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MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG

Tida ble skrudd 150 ar tilbake
Bygdefolk srjJrget for en svcert minnerik Bygdetun
dag for elevene ved Sannidal ungdomsskole .
For tredje gang arrangerte Sannidal
ungdomsskole i samarbeid med Historiclaget og
BondekvinnelagetB ygdetundag for elevenei 7. og 8.
klassene tirsdag f~r sommerferien. Og det ble om
mulig en enda st~rre suksess enn de to f~rste
gangene!
Rundt fem ti bygdefolk var akt~rer pi!. ti
forskjeUige steder pA Bygdetunet. Det ble vist

hvordan folk laget vidjespenninger og sopelimer f0r
i tida. Videre fikk elevene se rcdskapene til og
utf~relsen av diverse trearbeider samt smiing av
kniver. De fikk pr~ve gammeldags klesvask og
rolling av t0Y og se spinning, karding og veving. En
post var viet barking av t0mmer, vedkl~yv ing og
kj0ring av t~m m erstokkcr rued best.
Dessuten flkk elevene vrere med pA

Fra avslutningen av Bygdetundagen. Akt¢rene er kalt f ram pa scenen for a bli hyllet for sin innsats.
(Foto : Vestmar)

Hilda og Torkell Tandefant seg godr til rette pa Bygdetunet denne dagen. (FOlO: Varden )
i1 albr0dbaking og vcrre vitne til gjennomf0ringen av
en hell <lulcnLisk misjonsforcning. ForskjeUige
tekstilarbeider hie ogs1l. vist. PA en post stod to av
IJ isto rielagcls medlemmer og gjennomf0rte «fleip
el1er fakta» med gamle ting.
Df? :iller cstc elcvene hadde Jagt mye arbeid i
Hinne 11'" lr~ld prfra «gamle dagcr», og dette gjorde
dagen ek slr:l mig for alle som var til slede. Noen

badde ogsll tatt med hest og kjerre, og dette var med
p:\ Alage en vcldig fin ramme rundt dagen . som ogs:\
denne gangen var velsignet med prima vrer. 90-ilrige

Hesten var et nytt innslag pa Bygdetundagen denne gangen. (FOlO:
Vestmar)
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Per Thomas Svenum viser hvordan
man smidde kniver. (Foto: Vestmar)
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Ingeborg Skarvang i gang med mangletre og rulle. (FOIO: Vestmar)
Torkell A. Tande, «Bygdetunets far», startet dagen
seenen. De si te fikk spontan applaus som takk for
svrert dyktig «undervisning)) hele dagen. Og med
med en liten hislorisk gjennomgang for aile elevene.
misjonsforeningen j spissen kvitterte disse med A
Graut, vafler, kaffe og saft hIe servert i
matpausa midt pA dagen. Mange mAtte gjf1)re en
synge «Sannidalssangen» for elevene til avslutning!
kjempejobb for AfA til dette ! Dagen bIe avsluttet med
Her viser vi aere bilder rra Bygdetundagen.
en presentasjon av klassene, lrereme og aktf1)rene pA

Her demonstrerer Alfred Sn¢as hvordanfolk lagel vidjespenninger ft/Jr i tida. (Foto: Vestmar)
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En hilsen

FRA TIDLIGERE SLEKTER
Historie var mitt desidert kjedeligste fag pA
skolen. Historieboka var alltid den siste jeg Apnet om
kvelden, og den jeg vAknet med over hodet om
morgenen .....
Radde noenden gang fortaltmeg atjeg senere
skul1e drivemed slektsgranskning som hobby sA ville
jeg sikkert fAtt meg en god latter.Kanskje var det
interessen for data, og det atjeg ville fors~ke Ahjelpe
mor og fa r som drev med slektsgranskning pA
«gamlemliten», som gjorde utslaget.
M ange slektsgranskere samler sine opp
lysninger og arkiverer disse i «l~sbladsystemer» og
skoesker 0.1. Nilr de blir «ferdige» med A samle
oppJysninger skal delage sine systemer. Jeg kjenner
mange sam aldri «korn i mID».....
Skaffer man seg en rimelig datam askin og et
brukbart program fo r slik «forskning» vil sjansene
for AfA et godt resultat bli m ye st~rre !
Imeressen for 11 benytte data i slektsgranskning
er sl1 star at del nA flnnes en egen forening fo r dette
som heter DIS-Norge. DIS stru- for Data I
Slektsforskning. Foreningen har i dag over 400
medlemmer fra hele landet. Fonnruet til foreningen
er A stimulere bruken av datamaskiner
slektsforskni ng.
Det A drive med slektsgranskning er
delektivarbeid. Man finner «biter» av opplysninger i
k.irke- b~ker.folke tellinger, skifterosv . I tillegg tinner

Slik ser inskripsjonenfra 1894 ut.
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man kanskje en gammel familiebibel, noen
fotografier, eller fAr noen viktige opplysninger
muntlig fra et gammelt familiemedlem.
Alle opplysningene settes sA sammen, og pA
denne mAten blir man istand til illage en liten omtale
om den personen man holder pA med. Vi fAr
kjennskap til hvor vedkommende bodde, hvor stor
familien var, hva de levde av osv. Man kan pA en
fascinerende m Ate fil et bilde avhvordan de levde.
Vi som lever her i Sannidal dag har sA lett for
11 ~a det for gitt, det vi ser omkring oss.

