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ARVEN
MELD IN GSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG

«Kvinnens nesebors porte
ere deilig og sorte»
Gamle gjenstander i Historielaget
denne kvelden. Gjenstandene folk hadde tau med seg,
OvenstAende sitat (der sprAket er noe modernisert)
er fra dikterpresten Petter Dass. som virket j siste haJvpart
spente svrert vidl, bAde i alder og bruk. For historie
av 1600-lallet Det var Bj0m Sandberg som refererte
interesserte personer er de gjenstandene menneskene har
utlalelsen som Dass kom med etter at han lenge hadde sett
omgitl seg med til enhver tid, bi\.de pynte- og bruksting,
selvf01gelig spennende. Og oAr omlalen av dem blir kry
seg lei pA all snusingen blant kvinner i sin sam tid. For
anledningen var at en snusnaske, som var en av flere ting
dret med morsomme og lrererike poenger, slik Sandberg
Magne K urd01 hadde tatt med til temakvelden om gjen
og Salvesen maktet AfA til, blir det hele ekstra [cngslcnde.
stander, ble kommentert Flaska var rra 1738 og opprin
Det vii naturligv i f0re all for langt A omlale aIle
nelig fra Straurne.
gjenstandene i et referat som dette; her skaI bare nevnes
Det var Bj0m Sandberg. tidligere konservator ved
noe. Lars Jacob Moe hadde bl.a. tatt med en slags stein med
Berg - Krager0 Museum,
og Nils Erik Salvesen.
innehaver av SaIvesens
Kunst og Antikviteter i
Krager0. som kommen
terte gjenstandene folk
hadde tau med seg til
Historielagets h0stm0te.
Disse to har lang erfaring
i A bed0mme og b e
stemme gamle gjenstan
ders alder og bruk. Dia
logen dem imellom var
lett og ledig. og aIle de
framm0tte fikk lrere mye
nytt denne kvelden.
Det var rondt 90 (
mennesker til stede i ~"
"'1
Samfunnshuset, og det til " , # ; #
tross for at h0stens f0rste Kveldens hovedakl¢rer , Bj¢rn Sandberg (t. v.) og Nils Erik Salvesen hadde nye interessant a
sn0vrer satte inn akkurat f ortelle.

et hull i midten. Denne hadde v~rt mort
inn i pipa pA hans forfedres hus pA
L0nne, og den hadde kommel fram un
der riving for en del AI- siden. Sleinen
var en IlllOdkvern, antagelig ira Vi
kingtida .
A v flere ting Fridtjof Thor
bj0msen hadde tatt med, nevner vi en
spaserstokk, laget av ryggvirvelen til
en hai. Laila Lofthaug hadde ogsA med
flere ling, deriblant lre fiotte pia
Dodokker, som ogsA hadde vrert brukt
lilA leke med. De var ira hIndt 1910. En
av de fineste sekkebsylene Salvesen
noen gang hadde selt, hadde Maril El
lingsen kommet med. Delte var IAsen til
sj0sekken, laget av sj0mannen selv,
kaptein Johan Ellingsen.
El meget pent eksemplar av
hodepla gg fra en Drangedalsdrakt, med
engelske s01vkniplinger fra siste halv- Del var SLOr interesse for de tingene som var lagtfram pa bordet, og i pausen ble
part av 1700-tallet, ble vist fram. Ellen de grundig studert av de framm¢tte.
Bjerva hadde dette med.
En rnynt fra 1796. tilh0rende Ivar Byholt, seinere
sau ved pianoet til allsangen (Ta Historieiagets sangb0ker,
bygd om til smykk.e, var en av gjenstandene som hie
er del meste nevnt fra nok en vellykket kveld i Sannidal
kommentert. Ragnhild Nesland hadde tall med en skAl, en
Historielags regi.
sukkersIclI i engelsk steint0y, med kobberlusterglasur,
era ca. 1850-60.
Marit Dr0ivoldsmo kom med en kopp fra 1859 av
tysk fabrikat, med omamenter i gull pA porselen. Den
hadde en gang vrert en gave fra Henrik Ibsen til en av hans
h usholdersker.
Her var som nevt en mengde annet , sam vi av
plasshensyn rnA utelate Aomtale i «Arven», men som de
framml'Hle hadde stor glede av A h0re am. Vi t0r pAstA at
alle de tilstedevrerende gikk hjem kulturhistorisk berikel
denne kvclden .
NAT vi sA lcgger til at festkomiteen som sedvanlig
haddestelt til en svrertgod bevertning, ogatMary Kvellestad

Innbinding av «Arven»
Pi Historielagets h~slrn~tc ble del vist fram no en
eksempler pI!. en mllle II. innbinde «Arven» plL De som
har samlet pA sine eksemplarer, kan nll flIlage t tre bind
med suv perm i n;;dl eller son. Det cr Kr ager~ Aksi
denstrykkeri som utf~rer arbeidet, og de gj(Jr del for
100 kroner pro bind med n avn pll forside og rygg ese
bilde). En passcnde tykkeise til de 14 fu-g an gene som er
ferdig i og med dette nr., cr f¢lgende:
1. bind:
Fra 1. til
7.argang
2. bind:
Fra 8. til
11. argang
3. bind;
Fra U. til
14. argang

To av de som var m¢ttfram denne kvelden: Ester Alfsen
fra S¢ndeled og Aslaug Men tad fra Kil. De hadde sik
kert mye a snakke omfra Kil i gamle dager.
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Del ble opplyst pll. m(Jlet at redaksjonskomiteen i
«Arven» skulle pr(Jve il. samle noen av de numrene de
hadde pll. lager og lage noen bind og selge. Men
pllgangen har siden da vren sll stor at nil. er del bare 3.
bind som del er mu\ig il. skaffe. Prisen er la. 200,- pro
bind. Overskuddet gh til driften av «Arven».
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Milorg i Kragerpdistriktet
Av Rolf Hogner, omradesjef
I det okkuperte Norge ble kampen mot nazistene
forskjelligemAter. Detble benyttet
paroler, streiker og utmeldelser fra foreninger og lag. Men
den viktigste delen av motstandsarbeidet var vel Milorg
og de tilswtende gropper. Milorgs oppgaver var:
1. Ved en eventuell invasjon Abidra med innenland
ske tropper.
2. Ved en eventuell tilbaketrekning av de tyske trop
pestyrker i Norge Aerobre og sikre makten for de
lovlige norske myncligheter.
3. Ahindre eventuelle tyske fors0k pA Agjennomf0re
den brente jords taktikk i Norge.
4. FOTS0ke A hindre at et tysk sarnmenbrudd skulle
f0re til kaos og uorden i overgangstiden.

