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ARVEN
MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG
I ferd med a ga i glemmeboka ...

Ramsasen ved Lona
Mange steder i Sannidal der det for fa
generasjoner siden bodde folk, er i vare
dager i ferd med a forsvinne og ga over i
glemmeboka.
I «Arvem> vii vi framover skrive litt om
slike steder, og hvis noen har gode forslag
til plasser vi kan omtale, tar vi mer eon
gjerne imot disse.
Vi begynner denne gangen med Ramsasen, som
ligger idyllisk til j en skrabakke pa nordsida av
vannet Lona i vestre delen av bygda. Omtrent ren

over vannel, pa s0rsida av dette, ligger Londalen.
Steilt opp fra jordenc norden for Ramsasen reiser
Ram as-kollen seg, 168 llLo.h.
Det gar en fin sti Era «gamle E 18»og omractet ved
Nygard ned til RamsAsen, pa\1!stsida av RamsAskoUen.
Fra vest:. dvs. fra Bj\1!nnvik, R0sbekk og Plassen, er
det ogsa rimelig lett Afione tram Lil RamsAsen, delvis
pa en oppbygd sti, men da rna en i vare dager krysse
molorveien.
Likevel er del kanskje mesl i nteressant a ro fra
~stenden av Lona, en lUI somirolig tempo erunnagjort
pa under en halv time. Lona har selvf~lgelig i

Br,yting for 70 ar siden
Som et apropos til
arstida bringer vi
her et morsomt
hilde fra Dalsfoss
i J920-ara.

jens Pedersen
fore star br¢y
tingen med da
tidas redskap.
BUdet har vi fatt
Lane av Olga
Wasj¢.

I

uminneli ge lider vrert brukt som
fcrdselsare og fisk epla ss, og
fremdeles bru kes gamic stedsnavn
lan gs van net av eldre fo lk i
Sannid al: Eikcs10sunda, Nedre
Breidu ngcn , Hc st vik, H c st
vikh01 cn, Ropern ab ben , 0v re
Breidungen.
I vestenden av vannet 1ft en
seter som tilh0rtc L0nne.
Ramsasen er omtal t i Byg
deboka, bind 1, side 130-13!.
Navnet ska l komme av plante
navnet rams, og det har bodd folk
der i hvert faJl sidell 1700-lallel.
Ramsasen ble rydda sam plass
under Mo.
Del er varml og godt i solhel 
lingen pa Ramsasen den h0sLdagen Ivar Byno!t betrakter de s¢rgelige restene eUer nuset p(1 Ramsasen.
vi har tall oss fram til sledet. Var
Ramsasen, og del varooe skog til garden, men det var
kjentmann og infomlant pit turen , Ivar Byholt, er
Jommekjcnt i traktene her. Vi setter oss til i skrcinin
nok like vel slitsomt {i fa endene til A ffi0tes. En
«attatnrering» var a levere staker til karbidfabrikken
gcn og Jar tankene vandre bakover. Her var vclholdte
pa Tangen i Krager0. Stakene ble brukt til 11 role i
hus og fine jorder ned mot Lona. J(jrsebrertrrerne
varmen med.
grodde villig under den varme heia.
El stykke inn i van arhundre ble det nok likevel
En S0M sam tidligere l1adde reist III Arnerika, var
for tungvinl for eldre mennesker abO pA RamsAsen,
hjemme t1ere ganger, og han hjalp til it fikse pa huset
i 1920-ara.
og de sistc flyua dcrfra i 1929. Det var Olav Gautefall
Del fineste rammet i huset var stua, sam hadde
og kana Karen Maria, sam begge hadde kommel fra
T0rdal. De var i 80-arsaldercn da de forlot stedet og
lyscr0d paneling. [ andre etasje var del en rom. En
flyua til Blankenberg vcd Kilsfjorden.
sjeldenhet vcd huset var panelingen i gangen.
I vare dager er huset ramla over ende. Det
Olav og Karen Maria var besteforeldre til Rosa
Ramsas, som vi hadde et kort intervju med j forrige
skjedde for 20- 25 ar siden. Jordene rundt husene
nummer av «Arven». Olav kj0ple ogsa Bj0nnvik,
leite litt for a finne murene til
har grodd liI, og en
ulhusene. LAvebrua er fremdeles len synlig, og
naboplassen t.il R\!1sbekk. Huset pa Bj0nnvik slad
forskjellige gardsredskaper minner oss am
omtrent akkurat der «gamle E I 8» gAr i dag, bare kart
vei ~stafor R~sbekk.
virkSoml1eten som brAn tok slutt for fUndt 65 a.r
I 1920-Ara hadde de bacte hest og kuer pa
sideD.

rna

R.G.

Nye
medlemmer!
Kjenner du noen som er
inleressert i Ii bli med
Lemmer av Sannidal
Historielag, ta konlakt
med en i styret. Da vl7 del
bli ordnet.
Plogen sldrJremdeles pd jorda iike ved del nedramla husel.
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Krager~bane
Fra begynnelse til slutt
Av Olaf @verland
Jeg har skrevet en dellokalhistorie fra Sanni
dal i den senere tid, og hadde ikke tenkt a skrive
noe sa:rlig mere. Jeg /rar imidlertid kommet til at
jeg bffr skrive /itt om den sf'rgelige skyteulykken
ved LangsjfJ i 1924, men da kan det va:re naturag
a ta med hele baneanlegget med det samme.
Jeg er jf'dt U9ll sajegfikk oppleve hele an·
leggsperioden 1920-1927, apningen av Kragerf'
banen i 1927 og driften i vel 60 ar til banen ble
nedlagt 1988.
Grunnen til at jeg husker sapass mye fra an
/eggstiden er at min jar og jlere av mine onklerfikk
arbeide pajernbaneaniegget. De snakket stort sett
om dette arbeidet ndr de kom sammen, som
rimelig var. Del er pa dette grullniaget og erindrin
ger fra den tid, jeg skriver. Det finnes nok en
mellgde arkivsloff am dette, men det jar andre ta
seg av; jeg skriver am det jeg kan minnes.
Merkebekk,1994.

Planlegging av anlegget
Nar et sA stort anlegg som S0rlandsbanen skulle byg
ges. sA vet vi jo at del er en lang historie. Men delle ligger
langt tilbake i tiden. f0r min tid, sA jeg vet lite om dette.
Anleggel matte vedtas av regjering og lorting f0r del
kunne seltes i gang.
I tillegg til selve S0rlandsbanen, ble del snakket om
tlere sidelinjer. De tleste byene ville gjeme ha en side
linje, og kjempet hard I for a fa det. Noen fikk sine krav
noksA greitt, men Krager0banen hang visst i en lynn trM
f0r den ble vedlatt.
Men vi hadde en dyktig stortingsmann i Peder Rinde
fra Sannidal. Han arbeidet godt i denne saken, og del
endte med at vi fill vAt Krager0bane.

Arbeidet startet opp ca. 1920

Dette ble et stort anlegg sam holdl pa i mange ar, og
som satte sitl preg pA hcle Krager0-distriktet. De sam fikk
arbeide ber, tjente langt bedre enn f. eks. folk i jord- og
skogbruk. Det IIlAtte vrere flere bundre mann som flkk
arbeide ber. Men det var ikke nok kyndige anIeggs folk
i distri.k:tet, ~ del korn folk fra aile landers kanler. Del kom
3

ogsa en mengde svensker, og en hel del fra Gudbrands
dalen. Her var del snakk om ekte «slush og «rallare» av
beste merke, sammen med vanlige folk. Men jeg tror det
var et godt milj0, sA arbeide.t gikk sikkert bra.
Disse folkene IIlAtte og~ ha el sted aboo Del ble leid
ul busvrere pa gArdene og i andre hus. Men mesteparten
av de tilreisende bodde i brakker med plass: til 20-30
personer.
Her var del fell~ husholdning. med en fas t kokke som
slod for matstellet. Brakkene sLod pa f0lgende sleder:
Held01a, Merkebekk, Kurd0la, BMalen, Langsj0, Farsj0
(Gropedalen) og Tyvand. Om det var flere uedenfor
Tyvand, vet jeg ikke.
Det matte ogsA vrere et stort og effektivt apparal til A
lede anlegget. Del var en overingeni0r som badde sill
konlor i Kragerl!). Den f0rste tror jeg hette J0rstad. Han
.hadde ansvaret for det bele. Videre var del flere avde
lingsingeni0rer. Den ene hadde sill kontor pa Merkebekk,
og bette Skyberg. Merkebekk stasjon ble bygd f0r selve
anlegget, og det var i denne ieilighetcn avdelings
ingeni0ren bodde.
SA var del mange oppsynsmenn, som var i dagJig
kontakt med de forskjellige lag sam bestod av 5-6 mann.
Det var ogsa noen som kaltes flisgutler, som bislod
oppsynsmannen pA forskje~lig vis .
Arbeidslagene var del mange av pA hele strekningen.
med noen bundre meter mellom hvert lag.
Del var bare enkle tekniske hjelpemidler pA den tid.
De hadde f01gende redskaper: Minebor. feisel, siegge,
spell, piggbakke, krafse, trau og trilleMr, og ikke a
forglemme dynamitten. TrillebArene var store og runge
og laget av tre. De hadde bjul med jemskoning, og man
trillet pa planker. PA lilt lengre fylJinger brukte man ogsa
skinnegang og en sAkalt vagg til a frakte stenen. De st0rste
stenene 10ftet man OPP i vaggen med stubbebryter. Vag
gen ble delvis skj0vel med hfuldmakl, men det ble ogsa
brukt best som trekkraft.