Vi drikker vann fra br¢nner vi ikke gravde.
Vi bor i hus vi ikke bygget.
Vi spiser mat dyrketpajorder vi ikke ryddet og br¢topp.
Vi lever i en frihet vi ikke kjempetfor a skaffe oss.
Tcnker vi noen gang pA hvorledes
generasjoner av mennesker f~r oss har stitt og strevet
med enkle redskaper og «fAtt» oss dit vi er dag ?
av
oss
som
driver
med
Mange
slektsgranskning samler data sam vi ~nsker at vru-e
barn og kommende slekter skal ha glede av.
Pa. turer i skog og mark forteller jeg ofte
ungene om steder og gArder hvor deres forfedre har
bodd og levd.
Noen steder har husene
rast sammen eller brent ned,
men ofte tinner vi gjenstander,
en gammel plog eller gammel
para-tinlampe eller lignende
sam phin mAteforteller at her
har det bodd folk.
Et slikt sted er H~ymyr
grenda hvor v Ar siekt har bodd
i flere generasjoner. Et annet
sted er plassen Tangane under
Gjerde.
Det var pA hjemvei fra
en tur til H~ymyra jeg sa til
ungene at jeg syntes det var
synd at det ikke fantes noe
nedskrevet
etter
disse
menneskene som hadde bodd
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pA H~ymyra. Tenk am det bare hadde vren ' et
navnetrekk i en stein eller noe slikt.. ...
Noen uker senere hadde jeg bilen inne til
reparasjon has Asbj¢m Bosvik. Da jeg kom for A
hente bilen fonalte han meg en historie jeg m apt
kommer til Aglemme.
For noen AT tilbake hadde Asbj~m vren pAjakt
i omrMet ved L¢ken og hadde satt seg ned pA en stein
ved stien for Ahvile. Han tente seg en r~yk og idet han
stakk fyrstikken ned i mosen for A sluk.ke den
oppdaget han at det var hugget inn noen bokstaver i
fjellet der han satt A H S H stod det, og under var
Arstallet 1894 hugget inn. Dette fonalte han til
j aktlaget etter at de igjen var samIet, og Halvor Holt
fonalte at det vaT hans far Anton HalvorSen H~ymyr
som hadde hugget inn disse bokstavene i fjellet.
Halvor fonalte at faren hadde vren i Kil og hentet en
sekk mel og satt seg ned pA toppen av heia ved L¢ken
fo r Ahvile. Mens han sattder huggethan inn initialene
sine i fjellet. Det gill ikke mange dagene f~r jeg tok
meg en tur for Ase pA denne steinen p/l heia.
Det var sam om dr~mmen gikk i oppfyllelse ...
H er satt jeg pA steinen hvor oldefar 27 AT gammel
hadde hugget inn navnet sitt. SA vardet altsAallikevel
en sam hadde gjon som jeg ~nsket meg.
Hva tenkte han da han gjorde dette?
Var det ment som en liten hilsen til komm
ende slekter?
Jeg vil tro at en god del av de som har tatt turen
over L~ken har oppdaget disse bokstavene som er
hugget inn i fj ellet mer det h¢yeste punktet langs
stieo. Mange er det sikken som har undret seg p/l
hvem det var som hugget inn dette i fj ellet.
Som bildet viser var jeg sA heldig AfAoppleve
Anton Halvorsen H¢ymyr. (EllerHolt som han skrev
seg for senere, etter at han flyttet ned til bygda.)
Anton H alvorsen H~ymyr var ff/kit 23 februar
1867. Anton var s~nn av Halvor J~rgensen SandAker
og moren var Kirsti Olsdatter fra Blankenberg.
Anton ble gift med Anne Helene Ellingsdatter
(H~ym yra) . Hun var ff/kit i 1874 og df/kie i 1937. Anne
Helene v ar datter av Elling Olsen og moren var Ase
Halvorsdatter fra H¢ym yra.
Den f~rste tida etter at Anton og Anne Helene
gifiet seg bodde de i huset ovenfor Olaug Nerdal i
Vestre Kilskleiv. Her bodde de i 1893 da s~nnen
Halvorble f¢dt. Etter sigende deltok Anton dengang
i arbeidet med istraftkkeni distriktet. A v yrke var han
smed, og i senere AT ogsA oppsynsmann i veivesenet.
En tid etter 1893 flyttet han til Asen under
Humlestad. Han bodde der til 1897 da han flyttet opp
til H~ymyra. Der bygget han sitt hus pA myra nord~sl
fo r de andre hu sene pAH~ym yra . Der bodde han i 3
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leg var ikke gamle krabaten da han d¢de i 1955,
88 dr gammel, men jeg er allikeveI glad for at
dette bi/det bIe tart noen dr tid/igere.
AT. Denne myra kaUes i dag for Antonsmyr og delle
navnet har den fAtt eUer ham. Del var sikken karrige
forhold, og da kua d¢<le flyttet familien ned til
Holtsberg ved Holt som han kj~pte i 1900. Huset han
. byggetpA H~ymyra ble flyttetned til Kil og er det lille
bryggerhuset mellom Fjellstad og H~yesen nede i
kleiva. T¢mmerkoiasom erpA AntonsmyrnA, st~pA
de gamle holdesteinene til Antons hus. Koia er
bygget i 1943 av Trygve S~nd~, Halvor Holt og
Anton Aab¢e.
Gunnar Aabpe.