gjennomf~rtpAman ge

ningene skulle skaffes fra steinbruddene i distriktet i
sarnrM med ledelsen for steinbruddene.
De eneste vApnene sam fantes i begynnelsen varca.
150 Krag-J0rgensen rifler og ca. 5000 skudd til disse. Det
[antes ogs1'1 3 treningssett, sam besto av 1 stengun, 1 Colt
pistol og 1 hAndgranat.Mangelen pA v1'1pen gjorde at mange
mjstel en del av interessen , men etter en stund kom det noe
sabotasje- og treningsmateriell fra Skien. Dette gjorde
si1uasjonen lit1lysere.
PA vArparten 1944 fikk Milorg forbindelse med
redakt0rene for Krager0s illegale avis «Budstikken», p1'1
grunn av et uheldig sammentreff. Dette mAtte relles pA ved
Askaffe «Budstikken» nye redakt0rer. PA grunn av denne
episoden var «Budstikken» ute av drift i den kritiske
periodcn da kampen mot AT og registreringen av unge
gutterpAgikk. Milorg fikk beskjed om ikke i'I foreta seg noe
mot delle hvis del ikke gjaldt medlemmer av Milorg.
I mai 1944 kom den f0rste ordren om Hinne plasser
forvApenslipp fra fly . Langmyr ved Mjellefjell i T0rdal ble
valgt, men det 10k lang tid f0r det kom noe v1'1penslipp.
Ijuni ble sabotasjetroppen (Sab-gjengen) opprettet
i Krager0. Den beslo av veltrenede og uredde karer, sam
det skulle vise seg kom ti l Agj0re en god jobb. Eller ordre
rra D 17 ble det sall opp en plan for angrep pAde fiendLlige
slyrker i 0 1705. Da dette var gjort, kom ordren am at det
skulle settes i gang sabotasje mot tankanlegg i distriklet.
Det gikk for del meSle bra, men da tankanlegget pA 0ya
skuUe sprenges, kom del inn uforutsette hendelser som
gjorde at sprengningen ikke ble foretatt.
Forts. i neste nr.

I slutten av 1940 ble grunnlaget for milorg lagt,
men helt fram til eltersom meren 1943 hadde Milorg ingcn
fast ledelse. Ledelsen bcsta bare av et rAd som hadde
etablert seg selv. St0rsleparten av den tidligere ledelsen i
Kragerl'}-distriktet hadde mAttet r0mme til Sverige, fordj
Gestapo hadde arrestert en del personcr som haddc hall
kontakt med Milorg, og det var en star fare for en «opprul
ling».
Kragerji}-clistriktet var 0 1705 (O=omrAde), og
h0rteinn under Skicns-distriktcl, som var D 17 (D=distrikt).
I begynnelsen bIe det tegnet karter over de tyske
milit.reranlegg i Krager0-distriktet, og det bIe lagt planer
for senere virksomhel. Organisasjonsmessig ble virk
somheten lagt opp slik: 0versl var omrAdestaben, som
besto av omrAdesjef, neslkommanderende, eller·
retningssjef, ordonanssjef, sarnbandssjef,
stabsrnedlem, forsyningssjef, v1'1pensjef
og pionersjef, foruten militrere
stabsmedlem og rMgivere.
OmrAde1 var oppdel1 i 7 gropper.
Det var disse:
17051 Krager0
17052 SUt0y
17053 Levang
17054 Sanoidal
17055 Krokeo
17056 Drangedal
17057 Grova
Milorg hadde ogs1'1 en egen
sani1elsavdeling, som hadde en ganske
star mengde sanjtetsutstyr.
Slutlenilv 1943 gikkfordetmeste
med til organisasjonsmessig oppbygging,
og til utarbeidelse av operasjonsplaner.
*Det var for det meste bruer sam skul1e OmradesjeJ Rolf Hagner (t . h.) sammen med vllpensjeJ Aslak Eikehaug uten
sprenges. Sprengs10ffel til disse sprengfor hylta til Thomas R¢nning.
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Mannskapslista for gruppe 17054, Sannidal
Vi har her en Iiste over alJe de som var
med i Heimestyrkene (HS) fra Sannidal i
1945. De var kommet med i perioden fra mars
1942 til hjjsten 1944. Noen badde ogsa deltatt
i mobiliseringen og kampene i Setesdalen i
1940. En del hadde deltatt pa leiren pa Jyse
reid og noen pa lagfjjrerkurs pa Lundereidseteren.
Navn
Stabens medlemmer:
Kristoffer Eincrtsen
Ragnar Aab0e
Tomas Carls ten
Toralf Arlid
Harald SandJand
Ordonanser:
Anund Haugen
Edvard Enggrav
Reinhart E nggrav
Eigi1 Lia
Reidar Tyvand
Ei1ev Solum
Trygve Bratlid
Per Eikeland
Sambandstjeneste:
Sigurd Haugmoen
Asbj0m Nilsen
Asulf St0en
lnge Berg
Ki tlil K iltilsen

Sveinung Sollid
Ivar Skarvang
AlfBakken
Sigurd R~nning
Intendanturet:
Leif Rs:'!nning
KAreL~nne

Egil

Thorbj~msen

5426
5427
5428
5429

1923
1926
1923
1918

5431
5432
5433

19 18
1915
1922

Nr.

P¢dt

1. TROPP

540 1
5402
5403
5404
5405

1916
1913
1902
1919
1905

1. lag:
Gunnar Wang, lagf¢rer
Nils Halvorsen
lngvar Halvorsen
Knut Therkelsen
Johan J(jltilsen
HaJvor Holt

5441
5442
5443
5444
5445
5446

1901
1908
191 2
1912
1911
1893

54 11
5412
54 13
54 14
54 15
54 16
54 17
54 18

1923
1920
1922
1926
1924
1927
1927
1923

2. lag:
Johnny Larsen, lagf0rer
Anton Aab0e
Anders Lundstr0m
Trygve S0ndb0
Johan Gustavsen
Torgny Haugom

5451
5452
5453
5454
5455
5456

1914
1922
1913
1920
1922
1923

5461
5462
5463
5464
5465

1909
1912
1922
1897
1905
1923

5421
5422
5423
5424
5425

1901
1909
1919
1921
1924

3. lag:
Jens Carlsten, lagf0rer
Harald Vibeto
J¢rgen Torsdal
HalvoT Holte
J¢rgen Holte
Nils Einertsen

5466

Her er 10 bilder Ira heimestyrkenes ¢velser pa Hovst¢len .Bildene er tau av Frithjof Thorbj¢rnsen
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4. lag:
Nil Wast¢l,lagf¢rer
Nils Eikehaug
Hans L¢nner¢d
H;\kon Fuglestvedt
Anders Lofthaug
Trygve Tangen

