f or faar siden av Nils Waste l. 
Den ble brukt av folkene pa Vastal bade til by turer og 
pa kirkevei. Dessulen ble den brukl Iii skyssing fra 
Slaa der del var skysslasjon. Pa Vas tel hadde de 10 

slik e sleder som begge ble brukt et godt stykke inn i 
varl arhundre. 

Foran har denne sleden en skvettskjerm til 
beskyttelse mot sna og is. Bakpa er del monlerl en 
sakalr hundsvolI, et lite sere. slik al en kusk kunne 
sille bak og kjare. Og hadde bonden kona med, var del 
aUtid han som sail bak og kjarte. Denne type slede var 
forho/dsvis bekvem og somf ar nevnt i bruk langt inn i 
vart arhundre. 

Spissleden er mer elegant i form en enn de to neste, 
som begge er eldre og av barokk type. Disse 10 har 
beholdt trekk fro den gamle stika/Ie «kubbesleden» 
II tvik/el i Middelalderen med en smal, dyp k asseform. 

Slik e sleder var relativl brede og lunge, men ble i 
S annidal likevel kalt «Ielt ingsleder». «Kjerkeslede» 
var et annel navn pa demo Typen ble brukt i Norge helt 
f ro 160~/a"er og framover. Vi skjenner at 
kasseformell med den heye fromen gay den reisende 
god beskyttelse, men disse sledene var ikke raske. 

S leden pa bi/de 2 er gilt av Kristian Ref salen for,t " "" " 

Bilde 3. 

mange ar siden og jlyl1a til bygdetunet og reparert av 
Thomas Wastel. Den er utstyrt med pen rosemaling og 
akantus-dekor. Bakpa ser vi en vase med blomster og 
initialene P.O. S.R.. som stod for Peder Olavsen 
Refsalen. fed! 1814 og oldefar til Kristian Refsalen, 
Han som kjerte denne sleden, mIme std bak. 

Sleden pa bi/de 3 ligner pa denforrige. Ogsa her er 
det rosemaling og i til/egg pene U/skjttringer. Sleden 
har svungne linjer og jernbeslag. Under seter er del et 
rom. Bakpa star felgende initialer: O.E.S.K. og 
A. T.D.K. Dessuten er «Anno 1799» malt pa. Den ble 
for mange ar siden gilt til Bygdetunel av Erling Wtisja. 

De tre bi/dene er tall av Leif Harald Gunnarsen. 

R. G. ..!o=f' M M M x "" 
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betale parykkskaU, selv om han var skallet og bare 
brukte en geiteskinnsparykk! 

En annen personlighet blant Kragems f0rste 
gullsmeder var Frans Cucrio. Han var i virksomhet i 
tiarene omkring midten av 1700-tallet. Man kjenner 
bare fern arbeider av ham, derav en skje tilh"rende 
Reidar L"nne i Sannidal. Frans Cud rio var pukkel
rygget og liten av vekst og gikk under tiInavnet .. Iitle 
Fra ns». Han var dessuten kjent som en «hissigpropp» 
bl.a. fordi han ved en anledningjaget svennen sin rimdt 
i byen etter at denne hadde gjort en tabbe i verkstedet. 
I siste halvdel a y 17()(}.tallet var de mest kjente 
gullsmedene i Kragem disse: Engelbret Resen, Bendix 
Frankenland og Gothard Moebus. 

;... ·r· 
Her ser vi en del av del salve I som Historielagets medlemmer hadde 
medpo hastmetet. Ved bordet ser vi Reidar Lenne som hadde medseg 
mye gammelt solv. Det ble blant annel vistfram so/vkniplinger fra ca. 
ar 1850. Det var to forskjel/ige typer, og vedkommende som eide demo 
kunne fortelle at ijolge familietradisjonen skulle kniplingene 
opprinnelig Vlere tenkt til en barnelue og en kvinnelue. Bjern Sandberg 
kunne fonelle at de var meget sjeldne og at de antagelig var 
importerte. Foto: Svein Rolf Lier. 