Gartnerkurs

pa Tat~y i 1904.

Dette hadde vi et bilde av i «Arvell» Ilf. 35 pA
s. 15. Der har vi fAtt oppgilt ett navn til. I bakerste
rekke til hliSyre stAr Maren Aardalen, f. Lien.
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Farvel til gamle Norge, velkommen til Amerika
Overfarten.
Da de seilte av gArde fra hjemlandet, skinte
bjerkene i grjijnt, og fra buskene hjijrtes vall.ert
fuglekvitter. Skipet gled ut fra havna og var snart ute
i Apen sjjij. Aile seil ble satt, men de ble hengende
slappe og «dj1)de» mens de ventet pA vinden som
skulle fraktedem av sted.
Ute i Nordsj~n mjijtte de uvrer for fjijrste gang.
Vinden snudde til nordvest, og rundt skuta steg
bratte, hvit-toppede bjijlger opp. Disse brjijt etter hvert
innover dell.. Men jevnere vind trengtes for AfA dem
over havet. Fjijrstestyrmannen skrev i loggboka:
«sjijrjijstlig, lettbris, overskya, regnog tAke.»En b¢lge
steg, brjijt mot skipet og falt sA tilbake i sj~n. Neste
bjijlge kastet seg over dell.et. Men bare vind fra akter
kunne gi ski pet god fart. Da de seilte inn i den
Engelske Kanal, sA de fjellknauser og kritthvite
klipper som skinte isola og et skip som fjijrte norsk
flagg. Det skulle tilbake til hjemlandet de hadde dratt
ifra.
Det var tre kategorier mennesker om bord pA
bAten: familier, enkeltmenn og -kvinner. Skipet var
overfylt av sell.er, skrepper, matkurver og
sengeklrer. Det var nesten ill.e et sted Atrille. Noen
klatret ut gjennom luka til det jijverste dell.et hvor de
kunne se forenden av bAten. Hver av passasjerene
fill. utdelt 1,5 - 2 liter vann om dagen. Dette skulle
brukes bAde til Adrill.e, til matlaging og til vasko De
blandet eddik i drill.evannet idet de hApet at dette
skulle gj jijre det trygt A drill.e. Passasjerene var
henvist til trange og smft oppholdssteder, og de ble
melankolske. De fill. tid til ft tenke over hva de hadde
gjort og stille sJ:Xjrsmftlstegn ved den beslutningen de
hadde tatt, men de hadde ill.e hatt mye valg. Tjostolf
oppmuntret dem og lovte dem lyklce og sill.erhet i
den nye verden. Om bord var det lavt under taket.
«Innesperringen», stormene, lldelsene, syk
dommene og vanskelighetene knell.et etterhvert
emigrantenes hum jijr. L ivet pi! sj~n hadde «spist» pi!
kroppene og sjelene deres, og skjjijrbuk og sjjijsjuke
hadde nedsatt deres motstandsevne.Men omsider
kom den dagen da passasjerene samlet seg pAdell.;
de kunne se Amerika i det fjeme. De oppdaget hus,
kirker, gater, veier og havner. De ftkk ogsi! 9Jye pA
trrer i bakgrunnen og gr¢nne <1ser, og de jijynet folk,
no en med hester og kjerrer.
Dette utsynet satte liv idem igjen. Land
nrermet seg, og de visste de var trygt framme og snart
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11846 utvandret Tellef Olson (f. 1781) og hans
kone Helje Christiansdatter Olson (f. 1777) til
Amerika fra ~stre Hulle~ya i Sannidal. Et av
deres tippoldebam, Cherle Stephenson, bes~kte
sammen med sin datter, Karen Marie, Sannidal
sommeren 1990. De var da noen dagergjester hos
familien Ek. Da detviste seg at Cherle Stephensons
mor, irsk~engelske Mary Dunlava (1893. 19 89),
hadde skrevet en bok om utvandringen fra San.
nidal i 1846, ble His torielaget og "Arven" koplet
inn. Vi har velvilligs t £;:itt tilsendt et eksemplar av
boka, som b<£rer ti ttelen "Seeking ANew H ome".
("Pel teiti ng etter nytt hjemst~d" ) , og vi har fatt
lov til agj engi det vi vii av den. Forfatteren, Mary
Du nlava, var gift mcd Clarence T. Tellefsen
(1 8 8 7~1930 ) , oldebarn av Tellef Olsen. Siden
boka er skrevet pa engelsk, har vi mittet oversette
den, og spdket b<£rer noen steder preg av de tte.
MellomtitIene er satt til av "Arven"s redaksjon.
Delene 1, 2, og 3 stod i nr. 32, 33 og 34.