Litt om det praktiske arbeidet
Anleggsarbeidet bes tod av mange slag med (jell
skjreringer, fyllinger, tunneler, broer, saml en mengde
underganger og overganger. Her badde basen ide· for
skjellige lag stor betydning, og de fleste var nok meget
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kyndige folk . Alt arbeide vaT stort sell ha<;ert pa akkord.
Men de fikk ulbetaltel vi 'SL be l ~p i forskudd pr.lime. Hvis
de gjorde det bra, fikk de i liUegg el hra euerskudd, som
det hette. Akkural pa delle puokt husker jeg mange
samtaler. H vis ellag ikke tjenLe mere enn forskuddet , var
de ille ute , og del ble liLlav el mareritL for baseD som hadde
ansvaret.
I store skjreringer ble d [ SprengL kraftige salver med
borehull pa ca. 4 meter, og med 30-40 kg dynarnitt eller
mere. Hvis en , Iik salve hIe vellykkel, var akkorden ston
sell reddet. ArheideL med en slik storsalve [ok nere dager.
F0N maue man bore 4 meter, og del var ikke gjort pa en
dag. To mann ble salt pa cn slik borejobb. Sa var del noe
som kaJtes for brenning, som beslod i al man fyrte av
smaskudd i bunnen av borebuJJet, og del ble en silkaJl
gryte . Denne hie sa fylt med dynamitLog salven var kJar.
Om vinteren nar del var svrert kaJdl, ble dynamitlen
klaken, slik at den matte Lines opp i hell vann. Dampen i
forbindclse med denne opptiningen r~rte til at mange flkk
voldsom bodeverk. Noen fa l<ille det relalivl bra, mens
andre ble belt utslall. Jeg husker far, som malte drive med
dette, matte legge seg straks ban kom fra arbeidel. Den
ul ykken som skjedde ved Langsj0 var nettopp et uhell
med en slik slOrsaJvc, men den skaljeg komrne tilbake til
senere.

Litt om originale og spesielle typer

Pa ct slikl anlegg med sa mange folk fra aJle kanter, er
del naturlig at noen skiller seg ul som originaJer eHer

fargerike personer. Bare pi! strekningen Langsj0-Merke
bekk. som jeg kjenner best til, var det en del , like:
[ Badalen var del en artig sven k smed som de kalte
G~leborg - Jonte . Han hadde r0dl helskjegg og el frykte
lig temperament, og tlet ble sagt at det gnistrellike megel
av ham som av ambolten. Han val' ikke nAdig bvis noen
klaget pa borene han hadde kvcsset. Men de basene ban
hadde mcd 11 gj0re, lot seg ikke skremme sa han visste
nok hvor langl han kunne gao Vi som var guuunger pa den
liden, boldl oss gjeme unna denne sOlia.
Sa var det en annen svenske, som var bas for et lag.
Han var en sLor og krafLig kar, som de kaJte Slor-Johan. [
mOlsetning til G0teborg-Jonte var han en stille og beskje
den mann og en glimrende arbeidsleder. Jeg bu ker del
ble snakket meget am denne Slor-loban, am alltid ta pfl
toppen nar del gjaJdt fortjenestc pa akkorden. Han var nok
en skikkelig cner.
DeL dukket ogsa 0PP en pussig kar $Om de kahe
Tjukke-Jensen . Han var ikke srerlig glad i a arbeide, og
det ble lagt merke til , sa de Ocste lag ville n~dig ha han
med pa laget. Dessuten var han en veldig storeter. Han
bodde i BMal, brakka, samrnen Oled en hel gjeng. En dag
del var kj0ltkaker til middag, opplyslc kokka at hun badde
rcgnet 6 kj01tkaker pr. mann , noe hun mente var passe.
Men delle symes Tju.k.ke-Jensen var aJtfor lite. Dc andre
ble irritenc pa denne mannen . Senere en dag skar han
like tykke skiver avosten om br~skiver , men da var
del slull., da var det over og ut. Sa vidt jeg husker matte
ban sluLte pa anleggel, og livnrerte seg som kramkar.

Her ser vi Ku rd¢Ia g(lrd J¢r den Siore Jv/linga ti l j ernvanen kom. Da vardet a.pellllled mol Toke.
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Enkelte steder ble det brukt best, og srerHg pA lengre
fyllinger og i stign inger. Endel t>¢nder stille da best og
mann til rMighet, og skaffet seg en ekstra inntekt. Men
enkelte dager tok bondenjobben selv, og korn i god kontakl
med arbeidslaget. Det ble ogsA diskuten politikk. PA den
tiden ble del foret med cellulose til bAde best og ku. Del
'Hkte de sA godt at det bendte de spiste aviser i tillegg. En
dag laget 10k 5 minlltter, kom bonden med historien om a t
ban badde foret besten om morgen en med h0y,cellulose og
aviser. Og ilesten At opp alle avisene unntatt Arbeiderbla
del, - det lA igjen. Da var del en slagferdig fyr som sa: Det
var jo ikke sA rart at han ikke ville ba Arbeiderbladet, men
Nationen, den tok han vel. Delle med Arbeiderbladet og
Nationen hadde selvsagt ikke noe med virkelighelen
gj0re.

a

Om skyteulykka i 1921
Denne tragiske ulykka skjedde 26. juli 1921 ved Lang
sj0, sam ligger omtrent midl mellom Farsj0 stasjon og
Merkebekk. Her arbeidel ellag som bestod av f0lgende :
Halvor Moen (bas), John 0verland, Per Hansen i Dalsfoss,
August Bomann og Per Hansen KjeAsen. Halvor og John
(min far) var s0sken. Per Hansen KjeAsen var fraDrangedal
og var svigers0nn til Per Hansen i Dalsfoss. Ulykken
skjedde i forbindelse med en storsalve, som ble mislykket.
Enten det var lunlen som sluknel eller andre ting er ikke
godl a si, men ladningen gikk ikke av, og ber lA problemet.
Onkel Halvor var bas for lagel, og var en robust arbeidskar
og en bandlingens mann . Han forS0kle visst a lenne pA en
gang til. Og mens han boldl pa med dette, gikk det bele i
lufta, og ulykken var et faktum . Onkel Halvor og Per
Hansen fra Dalsfoss d0de visst med en gang, mens far stod
fastkleml i steinr0Ysa. August Bomann og Per Hansen
KjeAsen kom merkelig nok uskadd fr'ct ulykka.
De ftkk bJelp fra d.e andre laga, som straks var pa plass,
og de gjorde sikkert en god jobb. Det f0rste de matte gj0re,
var a fa far 10s, og sa frakte han over til storveien pa
Kurd0lsbeia Delte tok tlere timer. Hart ble sa kjS"rt med
best til sykehuset i Krager0. En lege var visstogsa kommet
til stede. Selv om ulykken skjedde pa formiddagen, kom
ikke far fram til sykebuset f0r sent pa euermiddagen, og
tilstanden var p1'l del uvisse.
Det ble en veldig pakjcnning for de to som ovetlevde og
var uskadd, sa det gikk pA nervene 10S. Per Hansen KjeAsen
br0t belt sammen, ban tltlte rell og slett ikke pakjenningen.
August Bomann derimOI beholdt stortsettfatningen, og var

Bilder i «ARVEN» fra

Krager~banen

Det har tidligerc vrert bilder i «Arven» fra anleggstidell
pa KrageI'\'l banen. Det f¢rste var i nr. 1, 1984 og viste et
arbeidslag ved St¢ell. Neste bilde var j ill. 2, 1984 av et
arbeidslag ved Vadfoss-tunnelell. I nr. 21, 3/87 var det ogsa
et bilde av et arbeidslag ved V adfoss-tunnelen.
Er det noen av «Arven»s lesere sam har bilder fra
lane til
anleggstiden ved Krager¢-b anell sam vi kan
blade!, vil vi gjeme del.

