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«Forankring fryder»

Kulturminnearet - fokus pa
postveien gjennom Sanni al
Mi Ij0verndepartementet og
Kulturdepartementet har tatt
initiativet til« Kulturminnea.ret
1997 » .
Departementene vii vrere
aktive deltakere, men det er
f0rst og fremst museene og de
frivilligeorganisasjonene med
kulturminnevern som form al
som er tiltenkt en avgj0rende
rolle nar det gjelder gjennom
f0ringen.
Malet med «kulturminne
aret» er a skape nrerhet til de
kuIturminneverdier som finnes
i lokalsamfunnet, slik at de kan
oppleves som det de er:

En feiles kulturskatt vi
aile kan glede oss over og
Fint o{l{lhYRd hru {lel Post veien vest for Lindtjenndalen. TreforsterkninRene under
bidra til a hegne om. Interhrua er f!Jort i var tid {lX a. t¢mm erkj¢rinR·
essen skal vekkes for gamle kulturminner pa
sjonalt plan blir «kulturminnestafetten » et hoved
lokalt niva. Et kulturminne blir defi nert som aile
arrangement i kulturminnearet. Det blir en landsom
spor etter menneskelig liv og virke opp gjennom
fattende aksjon som skal skape blest omkring kultur
tidene, i form av bosetting, bygninger, fart¢y,
minnevernet. Dette er en reise fra Finnmark i nord til
gjenstander og kulturlandskap, bade pa land og
svenskegrensa i SN, der aile hendelser og arrange
i havet.
menter i forbindelse med «stafetten», vi Iha et kuItur
Kulturminndiret ble offisieIt apnet j Alesund 15 .
januar, med milj0vernminister ThorbjNn Berntsen
og kulturminister Turid Birkeland til stede. Pa na

politisk siktemal. «Stafetten » langs kysten skal gjen
nomf0res av en rekke ulike fart0yer som skal frakte
ei skipskiste fylt med de enkelte kommunenes «kul
turminner» pa papir, og levere denne til de ansvorlige

1 _ _ _ __

_

myndigheter i Oslo ved «stafettens» av
slutni ng.
Gjcnnom 1997 sk al Riksan ti kv aren
samarbeide med en lang rekk e lokale kon
laktpersoner for a oppfy lle kulturminne
arets mal. I Krager0 har kultursj ef Haral d
Bothner taU initiati vet ti l a opprette en
komite der f01gellde insti tusjoner og lag er
represe ntert i till egg til kulturkontoret i
kommunen: Berg - Krager0 Museum,
Krager0 og Skat¢y Historie1ag , Levangs
hei a Ve l, Kulturko miteen og Sannidal
Histori elag og Bygdelun. Denne komiteen
har aJlerede pekl ul tre ho vedmal for sat
singen i Krager¢ ko mmu ne i ku llllrmi nne
!iret:
1. Dybedalsg ruva: - ei apati ttgruve bak
Bedehuse l i L0kka i Krager0. Dette er
en severdighet midt i byen som kan
flpnes for folk mee! beskjedne inngrep.
2. Den optiske te legrafen : - et prosjekt i
Port0r. Den optiske telegra fen var el
signalsyslem lan gs kysten som ble tatt
i bruk i 1ROS/0911 nder Napoleonskrigen.
3. Postveien i Sann idal: - Dette er rester
eUef Vesllandske hovedvei, en av fl ere
stamveier som ble bygd j landet pa
slllltcn av 1600-lall t. Det var opprel
telsen av postvesenel i 1647 som hadde
gjon disse vejene n0dvendige. Denne
veien var i bruk i over 200 ar. Tra
seen for post v ien gje nnom Sannidal er bare
delvis bevart: veifaret og oppbygging med stein
pa kantene kan sees her og der; likesa godt
bevarte brukar flere steeter. Stolpekar til telegraf
stolper finnes det mange av, til dels veldig godt
bevart.