ville kunne spasere pA grjijnne gressball.er og kjenne
lukta av vekster som grodde. De fill. ny energi og
fjijlte seg oppkvill.et og ' ved godt mot.
Likegyldigheten de hadde fjijlt, forlot demo Den ble
tatt vell. fra deres tanker all.urat som yr og tAke
hadde forlatt dem samme morgen. De syke ble
friskere, de redde ble modigere, og de utslitte fill. ny
styrke. De hadde sett det grjijnne landskapet. og de
kjente at livet vendte tilbake i dem. Barna var bleike
og tynne, men de ville snart bli bedre nM de kwme fA
fersk mat og kunne ljijpe omkring pA landjorda.
Klreme deres var lurvete. men tida ville komme til ft
etterkomme deres behov. Passasjerene samlet sine
eiendeler: kister, bylter, kurver og esker, og stablet
dem pAdell.et, klare til i! gft i land. Etter tre mAneder
fortjijyde mannskapet the Viking ved moloen i East
River Landing. 4. september 1846. Familien husket
at denne dagen var Gunnils geburtsdag; ni!r ville de se
henne igjen? Beina og armene deres var bUtt tynne,
og de varust~ pA fjijttene. De gill. ned landgangen til
en flell. med grjijnt gress. De hadde bodd i mjijrket
under dekk. og de var bAde bleike og svake.
Tjostolf tok familien med til det stedet ved
Hudson River hvor dampbAten, Isaac Newton. lAo
Kloll.a Atte om heIden gill. deom bord i dette skipet
som skulle frakte dem opp H udson-elva til Albany.

ARVEN

Bord og stoler i Heglandshuset
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DenM gangen haT vi valgt a vise en del av stua if;rste etasj~ i Heglandshuset. De to sto/ene til h¢yre er Kif-stofer,
tilvirket i Kil if;rste halvpart av forrige arhundre i empire stil. "Kjennetegnet" pd disse er romben med innlagte
halvsirkJer nederst pd ryggpartiet. (Sefor(Jvrig "Arven" nr. 17,22,24,25 og 35). Stolen til venstre og bordet er
imidlertid eldre. Stolen haT drstallet "1765" skdret inn bale, men den lean godl were eldre. Den viser TUErmest trekk
av rennessanse stU, som dominerte i Norge i hundrearetfra rundl 1550 tU1650. Stilen pregp.s av orden, Iikeve/eJ og
n¢/eJernhel. Forbildene hadde man i antikkens byggverk. Denne stolen har rette, 4-sidige bein som er forbundet med
i alt 8 sprosser. Ryggen er hel med en rektangui«r fylling. Aile sammen[¢yninger er gjort med trenagler. Materialet
. i stolen er furu, og den er nok laget pd landsbygda.1 seinere tid har stolen blitt mall med brunt. Jens Skarvang gav
den til Bygdetunetfor en del ar siden. Bordet pa bilder ble gitt av Finn Lindheim, og ogsa det er i/uru. heiM pa del
erfelt ned i en re/eJangul«r ramme, 0 g de har baluster/orm, dvs. at de harfdtt dreide s¢yler og har en slags pa!reform.
Border har en bred sarg, men pd den ene langsida, som vi ikke kan se pd bildel. er den skiJret vekkfor a gi plass til
knarne til de som sitter ved det. Bordplata har avskdrne hj¢rner med knekk. Det er brulet trenagler i bordet ogsa.
men ifotramma er det satt inn jernnagler. Alle define profilene tyder pa at border er laget iI¢rste halvpart av 17()()
dune. De to messing lysestakene oppd bordet ble i sin tid gilt til Bygdetunet av Kristian B lankenberg. De star beg ge
pd en kvadratisk fot som har innhakk i hj¢rnene. 0 g de er "tstyrt med en gjennomgaende jernpillne til a skyve opp
lyset med. Lysestakene ble antagelig laget i Norge ca. 1750, i sakalt regence Slit, en slags seinbarokk. Hvis noen vii
se mer av stua, anbefaler vi pd del varmeste en tur til Bygdetunet.
R. G.