5471
5472
5473
5474
5475
5476

1913
1913
1919
1920
1910
1918

5. lag:
Magnus Lindheim, lagf0rer
KnutDobbe
Konrad BrAten
Per Busk halvorsen
Bjarne Holte
Jens Skumpen
Arne Nyhus
Kn ut Nyhus
Kristen Skarvang
Lars Eikenes

5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
54810

1905
1905
1908
1923
1921
1903
i922
1915
1915
1914

Fritjhof Thorbj¢rnsen
Kornelius Verner
Gunnar Ellingsen

54134
54135
54136

1915
1912
1913

2. lag:
H;\kon Bosvik, lagf0rer
Petter NygArd
Arne Solum
Einar Solum
J0rgen Sn0As
Arne Eikehaug

54141
54142
54143
54144
54145
54146

1914
1907
1918
1915
1916
1918

3. lag:
Morgan B ureid, lagf0rer
Einar Kristensen
Leif Haugholl
Ei1ev Akre
Georg HerregArden
Oddvar L0nner0d

54151
54152
54153
54154
54155
54156

1918
1918
1920
1902
1910
1913

4. lag:
Paul Bentsen, lagf0rer
Hans Jacobsen
Olav Pedersen
Rolf Kristoffersen
H;\kon Schulze
Kristian Ekelund

54161
54162
54163
54164
54165
54166

1899
1904
1913
1921
1920
1901

2. TROPP
1. lag:
Peder Kalrberg, lagf0rer
Jon Hornleid
Henrik Kalrberg
Kristian Kittilsen
Olaf Kalrberg
Trygve 0verland

5491
5492
5493
5494
5495
5496

1909
1921
1921
1905
19 11
1913

2. lag:
Tormod Tambs, lagf0rer
J¢rgen Nesland
Johan Andersen
Fredrik Helstad
Harald Nesland
Nils Homleid

54101
54102
54103
54104
54 105
54 106

1919
1915
1918
1911
1921
1913

3. lag:
Reidar Fossen, lagf~rer
Gunnar Langmo
Magne Fossen
Nils Fossen
Sigurd Fossen
Asmund Mostad

54111
54112
54 11 3
54 11 4
54115
54 116

1914
1922
1918
1916
1909
1920

4. lag:
HAkon Holtane, lagf0rer
Ingvald Kalrberg
Erling WAsj0
Bj~m Hegland
Olaf GAserud
Tor Ardalen

54121
54 122
54123
54124
54125
54126

1911
19 16
1913
1920
1913
1918

54131
54132
54133

1908
19 14
1907

3. TROPP
1. lag:
Peder SaDdland, lagf0rer
]ul Isaksen
Kiltil Kiltilsen
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I tiJIegg kommer de som var med i staben i 1705:
1919
Kristoffer Lindheim
5007
Aslak Eikehaug
1916
5008
Sambandstjenesten:
Reidar Aab¢e
Olaf H0iesen
Kristoffer Lofthaug
Arne Therkelsen

5034
5035
5036
5037

1924
1924
1923
1904

Vi tar forbehold om at no en av de oppgitte f0d
selsM kan vrere gale.
Red. kom.

«Heimevernet» og «Hjemme
styrkene»
- en oppklaring.
I forbindelse med v<1re artikler om «Heimevemet i
mai-dagene 1945", som ble avsluttet i nr. 42, haren
av leseme gjort oss oppmerksom pll at Heimevemet
(HV) f0rst ble opprettet i 1946, da som en ordinrer
del av Forsvaret.I 1945 var det tale om «Hjemme
styrkene (HS)>> eller «MILORG», som var den
militrere del av «hjemmefronten», fellesbetegnelsen
p<1 den organiserte motstandsbevegelsen under ok
kupasjonen.

Rett skal vrere rett!
5

Man ville unders¢ke hva slags luft det var
hvor man kunne sende folk som Rinde
til Stortinget!

Del 4

Peder Eilertsen R· nde
- en ualminnelig tiltaksrik og omstridt sannid¢l
Peder Rinde (1844-1937) skrev sine
livserindringer i 1929. Dette er uhyre interes
sante glimt fra et uvanlig virksomt liv. Her
fortsetter vi gjennomgangen av disse. Vi har
tillatt oss en forsiktig modernisering av spnl
keto De tre f~rste delene stod i nr. 40, 41 og 42.
Reparasjoner pa kirken.
Vi sku lie reparere Sannidal kirke. Min forgjenger
som ordf0rer hadde hatt med en tysk byggmester oPP der,
og han beregnct utgiftene til 7.200 kroner. TArnel skulle
rives hell ned. leg mAue opp og se pA del, og jeg var min
egen byggmester. TArnet svaiel A man tardc ikke ringe i
det, og guivel i kirkcn var slitt og stygt i gangene. Man ville
ha hell n ytt i hele kirken; derfor det store bel0pJeg kr0P opp
i tArnet og sA hva $Om var i veien. Jo, el par bjelker i
tArnsatsen var pillrAtne fordi tAmCl var utelt. Vi kilte oPP
lArnsatsen og La inn et par nye bjelker som koslet el snes
kroner. TArncl har nu stAll i 40 AT siden, og det stAr sA lenge
kirken stAr nAr det bare etlersecs for vann. Gulvet lOt jeg
ligge, men fylte ut hullene og la godt mcd linoleum i
gangene.
DClligger ennu skj0nl det siden, Iitt un0dig, er lagl
helt nyttgulv. Jeg byttet ut de gamle blyvinduer med gr0nl
glass. Jeg har h0rl enkeLle beklage detle, men de var sA
skr0pelige og treet sA rAttcntat det viJle koslel mer AfA dem
i stand enn de nyc kom pA. SA koslet vi nye vinduer og byllel
uL kirkestolcne. P1'I disse slod malte nummer hvor hver gATd
eDer de l av bygden var anvisl. De store gATdene hadde plass
fremst i kirken og sA videre, husmennene og strandsitteme
bakerst, etler Sill nummcr og sin verclighet.
leg fikk ikke flertall i herredstyret for A ta ut de
gamle kirkestolene, men jeg hadde nu f::'llt flertall for min
plan for Areparcre kirken, og sA 10ljeg det stA Lil. Da nu all
ble sAbillig, fikk det passere.