Historielagets
arsm0te 1997
vii bli holdt i
Sannidal samfunnshus

tirsdag 18. mars
kl. 18.30
Vel m¢ttf
2

lltn fJ tiSkt ltlt raJ
En slik op fisk relegra(val' de! som sto i Port¢r.
Gamle veier er en viktig del av v ~ r kuIturarv, og i
kulturminndret er del derfor naturlig a fokusere pa dette
viktige min net sam ligger der «midt iblant oss», men
som heller fa er klar over. Slikt kulturminnevern som vi
her legger opp til , bidrartil at vi aile faren «plattform» til
a oppleve yare omgivelser fra.
Vi vii konsentrere oss om strekningen fra Lindtjenn
til Lindtjenndalen og fy lkesgre nsa: hru kar, steinopp
byggi nger, telegrafstalpekar og gam Ie hoplasser rna tas
yare pi! og gis opplysninger om, slik at fllik ka n lrere noe
om den gamle ve ien og fa en st0rre opplevelse nar de
ferdes der.
R.C .
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Kulturprisvinner i Krager0 kommune for 1996:

Ragnar Gr¢nasen 
formannen i Sannidal Historielag
Pa en storstilt ku ltu raften pa ViDa Berg
land den 27. november 1996 ble det for 10.
gang deft ut kulturpris i Krager~ kommune,
og en stolt ordf~rer, Magnar Kalseth, var glad
for at han kunne gi den til en sambygding.
Ordf0reren sa i sin tale til prisvinneren: - Arets
kulturprisvinner har lagt ned et stort arbeid for ata yare pa
ku Iturarven og fellesskapet. Han er en representant for
ordtaket:«Kjenner du ikke fortiden, kan du ikke plan
legge framtiden». Han er en kunnskapsrik person, Ragnar
Gr0nasen. Han er en av drivkreftene bak Bygdetunet og
Sannidal Historielag. Han er ogsa en av iJdsjelene bak den
tradisjonsrike «Bygdetundagen». Det er en opplevelse a
fa vrere med pa en sli k dag. De tte er en dag aJle b0r fa
oppleve en gang i Ii vet. Gr0nasen er lrerer, og han under
viser blant annet i lokalhistorie pa ungdomsskolen. Det er
ingen tilfeldighet at sa mange unge velger lokalhistorie
som valgfag , sa ordf0reren. Han kom ogsa inn pa I-l istorie
lagets meldingsblad, «Arven», som er inne i sin 16.
argang. Der sitter selvf01gelig Ragnar Gr0nasen i
redaksjonskomiteen , sa ordf0reren og overrakte kultur
prisen som er pa 5000 kroner og et dipl om.
Fra San nidal Historielag hilste Anne Synn0ve Gr0n

Ordl¢rerM(1f!,nar Kafs elh ()vermkle kuflurprisen lif ROf!,nar
Gr¢ncisen ()R takket ham/Dr d el viktif!,e kuflumrh eidel /7(1/1
ulretter i Sannidol.
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Raf!,nar Gr¢n cise n fikk dif7f()/l1 Of!, hfol1l sl er OR l7loliRe
./fJrtjelite f!,()dord ; anffdnillf!, or al h(1l1/ikk kufllllprisfll .