fa
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til god hjelp. Han matte ogsa gA over heia til Dalsfoss
med del triste budskapel. Han kom f0rst til mor pa
·0verland, siden til Asborg og Marie i Dalsfoss.
Jeg var ikkebjemme da Augostkom, men antagelig
i kogen og gjette kyme sam men med min bror Trygve.
Dette ble en uhyggelig trist dag . Jeg var 10 ar den
gangen og min yngste brar, JS"rgen, bare 3 ar.
Etterat far kom pA sykehuset, ble ban taU Mnd om
av Dr. Bentzen, som visst brukle lang tid pa disse
skadene. Del ene benet var brnkket pa to steder, og det
var mange andre skader. Dr. Bentzen gjorde en utrolig
god jobb. men ban var svrert betenktmed del samme han
sa tilstanden.
F ar kom seg ulfolig fort, men han ble pa sykebusel
omtrent et halvt ar. Merkelig nok bie ban full arbeidskar
igjen, og arbeidet pa Krager0banen til den ble ferdig.
Siden arbeidet han pa Sl!}rlandsbanen fram til 1940. At
det skulle
bra eHer denne ulykka, var utenkelig for
mor, som det bele som et Guds under.
Men det var jo to som omkom. Oct ble en forferdelig
oppieveise for Marie og Asborg, som begge hadde barn.
Dette som skjedde sane sitt preg pa Dalsfoss og resten
av Farsj0bygda. Men livetmAtte jo gA videre. Begravel
sen fant sted pa samme dag for de to, kan jeg buske.
Des oten fulgte detjo mange 0konomiske problemer
med dette, som ble en stor belastning for begge famili
ene. Pa den tiden var det ingen trygdeordninger slik
som idag, og de ble stAende pa bar ·bakke.
Men pAjembanen var det beldigvis s.lik at Rikstryg
deverket kom inn i bildet elter slike ulykkestilfeller.
Bade Marie, Asborg og far fikk en liten pensjon fra
Rikstrygdeverket for resten a v Hvel Jeg tror del ble noen
bundre kroner i aret, men pa den tiden var en hundreiapp
mange penger. Denne bendelsen preget disse to enkene
og familiene dere for restell av liveL Marie var gift med
Halvor Moen og Asborg var gift rued Per Hansen.
Detvarogsaell annend0dsulykke i BMalenelars tid
senere. Det var en arbeider som ftkk en sten i bode!.
Stenen kom fra en spregning i et annet lag like ved.
Denne ulykka k,jenner jeg mindre til . Den omkomne
bette Hammerstad, og jeg tror han var fra Kammerfoss.

ga sa
sa

Broer og stasjonsbygg
Arbeidet gikk videre og nrennet seg slutten. Som
tidligere nevnl satte delle anJegget sitt preg pa bcle
distriktel pa mange mater. Dct var noell garder sam bIe
berj;:'!rt og mislel en del jord. Her vii jeg nevne Stf'a,
Kurd0la og Merkebekk. Pa Kurd01a maue man tlylle
stllebygningen, og de fikk en stor fyUing og bra ut mOl
Kurd01sbukta. P[lMerkebekk mistet de ca. halvparten
av jorda. All avstaelse av grunn \angs hele hnjen
medfS"rte erstatning etter skj0nn, og del var sikkert et
start arbeide.
Etter som tiden gikk, ble man ferdig med spesicUe
arbeider som tunneler, broer osv. Disse broene er dCl
noe spesieU med. de bar sakall hvelv som brerekon
stfuksjon. Her er del solid bandverk se. leg tenker da
srerlig pa Vadfoss -broene og Kurd0Ia-broen. Di se bro-
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Slik sJ det ut ved Vad/ oss stasjon/r(Jr jernbanen lwm. Husene til venstre er deT industribygget ligger i dag.
ene har ikkc forandrcL seg, og har ikke batt behov for
vedlikebold.
Da sa selve linjen vac klar, ble ogsa stasjons-bygnin
gene bygd pA f~lgellde sLeder: Neslandsvabl, Merkebekk
(tidligere), Farsj~, Sannidal, Vadfoss og Krager0 .
Skinneleggingen var det sisle som ble gjort. Det var et
langt og omstendeJig arbeid. Det var store mengder med
skinner som skulle til den ordimere linje, med aIle side
spor. Disse sldnnene kom med bat til Kra ger~ , sA del var
vel der de begynte Alegge.
Som en kurio itel vil jeg la med el par ling, som fAidag
vet noe om. Sannidal Sla jon star pA pAler. Del var viSSl en
bunnl0s myr akkurat der stasjonsbygningen star. Her salle
man ned tett i teumed pAler, 80m ble banket ned med en
sAkalt rambukk . Og grunnen har holdl stand hele tiden
sidell.
Nar del gjelder broen ved Kurd~la, har den en spesieJl
historic. Sl nene til denne broen ble hentet el sted ved
Tokevann, somheter N autsund. Detligger mellom Merke
bekk og Ytre Vefall . Der sprengte man ut steinen og fraktel
den med ferge til Kurd0la, og der ble den hugget til pA
samme vis som ved DaIsfossdammen ved Arhundresldftet.

Apningen i 1927
I 10pet av 7 AI ble Krager0banen ferdig ti l bmk. Apnin
gen foregikk sent pa h0slen, og fol k fra hele distriktet
dcllOk pa denne store folkefesten. Del var tettpakkel med
folk mndl he\e Krager0 stasjon . Oct er ikke sA mange som
lever i dag, som fikk oppleve delle , men noen eldre folk
husker nok dette like godt som jeg.
KOllgen og kronprinsen kom i egen kongevogn fra
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Oslo. Jeg tror logel gjorde en liten stopp pi\. aIle stasjoner.
Men pA Sannidal stasjon gikk kong n og kronprinsen av
lOget og hilste pA representanler fra Sannidal kom
muneslyre, sll.vidl jeg busker. Men del var jo i Krager0
selve Apningen foregikk . Kongen og kronprinsen opp
tradle i grA uniformer og moo floue lner. Kong Haakon
var lan g og Lynn, og et hode h0yere enn de flesle andre .
Kronprin Olav var en tettvokst, flott kar.
Jeg busker ikke sil. meget fra selve apningssere
monien, men det var mange taler av fo rskjeJlige «h0ye»
personer. Delte var nok den st{brste begivenbet som
har funnet sted i Krager0 i dette Arhundre. Det var et
enormt framskritt for hele distriktet, og det hele ble
omfattel med stor interesse.

Driften starter opp
Dagen elter den hY'ytidelige Apningen begynte trafik
ken;\ g~ sin gang. Aile stillinger av forskjellige slag som
f. eks . stasjonsmestere, baneformenn, ban evoktere ,
lokomotivf!l)rere, fyr~lere, kondukt0rer og telegrafi
Sler, var besalt. Disse jembanefoLkene kom era forskjel
lige kanter av landet, og de hadde sin bakgmnn i delle
arbeide fra f0f. Det var bare pa Neslandsvatn, Sannidal
og i Krager0 at del var vanlige stasjonsmestere. PA
Merkebekk, Farsj0 og Vadfoss var det enannen ordning .
Pa disse steder bodde baneformannen pa stasjonen med
sin fam ilie, og del var som regel kona som slod for
billettsalg, POSl og andre tjenester. Jeg tror det var
posthus paaIle slasjoner. En banefolIDann hadde ansva
relforsinavdeling,med.en banevokter under seg. Disse
kjY'rte dresin og kontrollerte linjen bAde dag og natt bele
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flret. Disse stasjonene ble leaH «Kjerring tasjoner». Til
Merkebekk kom Karoline og Ole Sannes fra Oklungcn.
Til Farsj~ korn Anders BirkAs fra Vennesla. Han var
enkemann, og bans datter Inga tok seg av stasjonen . PA
Vadfoss vetjeg ikke si.kkert, menjeg tror det var en sam
bette St~n. Pi\. Sannidal stasjon var det en som belle
Haugen. Han var der i mange ar.
Delble kj~rl bAde dagtog, nan -tog og gods tog i mange
fir, og med damplokomotiv. Disse togene ble etler bvert
avl~st av motorvogner, srerlig etter krigen . En av de f~r te
lokf~reme somjeg busker, var Henry Hansen. De eldste
kondukt¢rene jeg busker, var Fr0ysA Svendsen og Kjen
nero Spesiell busker jeg Fr0YsA, som var overkondukl~r og
en myndig mann, som n0t tor respekt. Etter som rnotor
vognene overtok mere, ble det lagel stoppesleder meUom
stasjonenc. Disse fIkk stor belydning for lokaltrafikkcn.
Stoppestedene var: Eskill, Held01a, Kurd0ia, BMalen,
Saga, Tveitereid, Kammerfoss, Kalstadbrua og Kalslad
kilen. Det utviklet seg et meget godt forhold me 110m
trafikantene og jernbanens personale. Dette gjaldt srerlig
kondukl0rene. Det var jo mange sam reiste med toget
daglig, og andre tok en bylur ganske oite. Man kan si al
det ble el spesielt god I milj0 der alle kjente alle. Jeg vii tro
mange sitter igjen med gode minner fra den tiden da
vognene rulleL
Jeg har mottaLl en Iiste over de ansatte ITa kondukt0r
Mads Olsen i Krager0. og bflper aBe er kommel med.
Kondukt~rer: Fr0ysA, Svendsen, Kjenner, Meblum. Olav
Sannes, Karl Sannes, Einar Grana, Per Peder
sen LeifDalen, Trygve Hegna, Hatand og Voje.
Lokomotivf~rere: Henry Hansen, Sand, 10r
geosen, Martin Jonassen. O. Stensrud. Harold
Nilsen, Henry Braten, Gustavsen, Rasmussen,
Hans Martinsen, O. Tovsen, Per Jonassen, Al
bert HfI)gmo, Nils Eikehaug, A. Aamli, Rolf
Bjerksetb og Lundkvist.
Stasjonsmestere I Krager~: Torgersen,
Helmsgaard, Andersen , Lien, Shager, Ander
sen, Mjfl)lund , Slien, Blomdal, Ekeland og
0ybekk.
D~suJykkerunderdriften

Kragerftbanen gar mot slutten
Sp0rsmaJcl am {j uedlegge Krager~banen var framme
i mange fir. De f0rste signaJene kom vel i 1960-70 Am.
Den 0ver te ledel en i NSB arbeidet med fl Jegge ned de
Oeste sideJinjer. Delle f0rte til sterke protester rra mange
hold. Her i Krager0distriktet ble del en endel0s diskusjon
i aviser og radio. Det kunne skrives meget om dette, men
de Oeste natevende kjenner til denne proses sen, og her er
sa lite positivt at jeg dropper videre omtale av deue.

i, f

~.
i.