Turen kostet 8 dollar for voksne og 4 dollar for
barn fra 3 ti1l2 AI'. Barn under 3 Ar beh~vde de ikke
betale for. Hver passasjer fikk bare ta med seg en
begrenset mengde bagasje.
Det skulle bli en lett reise pA en stille, rolig og
beskyttet ely som del var mange sund, viker og ¢yer
i. Elvebredden var bratt, og det var tAke. AkterhjuJet
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gravde seg dypt ned i elva og laget masse hvitt
slcum.
Det var for mange passasjerer til at del ble noe
scerlig s~vn, og noen matte ligge pA gulvet i gangene.
En time etter daggry ankret Isaac Newton opp ved
kaia i Albany.
Forts. i neste nummer.
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J0RGENJ0RGENSENBLANKENBERG
en meget allsidig sannid(jJI (2 )
lor. 34 begynte vi ~ ofTentliggj0re J0rgen
lllankenbergs er indringer, og her kommer
fortsettelsen. De ble i fj or b0st gilt til Berg 
Krager0 Museum til en innbrudds- og
brannsikker oppbevaring. Dette er sv:ert
verdifuUe kulturhistoriske minoer, som vi i
~Arven~s redaksjon er glad for A kunne bringe
videre. Vi bar valgt ~ bebolde rettskrivingen i
originalen, bare med enkelte sml forandringer .

Da vi som sagt ingen Skole havde, fandt min
Fader for godt at sende mig ned til Byen for at lrere at
spille Violin sam t for at lrere at skrive og regne. Jeg
var da 11 Aar (1 823). Dette synes meg var en
Skjersild, det vil sige for det f~rste, jeg blev
bag bun den og stod med en Bog under Annen for at
lrere at f~re Buen rigtig. Nodeme skulle lreres, og
Fingerslaga ikke at forglremmes. Jeg kan ikke nregte
at den f~rste Uge gik det meget smaat, den anden
bedre og den tredie godt. Jeg fIk Ros af Mesteren og
et Brev hjem til min Fader hvori han roste mig og
sagde at jeg ved fortsat 0 velse vilde blive en god
Fi olinspiller. Da var Karen berja. Da den nreste
Vintervar gaaen, begyndte jeg at spille i Selskaber og
begyndte at tjene Penge med Fiolin, og da gik det af
sig selv . Aaret derefter spilte jeg i det f~rste Brylup
paa Refsdalcn. Del varede i 4 Dage og var en haard
Dyst for en Drcll aa 13 Aar. Samme Aar om H~sten
spille jeg i BryUup paa Brat~. I de Aar jeg brugte
FioIinen, spilte jeg i 106 Bryluper og tjente i disse
tilsammen 441 Spd. og 10 Ort. I samme Tid spilte jeg
i 124 (7) Danser, Gj:cstebud m.m. og derved tjent
tilsammen 224 Spd. 1 Skilling og 7 Ort, totalt 665
Spd. 1 Sk. og 17 Ort. Denne Bifortjeneste drev jegpaa
i Aarene fra 1826 til 1854, altsaa i en Tid af 28 Aar.
Altsaa var gjennemsruts Fortjenesten kun om trent 24
Spd. aarlig. men jeg var ikke bedre vandt. Jeg havde
som Skoleholder f~rste Aar 10 Spd., hvilket jo
for~gcdes med et Par Daler om Aaret indtil
H~idepunktet 20 Spd. Did skal du komme og ikke
lrenger. Dette var min L~n for halve Aaret, fra 14de
til
14dc
April,
og
desuden
October
S~ndagsov erh~ringer om Sommeren.
Nu viI vel ingen upartisk Lreser finde del saa
underligt at der hos en stillers Spillemand i saa
mange Selskaber havde Omgang med saa mange
8

Piger, hvilke for en slor Deel aldeles ikke synes at
finde Mishag i sin Spillemand, opstaa de Tanker hos
ham -ja en af disse faarnu blive min Kone, men hvem
av disse - ja det er Swrgsmaalet - det faar blive den
- det faar blive den - og det fAr blive den, men ved
nrermere Overveielse blev det dog ingen af demo
Endelig traf jeg sammen med en af mine
Skoleelever, som var hoppet oYer Barnealderen og
blevet en voxen Pige . Og hende blev det da ogsaa.
Hun frygtede ikke for at give sig sammen med sin
fordums Lrerer, og vi bleve virlc'elig forlovede. Be
synderligt nok, uden at tenke paa, at jeg umulig
k~de f~e en Kone med den f~mrevnte Fortjeneste,
hvllket nok undertiden faIdt mig ind, trenlcte jeg dog,
det kommer vel, og i Haab herom vovede jeg at
indtrrede i Egteskab med min Forlovede den 27de
Marts 1837.
. Uden at agte paa det skj rebnesvangre 7-Tal,
kan Jeg dog erkjende at jeg aldrig har angret det skridt
jeg gjorde, da Skjrebnen, og jeg siger vel ikke for
meget am jeg siger. Herren beskikkede mig en ung
Kone, som jeg med min Smule Erfaring og
Menneske-Kundskab aldrig havde forstaaet at
udkaare mig. HWl var ikke alene forstandig,
taalmodig og kjrerlig, men havde tillige den vel
signelsesrige Dyd, at vrere n~isom med lidet.
Uden egentlig at lide Mangel, var vores
9)konomiske Forfatning i de f~rste Aar aldeles ikke
misundeisesvrerdige. Dog h~rte jeg hende aldrig
klage, ikke engang at ytre Atraa efter noget bedre,
h~ilket ~un visste ville vrekke Mismot i min Stilling.
VI arbeldede begge og levede noksaa lykkelig i vore
smaa Kaar.