stad og sa bl. a. f0lgende: - Vi i Sannidal blir ikke
historiel0se sa lenge vi har Ragnar bl ant o<;s.
Sa kom seks av Ragnar Gr0nasens elever plutse lig inn
i salen , og de var kledd i stilige klerr fra tidligere perioder.
De leste opp et hy Idni ngsdi kt som en hi Isen fra kolJeger og
elever ved Sannidal ungdomsskole . (Diktet er skrevet av
Trygve Moe og gjengitt pa siste side)
I sin takketale sa Ragnar bl ant annet: - Er det rmte n
blir glad i slike elever. med henblikk pi! diktoppl ese rne
Dette er et 0yeblikk jeg aldri kommer til a glemme
Og han sa videre: -Jeg vi I mi nne dere pa at det adri \e
Sannidal Hist orielag, ikke er noe en manns foretnk . Vi er
mange i Historie laget. og vi har mange gode hlelpere. La
meg ta et eksempel. Da vi skulle ha ,'!rets «BygdelundQg ».
ringte vi til 51 personer. Aile sa jn. bortsett fra en. som
hadde en meget god grunn til asi nei. Det er imidlertid el
gode 8 hli verdsatt for det en gj0r. Det il ta yare pa de lokale
tradisjonene er viktigere enn noen gang «Fort ida mil fyll e
seilene pi! den ,kuta som skal fremov er».
De andre som fikk priser denne kve lden. \ar: Jane
Boddy fikk Handverkerprisen for sine ve\mheider. og
Veslem0y og Tor AI f J0rgensen fi kk reslilUreri ng sprise ll
for arbeidet med Vill a Bergland.
O . T.
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Arsberetning
for Sannidal Historielag i 1996
Styret har i 1996 bestatt av:
Formann Ragnar A. Gronascn,
nestformann Reid un Heldal,
kasserer Anne Synnove Gronstad,
sekretrer Marit Snoas,
styremedlem Lars Jacob Moe og
formann i Bygdetunkamiteen Ole Wastol.
Dessuten har f0lgende varamenn m0tt en eller flere
ganger pa styrem0tene: Knut M. Skarvang, I var Olse n
ag Inger Kristine Bratland.
, J996 ble det haldt 8 styrem0ter der 42 saker ble
bchandlet. Medlemstallet er na 465.
Pa arsm0tet 28. mars kaserte Hakon Finstad i velkjent
sti l a m var nrere fartid ved hjelp av lysbilder av annanser
fra avisene f0rst i dette arhundret. Ellers gikk Signe
Torsdal ut av styret elter en arrekke med aktiv innsats i
Historielaget. Sam takk fikk hun averrakt en rosemalt
bolle med innskrift fra laget.
Pil Historielagets h0stfest 22. oktober var haved
em net Te le markskanalen med batene ag livet der. Kan
se rvatar ved Fylkesmuseet i Skien, Tar Kjeti l Gardasen,
var interessa nt faredragshalder. Den musikalske under
ha ldningen stad Sannidalsgruppa «Tanehjulveerket» far ,
med fengende rytrner.
Historiel aget fikk vinteren 19961aget en talerstal til
Samfun nshuset. T rygve Wreen var mester far denne .
19. nove mber var llislorielaget ved R. Gr0nasen og
L. J. M Ie arrang0r av et m0te der representanter far de
fo ren inger som siden 1980 har halt ansvaret far 17. mai
arrn ngem entet i bygda, var ti I stede. Bakgrunnen for
rn0te[ var at Historielaget de siste ara har fau flere
hen ve n del ~er fra forskjeJlige foreninger am at disse 0n
sker a tre ut av ordningen. M~Het munnet ut i et 0nske om
at foreld rene til elevene pa ta kl assetrinn ved Sannidal
barneska le, tar ave r arran gementet fra og med 1998.
Delle blir det tall stilling til vinteren 1997 .
Historielaget er ved farma nnen ag nestformannen
fremdeles med i utvalget for EDB-registrering av slekts
og lokalhistorie i Krage r0, og dessuten tar Reidun Heldal
seg hvert ar av en mengde henvendelser om ulike slekts
sp0rsmal med tilknytning til Sannidal.
To prasjekter ligger fo r tida «pa is» i Historielaget:
stedsnavninnsamlingen ag en ordni ng av arkivet i Kil.
Et fa taarki v er nae vi kunne 0nske ass, ag her kan kanskje

Nye medlemmer!

~
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Kje""er du noell som er interesserf i i1 bli
medlemmer av Sallliidal Historielag, fa
kontakt med ell i styret. Da vii det bli
ordllet.

datateknikken veere oss til hjelp i farholdsvis nrer framtid .
I forbindelse med Kullu rminnearet er en kommunal
komite etablert, og formannen i Historielaget er represen
tert her.

Meldingsbladet «Arven»
kom ut med to nummer i 1996, sam vanlig basert pa
frivi II ige ·gaver ag kammunens kulturmidler. Nr. 47 og 48
inneholdt 32 sider lokalhistorie inkludert en god del bilder.
Dette var den 16. argangen, og redaksjonskomiteen bestod
av OddvarTobiassen , Fridtj a fTh orbj 0rnsen , RagnarGr0n
asen og kasserer Liv Gr0nasen.
De st0rste artiklene var disse: Ramsasen ved Lona,
Krage r0 banen fra begynnelse til slutt , Peder Eilertsen
Rinde (deJene 7 ag 8), lui for 60-70 ar siden , Arsberet
ning for 1995, En vise digtet ved vafos Sliberianiegg i aret
1889, Historielaget - grunnfjellet i Sannidal, God stem
nin g pa veJlykket Bygdetundag, Inn erst i Kj01ebr0nd, Pa
crui se i Te lemarkskanalen . De sma og daglige ting i var
histarie, Fra Sannidal sanitetsfarenings tidlige ar, Fallig
hjemmel R0 nningen .