ARVEN 

Fra f0rste del av 18()(}.tallet kjenner man i Kragem 
s::erlig S0ren Ferman Quist og Jonas Hesselquist. Noe 
av det fineste som er bevart av S"ren Ferman Quists 
arbeider, er nok en s01v sukkervase laget i 1809, na i 
Berg - Kragef0 Museums eie. Oppe i vasen er det en 
nydelig skal av blatt glass fra Gjevik Glassverk. Selve 
s01vet er gjennombrutt og gravert mer ranker. En 
laurb::erkrans pa den runde foten er ..drevet» eller 
banket ut fra innsida. Selve fotstykket er firkantet. 
Denne vasen ble laget til handelsmannen og 
storrederen i Kragef0, Petter Andreas Heuch, og han 
skulle ha den til 50-arsdagen til kona, Marie 
Margrethe, f0dt Solberg i 1759 i Drangedal. Petter 
Andreas Heuch var Kragef0s rikeste og mest 

innflytelsesrike person i tida omkring 1814. 
Av Jonas Hesseiquists drbeider tinnt;:. 

bl.a. en dapsskje for Anton Martin 
Schweigaard, 1114 1808, og en punsje"se 
med «O.E.S.R. 1805» inngravert. Bok
stavene star for Ole Eilertsen Rinde. 

En av de dyktigste gullsmedene i 
Kragem i slutten av forrige arhundre var 
Arnt S"rensen. Han hadde butikken sin i 
det huset der Theodor Kittelsen var f"dt. 
S"rensen kj"pte det av kunstnerens far. 
Arnt G. S"rensen var den siste gullsmeden 
f0r industrialismen. 

I f"rste del av vart arhunde virket bl.a. 
A. Houen i Kragem. Han jobbet som 
handverker i masseproduksjonens tids
allier. 

Merket ..830 S» kom forresten i bruk i 
I"pet av 1890-arene. 

Sslvsakene (ra Sannidal 
Etter en meget god kaffe- og matpause, 

som vanlig arrangert av den driftige 
festkomiteen, gikk Sandberg og Salvesen 
over til a kommentere s01vsakene som 
historielagets medlemmer hadde tatt med 
seg. Og at det finnes utrolig mye Krager0
s01v i Sannidal, kan ingen v::ere j tvil om 
etter denne kvelden! 

Her var bade skjeer, sukkersakser, 
punsje0Ser, gmnnsakspader, fiskespader, 
beger og <duktevannsegg» i slike mengder 
at det ville f0re alt for langt a kommentere 
hver en kelt gjenstand i denne sam men
hengen. Vi far innskrenke oss til a si at de 
fleste Krager0-gullsmedene og stiIartene 
fra barokk via regence, rokokko, louis
seize og empire til jugend var representert. 

Og de fra mm0tte var intenst med. For 
her fikk man ytterst saklige kommentarer 
og spennende historier om bade 
s01vsakenes tilblivelse og utseende og oD:! 
gullsmedenes liv og levnet! 

Vi tror at s" lvsakenes verdi steg 
betraktelig for Sannidalseierne etter denne 
kvelden. R.G. 
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Nelli Kristiansen, Kristiane Tovsen, Agnes 4. rekke fra venslre: Martinius Gundersen, 
1. rekke fra venstre: Helene Sveinungsen, Ellen GustavseD, Anna H0}"esen, Harriet Jonassen, Asta J0Tgen Berntsen, Sigurd Stenersen, J 0rgen Torsdal, 
Torsdal, Ingrid Jensen, Marry Tangen, Gudrun Hoir, Hanna Fjellstad, Marie 0ifjell og Jens Anskar Einertsen, Einar Einertsen, Peder Torsen, 
Moen, Signe Sveinungsen, Harda Haraldsen, J akobsen. J on Kristiansen, Abraham Nilsen, Sigurd Nenset, 
Lovise Lofthaug, Kristine Torsdal, Marry Lofthaug 3. rekke fra venstre: Gunnar Holte, OlafE. Rinde, Bernhard Kristiansen, Kristoffer Nilsen, Nils 

Artur Tangen, Martinius Torsen, Tomas Carlsten,og Henny Tangen. 0ifjeld, J0rgen Bj0rnsvik og i vinduet Dagny 
2. rekke fra venstre: Ragnar Tveraen,Jon Vik, I nga Leif Terkelsen, Jakob Sundb0, Olaf L0nne, Nils Nossen. Lrererinnen pa bildet er Gjertrud Helseth. 

Moen, H ilda Ardalen, A nna Skauen, Gudrun Solum, Gunnar Knutsen, Otto Larsen, Torvald 
Terkelsen, Andora Carlsten, Astrid Kristiansen, Jakobsen og Jens Torsen. 



Bilder og historier fra krigstiden 1940-45 


Oet er na snart 50 ar siden krigen begynte, og hen
delser fra den er blitt historie. 