1927-1988

Som f0r nevot inntraff det d0dsulykker pa
selve anleggel, og del skjedde ogsft llllder traftk: ~
ken i de ca. 60 fir.
Sa vidt jeg veL, hcndte det ikke nocn store
kala Lrofer under driften , sam Leks . tog
avsporinger eller sammeost.0t. Men det hendte
tre d0dsulykker, sornjeg husker godt, og jeg kan
ikke erindre at del var f1ere.
Den f0rste sam omkom, var banefolll1ann O.
Sannes paMerkebekk. Detle skjedde 17. februar
1946. Sannes kjfjrte dresin og ble paJcj0rt av
toget mellom Mcrkebckk og Hekl0la. Deue var
en uiorsraelig ulykke, for Sannes varen skj0no
sam IIk'Uln med god erfaring i jembanens drift.
SiUlnes kom fra Oklungen i 1927 og bodde pa
Merkehekk sta Jon . Han var en megel avholdt
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person, og en dyklig jembanemann.Ulykken gjorde et
sterkl inntrykk pI\. folk i bele distriktel.
Den andre ulykken inntraff pa planovergangen ved
Eskilt b0sten 1959. Her omkom et eldre ektepar, Marie og
J0rgen KAsa. Dekj0rtc med bit og ble PAlej0rt av togetpA
overgangen . Dette ble en komplisen sak oAr det gjaldt
arsaksforhoklet, kan jeg huske, menjcg vetikke sii mye
om dette.
Den tredje ulykkcn skjedde i Badaien 24. februar
1961, der lohan Kurd01 omkom. Kurd~l badde vrert
maskinisl pa Dalsfoss nesten beJe sin liv . Han bygde seg
bus pl\ Merkebekk etter al han ble pensjonist. Kurd01
hadde et skogsLykke i Biidalen. Dette var ban svrert
interessen i. U1ykka skjedde pi\. en planovergang under
t~mmerIcj0ring. Han var opptatt med elt cUer annel og bie
plikjsm av loget og d!l>de straks. Og dermcd var cnda en
kjem og avholdt mann borte.

Medlemm.er av Natur og Ungdom demOTtSlrene mot nedlegge/sen av
Krager¢-banen.Her ved undergangen ved SaTtflidal slasjon i 1989. Det
er antagelig denne organi asjonens !ortjeflesle at skinnegangen ble
liggende mel/om Sannidaf og Neslandsvatn. Bildet er /(lnl av VeSffl1ar.
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Man ville unders¢ke hva slags luft del var
hvor man kunne sende folk som Rinde
til Stortinget!

Del 7

Peder Eilertsen Rinde
- en ualminnelig tiltaksrik og omstridt sannid¢l
Peder Rinde (1844 - 1937) skrev sine
livserindringer i 1929. Vi gar her videre med
gjennomgangen av disse. Redaksjonen har
foretatt en forsiktig modernisering a v spr8ket,
og vi har ogsa satt til meUomtitiene.
De f~rste delene stod i nr. 40--44 og nr. 46.
Jernbane til

Krager~

og S~rlandet

Med jembane '(>0rsmatet badde vi mye strey i over 50
ar. Del begynte egentlig med et stort m~te i Krager~, hvor
landeLS fremste autoriteter pa omradet m~lte, jem
banedirekt~r Phil, Schwartz fra Drammen, o.m.fl. M~tet
ble ledet av amtmann AalI, og det gill: presist og greit. Det
merkeligste med m0tet var likevcl den store middagen
euerpa. Den ble bekostet av bergmester Dahll, Bj0m og
Murer og kostet 20 kr. for bver, $Om dengang var ub~rt pa
disse kanter. Man badde vert og oppvartere fra Oslo.
Senere har jeg vrert med i mange middager lil40-50 kr. Del
er det man kaller fnitseri og stundom drukkenskap; det
h¢rer med. mener mange.
Erdet en stor sak du vii ba fremmet, sahold en middag,
sier man. GAr det ikke moo det, sA bold en middag· til. GAr
del ikke med en trOOje middag, da er saken bapl0s. Vi holdt
nok utallige m~ter og fester omjembanesaken langs kysten
i disse 50 ventear. Vi fikk f~le, som sa ofte, at vi bor i en
utkant av amtel og mlt vente lil alle andre fAr SpisL
Vestlandsbanen, som den dengang het, stod f~rst pa
listen imange ar, men sAkom prosjektet med Bergensbanen
over h0ifjeUet opp, og det hadde dyktige talsmenn om
ikke sA pa skillingen i agitasjonen. Sa var det yAre egne folk
som viktet. Ullmann bleforslag tiUerom Bergensbanen.
Krager0representanten stemte for denne. Merkelig Dok
var de rMende i Krager0 dengang mot var bane. Den ville
jokoste mange penger, og man hadde st0lTe avsky for store
skalter dengang eno nu.
Representanten fra Arendal stemte ogsa for Ber
gen banen da ban ble smurt om munnen med en stump
jembane opp til Amli. som de sA fikk vente pa i et snes Ar.
men 10ftet hadde hatt sin virkning.
Sa var det ikke forglemme representantene fra
Kristiansand, L0vland og snekker Johannesen. Den f0rste
var formano i StortingeLS jembanekomite og tillike for
mann i vAr Vestlandsbanekomite. Han stod i Stortioget og
talte sterkt og gOOt mot Bergensbanen og for vAr bane,
men sA korn en s0ndag m 110m, og da blir man gjeme
gudelig lernt. Mandag morgen talte han like ivrig for
Bergensbanen. DeL er i like siLuasjoner karakterene pr0ves.
Min stilling var at Bergcnsbanen ingen som heIst rett
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badde til a skytes foran vAr lenge forberedte bane. Hadde
vi hatt Vestlandsbanen og Krager0banen ferdi g f~r
krigsArene, hadde utgiftene ved anlegget vrertdekket under
laigen. Vestland banen og Krager0banen ble endelig
fastslAtt i 1908, men vi mAtte vente i 20 lange Ar f~r den
kunne apnes for trnflkk. Det var andre h0iere hensyn og
per oner som matte tilgOOesees foran oss - slik er ver
dens gang!
Distriktene mAtte jo yte etter evne og nytte til anlegg
av jcmbanen. PA amLSkommunen falt et stort bel0P byor
av pa SkAt~y under davrerende forbold ca. 100.000 kr.
DeUe yutes jeg kunne vrere nok elter den oyue SkAt0Y
direkte fAr <:tv banen. Vi ffir en ov rveldende konkurranse
mot alJe YAre landbruks- og baveprodukter, men vi far
pr¢ve a ta del igjen pA fisken . Her kan da ikke innlandet
utkonkurrere oss.
Del var forslag om at SkA10y skulle bevilge 20.000
kroner til jernbanen, som ogsA flkk nertall i herreds
styret. Vi trever ennu med a betale pa deue. Jeg stemle
imot da jeg syntes det fikk vrere nok pa SkAt~y med den
store andel vi tllck av amtets bidrag.
F~lger

av jernbaneutbyggingen.

Nu hadde vi iogen jembane fAu ned til Krager0 hvis
bilene var kommeL Det tenkte man seg ikke muligheten av
for 25 {u- 'siden. Hadde man taU en av de 20 millionene
Kragerf<}banen kostet og rettet pA veien opp til opplandet,
viUe dette fAtt en god forbindelse med sj0en og byen. Men
i tungtraflkken Jean jo i.kke bilene erstatte jembanen. Det
er utrolig hvor den lette forbindelsen viI omskape for
holdene i opplandet. Man vil lettere kunne bringe sine
prOOukter til omseming eno folk i SkAt0y, f. eks. De vii
lettere fa sin fer kfisk til middag i Prestestran~ 40
kilometer opp i landet, enn folk i Kalstadkilen ved sj0en.
Det vii ikke ga mange Ar f0r folk i opplandet ikke kan
forstA hvordan folk f0r kunne leve uten jerobane og biler.
Fra DrangedaJ tok en bytur f0r like mange dager $Om nu
timer. Men pass pa, med de leue kommunikasjoner f01 
ger ikke bare det som er bra- sigarettene og silk:e
sLr0mpene og mangt annet av byskikkene vii gjerne f01ge
moo, som ikke er av del gode og slell ikke passer pa de
landlige forbold.
Bare folk ikke glemmer Abruke bena. Det er mangt
som tyder pa del; man rnA snart ha biler til setra og tuft
skip opp i fjeUet - a kommer det an pa ryggen da