Pa Bygdetunet
var det tre stare arrangement i 1996: 17. mai-tilstelningen,
Grautfesten ag Bygdetundagen.
Far at flest mulig av bygdas innbyggere skulle fa
anledning til a se inne i den nyoppsalle R0sbekkstua, ble
denne holdt apen pa etter middagen ) 7. mai mens arrange
mentet pa Bygdetu net fant sted. En mengde mennesker var
innom .
Pa Grautfesten 10. august var Historielaget aktivt med
og holdt «apne hus » i pausa. Folk kunne fa se inne i
R¢sbekkstu a, Dabbedalstua ag Heglandshusel. For f0rste
gang var en slik inngang inkludert i billellen til festen, ag
dette viste seg a vrere en vellykket ordning.
Arets Bygdetundag matte avlyses i mai p.g.a. slyrt
regno Imidlertid var vreret stralende da «aktive , gamle
dager» gjenappstod for femte ga ng den 28. august. 50
bygdefolk s0rget for a gi de gadt og veil 00 elevene og
lrerern e fra San nid al ungdamsska le et inn blikk i eldre
tiders samfunns- ag arbeids liv.
I juni var ti I sa mmen 105 skolebarn pa bes¢k pa
Bygdetunet. Fagsekret reren ved Berg - Krager0 Museum
stad for delle.
valgfaggruppa i lokalhistarie pa ungdomsskolen til
bringer hver h0st, agsa i 1996, 4- 6 timer pa Bygdetunet
med farskjellige opplegg.
De nye bygdetunbrasjyrene har i 10pet av aret blitt lagt
ut pa «strategiske » steder i kammunen. Delte er agsa med
pa a spre kunnskap om Bygdetunet.
Inger Kristine Bratl and har representert Sannidal Byg
detun pa et seminar/arbeidsm¢te i B0 7. ag 8. oktaber.
Delle dreide seg om nye museums- ag tilskuddsordninger
som skal tre i kraft fra 1997. Del kom fram man ge interes
sante ta nker sam ble diskuterl pa et av yare styrem0ler.
En 10rdag i september farelak en ivrig dugnadsgjeng
tjeering av aile bygningene pa tunel. Dessuten er aile
vinduene i Heglandshuset ag Dabbedalstua blitt malt . J
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Denne form iddagen er det mange
som setter pris paf
For andre gang arrangerte San nidal ungdoms
skole f\ilrjulsfest forde eldre i bygda. At det var fredag
13., var det ingen som brydde seg om denne formid
dagen i desember i ~j or. De Ire attende-kl assene
inviterte til f\ilrjulstreff for de som hjelper skolen pa
Bygdetundagene anneth vert ar. Dessuten var elev
enes besteforeldre eller andre eldre venner in nbudt.
Rundt 50 personer m\iltte fram i gymsalen.
Ragnar Gr\ilnasen ledet tilstelningen, etter atelever
fra hver av de lre klassene hadde tatt imot i d\ilra og
\ilnsket velkommen og presentert elevene fra scenen.
Fire sketsjer ble framf\ilrt:
«Jernban ekafien » med Kristin , Nina Elisabeth og
Rune fra 8C, «lErlighet varer lengst» med Marianne,
Silje og Elin fra 8C, «Buss/uren» med Arild , Thomas
og Per Kenneth fra 8A og en selvlaget sketsj om en
vaktmester pa en ungdomsskole med Christian, Kje
til, Kari, Erik og Ingv ild fra 8A. Fortellingen om
Marte Svennerud, «lite no' knussel» , ble Jest opp av
Havard, Johanne, Dag Rune og Siv fra 8B.
Det var all sang med flere av de kjente og kjrere
julesangene bade f\ilr og eUer pausa mens Andreas fra
8B spilte piano. Mer sang og musikk stod noen av
elevene for. Anne Mette, Irene og Inger Helene ffa 8A
framf\ilrte «Barne¢vne», og Jenny og Vero nika fra 8A
forterket med Mia fra 9A sang og spil te «/ can '[ help
myself» og «Tea rs in heaven».
I ti\lcgg til dette hadde Andreas og Ingvild fra 8B
forberedt seg pa aintervjue en av de tilstedev rerende,
Ingebj\ilrg Lindheim . Dette bl e et artig innslag, mest
om julefeiring i «gamle dager».
Dessuten ble det vist lysbilder fra de n siste
Bygdetundagen, i august i fjor. Det var mange som
ti Ilegg Ii I delle har del seJvf01gei ig ogsa v<erl gjort en god
del vanlig vedlikeh old sa rheid.
Fagsekret<eren ved Berg - Krager0 Mu seum har ogsa
i 1996 drevel registrering av gjenstandene pa Bygdetunet.
Tot alt er na 693 gjenstander ferdi gregis trert.
I Bygdetunkomiteen salt disse i 1996: lederOle Wast01 ,
Asmund Moslad, Lars Moen , Tor Wast01, Kjell frid Eng
gray , Ka ri Nyland og Johannes Wasj0 .
ok en gang vii Sannidal Historielag takke ail e so m
har st0ttet arbeidet vart , enlen 0konomisk eller ved II v<e re
st011espillere pa arrangementene. S<erlig viI vi framheve
den sv<ert positi ve innstillingen som de impliserte I
Bygdetundagen viser.
Marit Snfjas
sekret<er
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Ragnar A. G nmasen
formann