Rettssak i kirkereparasjonens kj~lvann.
Fra denne kirkcreparasjoncn skriver den gamle his
torien om «kirkcmalingefl» seg, hvorom det ble en vidl0ftig
rettssak for luryrcLtcn i Skien. For::'l fA allting billig, kj0pte
jcg en kasse vindusglass og skar til alle rutene med egen
diamant. Jeg kj¢pte en l0nne olje fra Oslo og en fustaSje
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maling. Da vi sA var ferdig, skul\e 0ljet0nnen sendes
tilbake og kommunen fA godtgjort deL bcl0P den var
skrevet for. Jeg bad handelsslyreren i Forbruksforen ingen
L0mme 10nnen for del bunnfall som var pA den, skrive det
pA min kontrabok for innkj0pspris og sende lomt0nnen
til bake. SA ble gjort, og ingen kunne dr0ml om at det
kunne lages polilikk av dette. HandelssLyreren var tillike
kommunens kasserer. Ti Aretter var jeg blill tingmann, og
de politiske b¢lgene gikk b0yt. Det ble i H0yreavisen i
Krager0 stadig skrevet artikler om meg, blant annel om
«hvor meget kirkemaling en sognepave kunne tilegnc seg
f0r han saltes under tiltale». 10, nu ble det for galt. Jcg
hadde glemt hele historien, men det krevdes atjeg skulle
fA frem regningene i kommuneregnskapene. De var vekk,
og man dundret pA i avisen . leg beskikket denne til A
oppgi forIatteren, men utgiveren, boktrykkcren, pAtokseg
ansvaret, og med ham hadde jeg intetutestAende. Men han
mMe jo las, og enhver vissle hvem forfatteren og forf01
geren var. Saken ble trenert el par AT, og forfatteren s0kte
forlik. leg fortangle 6.000 kroner i mulkt til SkAtli'Y
falligkasse og tilbakekallelse i den form jeg villeJeg ville
[orreslen ikke ha noe forlik. Skumleriene ville bare ha
fortsau. Del varjo en «fin»,rik mannjeg hadde foran meg,
ogjeg hadde funnel beviser som ville eri meg fullslendig.
Saken gikk til.Lagmannsrctlen i Skien. Anklagede
utskj0t sA mange Veostremenn han kunne. Jeg rorlangte
atstatsadvokaten skulle skylc ul de jeg pApckte (riksadvo
kalen var til stcde) . Det ble svart meg at det ikke var
politikk j denne saken, og jeg mfitte n0ye meg med
loddtrekning. De! offenLlige hadde tattseg av aken dajeg
var offcnLlig mann, sA jeg mAtte bare opptte som edfeslet
vitne, mens anklagede bare lcunne sludre i vei sA mye han
ville om bvilket frelt menneske jeg var. Da vi kom i rcuen,
hadde boktrykkeren oppgitl forfatteren da man troddc det
ville cnde med fengselsstraff. Dommen kom lilA lyde pA
200 kroner i mulkl, 40 kroner til AoffenLliggj0re dommen
og tilbakekallelsc av skriveriet. Jeg hadde nemlig funneL
frem den ti Ar gamle kontrabok med bUlikken hvor den
gamIe oijeskillcn var oppf~rt med kr. 780, og bestyreren
mAue [rem for retten og avlcgge ed pA al det var ham som
hadde f0rl det inn i boken. Det har neppe vrert reisl noen
mer uberettigel beskyldning mot noeo offentlig mann enn
denneJeg skulle ikke omtalt dette hvis ikkeen RingsLr0m ,
som gjorde seg en levevei av Areise omkring og sjikanere
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Inskripsjoner i fjell i Sannidal
Dette er et tema vi
har tatt opp ved tlere anled
ninger i «Arven », bl.a. i nr.
280/90), s. 7 og i nr. 36 (3/
92), s. 4 - 5.Denne gangen
viser vi et bilde av del som
er innrisset pA toppen av det
286 meter (PA det nye kartet
stAr 285 m e ter) h¢ye
Stembust¢len i Kurd¢l
skogen. Her s t1'lr del lydelig
« 1783» ved siden av en fi 
gur som m ul igens skal
for e sti lle
hi mm elIe t
ningene.Det er en runding
med en strek som peker
omtrent vestover, og en an
nen strek viser ca. nord¢st
lig retning. PA hver side av
den sistnevnte streken er det
rissct inn en «S» pA den ene
siela og (antakelig) en «K» p1't den andre. SA kan en undre
seg . Kan «K» st1'l for «K urd¢la»? Del passer med retnin
gen. cPA fotografiel er 1'trstallel, bokstavene og figuren for
anledn ingen frisket opp med kritt.) S likt er spennende A
oppdage n1'tr en er ute i skog og mark.
PA tappen av Stembus t¢len er del for¢v rig en fan
tastisk fin u(sikt; en kan f.eks. se t1'trnene pA lomfruland,
deler av F arsj0bygda og Tokke. Del er absolulL bryet verdt
1'1 dra opp d ill E n kan f¢lge dalf0ret nordover era L iJle
Gr0tvann. Del er ogsA mulig 1'1 gA fra V1'Isjf<} eller fra

folk, hadde fortall skrekkelige historier om Rinde og
kirkemalingen . Det gjorde seg svrert ctter 40 1'trs [orl0p.

Politisk fanatisme
Den som ikke levde med i den po\itiske tid omkring
1880, gj¢r seg intet begrep om hvordan fanati smen kunne
gi seg utslag. Det var mang en Venstremann som dengang
betraktet seg som rettsl¢s. H0yre hadde all embedsmaklCn;
en embedsmann av Venstre var IikesA sjelden som en svale
om vinteren.Vi hadde egen skolekasse for Kiils krets hvor
jcg bodde . Sam men med to garule b¢nder var jeg med og
utlignet skoleskatten. SAlOk man en erklrering av disse to
gamle at hvis det slod noe annet i protokollen enn j
kladdelisten, sA haddc jeg forfalskel den. Det er nem lig en
meget farlig bestem melse i v1'tr grunnlov. Der regnes opp
forskjellige tilfeller hvor stemmeretl suspenderes, blant
annel ved aoklage til Linget [or forbry telser. Kunne man
altsA foran et vaig fAsalt en motstander under an klage, om
klagen var aldri sA ubef0yct, sA kunne vedkom mende
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Lauv1'lsen ved veien [ra V 1'Isj¢ ti) Kurd01a. men det enkleste
er kanskje 1'1 f¢lge veien fra Kurd¢la, forbi bommen og gA
opp fra 0slenden av TroUvann eHer fra HyllCljenna.Er det
noen som kjenner historien bak eller har teorier om de
nevnte innrissingene pA Stembust¢len, er vi svrert takk
nemlige for 1'1 h0re am deLEllers vil vi j «Arven» [ramover
gjeme skrive mer om «bortgjemtc>} minner ute i naturen i
Sannidal. Tips mottas med Iakk!