Fortsettes i neste Dummer.
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Minneoppgave (del 3) 

OM FOLK OG BUSTADER
i Kurd01a-Lundereid-grenda
Av Olaf 0vetland

Innledning:
I Arven nr. 33 begynte vi pa denne serien om grenda
som Jigger ¢verst i Sannidal motDrangecIal.1 nr. 33
omtalte Olaf ¢ verland Kurd¢la, Strandkiisa og
Moen. I nr 34 tok han for seg Haugen, Braun,
Plassen og Vintereid. Idette nr. 36 fortsetter han
med Sandiiker og Kurd¢l skolekrets.

SANDAKER
Det er litt vansketig ~ finne ut hvor gammelt
dette stedet er. Men jeg husker den gamle
stuebygningen som kunne tyde pA at det er en svrert
gammel boplass. If~Ige Sannidals-boka har det
bodd en rekke folk her helt fram til 1950-Arene.
Mine foreldre bodde ogsA her enkort stund like etter
AThundreskiftet, f~rde flyttet til0verland. SandAker
var sikkert en sentral plass f~r i tidenfor hervar det
dam over til Lundereid. NAT sADalsfossdammen ble

bygget ble Lundereiddammem revet. Man kan ennA se
restere av den ved titen vannstand.
Elling SandAker og hustru Ingeborg bodde
lenge her. Han var damvokter og fl~tningsmanh. Da
Dalsfossdammen kom, flyttet han til Dalsfoss. Han
d!<X1e i 1924.
Sandfter ble soIgt til en Frants Petterson og
hustru Mina. Han var opprinnelig svenske. De hadde
ikke bam. Han d~v da eiendommen som sA mange
andre p~ den tid. De hadde leu, gris og h~ns. Han solgte
ogsA skjellsand til folk. som hadde h~ns, og det var det
mange som hadde pA den tid. Han tok 40 ~re pr. ~tte
kan jeg huske. Denne skjellsanden ligger i tykke Jag
under vanlig jord og sand like ved vannkanten. Det
ligger sikkert i tonnevis med skjeUsand der den dag i
dag..
Frants var en artig kar pA mange mAter, han var
en tettvoksen kar med barter og gikk alltid med tresko.
Frants og Mina var svrert n~ysomme og greidde seg

Her ser vi et gammelt bilde av Lundereiddammen som ble revet cIa Dalsfossdammen ble bygget. Husene i
bakgrunnen er husene pd SantUiker.
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godt. De hadde ogs<'l. et godt forhold til folk i nabo
laget, og spesielt til de som bodde p<'l. Lundereid.
Mina hadde d<'l.rlig heIse, og var ofte syk og hun d!cX1e
lenge f¢r Frants. Jeg husker henne som et spesielt fmt
menneske. Frants var p<'l. mange m<'l.ter en interessant
og fargerik person, han var skarp i replikken, og
sikkert en klok kar. Joelsen og Thorsen som ogs<'l. var
domsbasuner, var mere som vanlige mennesker.
Ftants var ogs<'l. leder for menigheten i aile Ar, og
hadde sine bestemte meninger om religi¢se sp¢rs
mill.
Jeg m<'l. ta med et par episoder fra den tiden.
Thomas Nesland ri a Farsj¢ drev sam bygdeslakter i
no en <'l.r. P<'l. den tiden hadde de jo gris i hvert hus. Han
var ogs<'l. en fargerik person og en star humorist, s<'l.
han hadde litt moro av <'l. diskutere religion med.
Frants, og fikk trekt ham skikkelig opp. S<'l. var det en
h¢st Thomas var der og slaktet gris. Da dette var
unnagjort, ble det mat og kaffe inne i stuen. Da kom
de opp i en heftig diskusjon om religion og bIe ikke
enigc p<'l. noen vi s. Tilslutt sa Thomas: "Ja, Frants,jeg
tror vi kom mer til Himmelen begge to jeg". Frants
svarte d a kontant: "Bare jeg, ikke du, ikke du"!
Thomas fortalte at han ogs<'l. hadde diskutert litt med
Joeisen og Thorsen, men disse var svrert rimelige.
Frants derimo t var som <'l. t¢mme erter or en sekk.
S<'l. v ar det en gang f¢rst i 20-Arene, det ble holdt
auksjon over forskjellige redskap o. I. fra daman
leg get. Delte hadde stAtt lagret i den gamle
"sementbua" sam st<'l.r den dag i dag. Det mflStte opp
endd folk, og de gamle tingene ble sikkert solgt
billig. F rants m~me ogs<'l. opp her. Han fant da et
gam melt triliebAr som han fi kk lyst pA. Han kom med
detle og plasserte seg like fo ran lensmannen og sa
f¢lgende: "Dette har jeg tenkt A kj¢pe . Jeg byr en
krone". Lensmann Svang slo straks til under stor
munterhet.
Like f¢r krigen bIe Sand!l.ker overdratt til Olaf
Birk<'l.s, sam nylig hadde g<'l.tt inn i menigheten, og
bodde da her i noen <'l.r. Frants bodde her sAlenge han
levde. Han d¢de i 1940. Olaf BirkAs bygde ny stu
ebygning og nytt uthus p<'l. den tiden. H an flkk. aldri
noen skikkelig levevei p<'l. Sand<'l.ker, og hadde aldri
vrert vant til jordbruJc, og flkk detikke til. Han solgte
eiendommen til Arne Naas, og fl yttet til KragerflS.
Den gamle bygningen pA SandlUcer bIe revet
og satt opp som hytte ved Vrangfoss. Denne byg
ningen skul1e nok aldri vrert revet, men blitt bevart.
Huset hadde en spesieil stil med svalgang, og noen
spesieUe d¢rermed fme beslag o. s. v. ogdessuten var
det spontak.
Del har ikke bodd folk fast her siden, men
delvis blitt benyttet sam feriested.
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Sanddker er en gammel plass ved
. Dette
er oppf¢rt av OlafBirkJs i 1940. Bildet er taU pa en
regnwusdag h¢sten 1991 og derfor ikke godt.