kjente seg igjen i hyggelige omgivelser pa Bygdetu
net, bade elever og akt\ilrer.
I pausa serverte eJevene gr\ilt, saft, kaker og kaffe ,
og praten gik k li vlig rundt hordene. Mange av elev 
ene var svrert spente pa forh and pa hvordan det skulle
bli a sitte spredt blant gjestene. De fleste ble nok
positivt overrasket.
Det bl e ogsa gjennomf\ilrt en utlodning som
innbrakte en god del penger. Overskuddet herfra skal
ga til Kirkcns N\ildhjelp.
Mange av de eldre som var t)J stede, hadde mye
positivt a si om tiltaket. Dette hadde de gledet seg til;
ja, det var fakti sk flere bade lege- og tannlege-timer
som ble utsatt denne dagen I
Hovedmal et med arrangementet, i tillegg til a
gj\ilre «gj engjeld» for i nnsatsen pa Bygdetundagen,er
a vrere med pa a bygge bro over generasjonene. Vi er
ikke i tvil om at denne formiddagen i sa mate var
vellykket l
Ref.

Gaver til «Arven»
I (jora rets siste utgave av bladel hr0t vi
med en «tradi sjon». Vi la ikke inn en
postgiroblankett slik vi ailli d har gjort f¢r
jul. Derfor har det hell er ik ke kommet inn
sce rlig mange gavene denne gangen. Dette
betyr at vi i 1996 har fatt atskillig fcerre
kroner inn e nn tidl igere ar. Redaksjonen har
imidlertid fatt en del henvendclser anga
ende den manglende innbetal ingsblanketten,
sa det er nok mange som har hatt pengene
«klar».Vi haper pa god oppslutni ng om
postgiroen var denn e gangen. Det er helt
n¢dvendig for at vi skal kunne fortsette
utgivel sene av bladet.
Pa forhand takk!
Ogsa hjertelig takk fordette : K.S ., Skien
50. a.w., Sannidal 100. J. F., Sun debru
100. H.S., Skj e lsvik 100. L.K .H .. Pors
grunn 50. K.H .S ., S¢ndeled 120. A.R.J. ,
New York 300. O.L., Ri s¢r 100. A.H .J.,
Jomfruland 100. R. G. , Tor¢d 100. M. T .,
Sannidal 100. R. K., Krager¢ 100.
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Seilskuter og skipsbyggerier
i indre
Ki sfjorden
At det har v:ert bygd bater i Kil og langs
Kilsfjorden langt tilbake i tiden , er det vel ingen
tvil om, for etter at hollendrene pa 1500-tallet
begynte a se ile langs s!Zlrlands-kysten for a handle
trelast, ble ogsa b!Zlndene og befolkningen her i
Jandet in teressert i skipsbygging.
1 f!Zllge Bygdeboken for Sannidal og Skat!Zly,
bind 3, har del v:ert drevet med skipsbygging i
Kils~iorden helt siden 1693. Da ble det pa Fr!Zlvik
bygd blant annet en bat pa ca. 470 regi stertonn
med navnet «Sl. Johannes» forreder Isak Hansen,
og i 1694 ble «Maria» bygd pa Fr!Zlvik for samme
reder.
I krigsarcne 1807-14 ble del krise for skips
farten som for sa meget annet. Pengevesenel kom
i uorden, og tilf!Zlrsel en tillandel ble stengt. Etter
1814 var del lite frem gang de f!Zlrste arene. F¢rsl
etter 1820 begynle del abl i oppsving.