Politiske forhold i 1870- og 1880-arene.
J siste balvdel av syUiArene og begynoelsen av attiArene
gikk de politiske b01ger h0it bade i storpolitikken og i
folkets brede lag. Stortinget hadde mannet sig opp og gill
b0ireregjeringen et mistilliLSvOtum i 1870 for dens stilling
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i de Illlionelle sJ)0rsmAl. Dette var ub0rt og uventer. at
vArt bondestorting torde kJandre regjeringen, bestAende
av landets fmeste og h0ieste embetsmenn, st0tlet av
feUcskongen i Stockholm, tillike konge over et dobbelt
sA stort folk.
Man kunne nesten minnes den gamle historie Era
«Uppsalating» da bonden Torgny reiste sig, slo i bordet
og sa: - Du skal holde fred, konge. VAre fedre pUllet
kongene ned i en myr nAr de ikke ville b0ie sig for
folket, sliktkan skje ogsAi yAre dager, mente Torgny, og
kongen ga sig.
Men del var som sagt ikke bare i b0idene man delte
sig. De politiske b01ger gikk h0it ikke minsl ber i YAre
bygder. Kanskje man ogsa her badde spesielt slridbare
folk.
Skat¢y representerte nrenJlest H0ire og Sannidal mest
Venstre. Jeg bar f0r nevot hvilke kampmjdler man
brukte. Bygdenc h0rte cnda sammen, sa del var feUes
slridspunkler utenom politikken. Det gjaldl dengang
som nu , bvilket parti kunne gj0re mest av sig. Lederne
i SkAt0y ville sette bedrifter i gang, skaffe folk biJlige
yarer og mere slikt. Det skulle bygges skip. og man
innb¢d til Aclanne aksjeselskap og tegne aksjer. la, slikt
mAtte vi ogsa ha, men del gjaldt Asmi mens jemet var
varml.
leg ventet ikke til at man flkk tegnet aksjer og holdt
m0ter og prekel ira sig. Nei, vi opprettet en For
bruksforening i Kill. Jeg var bestyrer og hadde SYler
10nn, 1.200 kr. om Aret, og senere 1 prosent av om
setningen. Man fikk tilbud fra en vestlending om at han
slrulle styre butikken for 2 kr. dagen. Jeg ble jo ting
mann, sa jeg kunne beller ikke styre butikken. Da det
korn til stykker. torde man ikke overlate innkj0pet av
yarer til 2-kroners mannen, sajeg skuUe fremdeles gj0re
aue innkj0p.
Forbruksforeningen gikk bra sa lenge man opp
rettboldt kontant betaling. Da man beg ynte med
forbrukskreditt, ramlet foreningene fon vekk mndt lan
deL Denne misbruk av kreditten er 0deleggende for
eOOver sunn forretning.

Sldpsbygging
Med skipsbyggingen gilck det ogsa bra. Vi bygde
billige skip og salte dem i fart. J eg forlangte og flkk 100
!cr. om Aret, uten et jijre i prosemer, for hvert skip jeg
bestyrte, men jeg badde selv sl0rst andel. Det var en
prektig industri for vArt land skipsbyggeriet dengang.
Bare heromkring Kragec0 var 15 skipsverfter.
Det fjijrste skip vi bygde, kalte vi «Bondevennen».
Det eides vesentlig av b0nder i Sannidal og Drangedal
og smAparter av de hAndverkere som arbeidet pA skipet.
Det neste skip vi bygde, kalte vi «Tborgny» etter
lagmannen. De seilte noks! bra til de La sig til A d0 og
eieme hadde faIt bra renter av sine innskudd.
«Bolldevennen» ble seiLl i senk av en klosset
engelskmanll, sam nektel a betale skaden. Jeg tok etter
anbefaliIlg en bra advokat i London, og engelskmannen
matte betale bver smitt og smwe. Folkene ftkk full
erstaOling etter oppgave. l eg erindrer en av dem oppgav
blanl annet Kingos salmebok, 2 kr.
«Thorgny» fikk en ladning h0i fra Frankrike til
Skottland, kom ut for en stonn med den h0ie dekkslasten
og d0de poi stranden.
Jstedetfor de skipene som forliste, kj0pte vi store,
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Til

Peder Rinde
-1921
I «Arven,. nr.JO (3190) trykketvi to diktfra heftet
«.Rim og leilighetsdikb av Jon K. M0rland og
Knut J. Mf1rland.
Det felgende diktet, .TiI Peder Rinde - 192h, er
skrevet av Knut J. Mf1rland.

Forstalld, eifarenhed er gyldensmykker
som vindes kan ved lang og aktsom arbeidsdag.
Hr. Rinde, jeg vii f/Jllske dig lillykke,
du disse smykkerfestel pt'i dig har.
For ut av dette er del at du taler
til fo lket vart som snarl skat ga til valg.
Hva gj¢r det, du partipolitisk daler ?
Du star med frih edsfan en i din hand.
Den var du ff/Jdt til, awen har den Mret.
Og du den grep i ung begeistringskraft.
Du Julgtes av en trofast fri hedsskare,
de jleste dette liv hal' nu forladt.
Du svevet h¢it, du svevet vidt og tenge.
Del syntes som om fan en var forladt.
Som frihedsgl¢d fra dine Jf/Jdeegne,
i partikjevlets malstrf/Jm var gatt tap t.
Dog Rinde 'lei, du har nok intet mistet
av frihedsidealer pt'i dill vei.
Skj¢nt tvangs- og trangsynsander ofte fri stet,
jeg husker enda Kiellandssaken, jeg.
Velkommell hjem, til vare kjen te strande.
Endnu vi hilser dig som frihedsfolk,
og lrojast skat del gamle merke stallde,
~trods diktaturer, mllltvang, Jorbudspost.
utenlandskc skip. I lltlandet solgte man sine seilskip rimelig
og gikk over til damp. Her hos oss hadde vi vanskeliger for
Asamle de store kapitaler om matte til.
PA skip verftel hadde vi el snes mann. L0Jmen var
dengang 24 ¢re timen, 10 timers arbeidsdag, miudre for
jauere. Nu er betalingen forMndverkere fern ganger sa star
pr. time, men man far ikke hverken mereller bedre arbeid nu
for den femdabbelte betaling. Det merkeligste var kan kj e
at forbo]det me110m arbeidcr og arbeidsgiver var langl bedre
enn nu og arbeideme var mer tilfreds enn nu.

Hvor mye kostet det aleve?

Det var slett ikke billig a leve dengang. Bf0dkornel,
rugen, var ofle oppe i 24 kr. 10nnen. Man fikk kanskje lilt
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lui for 60-70 ar siden.
Signe Torsdal og Ingebjf/Jrg Lindheim Jortalte
til 7. klassinger ved Sannidal ungdomsskole.
Forberedelsene tilog feiringen av jul i «gamle <lager)}
var temaet da Signe Torsdai og Ingebj~rg Lindheim var
invitert til klasse 7B ved Sannidai ungdom skole en ukes
tid f~r jul. KJassen hadde bakl kaker som ble servert de to
damene, og del hele bie el par «kosetimer» bade for
elevene og de to invilerte.
Vi matte pr¢ve ALenke oss en tid uten str¢m og ulen
vann inne. Som ofleSl var det mange unger j huset, og i
«skumringstimen» og utover kvelden for1alte de eldste for
de yngste.
Svarte j ulaften var bakedag. 20 br~ var vaulig asteike;
elterpa ble j ulekake. vprterkake og hvetekake gjort terdig
i varmen euer br0da.
LiUe julaften kulle alle bade, og da var del mye vann
som skulle vanne '. Dessuten byttaman ba1rnen i sengene.
Julaften gjorde de reint i kj0kken og kammers; stua Va!
ferdiggj orl f~r. Treet ble pynta, men ungene ftkk ikke se
del fpr seinere. PAjuletreet var det levende Iys.
J ulega vene var mest klrer. De ble strikka og sydd ferdig
inovember. Mendelsom varmestgpyafA, varsk0yter, ski
og staver.
Det var ingen gudstjeneste pajulaflen, men l.julcdag
skulle alle til kirken. Fram til ] 3. dag jul (6. januar) var det
mange juletrefester ga pfl.
Bade Signe og Ingebjprg skr¢t veldig av mpdrene sine.
Mora i busel mal1ekunne all, og bun var bestandig bjemme.
Hun laga sylte, ribbe og blodppl e, hun vaska og skura, og
bun hun bakte, strikka og sydde, for Anevne noe.
I forbindelse med jula var del mye spill og sang.
F~lgende tre vers, visstnok skrevelav 10tgenMoe, aug de
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svakere kaffe og mindre tobakk og slett ikke sigaretter 
dette nutidens merke p~ bpiere levestandard.