Er det noen som kan fortelle om soesielle 
hendelser eller har bi lder fra okkupasjonstiden i 
~annidal, vii vi gjerne ha disse med i ..Arven». 

Vi tar denne gang med et bilde sam viser noen sam 

" 

Berg Landhandel i Kjolebr9l1d 
som vi viste et fotografi av pa forsida i forrige nummer av 
«Arven», har hatt disse eieme: Tharald G. Litangen fra 
1894 til 1900. Han hadde drevet butikk pa Litangen 
tidligere. I 1901 overt ok Ingvald O. L8I1ne, som holdt pa 
til ca. 1914, og fra 1914 til 1918 var del Johannes A. 
Bleikelia og hans kompanjong Vigmost~d som drev 
butikken. 

13/8 19J8 kjepte Thomas Johnsen butikken og drev 
den til sin dsd i 1952. Da overtok hans datter, Judith 
Kj~rra, som var butikkens eier til 1979. Etter det leide 
hun ut lokaJene i noen ar for Nils Jons Matsenter kjeple 
butikken for fa ar siden. 

Nar del gjeJder personene pa fotografiet, er del 
Tharald G. Litangen som star i dora til butikken. Bildet 
er altd lrolig tatt i perioden 1894-1900. Dessuten blir det 
gjettel poi at i den bakre vogna sitter Jacob og Ase 

Brekka. Oct antas av~re folk pa vei til et bryllup eller 
lignende. Se ellers «sendingskorva» foran i vogna. 

Opplysningene har vi falt av Judith Kj:ura og .Johaone 
Klausen fra HeUe. 

ARVEN 

<<tytter pa radioen» (London). Dette var jo som kjent 
uiovlig. Radioene var besJagJagt og samiet inn av 
lensmannen. Mannen ti l venstre pa bildet har vi fatt 
'opplyst er Ni ls Haugholt, Vadfoss.Er det noen sam har 
opplysninger om de m rige, viI vi gjerne h0re del. 

Dette bildet star formrig pa side 48 i boken: 
..Sannidal i krigsarene J940 til 1945» utgitt av San nidal 
Historielag. 

Boken er fortsatt til salgs. Den koster forel0pig kr. 
50,- + eventuell porto. 

Red. 

Mo skole i 1908 eller 1909, 

Teksten ti l bildet sam vi presenterte i forrige nummer 
av «Arven », viste seg a inneholde noen feil og mangler. 
To av d isse retter vi opp den ne gangen : Som nr. 2 i 
f0rste rekke fra venstre star Jon Ellingsen L0n ne, og 
som nr. 10 i annen rekke fra venstre ser vi Sigrid 
Ellingsdatte r L0nne. Opplysningene har vi fatt av 
Reidun Heldal. 

Gaver til «Arven»: 
I ridel1 2/ 9 til 7/11-87 har vi molfot disse gaver til 

Arven og vi sier sa hjertelig takk: 
G . N., Hokksund 50,-. L G., Sannidal 100,- . O. W., 

Farsj0, 50,-. L. E., Krager0 50,-. 
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Folke1reserne kan du ogS8 bruke 
om sommeren sam jordfreser 

og feiemaskin ved apamon
tere ekstrautstyr. 

Han har Honda hjemme. Braten 
sierat Honda grenser til det 
perpekte. Den starter lett 
uansett V3')r  og freser sa det 
er en fryd. 

3,5 - 5,5 - 8 H K 
Belter eller 
hjul 

- - ----IHII'!SI' 

Sannidal Rep.verksted 
Inneh. Asbj0rn Bosvik - tlf. 99 02 64 - mobil 094151133 

Ver1<sm. Lars Johansen - tlf. 98 61 60 


L...-~i _la_ge_r_~_e_fl_e::~_=_r ...J I-_ _SV__~_~ KRA __----'_ ___ _ ~ __...JIII-_ _FALKEN_NYOGN 

Kjell FarsjeOddmund Farsje 
AUT. Maskinentrepren"rMasklnentrepren"r 

3766 Sannida l - Tlf. 987882 
3766 Sannidal -TIt. 987829 MObi l W. 094-52 551 - 094-30 169 

Mobiltlf. 094-55 134 

Graving, 

sprengning, 

og transport 


~ri~ns 
FOLKEFRESERE ••• 
er lettkj.rte og krllfllge. 