Verven i Kil
I Kil Hi verven ved «Samuels», som er mel10m
Tinggarden og Sal Lhutangen, og her ble den f!2lrste
baten bygd i 1832 . Det var «Maren Johanne» pa 17.5
les ter, og den neste som ble bygd, var «Solid» pa 7,5

Under en opprydding i arkivet i tidli
gere Kommunegarden i Kil kom man
over en kladdebok som var skrevet av
AlfJohnsen (1835-1930) j 1926 pa opp
fordring av bygdebok-komiteen. Han
kom til Sk3t~y i 1858 for a vrere med pa
byggingen av SkatJJy kirke. Alf Johnsen
kom fra RisJJr og hadde der jobbet ved
nere skipsverft og lrert seg tegning og
bygging av seilskuter, og han har tegnet
noen av de skutene som er bygget i Kils
fjorden i tiden 1860- 1890.
Noe av det Air J ohnsen har nedtegnet
i kladdeboken, er brukt'i bygdeboka,
men mye er ikke brukt, og vi skal prJJve
a referere noe av det i «Arven».
Han har ogsa noen inter essante kom
mentarer angaeDde byggingen av SkatJJY
kirke. Det kan leses pa side 11 i dette Dr.

lester, i 1839. Reder for dis se to batene var John
Abrahamsen, Kil.
Den nes te baLen som vi kan se er bygd i Kil, er
«Tvende Br!2ldrc» pa J 99 reg isterto nn i 1844. Den
ble bygd av Th . Pedersen for John Abrahamsen.
F\ilrer var Nils Thorbj\ilrnsen m.fl. Den forliste i
Nordsj!2len i 1882. Aile mann kom vekk.
DeLtok 13 ar til neste M t var klar i Kil. Det var
bark «Charles Norkott» . Den var pa 394 registertonn
og var ferdig i 1857, bygd av Th . Pedersen for John

a vcrI' et fi ll t stedfor h\,!?g ing. Det enesle som skapte
vanskeli!?heler, varden korte avstanden til land pCI den andre siden. De matte hengef orskiellige [rosser po hiltene som skulle
hremse pofarlen.
I K if lil verven i dette omradet (som pilen viser) som ser ut til
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Abrahamsen.
F0rer var Ellef
Klausen Bur0y ,
med f1ere. Den
forsvant i Nord
atlanteren om
kring 1880 pa
reise fra Eng
land til Canada .
I 1863 ble
bark « Karl Tot
ti» pa407 regis
tertonn bygd av
Th . Pedersen
med John Abra
hamsen som
reder. F0rer var
Abr. Abraham 
sen med flere.
De t
b le
bygd fem bater
ti I ved verven i
Kil.
D ette
kommer
vi
tlbake til i et S[;k sa det ut pa en verv nar del var bYRging ; gUllg . De begrnle med el skjefell sam hIe kledd
sen ere num oppfra bunnen av. Del var ikke nlye av f aste illslallasjoner sam skulle lil llC/I" de bygde skip pa
mer.
denne tiden. Derfar er del ikke //lye (1 se pO- de s(edene .lOIn hal' Vlert brukl som skipsverver. Vi

F. Th.

vet ikke /zvor de ffe bVRRel er pabegynl, elier hvor stort del er. Bildet er talll av Vestmar.

Sannid¢l fikk
kulturprisen i
Nome kommune
Torbj¢rn Nygard fra Sannidal er av
Nome kommune hedret med kulturprisen for
1996 for sitt arbeide innen alpinmilj¢et i
Lunde, hvor han blant annet er mannen bak
verdensmesteren i utfor, Atle Ska rda!. Tor
bj¢rn Nygard har bodd i Lunde i ove r 30 ar,
der han har v<ert l<erer ved den tekn is ke fag
skolen, pa mekanikerlinja. !Ian har hytte ved
Kilsfjord en , og der har han ogsa hatt sin fine ,
selvbygde bat Iiggende om sommere n.
Torbj0rn har bestandig vi st st or iv er og
innsats i det han har deltatt i, og det har blant
annet f¢rt til at han er blitt norges mester i
speedway. J de senere arene har han dessverre
blitt rammet av sykdom, men nar du treffer pa
ham, kan du enna se at han lyser av pagangs
mot og innsatsvilje.

Vi gratule rer Torbj¢m /lied klll 
turprisen!
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/-If r er To rhj¢rn N1 Rlird (1. 1'.) sa l11J11eJ1l7l ed ,{r<e /-I(I/1sel1 Will hall hlldde
mange klm /w rr(lIlser mOl 1711 slieedvmr-hollelle i 1950-- 6U-I/I"elle
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Man ville unders¢ke hva sLags luft det var
hvor man kunne sende f olk som Rinde
til Sfortinget!