Klededraklen for kvinnene var billigere, enda man nu
klipper av bade nedenfra og ovenfra ~ man neppe skjuler
sin n0kenhet. El par kvinnesko kOSLel 4-5 kronerog varte
i 3-4 ar. Nu rna man l.1a tyske skomedfran ke breier, som
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alltid hjemme hos Signe Torsdal pajulaflen. Hun sang den
ogsa for 7B denne dagen:

Til dell gamle, simple stuen
vi! min tanke gjerne gd.
Ilden spraker h¢yt pd gruen,
r¢ken stiger lett og bitt.
Og del gamlefttrubord
hviu er skure! all av mor.
Gulvet sopet er lil feslen,
str¢dd med brisk /or lJimmelgjesten.
Godt jeg minnes all som lzendte
pd den kjlue julekveld.
Lysene som Jaster tente
og del blanke kobberstell.
Hjertet synlig var og bl¢tt
sang en f reiser var oss f¢dt,
og jeg tenkte bal< de vegger
i en stall de Herren legger.
Og var juLegr¢tell ferdig,
og vi satt nmdt dekket bordo
reiste f ar seg opp og verdig
leste h¢yt av Herrens ord.
Og jeg syntes at jeg sa
lyse stjerner fra det bltJ.
A jeg tenkte ganske mere
skarens fred og tere were.

Ref.

yarer like mange rnaneder som f0r at. Tidene forandres, og
vi meddem.
Jeg var lilt dristig; jeg badde skjpsparter for 70.
80.000 kroner, alt lAnt prival. Jeg hadde bra kreditt~ man
~ mig Ian endog fra fremmede bygder. Del gjorde
kanskje og~ Doe at jeg alltid betalte 5 prosent mens
sparebankene betalte 4 prosent.
El rM viI jeg gjeme gi unge mennesker: Vrer akkural i
peogesaker. Hardu lovetl'lbetalepl'len be temtdag, mfldu
holde det, selvom du skailAne pAen annen plass. Lyuikke
til de russiske ideerom A10pe fradin gjeld og overf0re den
pa andre. Noen rna jo tape, enlen del er en spare bank du
0deJegger eUer det er pri val gjeld du vrir deg fra. i£rligbel
yarer lengsl, sa de gamle.
Gardsbruk varnu detjeg badde be llysllil, og jeg fikk.
denne tilfredsstiJt, som jeg senefe skal fortelle lin om.
Ingen bar del [orresten hardere nu enn b0ndene og dem
som skalleve sammen mcd dern av bondearbeid.
Forts. i oeste Dummer.
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Tur til Notodden i 1906 eller 1907

Dellnefiokken med ungdomfra Sannidal skulle i 1906
eller 1907 pd tur Iii Notodden, og det var en sa stor
begivenhet at de tok en tur tilfotog rafen i Krager¢ for a ta
et bilde. Vi ser if¢rste rekke fra venstre: Andrea Abraharn
sen gift Kilane, Karen Tangen gift Lindheim, lngeborg
Hegland gift Nesland, Hakon Nyhus, reist til Amerika.
I annen rekkefra venstre: Knut Eikehaug, lnga Humle

stad gift Eikehaug, Ola Hegland, Knut Rinde, reist til
Amerika.
I tredje rekke fra venstre: Halvor Lindheim, Anne
Eikehaug gift Holt, Borghild Nyhus gift L¢nner¢d. Halvor
Humlestad Tangen. Bildel har vi fatt lane av Asbj¢rg
Humlestad Jensen. Det er tatt hos fotograf 1nga Ivers,
Krager¢.

Uten gaver
stopper «Arven»!

50 . V.R., Oslo 200. E.H.0 ., Skien lOO.J.V ., do. 100.
A B.T., Helle 100. P. N., Drangeda1 100. AJ., Skat~y
100. 0.1., New York 200. S.B., Sannidal 100. H. G.,
do. 100. E. og G.A., do. 100. L. H.B ., do. 100. I.W .,
do. 100. B.H., do. 50. J.T. , do. 100. B.T., 0deg. Verk
50. T.N. , Larvik 100. M.G., Jomfruland 100. K.H.,
Stokke 400. T.S., Gjerstad 150. K.G.H., He1le 100.
M .B ., Odnes 100. M. og E.K., Krager~ 200. S.B ..
do. 100. P.R., Skien 100. G.A. , Kristiansand 100.
O.E ., Oslo 50. D.H., Sannidal 100. E.D. , do. 100.
J.P.1., do. 50. LT., do. 100. N.S., do. 100. O.W., do.
200. B.L. , do. 200. E.M.E .. do. 80. R.K., do. 50. T.S.,
Oslo 200. C. R., do. 150. E.A , SS1ndeled 100. AO.G.,
do. 100. A.N., Krager~ 50. H. og J.S. , do. 100. R.K. ,
do. 100. P.O.P., do. 100. I.F., do. 100. J.G. , do. 100.
0 .D.,Langesund 200. E.B. , Neslandsvaln 100. M. V.
Oslo 200. S.S., Sannidal50. AS., do. 100. K.S., do.
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Men «A rven» kommer ikke til stoppe
m.ed det !¢rste, for gavene har str(!Jmmet inn
siden forrige nummer:
1. og O.P., Rykkin 100. O.N.J., Sannidal 50.
AL.A. , do. 50. A.M., do. 150. K.B., do. 50. P.B., do.
l OO. M.B. , do.lOO. O.F. , do. lOO. S. ogB.O., do. lOO.
G.G., do. 100. P.T.S., do. 100. B.H., do. 100. K.H.,
do. 100. E.K.S. , do. 100. T.M. Helle 100.
K.D., Sannidall OO. A.B. , do. 50. K.L., do. 100.
A.B., do. 100. AG.L., d . 100. R.H., do. 200. W.J. ,
do. 100. O.L., do. tOO. E.L., Nodeland 100. H.H.,
Akland 100. RH., Lange und 100. A.W .T., Stathelle
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Arsberetning
for Sannidal Historielag 1995
Styret har i 1995 beslAtt av: formann Ragnar A.
Gr0nasen, nestforrnann Reidun Heldal, sekretrer Signe
TorsdaJ, kasserer Anne Synn0ve Gr0nstad, styremedlem
Lars Jacob Moe og fonnann i Bygdetunkomiteen Ole
Wast01.
r 1995 ble det holdt 9 styrem0ter der 49 saker ble
behandlet. Medlemstallel i Historielaget har holdt seg
stabilt mndt 460.
PA ru-sm0tet 16. mars viste fonnannen lysbilder fra
Bygdeumel. J forbindelse med omtaIen av oppsettingen av
R0sbekkstua, fikk Johannes WAsj0 overrak.l el fat for Sill
arbeid pA Bygdetunet gjennom mange fir. Samme kveld ble
Fridtjof Thorbj0msen utnevnt til Sannidal Historielags
(fedje reresmedlem. Han bar v;ert en drivende kraft i Ia o et

imanp~

0

Den 7. mai var 150 mennesker til stooe i samfunns
buset da historielaget markerte 50-arsjubilrel for frigj0rin
gen i 1945. Fridljof Thorbj0msen, Magne Kurd01 Olav
Tveitereid, lngebj0rg Lin<iheim, Ester Skarvang. Maren
Nicolaysen, HAkon Br0dsj0 og Torkell A. Tande fortalte
om ulike sider ved tida fra 1940 til 1945 i Sannidal.
Den 30. mai var Historielaget ved styret vert for 16
amerikanere, en familie fra Wisconsin. Dc var etterkom
mere cUer Jacob Paulsen Hegland og Ragnhild Terjersdauer
L0nne som utvandret til Amerika i 1853. Vi stod for
omvisning p~ Bygdetunet og bevertning pA Bedehuset.
Sogneprest Reindal viste ameriJeanerne rundl i kirken.
Sammen med Ungdomslagel var Historielaget 27. j uni
med pA el arrangement pA Bygdelunet i forbindelse med
kommunens Barnekulturdager. Oppslutningen om delte
arrangementet var dessverre sv;ert lilen.
Den 19. august var mndt 20 personer, som aUe hadde
vrert sentraIe i oppsettingen av R0sbekkslua pA Bygdetu
net, samJet til fest i Hegland huset. Det ble en svrert
hyggelig tilstelning, som ogsA markerte at del mesle nA er
p~ plass pli Sannidal Bygdetun.
Arets h0stm0te ble arrangert i samfunnshuset 28. sep
tember, denne gang i samarbeid med Sannidal menighets
rAd. Temaet var kirkens lOOO-arsjubileum, og hovedakt0r
var sangeren S ondre Bratland ira Vinje. Han lOk forsamlin
gen med pa en bistoriskreise gjennom vAt kristne san o 
tradisjon et program ban badde katt «NAt klokkune gje:e
dur». Det var ogsA et interessant foredrag denne kvelden.
«Fra boy til kirke» var tittelen pa res. leap. i Bamble, Arne
Lunds innlegg.
Historielaget ved ave Bertelsen deltok i 10petav vinle
ren i den kommunale komitren som forberedte feiringen av
frigj0rin gsjubileet i bele kommunen .
Historielaget ved styret arbeidcr med mange ling i 10pet
av el Ar. En goddel kommer ikke fram i en Arsberetning. Vi
skat likevel ikke unnlate llevne aIle henvendelsene lagel
fAr fra fjem og n;er om sleklsswrstru1\. Reidun Heldal bar
baH el stort arbeid med delle i 1995, og alav Tveitereid har

a
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tatt 'eg av flere norskamerikanere pa bes0k i bygda. 'Dette
arbeidet skaffer Historielagel mye goodwill. Dessuten
jobber laget akti vt i den kommunaIe komi teen som steller
med dataregistrering av slekts- og lokalhistorie.
Fire ganger i 1995 bar Historielaget gitt pengegaver til
formAl styret bar ment del var naturlig engasjere seg i:
10.000 kroner til 2. byggetrinn ved Berg - Krager0 Mu
seum, 2.000 kroner til utstyr i Sannidal samfunn hus,
2.500 kroner til mikrofilmlese- og kopieringsapparat ved
Krager0 Bibliotek og 2.000 kroner til Telemark Historie
lag til utgivelse av en tor bok om Telemarks historie pa
1600-tallet.