sa

BAde Sand!l.ker, Haugen, Moen, Plassen og
Vintereidet Iiggernfi !1Sde, og gror igjen med skog. Og
slik gAr disse gamle bupIassene over i historien.

KURD0L SKOLEKRETS
Skolehuset ble bygget pA BrAten i 1885 . FflSr
den tid var skolen i leid lokale p<'l. Kurd!1Sla gArd.
Skolen bIe nedlagt i 1932, og skolebama overf!1Srt til
Farsj!1S og Holtane.
Dette skolehuset ble i aile Ar benyttct som
forsamlingslokale for Kurd¢l kvindeforening, som
hie stiftet i 1897 av Tomine Kurd!1S1. Foreningen
arbeidet for Santalmisjonen.
Foreningen hadde alltid basar St. Hans-dagen
og en om h!1Ssten, i oktober. Det var srerlig St. Hans
basaren som var firets begivenhet. Hitkom det da folk
fra Merkebekk, Held!1Sla, Tokestranna, Dalsfoss og
Farsj!1S, sA det ble en stor forsamling. Folk rodde
prammer for det meste, men del ble jo en del
motorbAter etterhvert.
Basaren begynte klokken to og varte til sent p<'l.
h eIden. Seive m!1Stet ble holdt utend!1Srs nArvreret var
fmL !nne i skolestua stod det et lange bord med
gevinster, og her sattmisjonskvinnene og skrev navn
pA de som tok nummer. Det var 10 !1Sre pro nummer.
Pengene gikk til Santalmisjonen.
Matsalget var noe spesielt kan jeg huske. Det
bIe kj!1Spt inn store mengdermed wienerbr!1Sd ogboller
fra Jon Sveinungsens bakeri i Kil. Det var som regel
mange unger til stede her, sA matpausen hIe en stor
opplevelse for oss. Et wienerbr!cX1 kostet vel rundt 5
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¢re og en bolle 3 ¢re. Kaffen kostet vel rundt 10 ¢re
viI jeg tro. Ettersom Arene gikk, kom ogsi brus i
handelen, si da ble det ogsi brus l'l fi kj~pt. og det ble
svrert populrert. Brusflaskene varpA dentid heltulike
de som er ni. Oa hadde de patentkork, noe sam
forlengst er ute av bruk.
Oisse basarene holdt pi til rundt 1930-irene,
men da ble det ogsi lite folk igjen pi disse
buplassene. Tomine Plassen tlyttet til Stor¢Y, og
Anders som bodde i skolehuset i mange l'ir, flyttet til
R~ i Kroken. De andre som var med i foreningen
bodde i Dalsfoss eHer omegnen der, si det ble slutt
med basarene pi Briten. Men de sluttet ikke med St.
Hans-basarene med en gan!f, de boldt pi med basa
rene pi forskjellige steder i Oalsfoss og pi Farsj0
bedehus i flere ir. Men nA er det slutt.
Jeg mi ta med navnene pi de jeg hukser best
Ira disse basarene: Karl Ellefsen, Marie Britene ,
Gunhild Langmo, Asborg Hansen, Ellevine Odden,