R.G.

hverken stcmme eUer velges. Som sagt: fanatismen g ikk
h0yt. men del gjaldt jo inlet mindre enn at vi'lr konge i
Stockholm skulle ha hals og Mnd over Norges grunnlov.
Delle var det nordmenn kjempet om dengang.A
frata meg stemmeretten gikk ikke dengang. An nerlcdes
lett gikk det i 1919 da Skl'll0Y valgstyre eUer [orsiag (ra en
kommunistisk lrerer helt str0k meg av manntallet, som
Stortinget riktignok et 1'tr etler underkjente. Man var redd
for at jeg skulle bli ordf¢rer igjen. Dertil hadde jeg svart
nei til de flere henvendelser jeg fikk. Man har spurt meg:
«TrorDe at De kunne avverget SkAl0Y kommunes vanske
lige stilling om De hadde vrert ordf0rer?» Derom t0r jeg
ikke ha noen mening; det er sAlelt 1'1 vrere etterplliok.
Garanti for sparebanken 300.000 kroner torde jeg
nok ikke ha vrert med pA, for den var den gang allerede i
belydelig underbalanse. Lyslcdningen torde j eg heller
ikke ha vrert med pA. Forresten kan jo ikke ordf0reren
gj¢re alt; jeg mAtte jo ofle fors¢ke A ta treel pA midten for
som ordf¢rer AfA saken til A gA.
Fortsettelse i neste nummer.
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Her ser vi Krager¢ f¢r jernbaneanlegget ble pdbegynt i 1920. BUdet er tatt fra Veten ifire omganger
og er sau sammen. For at det ikke skulle biifor smalt harvi delt det og sart noe nederst pa sidenPd del
¢verste bildet som strekker seg fro. Wiborggdrden pd Barthebrygga til Tangen, kan vi se at det ble store
f orandringer i Krager¢ da jernbanen kom , bl. a. bIe hele bebyggelsen i Kirkebukta nedenfor kirken
revet. I dag er ogsdjernbanen horte, og den nyc illnfartsveiengar i delle omradet. Det store husetytterst
er i dag holighus med leiligheler. I denne bygningen var tidligere Exelsior og Sol Trikotas}efabrikk.
Bildet ma were tatt eUer 1892,for skolen er bygd. VedTangen liggermange sei/skuter i oppiag, og ved
kaia ligger en av kystrutene. Et annet dampskip er pa vel inn. Trelastvar pa den tid en stor handelsvare
i Krager¢ , det kan vi se av de storematerialstablene, der Fossen Trelast ligger i dag. Pd restenav bildet
nederst
denne side er del Kilsfjorden vi ser med 0ya iforgrunl1.en og med Gunnarsholmen heIt til
venstre. Den gangen var det Krager¢ Jernst¢peri som dominerte pa Gunnarsholmen .

po.
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Varetransport til Kil og Drangedal

omkring arhundreskiftet
Varetransport fra brygga i Krager~, om Kil
og videre til Prestestranda i DrangedaJ slik
det var f~r jernbanen kom i 1927.

Litt historikk
I bygdeboka [or Sannidal og SkAt0y, bind 3, side
395 stAr del: «Frcmkomsten fra Lundcreid til Krager0
var oftest eUer vassdraget, om Kil og fjorden ut til
Krager(ll. I Kil hadde 10-12 farnilicr leveveien sin av A
fraktc dranged01ene til Farsj0vannet og skyssc til Kra
ger0. Men o[test var del mannen pA Tveitereid sam
ordnet med roing over Tveitereidvannet og kl0ving til
Farsj0vannet. Det ble nevnl noe am delle i skri fLveksling
omkring 1800.»
Videre sLAr del pA side 398 at det i 1865 ble
bevilgcl pcnger til sidevci f ra S0r1andske hovedvei til
Toke. Denne ble utf0rt 1866-1870. (Mer am utbygging
av veier i Sannidal og SkAt0y pA sidene 393-422.)

Brygga i

Krager~

BAde f0r og eLter Arhundreskirtct ble varetran
sporten bes0rget med bAl langs hele kysten. Del gikk
faste ruler fra Oslo til Bergen og reLur med anl0P i
Krager0. Del var daglige anl0P begge veier. Varene til
Krager0 og omland som kom med kystruten, ble salt inn
pA lagerel. VedAI"hundreskiftet varTarald Kivleformann
pA brygga, og han s0rget for al varene ble sortert og

ARVEN

Her er Mien somf amilien Svendsen brukle lil frakl av gods
ogvarer Iii Kil.Den ble kall «Fraklebcllen » og hansomf¢rte
Mien. ble kal/ f or «Fraklemannen ».

9

plassert pil riktig plass for der iI bli hentet av
kj0pmennene i Krager0, eller av de som skul1e
frakte varene videre til Kil og Drangedal.
Varene $Om skulle til Kil, ble hentet av
fraktebilten til Svendsen. Det var br0drene
J0rgen, Ingvald og Karl Svendsen som drev
denne transporten, med J0rgen Svendsen som
biltf0rer. De hadde ogsA med yarer som skul1e
leveres underveis, bl. a. til Ht0y og Kj0lebr0nd,
og ogsil til sommergjester pil Arholmen i
Kilsfjorden.

..
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Forts. neste nummer.
Pa bildellil h¢yre ser vi formannen pa brygga
i Krager¢: Tarald Kivle. Han kom Ii! Krager¢
fra Seljord og arbeidel somanleggsarbeider pa
el veianlegg,da hanble lilbudljobbenpabrygga
av Lyng Olsen . Kivle holdl orden pa varene og
s¢rgelfor al de ble riklig plasserl pa lagerel. Pa
lakel i bakgrunnen ser vi el skill som viser
avslanden IiI de sleder som kyslrulen anl¢p.
Avslanden er i mil:
Ris0r
4
3
Langesund
Arendal
9
7
Larvik
KrisLiansand 29
29
Kristi an ia
Stavanger
51
4
Brevik
Bergen
72
6
Skien
Brevik og Skien hadde ikke anl¢p av kyslruten,
men del gikk rUlebilter dil .
Pa bildel under ser vi kyslruten pa vei UI,
mens en slykkgodsbal ligger og venter pel
kaiplass. Del kan se ul som den har mye dekk
lasl. Hell IiI ven
sire ser vi akle
renden pa frak
tebillen somgikk
til Kil. Disse 10
bildene har vi
fall lane av Berg
- Krager¢ Mu
seum.

.
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Farvel til gamle Norge, velkommen til Amerika
Vi avslutter her historien om Tellef Olson og
Helje Christiansdatler som utvandret til Amerika fra
0stre Huller0ya i Sannidal i 1846.De sju f0rste delene
slod i nr. 32, 33, 34, 36, 38, 39 og 42.