a

Meldingsbladet ~ArveD»
Hi torielagel ga ut tre nummer ogsa i 1995, aile basert
pafrivillige gaverog kommunens kulturmidler. Nr. 44,45
og 46 inneholdt 52 sider lokalhistorie inkludert flere
interessante bilder, spesielt fra okkupasjonsAra 194~
1945.
Di se wrget for at den 15. argangen kom ut: Oddvar
Tobiassen, Fridljof Tborbjl1lt1lsen og Ragnar Gr0naSen i
redaksjonskomiteen, kontakunann Olav Arvid Wasj0 og
kasserer Liv Gr0nAsen.
De sl0rSle artiklene var disse: Restaureringsprisen til
Rinde gArd i 1994, Sanllidal ungdornsskoles fS?lrjulsfest
for de eldre i bygda. Peder Eilertsen Rinde (del 5 og 6),
Varetransport til Kil og Drangedal omkring Arhundre
skiftet (2), T0mmert10ting i Lindheimsvassdraget, Mil
org i Krager!1Sdistriktet(de12 og 3), «Budstikken» advarte
om arbeidsmobiliseringen av norsk ungdom i 1944, Frid
yof Thorbj~rnsen ble Historielagets tredje reresmed1em,
Om Dalsfoss f0rst i dette flrhundret, Inntrykk fra Kra o ef0
skj;ergArden 191 5 - 1945, Minner fra aprildagene 1940,
Jordbruk og skogbruk ved Kanunerfosselva, Innvieisen
av R0sbekkslua pli B ygdetunet, En husmannsplass i San
nidal, Frigj0ringsjubilret beh0rig feiret i HistorielageL
Strandstedet Kill, Sondre Bratland og Arne Lund mar
Historielagets b0st
kerte Kirkens lOOO-flrsjubileum
m0te, PAjakt etter r0ttene, am tida fra 1807 til 1814.

pa

Bygdetunet
Ferdiggj0ringen og innreiingen av R0sbekkstua var
det viktigste som ble gjort pfI Bygdetullet i 1995. Med
dette Jean Historielagel sette (forel~pig?) sluttstrek for
utbyggingen av tunet.
Bygdetullkomiteen bar bestAtt av leder Ole Wast01,
Asmund Mostad, Lars Moen, Tor Was10l, Alf Bakken,
Kjellfrid Enggrav og Karl Nyland.
De st~rste arrangementene pA Bygdetunet i 1995 var
17. mai -feiringen og Grautfesten. Som vanlig bar grupper
og enkeltpersoner vrert inn om og sett pA husene og sam
lingene.
Vask og vanlig vedlikehold ble foretatt, og en del
gjen stander bar blitt registrert av fagsekretreren ved Berg
- Krager0 Moseum . Del lOtale antaIl registrerte gjenstan
der ved Bygdetunet er n kommet opp i 579.
I 1995 ble en ny. oppdatert brosjyre for BygdetUIlet
lagel. Den , kat gi oss ekstra «rekiame» i 1996.
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F01gende gayer ble giU til Bygdetunet i 1995: lOaleu
slol, spyrlbekken, bekken. spis bekken. urinflaske, sine
brett, lUlekopp, bry tpurnpe og klysterapparat fra Holtane
Sanitets[orening ved Henny Tisj0, jerngryte fra Nil Heim
dal, skjone av fallskjermduk fra Alfred Eikehaug, vegg
Leppe (rude) fra Ragnhild Wasj{iS, striepose til strikket0Y,
puteogplIIevar fra Ruth Holt, sruiebelg fraHans L0nner0ds
arvinger ved J0rgen Torsdal, foto i ramme fra avdukingen
av 1940-45-bautaen ved kicken fra Krager0 Sparebank,
h0Y- og melvekt fra Sveinung Sollid,jakke tiljaktbruk fra
Aud og Bjame Lien, framskap fra Tone og Aslak Lofl
haug, 10sningsleppe, balmmadrass, og 3 bjemmevevde
filleryer fra Signe Torsdal, sengeteppe, 2 dynetrekk,
vaneppe, 2 gardinkapper, putevar, overlaken, yeske
(<<leie» ), slrikke-l0y, sokkelegg, bandarbeidskurv, karder,
vase, brett og medisinflaske fra Ester Skarvang, flettet
kurv fra Else Dobbe Jensen, et par handstrikkede wl
str0mperfralngeborg Skarvang, fillerye, skein, brodersaks,
fingerb0l, brillehus og briller era Ingebj0rg Lindbeim,
syltekrukke fra Karen M0rskar Lien.
I forbindelse med apningen av R0sbekkstua kom ogsA
disse sakene inn, uten at giveren er kjent: jerngryte pa tre
bein, gorojem, kaffetro med rull, bellespenne og gips
krukke.
Sannidal Historielag 0Dsker pa del hjerteligste a takke
aIle som bar engasjert seg i arbeidet van i 1995, vcd gi
gavenil Bygdetunet, ved f6k:nomisk :i st0tte «Arven», ved
am0te opp pa lagets arrangemenler, ved aj obbe for oss pa
en eiler annen mate og ved Abjelpe skolene med a fa yngre
mennesker interessert i kullurarven.
Signe Torsdal
sekreuer

Ragnar A. GrIJnasen
formann

Historielagets
arsIn0te 1996
viI bli holdt i

Sannidal
samfunnshus
torsdag 28. mars
kl.18.30.

Uten gaver - - 
Forts.fra side 11
100. H.B., do. 100. K E., do. 100. K.N., do. 100. P.S. ,
do. 50. I. ogL.S.,do. 100. H.F.,do. lOO. A.L., do. 100.
K.L., do. 100. RH., do. 50. J.S., Helle 100. K.W.,
do. 100. N.T.• Krager!i5 100. AW., do. 50. H.M., do.
200. Aa.T., do. 100. S.K., do. 100. J.P., do. 50. R og
T .R., do. 50. M.M., Vikersund 100. S.M., Kongsberg
100. T.T., Drangedal 100. P .E., Skien 150. I.M.H.,
Sannidal 70. RN., do. 50. E .M., do. 100. P.T., do.
200. E.W.,do. 100. KL.,do.50.p.s., Helle 100. P.E.,
Tolvsr~d lOO.I.K,Kongsberg 100. LB.. Hosie 100.
0.0., Krager0 50. M.B., do. 100. O.K., ?o. 100.
F.L., do. 100. E.A, do. 100.0.0 ., do. 100. A.S., do.
200. O.F., Arendal 50. L.S ., Stathelle 100. O.L.,
NesIandsvatn 70. G.G., do. 100. B.H., Skien 100. TJ.,
Vikersund 100. B.S., SkArer 100. 1.0., Srumidal 100. P.
I.M.V., do. 100. W.W., do. 100.
I.S ., Balestrand 100. VD., SannidallOO. AE.S., do.
100. E.B., do. 100. M.K., do. 100. A.K., do. 100. A.J.J., do.
100. T.H.,do. 100. M.E., do. 100. P.Aa., do. tOO. A.N.W.,
do. 200. J.D., do. 200. G.E., Stathelle 100. K.H., Stavem
l OO.N.N., ? 100. A.R., Eidanger 100. Aa. M.L., Sandefjord
100. T.Aa, Borgestad 100.1.F., Sundebru 100. LA., Tj0me
100. B.E., Krager0 50. J.T., do. 100. K.S., do. 100.
E .R., Revetal lOO. K.P.O., Heistad 100. A.E.,Sannidal.
50. L.S., Sem 50. ?L., Helle 100. TL, do. 100. J.B., B0
100. E.A., Kongshavn 100. O.L., lCrager0 100. M.K., do.
100. A.S ., do. 100. JA, do. 100. G.M.. do. 100.
T.D., Oslo 150. B.L., Kr.sand 100. H.H., Marnardal
100. I.S., Porsgrunn 100. L.H., do. 100. T.K., Lunde 100.
S.S., Helle 50. A.S., Sannidall 00. T.L.D., Krager0 100.
T.B., do. 100. AJ .,Kr.sand 150. H.S., Skjelsvik 100. A.L.,
NesIandsvatn 100. B.S., a 10100. L.J.M., Sannidall00.
A.B ., do.lOO. E.L., do. 50. R.B., do. 50. E.M.T., do. 100.
J.K..do.lOO. K.H.,do. 100.P.W., do.lOO.P.A.E.,do.100.
J.K.V., do. 200. G.B., Helle 50. o.A., Krager0 100.
H.M.L. , Rasta 100. K.M., Stavanger 100. H.H., Flisa 100.
AW., Oslo 100. R.G., Tor~lOO . M. og H.L., Sannidal
100. H.K.T., do. 150. A. L., Heistad 200. J.L., Kr.sand
100. K. R., Krager0 100. S.R.G., do. 100. K.0.. Stathelle
100. B.T., Froland 100. S. og M. K., NesIandsvam 100.
M.T., Grimstad 100. J.T., Oslo 100. 0.J., Helle 50. A.S.,
Sannidal 200. E.W., do. 100. K.K., do. 100. K.H., do. 100.
M.G., Krager0 50. 1.M.T., do. 100. E.H., Kleppe 100.
rAs., Ris0r 100. T.G., Sande 100. M.W.E., Oslo 100.