Del 9

Peder Ei lertsen Rind e
en ualminnelig tiltaksrik og omstridt sannid¢l
Peder Rinde (1 844-1937) skrev sine
livserindringer i 1929. Her fortsetter
gjennomgangen av disse. Vi har foretatt en
forsiktig modernise ring av spraket, og vi bar
satt til mellomtitlene. De tidligere delene bar
statt i nr. 40-44 og 4(r-48.
Sprakstrid og fanatiske «malmenn»
Med m5lsaken kom jeg ogsa tidlig i herori ng. Far holdt
som fo r nevn! Vi njes blad «Dolen» fra det kom ut.leg var
da 10-12 ar; min ovrige lesning i skolen var
Pontoppi dans forklaring, som vi mattel::ere utenat uten at
vi skj0nte innholdet. De f1este av datidens l::erere forstod
kanskje like lite av den, sa det hIe den en0yede som skulIe
lede de hlinde. Oet r0pet lite veil hos dem som forordnet
denne fo rklaring som barnehok; heri er vel det store fl ertall
av l::erere enige na. Vinje skrev sa folk elig og forstaelig;
han fr0s og sultet, som sa alt for mange av yare beste genier
har mattet gjore. Henri k Wergeland deJte samme skjebne
og mat te fii stotte av felleskongens personlige kasse. Te nk
hvor pinlig dette malte v::ere; han ble mistenkt og heskyldt
for a bli 10nnet av kongen for a stolte hans interesser. Som
man forst ar, var dette uberettiget nar man minnes
Wergelands kamp for 17. mai, st ikk imot kong Carl Joh ans
onsker.
Ivar Aasen, delle vart lands fineste sprak0re , tusIet
landet rundt og la oret ti I vart lands dialekter, hvorav vi skal
ha n::e rpa hundre i antal!. Det m3\f0ret han fikk i stand, er
n::ermest bygdemalet i ovre Telemark. Oer har man
landets fineste bygdedialekt, synes jeg, men likevel har
man ingen rett til med voId og makt a patvinge denne som
bokmal for hele landet. Denne malform som man vii
patvinge hele det norske folk, er intet gammelt norsk; d~t
er som nevnt laget. Her i amtet far man et besynderllg
tilfelle elter gjeldende lov. Hver kommune velger en
ordf0rer, og disse sam let utgj0r amtstinget, som har en
s.tor makt ogsa i det spraklige. Hovin , Rau land m.tl. med
800- 1000 mennesker har samme innflytelse i amtstinget
som de nedre bygder med sine 8-1 0000 mennesker. For
hadde disse sma bygder hare halve stemmer i amtstinget.
Oa man forandret loven angaende dette punkt, gay man de
sma kommuner hel stem me , men man glemte samtidig a
gi de storre bygder 2-3 stemmer. Det var den tid man
praktiserte sparsomhet i offentlig stel!. Slik gar det til at
man her i amtet tvinger frem malavgj0relser. Her er lkke
en fjerdepart av folket her i amtet som taler landsmalet, og
end·a f::erre er det som skriver del. Oisse Jandsmalstyranner
er f1inke folk.
Skatoy regnes med blant malbygdene fordi man her har
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SprakSlriden kunne opp{attes som en strid mellom den
«dannede » hnnann OR honden.