Resten av Olson-ramilien reiser til Amerika
I 1852 hadde Tellef Olson bare elt barn igjen i
Norge: Gunnil, den eldstc datteren. Olson-familien Mpet
at Gunnil og hennes famiLie snart ville f01e dem til Ame
rika, men hun og hennes mann hadde fern bam; del var et
SlOn forctak Afl yue en familie pA den s10rrelsen ti I det nye
landet. Men en clag fLkk Chester et brev fea GunniJ, som
allsA var hans eldste S0ster. De ville ankomme Milwaukee
i begynnelsen av august. Chester skrev til en venn som
bodde pA en gArd i nrerheten av Milwaukee og bad ham
sjekke dampbAlene [or Ase eller Gunnils Camilie. Gunnil
Tellcfsdatter og ektemannen Han Jacob Anderson reisle
fra Norge i mill 1852. De fern barna var: Andreas II Ar,
Anna Helena 9 Ar, Christian 7 Ar, Toline 5 Arog Helje Maria
2 AT. Dct hadde Valrt en vanskelig avgj0retse Abestemme
seg for rciscn - Gunnil ventet Sill sjette bam, og det hele
krcvde en god porsjon mot, planlegging og forberedelser.
Den andre mAneden i sj0en f0dle Gunnil cn gull.
F0rdc nAddc bcstemmelsesstedcl, ble ferskvannel om bord
rasjonert, og Gunnil mALte ade babyen i sj0vann. Men
gutten sA ul til A Lrives.
Eller lange dampbAuurer nAdde de Milwaukee der
de ble m~ll av Chesters venn . Han sa han kunne huse
familien nalla over og vise vci de to dagene del ville La fi
reise til Clinton. Gunnil og Hans Jacob var naturligvis
SyreTt lcttel over Aha truffel en venn av familien som ville
La seg av alle problemer. To dager seinere kj¢ne en vogn
opp utenfor Chesters butikk. Chester kjente igjen vennen
fra Milwaukee, og han skj0nte at GunnHs familie hadde
ankommel. Hege og Chester hadde ikke rom til hele
familien pfiAtlei del IiUe husetsitt, sA denyankomne mAtte
ovematlc i IAven i h0YCt. De syntes delle var ypperlige
senger. De var ly kkclige og glade for at den lange reisen var
over, og al de hadde truffcl resten av familicn sin. NA kunne
de endelig slappe av igjen .
Den f~rsle clagen i Clinton brukte de til Ahilse pA
andre familiemedlemrner samt til A legge planer for
framtida. Hans to ungkarsbr0dre hadde et lite hus, og de
Lok gladclig imOl familien pA Aue . Der tilbrakle de den

Gaver til «Arven»
Disse gavene er kommel inn seinh0stes i Ar: P.L.,
Helle 100,-. S.P., do. 50,-. B.S., SkjeLten 100,-. F.V.,
Gj erslad 100,-. A Aa, Heistad lOO,-.R. B., Sundebru 100,
Tusen takk, aile sam men! Uten gavene ville bladet stoppe.

Denne gangen Jigger postgiroblanketlen der
igjell, og vi hdper ptJ nye innbetalinger slik at
«Arvem> kan komme ut ogstl i 1995!
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f¢rste vinteren. Babyen som hadde blitt f0dt til sj0s , d¢de
av kolera da den bare var seks mAneder gammel.Tellef
Olson. Gunnils far, bodde alene etter sin kons d0d. VAren
etLcr at Gunnils famille hadde kommet til Clinton fant han
ul at de kunne Dytte over til ham hvis Hans Jacob ville
byggc pA husel Del gjorde han. og der boddc de til barna
hadde bliLt voksne.

Clinton blir til Rockdale.
Chester begynte A bygge et sLeinhus med vegger
som var lIe fat tykke. Det tok en murennestcr to Ar Abygge
det pA fritida si. Husel var varmt om vinteren og kj0lig om
ommeren. Chester brukte noen av rommene til butikken
og bodde i rommene bak:. Han ble utnevnt til den f0rste
postmesteri Clinton. Han var ogsA kasserer for skolekasscn
og dommer (ufaglrert og ul0nnet) i byen. Han var dessuten
byens representant i fylkesfocsamlingen.
Det fantes bAde et Clinton postkontoc og e t annet
Clin{on-sted lenger s0r, og postmester Chester had de
problemer med leveringene. Chester spurte elter forslag pA
navn som var passende til byen, for han sA fordel ene ved
et navnebytte, men ingen (orslag som var gode nok, korn
dis
inn. Chester henvendte seg til Ko ngressmannen
triktet, som isin turkontaktet0verste postsjefi Washington
D.C. Denne skrev til C hester og spurte hvordan det sA ut j
omrAdel. Chester fortalte bAde om det steincte lendet og
bekkcn som slynget seg mellorn butikker og hus: en
landsby mellom steinete Asee i en daI ved sidcn av en liten
elv .
Postsjefen foresio da «Rockdale». Det var ikke lett
for folk i byen ~ begynneA bruke etnyUnavn, men CheSler
brukte (Rockdale» pA alle papicer og eHers der del var
mul ig, og med Liden bledet nye navnel innarbeidet. Chester
var en ledertype; alle sam kjente ham, stolle pA ham , og han
ble ofte bedl om Agi rAd i forretningssaker. Han leste og
snakket bAde engeJsk og norsk, sA han kunne hjelpe andre
som ikke lrunnedeue. Han varel trofasl mcdlem av kirken
og ble ofte bedt om A se til de syke eHec d~pc barn nAr
presten ikke var til stC{)e.
CheSler bygde el varelager i murstein j 1866, og
seinere flyttel han hele forretningen diL PA samme tid ble
det bygd mange andre mursleinsbygn inger i Rockdale.

rra

Slutning
Tellef O lson dYide j 1865, 84 AT gam mel. Han ble
begravet ved siden av sin kone, Helje, pA East Koshkonong
kirkegArden. NA er del snart l50 Ar siden Teller O lson
emigrerte til Amerika fra Sannidal, men fremdeles er
Koshkonong-daten stedet der vi fmaer de flesle av hans
elterkommere. Svrerl fA forlol d t vakre Wisconsin for A
slA seg ned andre steder. Innsj~ne, Asene og skogene der
viste seg Avrere et klokt va\g for disse norske utvandreme
«som leue eHer ct nytt hjem» .
SlutL
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Kil skole ca. 1903 . Dette bildel som viser aile elevene ved Kif skofe ved arhundreskiftet, har vifatt tilsendtfra GerdAndersen i

J>
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m
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Kristiansand. Hun skriver at hennesforeldre er med pa bildet. Det er Malene Kristiansen,f¢dt Andersen (f. 29/7-1891) og Kristian Kristiansen
(f.26/4-1892). Kristian Kristiansen sitter som nr. seks i tredje rekke (med striper i lua), og Malene star som nr. ti ifjerde rekke. Det er fait
107 barn, to /rererinner og en lrerer pa bildel. Lrereren var fohan Nossen (1859-1943). Han var frerer ved Kil skole fra 1886 til 1927, i 42
ar. Det er lite sannsynlig at noen avde som er pa bilder, lever i dag, da de yngste erf ¢dt ca. 1895. Hatter til jentervar pd mote den gang, og
det var ikke akkurat noen sma og nette hatter. Fotografen er P. P. Hedenberg, Christiania.