Bare malermestre tilsluttet MLN gir garanti Ariens lanserer i Ar 3 modeller i Folke

Ireserserien: ST 420. ST 524 09 ST 724, 

Folkefreserne er snelresere for de fie 5alg av tepper - gulvbelegg - mallng - tapeter 

ste gangv81er 09 innk]0rsler. LeIte og dervalgte han Legging og sveising av baderomsbelegg,meget drif1.sikre modeller. Velg meliom 
ST 4'20 m/4 HK. ST 524 m/5 HK 09 ST Maling med hoytrykk malerspmyte 
724 m/7 HK Tecumseh motorer. Frese Honda 
bredde fra 51 til61 em. 
Aile modellene har lo-tl inns freslng 09 Bral en lever av sno. All I lepper - gulvbelegg - tapelserlng og mallng utferes 

Snor det pa veien, snor det 
standardulstyr Lyskastere 09 el hjemme ogsa, Derforblirdetofte 
slal1ere er ekstrautSlyr. ekstrajobb for Arne Braten, 

regulerbar utkastertuL Kjett lnger er 

MALERMESTER ogbroytebilsjafor pa Gol. TERJE FORSBERG BYGGTAPETSERER 
Til. 03-98 79 01 

Salg - Service 

HAGENs AUTO 
3/10 Kragere

SANNIDAL BILVERKSTED A /S Indre Strandvei 2 - TIt. 98 0211
Alt i smamaskiner og skogsutstyr 


3766 Sannldal - Til. 99 03 00 
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Speider'n i Sannidal 

Fort... fra side 2. 

Lofthaug han kj13rte , speidergutta de slet og de dro, 
Haugom ga det en omgang med maling, og sa kunne de 
snart sette bo. » 

Det ble en fin innvielsesfest , gjester fra byen, foreldre, 
taler og takk. Deilig a ha et hus for oss sj131. Kragem
speiderne behandlet oss alltid som kamerater. Eigil 
Kristensen, Erik Krafft, Bjarne Klausen minnes vi 
sa:rl ig. Og sa pa en fest i byen ble vi bedt om a 
underholde. Uten a skryte kan jeg si vi gjorde suksess . 
Vi hadde troppsvisa «T roppshygga» med, lest av Eilev 
N. Solum. Per St13en spilte munnspill. 

Sommeren 1936 var ferste gang det var speiderm13te 
pa prestegarden . Vi fikk en sva:r bolle egged os is bl.a . 
Noen visste knapt hva det var. Et resultat av m13tet var 
Nissedalsturen. 

Det va r var r13rste tur ut i den store verden. Vi tok 
togel til Drangedal stasjon. Vi trava og gikk forbi 

Bo trak opp til L13ite , der vi la i I13a . Neste dag gikk vi 
over Gautefall til T reungen. «Svupp, svupp pa 
Langemyr, fa:lt hvor B13 og Bakken flyr»,- og sa kaller 
de bygda for T13rdal. Regnet p13ste ned. Fra Tveitsund 
fik k vi plass pa en liten bat som slepte tern mer opp til 
Nissedal. D erfra over heia til B13 i T13rdal. Sa la vi i I13a 
pa Bostrak og med tog fra Stranna hjem etter fire 
dager. Vi hadde bmd med, smer og en hermetikkboks, 
helc turen kom pa kr. 5,30! 

Aret etter gikk turen over Lifjell til Notodden. En 

festlig tur det ogsa, men pa VierJi seter var det sa mye 
mygg at presten matte slu tte midt i Speiderb13nnen, han 
fikk munnen fu ll av mygg. Han a r kjent med presten i 
Heddal, der kunne vi ligge pa laven. Presten, Eivind 
Spenning, kom ul. «Ligge pa laven? Ja, jo, men- jeg kan 
jo ikke legge en sogneprest pa Javen! » D et endtemed at 
Tande la inne og vi hadde det fin t ilea. Spenning kom 
ut med en stor fl aske saft til kveldsmaten. 

Perioden 1938-45: 
2. februar 1938 ble Sannidal tropp fo rmelt stiftet 

med Tande som troppsf13rer, Erling Eikehaug som 
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Krets/eir ved Nomevann i 1946 

assistent. Turen dette aret gikk til Gaustatoppen, 
Rauland. Oet var take pol toppen, men den letta og vi sa 

hele Rjukandalen i sol. Oet glemmer vi aldri. 