Sp~rsmal

om slekt i Sannidal

Sommeren 1991 fikk vi bes¢k av norsk
amerikanere som s¢.k te etter siekt i Sannidal. Deres
oldefar, Ole Arnesen, f. 14.6.1815, reiste til Amerika
i 1845, og han hadde f¢l gende s¢sken:
TOIjuS og Marte f. 1812,
Torjus f. 181 7, Anne f. 1820, Marte f. 1822,
Thomas f. 1825 og Hans f. 1829.
Fore1drene var Arne Olsen og Aase
TOIjusdatter, og de bodde pi Humlestadeidet.
12.7.1846 ble viet i Sannidal kirlce: ungkar og
arbeidsmann Christen Aslaksen, 24 Ar og f¢<lt pA
H¢dneb¢, og pike Anne Amesdatter, 24 a.r.
Hansfarsnavnvar Aslaklennundsen. Hennes
fars navn var Arne Olsen.
Samme Ar flyttet Anne Amesdatter til
S¢ndeled, men 25.10.1856 innflyttet fra S¢ndeled:
husmann Christen Aslaksen 0ysang 33 Ar og Anne
Amesdatter 35 ir, til Krogmyr, en plass under
Leivann. De hadde med seg bama Anders f.
26.8.1 846, Aase Matea f. 26.9. 1846, Andreas Martin
f. 20.2.1851 og Inger Serine f. 25.2.1854.
I 1864 d¢<le husmann Christen Aslaksen, 39
ir, pi Krogmyr. Ved folketellingen 1865 bod de
familien fremdeles pA Krogmyr, og der var f¢lgende
personer:
Anne Amesdatter. enke med jord. 47 Ar,
Anders Christensen. hennes s¢nn, 20 l'ir,
Christen Christensen, hennes s¢nn, 2 Ar,
lnger S. Christensdatter. hennes datter, 12 if,
Georgine Christensdatter, hennes daner, 4 AI'.
I bygdeboka for Sannidal stAr det at enka d¢<le
og barna flyttet ut (s. 372), men hvoe? Vi kan ikke
time mer om de andre. Det hadde vrert fmt om noen
kunne hjelpe oss.
Reidun Heldal,
Sannidal Historielag.
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Kurd¢l skole ble bygd i 1885 og nedlagt sam skole i
1932 . Huseter i dag feriested ag eiesav Roar B¢rter.
Thora Brendt¢y, Gunhild Briten, Gund a Br1iten og
min mor, Torine 0 verland.
Det gamle skolehuset er idag fe riested og eies
av en marineoffiser fra Oslo som heter Roar B~rte r.
FortseUeIse neste nr.

Historielagets
50-arsjuhileum
feires pisamfunnshusettorsdag 1. oktoberk1. 18.00.
Vi haper mange bcnytter anledningen til i
melde seg pi. Det vii bli servet en fin middag, og det
skal fremf¢res bide prolog og musikk av sannid~ler.
Kveldens festtale er det Carsten Hopstock som stAr
for, og f¢rstekonservatoren pi Norsk Folkemuseum
trenger neppe noen nrermere presentasjon etter at
skillige foredrag i historielaget opp gjennom Arene ,
seinest sist h¢st.
. Selve jubileumsdagen v ar 20. august, men
styret har kommet til at det pas set best i feire begi
venheten litt lenger ut pA h¢sten. Vi regner med en
bflde h¢ytidelig, koselig og minne rik kveld for de
pimeldte venner av Historielaget.
Nl'ir det gjelder lagets jubiieumsberetning vi
ser vi til "Arven" nr. 2/1982 og nr. 35 (2/ 1992).

Nye gaver til «Arven»!
Selv i sommertida kommer det gayer til bladet,
og vi taller pA del hjerteligste for disse som vi har
mottan siden midten av mai:
G.L.O., Stathelle 50,-. I.T., Sannidal 100,-. A.B.T.,
Helle 100,- . I.E., Krager¢ 75,-. T.O., SannidallOO,
1.A.,Kr.sand S 60,-.M.B.H.B., SannidallOO,-. M.V.,
Oslo 100,-. T . I., Vikersund 100,-, H.L.0., SundeB ru
100,-. E . S .• Gj¢vik 50,-. E. A., Kongshavn 100,
E.A, Krager¢ 100,-. T. H. Sannidal 100,-. V. G.,
Rus¢ysund 50,-. R. L., SandefjordlOO,-. RH, OsIo 200,
t
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Gamle bilder er bestandig interessant stoff, og denne gang en trykker vi to som vi har f au tane av
Hans J¢rgenRinde. Somsaofte nar vi kommer over gamle bilder, mangler vi navnpamange av personene
som er med Pa det ¢verste bi/det er hun som sitter som nr. 2 f ra h¢yre Ragna Jarandsen,f Rinde. Pa bildet
underer nr. 2f ra venstre i 2. rekke KnutRinde . Erdet noen av leserne somkan skajJe ossfle reopplysninger
om bildrne?

Sats og trykk: Krager", Aksidenstrykkeri A.s