R0sbekkstua til Bygdetunet
R~sbekk Ill. vest i Sannidal, el stykke !<1st for PIas
sen, om trent midtveis meJlom NygArd og BrAtvannsdalen.
DeliA to plasser ved R~sbekken i Kvennvannsdalen,
Bj0nnvik pA ~stsida og R0sbekk pi\. vestsida av bekken.
Navnet var sannsynligvis egentlig Rudsbekk (<<ryd
ningsplass ved bekken»), scineTC avlcdel til Rl!ldsbekk og
R0sbekk.
Husel pARl!lsbekk LA ganske mer den nA over 300 Ar
gam Ie poslveien, ikkc sA langt unna stedet der denne kom
ned lil R0sbekkcn i den sAkalte «korketrekkeren». Frem
deles kan elt av de gamle brukarene sees her • like nord for
og innlil den brl!llendc traCikken pA den nye E 18.
Midl i I 920-Arene ble del lageL ny vei fra Humlestad
li I Gjersladgrensa, og denne hie Iaglenda nrermere R0sbekk
enn den gamle poslveien. Denne veien var kjent som
riksvei 40 i mange Ar. og den var ogsA E 18 inn '1 den nye
ble bygd for ca. 20 Ar siden.
Del har bodd folk pAR0sbekk ial!fal! siden tidlig pA
IS00-tallct. Sannsynligvis er haset bygd i sisLe halvdcl av
1700-Arcnc. En del aveierne til R0sbekk er nevntpA sidene
728-729 i Bygdcboka, bind 3. «FeUesbindet», der dCl
framgAr at den sisle som bodde del. var blikkenslager Karl
Gulbrandsen Ros. Han var enkemann og dl!lde pi\. R0sbekk
i 1924.
Rundt 1925 ble Rl!lsbekkslua flyttellil Mo, der den
i mangc fir ble brukt til verksted og redskapsbu. Etter hvert
som husene kom opp pA Bygdetunet i 1950-,60- og 70
Arcne, ble det klan at den eneSle husmannsslua sam enda
var sA nocnlunde intakt i Sannidal. var R0sbekkstua. Del
ble cHef hvcrt ytret I!lnske om AfiyLte den til Bygdetunet.
Folk fra Historielagel fore 10k reparasjon pi\. takel i begyn
nelscn av 1980-Arene.

11989 var
Fylkeskonserva
torOdvarBj(!lrvik
pi\. befaring og
kikkel pA R0s
bekkstua, men
han var ikke sA
veldig stemt for
flytting til Byg
detunet. Da Hi
storielaget imid
lertid kunne pA
vise at detle var
den mest auten
Liske husmanns
stuasom varigjen
iSannidat,gaFyl
keskonservatoren
tillatelse til flyt
ling h0sten 1993.
J samarbeid med
Berg - Krager0
Museum ble en
tomt ulpekt like
0st for Dobbe
dalstua.ogpAfor
sommeren i Ar ble
rivingen pA Mo
saul gang. Ill!lpet Primus motor for arbeidet me d
av sommeren og R¢sbekkstua . Johannes Wasj¢.
h0sten har sA stua
blillsatlOPP igjen p£1 Bygde
ml!lyso mmelig
tunel Del viste seg £1 v<I!re et
mer omfattende arbeid enn
lenkt pi\. forhAnd, bl. a. fordi
en del av stokkene var dtne
og mi\.lle skifles ut. Huset er
salt opp i t0mmer og bord
kledt pA ulSida.
Primus motor for ar
beidel har vrert Johannes
WAsj0, som ogsA har hatt
en fin ger med i spillet ved
oppsettingen av flere av de
andre husene pA Bygdetunet.
BAde Johannes og
GunnarMood, som har vrert
med pA arbeidet hele tida,
forteller til «Arven» at de
ble bctenkte da de sA i hvor
dArlig forfatning deler av
+.
huset faktisk var. De gikk
~
_
{£~4~~~;~
imidleltid pi\. med «Lerum
Fra rivingen pd Mo . F. v.: Ole Wast¢l. Helge Wasj¢ og Johannes Wasj¢. Med ryggen lil: Gwmar Mood.
hats», og de symes del etter
·c
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hvert ble moro A se at husct ble mer og mer
ferdig. De mener det var en svrert interessant
jobb 1\ vrere med p1\. Og vi andre har grunn til A
vrere dem svrert takknemlige.
I tillegg til Johannes WAsj0 og Gunnar
Mood har Helge W1\sj0 vrert med p1\ en del av
arbeidet Johnny Wi\sj0 var ogsA noe med.
Oppmuringen av grua inne i huset ble gjort av
Asm und Mostad me d hj e lp av H1\kon
Fuglestvedt. Alf Bakkenla steinene pA taket, og
utvendig maJing er foretall av Ole E inar Ny
land. Hans J0rgen Rinde skar til de stokkene
som ble lagt nye inn. Slokkene ble gitt av Ole
Wast0!. Del er for(l!vrig Ole Wast(l!l som har
vrert Historielagets kontaktmann og «aJtmu
ligmann» ved rivi ngen og flyllin gen av
R(I!sbekkstua til Bygdelunet. Sommeren 1995
skal husetinnredes, og daer Bygdetunel blitten
attraksjon rikere.
R. G.

Slik Slar R¢sbekkstua pt!1 Bygdelune l na.

""

Sannidal Historielag
og redaksjonen

"\

i «Arven»

¢nsker aile sine
medlemmer og lesere
en riktig

godjul
og

godt nytt dr!
Huset under oppj¢ring.