Samme aret deltok vi i Grenland Kretsleir ved 
Nomevatn i Lunde. Vi kan si som Cresar engang sa: 
<<Vi kom, vi sa, vi vant! ". Vi fikk felfSte pris i leirrutine. 
Oen som ikke vet det, skal vite at det bestch i: orden i og 
utenfor teltene, disiplin, speidermessig opptreden av 
hver gutt. (heia Sa nnidal!) Jeg rna heller ikke glemme 
St. Georgsdagen i K rager0. Vi var i kirke med 
10fteavleggelse ved kretsleder Ingebret 0vrum, fest pol 
bedehuset. Lars Solum ledet var del av underhold
ningen. 

Na 0kte tilgang pol gutter. Vi fikk Tiurpatruljen 
(Kristoffer Lofthaug) og Ravn (Anund Haugen). 
F0rste juletrefest var i hytta . Pol et bord i hj0rnet la 
maten og midt pol golvet ju\etre med Iys og glitter. 
«Troppshygga» ble lest, det var underholdning av 

Tande. Hytta var f~r liten for noen st0rre juletrefest. Vi 
fikk lane Frikjerka. 1 1939 var her stor juletrefest med 
foreldre og andre. Underholdningen syntes vi var 
prima. Skuespillet «Risengrynsgr0ten» og «Sannidal 
kortb0lgekringkaster» h0stet svrer applaus. Radio-

Speidernes inntog pa prestegarden i 1949 

Dette viste vi et bilde av i forrige nummer av «Arven» 

(nr. 20). Ved en misforstaelse hadde vi imidlertid 

oppgitt fei! eier av bildet. Oet rette skal vrere Gerd Moe. 

stasjonen var bak talerstolen, Edvard Enggrav og 
Anund var hallomenn. Vrermelding, reklame, nyheter. 
Munnspillvirtuosen Per St0en. Vi gikk rundt juletreet, 
men da Tande begynte med: «Sa gar vi rundt om en 
einerbrerbusk» ble det nok for sterkt for noen av 
led erne i Frikjerka, men moro var det. 

I 1940 var Hauk nede i en b01gedal. Enten matte det 
fornyelse til, eller vi fikk slutte. Heldigvis vi valgte a 
skape et nytt Hauk. Oen ble en god patrulje. Na kom 
mange aspiranter, vi fikk flere patruljer Bj0rn, EIg, 
Ekorn, L0ve. Verst var det a Finne patruljef0rere. 
Hauks planer om en tur til Sverige gikk i vasken, vi ble 
snytt for den middag Edvard lovet oss i Stockholm. 

Krigen kom. Det ble sp0rsmal om en innsats for 
landet. Sammen med Kragem laget vi leir ved 
Lofthaugkjenna. Oet het i leirsangen: «Vrer 
velkommen til Lofthaugkjenna, vi skal rydde og m tor 
at b0nda i denne grenda skal fa slippe suit og n0'. 
Krgem med sannid01er gar sa vakkert hand i hand, 
driver matauk for aile penga for a bmdf0 sitt land.» 
Resultat? Begynnelsen til et kulturbeite. 

Tyskerne forb0d oss alt som het speiderarbeid. Siste 
m0te pa hytta var vemodsfylt. Sa mye forstod vi ikke av 
alvoret, speiderb0nnen fikk mer mening enn vanlig. 
Sa skulle alt speidermateriell leveres til lensmanns
kontoret. Hva fikk de? Vi kan sitere fra en sang ved 15 
Jubileet i 1953: «En dag kom sa tysker'n tillandet, og na 
skuJle speiderne flas! Seks 0re , en spade, en gryte var alt 
det de fikk ut av oss. J 0, !itt mer var det. Regnskap med 
skikke!ig anf0rt seks 0res kassabeholdning, tre 
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argang av «Speidern». Lensmannen, ville ikke ha bry 
med a sende det til fylket, vi fikk alt igjen etter krigen. 