P.g.a. framskJ¢vet· trykkingslid mIme gavelista
avsluttes allerede 8.jaflluzr. Vi kommer tilbake med
de som betaler utover vin leren, i neSle flummer.

Vel mrjJtt!
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En vise digtet ved Va/os
Sliberianlegg i aret 1889
pa

1Vestmar en gang 19S0·talJet sto denne visen
pit trykk, og historien om den vsr sa interessant at vi vO
gjengi den her i Arven:

Tidlig i b0st hadde «Vestmar» el kort innlegg av en
Bamble-mann som euerlyste den sflkaile «Vadfos-visa»,
sam var slcrevel av den svenske rallaren Bergstr¢rn under
anleggel av sliperianlegget pa Vadfoss. En tid etter kunne
fru Olga Knutsen fra Skiensund gjengi en del vcrs av visa.
Men del skulle snart vise seg at del ikke var aile versene.
Gunnar Pedersen fra Havna korn Doen dager eUer med en
vise pa hele 17 verso Og sa korn Tborbj0m Eikhaugen fra
Kroken med bele 19 vers (nedtegnet etter bukommelsen),
og da trodde vi sikkert at mAlet var full!. Men nei. Ak
kural da vi skulle seue opp de 19 vers, korn Kristian
Blankenberg fra Kammetfoss med en sirlig nedtegnet vise
pa 21 vers t Blankenberg forteller at visa i si tid var skrevet
ned av Karl Aatangen, 80m sel v hadde arbeid ved anlegget.
PA grunn av de tre foreJiggende gjengivelser som tiJdels
avviker noksA rnye, gjeDlar vi nedenfor 21 vers:

Ved Krager¢ i sommer der var det liv og lyst
og derjor viZjeg anslaa en tone i mitt bryst
vifriske ere aile mand
og glade at vi rfEkke kan
det norske brodeifolket en tro og hjelpsom hand.
Som store pyramider f rabriker reiser sig
og i det haarde jjelle! vi baner oss en vei,
thi i vor sjel er kraft og mod,
og viljen den er sterk og god.
derfo r de haarde jjelde maa legges for vaar fod.
Ja nfErmer man sig Vafos, ja der er liv og sang
f ra jjeldet og fra tomten vi h¢rer staalets klang.
Vi t¢rrer sveden av vort kind
og smileI' af en kj¢lig vind
som trenger sig fra haver igjennom dalen ind.
Og i en gyslig hede vi treller dag for dag
medells bonden rundl i bygden tager alt med ro og mag.
Den norske bonden gjerrig er
og brcendevinsjlasken har han kjcer,
del har vi/aat erfare den tiden vi var her.
Dog all hvad vifo rtjener skal nakketyven ha,
og fdr han del alt sammen. saa er det vel og bra.
Saa gjeng han paa sin gamie vis
og kj¢ber sig for billig pris
lidt aquavit og pot¢l og lever som en gris.
14

Naar l¢rdagskvelden kommer, vi gaar til staden inn.
De lcengselsjulde piger de venter vennen sin,
de m¢ter !zan med aaben favn
og stammer frem vort cedle navn
og i en hast jorsvinder at smame, n¢d og savn.
Naar vi har sagt de skj¢nne et ¢mt og tllng! jarvel,
til indkvarter vi velger del Oplandske hotel.
Enjlaske ¢l vi henter op
som styrke kan VOl' &reue krop,
dertil vifoo lidt spise, og demled er det stop.
Det hender undertiden vi kommer paa en kn.nt,
vi drikker og vi synger og det gaar ret galant,
men snart vi gribes aj en haand,
med 8m vi ser det gule baand,
vi kjender ¢ieblikkelig den tykke plageaand.
Vi sp¢rger wuJerdanig om han ei gir pardon,
men svaret Z¢d tilbage nd skal du paa station.
Nei han gj¢r ingen lang protest,
vij¢lger maa det tykke best,
Naa skal vi overnatte udi en m¢rk arrest.
Opi den usle hule vi kasles som en !lund.
thi disse glubske !lIve ei under os en blund.
fa vi skat plages til vdr d¢d,
bestandig lide suit og n¢d,
thi mange misunder as det dag lige br¢d.
Naa r klokken 10 er slagen vi skal for rettenfrem,
den lange politimester er ingen menskeven.
Likfanden selv han stirrer paa
vi anne syndere sam man.
,ned hovedverk og pine for skranken h¢velig staa.
Og Poppe selv fremtrceder indfor sin ¢verste
if¢rt polisens kZceder som lovens tjenere.
Han siger dette usle svin
igaar var fu ld af brfEndevin;
fra rendestenjeg drag ham ifyldearresten indo

Og saa paa aaben gade han gjorde rent opst¢i 
med stadens unge darner han gjorde riktig sk¢i.
De anhold( mig som politi
at denne subjeJ..,1 skulde bli
paa stedet arresterl for fyll og svineri.
Den lange poii(imesrer han nu opreiser sig
08 i sin store vrede han nesten sluger mig.
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I forbindelse med diktet vedr~reDde anlegget av sliperiet i Vadfoss tar vi med dette biJdet, som
vi bar fatt lane av Aron Lindquist. Det er tatt ca. 1910. Det store bygget til h~yre pa bildet er
t~rkehuset, og det var nok en av de f~rste industrielle arbeidsplasser for kvinner ber i distriktet.
Det f~rste driftsaret ved Vafos 8rug var i 1891, og da var produksjonen 3406 tonne
Tremasseballene ble kj~rt rued hest til Strand og Krager~, og fraktprisen var henholdsvis kr. 1,10
og 3.15 pro tonne Etter bvert som produksjonen ~kte, ble denne tremassekj~riDgen med hest
uholdbar, og i 1910 ble det bygd taubane fra Vadfos Brug tillasteplassen pa Strand.
Han tordner frem med haarde ord
somjeg ei tror paa vaares jo rd
er lovelig at bruge ved ret/ens h¢ie bord.
Og for den stakkars arbeidsmann er ingen reft at faa en mulkl av tjuge A:roner vi her ilegges maa,
og hvis han ei betale kan,
saa set han ina paa br¢d og vana.
Del er din l¢nn for trel/dom, du stakkers arbeidsmann.

..

Og naar dll ikke lengre kan trelle fo r dilt br¢d.
ditl liv da maaforkortes med kuide, suit og n¢d.
En aarlig pem10n dll eifaar.
dll leve maa de siSle aar
all under navn av legslem i meget usle kaar.

Men lykkelig undertiden en simpel mann dog er,
sin pige han omjavller som han hal' hjertelig kjcer.
Med elskerinnen paa sin fang
aft under violinens k!ang
han synger glad og munter den hele dagen lang.
15

Min vise maa jeg sLutte. den ellers blir !orlang.
Jeg ¢nsker at den synges rum/10m i Norges land.
la, syng saa himlen lyuer til
og smukke piger samles til
ved sangens munlre toner og ved musikkells spill.
Min vise har jeg digtel paa Norges sloltejjeld,
del var i juni maaned en deilig sommer/eveld.
leg toner fant i vim/ens sus
og ifra Kammerfossens bms 
Nu vi! jeg gaa til staden og rage mig en ntS.
Som gamle «Kal med bUw» jeg vet en mand saa graa.
der ind i Kalstadkilen jeg ser han Llle staa.
Paa veien gaar han nart og dag,
en trofast fjener i sift fa/?
men ofie maa han gj¢re ef ekstra sparketag.
HUTTa for vo r beslyrer og hele vorl befal.
hurra for alle sammen og for hver kropp og sjet.
Bn borger er i Norge fri o
se!vslendig glad og lykkelig.
men stakkars arbeidsmannen lI1aa gaa i s/mwi.
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«Til seters» i J920-ara
De LObi/dene pel define

sida har vi ltlfll (IV
Olga Wasj¢. De er!ra
el skuespiff fram!¢rt
pa Gimle for rtmdt 70
dr sidell. Jellterle
I

pa

del ¢ver.vte bildel er
Aasta Dr¢ivoldsmo
I. v.

og Ingebj¢rg
Knudsen Vi ser lIoen
fille klllisser i bak
gmrmell. E,. def noen
sam vet floe mer om

delle? Kjenller /loen
navnene pa de syv
guttelle
under?

pel bildel

Sats og trykk: Kragero Aksidenstrykkeri A.s