LITT OM BYGGESKIKK
I DRANGEDAL OG SANNIDAL
av Trygve Fosstveit
I desse bygdene som ulgjer den s0rvestJege delcn
av Telemark fylke , var byggeskikkcn 'lort sett lik den som
var 1\ sjAi bygdene ikring. Og dette galdt bAde store og smA
gardsanlegg, husmannsplassar og brukshus i skog og ut
mark - scm seterbuer, skogsstuer, utl0Crog andre brukshus.
Jamvel om dette var bygder der sagbmka (opp
gangssagene) korn lidleg i gang , blei det stort sell bygd hus
av t(l!mmerstokkar og ikkje av oppsaga t(llmmer. Men
l(l!rnmerstokkane var anten lelgd (tilhogge) t(l!mmer eHer
rundl(l!mmer. A tclgje t(l!mmeret var sApass arbeids
krevjande at deue stort seu blei bruka til hus som skulle

'1 4

haJde vinterkulda ute, dvs. bustadhus, stall, fj(lls og stab
bur. I desse nedrc bygdenc i Telemark blei t(l!mmcret
Oattelgd, og husbyggarane fekk denned slette og flate
vegger bAde ute og inne.
I dei indre bygdene i Telemark blei den ne
telgingsml'iten lite brukt. T(IImmennennene der dreiv og
magetelgde (magjelregde), og da blei t(llmmerstokken
tilhoggen i ein fin haJvrunding pA begge sider.
I dei indre bygdene var del dessutan vanleg at aIle
hus blei tekte med bj(llrkenever og tOry, men dette, meiner

Forts side 16.
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T0mmerfl0ting

Fra ingebj(Jrg Lindheim harvifdtt disse to bildenefra t(Jmmerj7(Jtinga iLindheimsvassdragel. Pd del (Jverste bildet
ser vi at karene har talt seg en kaffepause. Fra venstre sitter Ragnvald Fuglestvedl . Jakob S(Jrdalen , Bernhard
Thorsen,J(Jrgen Lindheim,LarsLindheim. llalvor Lindheim, Knut Eikenes (bare hodet). Thor S¢rdalen og Jakob
Eikenes. Han som
sitter ytterst til
h¢yre, har del jkke
lykkes dfd navnet
pd. Er det noen
om kan hjelpe
oss?
Pd det nederste
hi/del er karene i
arbeid med l¢m
merst()kkene i
elva. Navnene pi1
dem er fra ven
sire:
J¢rgen
Lindheim. Thor
S¢rdalen. lsak
Lin dheim, Lars
Lindheim . Bern
hard Thorsen og
Rag nvald Fug
lestvedt. Det Slar
en mann bak med
lys lue. Vi vetikke
hvem de l er.
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Litt mer om Tinggarden i Kil
Det er riktig som R.G . nevner i sin artikkel om
«TinggArden» at forfallet var kommet svrert langt alt i
1970-Arene. Enkehe j Kit og Sannidal ellers mente gArden
burde rives. Men sA skrev Morten Krogstad, den kjente
«synseren» nMdetgjaldt norsk byggemilj0, i «NyeBonytt»,
jeg tror det var i 1976, om Kil. Han hadde et stort, fargelagt
tosiders opps lag h vor han viste hvor fine bAde
KommunegMden og TinggMden i Kil kunne bli om de ble
skikkelig restaurert.
D e to vakreste emp ire gArdene i Krager0,
BuehholmgArden og Bi0rnegArden ved jernbanetorvet,
var en saga blott - Bi0rnegArden var ombygd totalt og
BuehholmgMden revet j 1966. Da stod TinggArden igjen
som den fineste representant for empirestilen fra 1820
Arene i hele Krager0 kommune.
NA reagerte Kuhurstyret; de ville gjeme redde den
medtatte bygningen. De nedsatte en komite h0sten 1980
som skulle arbeide med saken. Det var FridtjofThorbj0rnsen
for Sannidal Hislorielag , Anne Synn0ve Gr0nstad fra
Kulturstyret og Bj0rn Sandberg fra Berg - Krager0 Mu
seum. SAvidt jeg husker var ogsA Magna Mjelland med.
Det bie sA kn yltet kontakt med Fylkeskonservatoren, som
kom pAbe faring , og han anbefalte restaurering.
Det viste seg vanskelig A fA kj0pere til A fatte
interesse for gArden, men da sA Fylkeskonservatoren
kunne love et gunstig «IAn pA antikvarisk grunnlag»,
meldte det seg en kj0per. Arkitekt Jan Abrahamsen tegnet
ut et restaureringsforslag som ble godkjent av eier og
Fylkeskonservaloren. Det ble endel diskusjon om de to
«arkene» pA taket, som ikke hadde vrert der f0r, og det
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eg, blei godtsom ikkje brukt i Drangedal og bygdene
utover mOL sj0en. Dersom del var i bruk i tid\egare tider, sA
mAtte nok denne taklekkinga noksA lidleg vike for
spontekking . Takspon blei vanlegvis laga av lettkl0yvd
(beinkl0yvd) osp, men del hende nok ogsA al fure blei nylta
lil dette. Person leg kan eg hugse at eldre karar i Kroken
arbeidde med il kl0yve spon. Dei bmkle da ein knivskarp
reiskap (sponkniv) med handtak i hAe endar, og med denne
reiskapen k10yvde dei sponen av kubbar som var 50 - 60
em lange.
Spontaka var nok mykje meir varige enn ein
skulle tru. Etter lange godversperiodar med Slerksolvarme
kunne slike tak vere sAgisne al soil yset smelte seg inn bAde
her og der, men straks regnellok til Afaile, tetna sponen til.
Det var gode tak.
Liksom i slore delar av landet e11es kom krum
takstein (m unkestein) tidleg i bruk, og del var delte
lekkemidlel som f0rst avl0yste taksponen. I f0rste halvdel
av dette hundreMel kom det b01gjeblekk pA mange hustak.
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Slik ser Tinggarden ul na, med de to arkene patakel
endte med at eieren skulle fA sette dem opp pA baksiden av
huset. Han satte dem opp pA forsiden,
slik stAr de i dag.
Mye arbeid ble gjort med kjeller og tak, og panelin
gen ble fjernet - huset ble ikke revet ned. Og slik stod det
halvferdig i flere Ar da eieren trakk seg ut.
Det er meget prisverdig at ekteparet Ellingsen har
fu1lf0rt arbeidet og at naboen, Kommunehuset, ogsA er
restaurert. Sammen danner de to en virkelig imponerende
vakker fasade mot sj0en. Kil har ennA mange fine, gam Ie
hus som gj0r milj0et der til noe hell spesielt. Enkelte har
nok dessverre bygd om i «modernism en» i 1960-70-Arene
og har fait for fristelser til en mindre pass en de stil, men
dette lar seg f0re tilbake igjen! Herkan «IAn pAantikvarisk
grunnlag» komme til god nyne.Om noen Ar er sikkert Kil
en enda st0rre severdighet enn det li1le tettstedet er i dag!
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Bj0rn Sandberg.

Dette var eit tekkemiddel som nok vema godt om mange
hus, men som dei flesle meiner slett ikkje var vakkert.
SA lenge t0mmerbygningane var utan ytrekledning,
blei del bmkt ikkje lite lj0re som impregneringsmiddel.
Etter al ytrekledningane kom, kom ogsA oljemAlinga i
bruk, men del var a11tid raudmilling i den f0rsle lida. Etter
kvart kom del nok gulmilling og gjerne ogsA kvitmilling pA
eitt og anna hus, men mange sAg pA dette som noko
"narreskap", minnest eg ein eldre mann i Kroken sa.
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