Torkell Tande forteller: 
Sa langt har jeg sa noenlunde fulgt gode opptegnelser 

fra Anund Haugen, og jeg far fortsette litt: Var det slutt 
med det? A langt ifra! Vi skifta navn. Gutta ble Y.A.G., 
Yngres avdeling gutter, jentene Y. A. P ., Yngres 
avdeling piker, og vi fortsatt akkurat som fer. lentene 
hadde hatt sin K.F.U.K. tropp utmerket ledet av 
lrererinne Karen Dobbe. H er hadde vi i a ile ar et 
srerdeles godt samarbeid. lentelroppen far a ndre shive 
om. Den er verd et kapitel i neste nr. F ra 15 ars jubile t 
kan det siteres fra en sang: «D et blei lilt for lras ig i 
bygda, vi dro ut til Eidet i leir. Nar a uren far surre i 
flete, du kan ikke enske deg meir! Eiknes, 0 ifjell, og 
Strat fikk na ny kundekrets, speidergutter med spa nn 
var det na allesteds! Kristoffer (Holt) dro aure med 
flua, og Erling (Eikehaug) dro tryte med Dan 
(Kielland), men Anund han holdt seg i stua, og Uberg 
og Steen med han. I litervis laga na presten saus til seks
atte mann, han stett var i arbeid i grua, godt assistert av 
lohan (Tande).» Men det ble ikke bare leik. «I 
heimefront kom de i trening, med ferstehjclp, morse og 
Krag, ja na hadde leftet fatt mening, de stunda til 
oppgjerets dag. - En maidag kom freden tii landet og 
larmen av krig dede hen, men na var nok gu tta blitt 
voksne, i troppen de sma var igjen.» 

Det var sanitetsarbeid som la nrermest , men det ble 
ogsa andre oppgaver. K ristoffer Lofthaug, Reidar 
Aab0e og Iitt seinere Olav Heiesen fikk arbe id ved 
K ragem radiosenter. Edvard Enggrav ble sanitets

ko rporal hesten 1944 i leiren ved Brei i, og senere 
in tru kter i gruppe 17054. Alf Bakken var i saniteten, 
likesa Anund H augen, han var ogsa ordonnans. 
T orgny Haugom dukket opp i de hektiske maidagene 
1945 som Mil.org. jeger. 

24. jun i 1945 var det festgudstjeneste i Sannidal 
ki rke. Tande hadde igjen tatt over embetet som han 
nedJa i 1942. H an matte ga i dekning pa Strat fra 16. 
jan. til8. mai 1945. (kjente trakter) . 

I Vafoss ble det stiftet ny tropp: 2. Sannidal med 
Edvard Enggrav som troppsleder. I. Sannidal fikk na 
gutter fra Kil, M o, F arsje . 1946 var det en flott leir pa 
Elkela nd, 55 de ltakere, og sa igjen krels.!eir ved 
N omt:vann i Lunde. 

Men heydepunktet var landsleiren i Mandai i 1948. 
Leiren la pa en flyp lass tyskerne hadde bygget. En natt 
ble det et forferdelig regnvrer. leg kikket ut av teltet om 
morgenen, det var mye uro i nabolaget. 

Ved leirbalet talte senere stortingspresident Nils 
flyhangaren var 12000 gutter samlet til gudstjeneste. Vi 
satt pa ha lrnsekker. Speidersjefen, sokneprest Birger 
Brekke, talte. F o r en sangl friske norske gutter i et fritt 
Norge. 

leg har aldri angret pa at jeg ble speider. Aldri en 
dag! Det er den beste hj elp en gutt kan fa for a bli til 
noe, og jenta med. Ma n utvikles praktisk, fysisk, 
moralsk og religi0st. D et er fire gode grunnsteiner a 
by gge Iivet pii: 

Torkell Tande 
(som ble opptatt som speider i 1. Sandejjord tropp 1914) 

Landsleir ved Mandai i 1948 
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Fra Redaksjonen: 

Dette blir det siste nr. av «ARVEN» 

for 1987. Vi takker alle som har st0ttet 
oss pa en eUer annen mate , ved gaver, 
annonser eller har skaffet oss stQff og 
bilder. Historielaget takker ogsa aIle 
som har hjulpet til pa Bygdetunet og 
ved tilstelninger laget har hatt. 

Vi viI og sende en spesiell takk til 
Torkell A. Tande og Nils Heldal som 
er de gjenlevende av A / S Nye Vest
mar's styre for et bel0p pa Kr. 3 900,
som er gitt som gave til San nidal 
Historielag. Et tilsvarende bel0p er 
gitt til Kragem og Skatei)' Historielag. 

Dette er bladets 7. argang, og num
meret blir denne gangen pa 16 sider. 
Vi tillater oss a legge ved en 
postgiroblankett i hap om a fa midler 
til nye nr. ogsa i 1988. 

* 
Vi 0nsker aBe yare lesere en riktig 

GOD JULEHEL G! 

De to bildene pA denne siden er noen gamle jule
kart som en leser har IAnt ass. Dessverre kan vi ikke 
gjengi de fine fargene , men bildene gir vel et 
inntrykk av god og fredfull julestemning. 

Glredelig ;Jril 


Sals: VlIlIlmar • Krager•. 