ti lI att bruken av Blix 's vakre sa lmer, men her er vel neppe
mer enn ti malkl0vere. Disse ma lmennene utmerker seg
ikke ved respekt for andres meninger.
Del er vel ti ar siden jeg sa en av ordf0ferne der oppe
skrev om mine meninger om malsaken: «Han gjeng i
bornd0mme». Etter den firehundrearige forhindel sen
med Danmark kan man nok forsta at dette hadde innfly
telse pa sprakfonnen, for vi hadde felles bokmal med
Danmark. Talespraket derimot ble lite pavirket av for
bindelsen.
Vi hadde frem gjennom tiden, likedan som na, enkelte
mindre kloke embetsmenn som sokte a misbruke sin
stilling mot den voksende nasjonalf0lelsen. Nar en mann
kom til presten og forlangte gutten sin d0pt Olav, ble han
bedt om a v::ere sa god a innskrive ham for Ole istedet; det
var det eneste relte navn. Sorenskrivere gjorde vr0vl med
panteattestene i lignende retning. Sa kom det til Stortinget
i 1885 £lere foresti llinger om dette . nemlig fra Tr0ndelag,
og Stortinget faltet den beslutning at den nye mal form
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Kil skole, varen 1947. Her ser vi aile de som gikk pa skolen i Kil i klassene fra 1.-7 .: I f\?lrste rekke fra venstre sitter:Thorvald Kristensen, Tor Kri stian Fjellheim, Hans
J\?lrgen Rinde, Liv Einertsen, Grethe Wehus, Ema Wiik, Margot Moen, Elfrid Torsdal, Helene Holt, Elly Nilsen, Gunnar Halvorsen, Helge Carlsten, Halvard Kristiansen, Bj\?lm
Sanum og Tor Rinde . I annen rekke fra venstre: Tor Erling L\?lnne, Asbj\?lm Holt, Jens Lund, Lars Therkelsen, Einar Harry Gundersen, Gerd Thorsen, Torunn Dobbe, Marit
Markusen, Else Solli, Kari Refsalen, Karin Johanne 8n1ten, Berit Sveinungsen, Ruth Hansen, Torun Nyland, Tora Marie Stenersen, Torun Fjellstad, Anne Johanne Andersen,
Annbj\?lrg Kristiansen , Tore Kjelsas og Erling Sundb\?l. I tredje rekke fra venstre: Asbj\?lm Solum, Reidar Markussen, Oskar Johansen, leerer Halvor Gjerde, Karin Thorsen,
Ragnhild Sundb\?l, Ingrid Solli, Edith Thorsen, Astrid Dobbe, Borgny Heimdal, Karen Sofie Sunde, Amhild Sveinungsen, Sissi Romnes Ellingsen, Jon Kjell Sn\?las, Ame 8osvik,
~ Arvid Sn\?las, Svein Mjelland, Per Age 8ratvannsdal og Frank Nygard. I fjerde rekke fra venstre: OddvarTobiassen, Sveinun& Lindheim, Jessi Lindheim, 8j\?lrg Malmhaug, Olaug
< Steene, Liv Gjerde, Reidun L\?lnne, Tor Strand, Kiire Solum, 0ystein Wehus og leerer Karen Dobbe. I femte rekke fra venstre: Age Johnsen, 0yvind Wang, John Sunde, Per Wehus,
~ Dagtinn Holt, Aslak Rinde, Ivar Eriksen og Ragnar Solum.

Kirkebygger og
AIr Johnsens erl
Under den pa side 6 omtalte oppryddingen i
Kommunegarden i Kil kom vi blant annet over en
del papirer som rna ha tilhJlrt Bygdebok-komih~en
for Sannidal og Sk3tJly. Spesielt en kladde-bok
med stive permer var interessant. Den var fJlrl j
pennen av Alf Johnsen i 1926. Ran var da 91 ar
og kunne fortelle mye om skipsbygging her i
distriktet soru han hadde deltatt i. Han kom hit i
1858 for it vrere rued pa oppfJlringen av Skat0y
kirke. Han fortsatte som kODstruktJlr og skips
bygger, blant annet ved vervene i KiI, Lyngdalen,
Frevik, Lia og Litangen. Vi gjengir her et utdrag
av hans egne Dotaler.

Alf Johnsen (1835-1930)
Han er oppri nnel ig fra Ri, 0r, og han skriver:

«Trekk av levnedslfib».
(I henhoId til· anmodning fra Bygdebokkomiteen i
Sannidal og Skat0y .)
Jeg kom i 1852 lil konsu I Prebensen pa ski bsverftet
Sundet ved Ris0 r.
I april 1855 kom jeg til Herr M01bak ved 0ren ved
S0ndel dstr0mmen pa skibsverftet der. Her bygget vi tre
ski be. M01bak gikk konkurs. Jeg kom til Fin0en august
1857. Her J~rte jeg konstruktion hos Skibsbygmester
Jacob Bentsen Rolfsen . Kranen. He r bygget vi en star
skonnertbrigg. Men nu gikk ogsa denne reder konkurs.
Skihsbyggingen hlev meget inn skrenket , men jeg l~rle
hu sbygging pa denne tiden .
F0r 1858 var undertegnede i Ris0rdistriktet , men da
konjunkturene gjorde at skibshyggeri et matte slutte, gikk
jeg i gang med a t0mre huser i Ris0 r. Me n pa h0sten fikk
jeg brev ffa Halvof Kristensen Borteid om jeg ville
ko mrne hen til Skat0y og deltage i hygging av en kirke.
Herti I kom jeg I . oktoher 1858 . Da var ki rken pabegy nt
med tre stokkeh0yder. I 10pet av 5- 6 maneder var ki rke
huset oppe, taket pa og tarnet oppe . Tamarheidet hIe
utf0rte av mester Bj0rguIfsen og unde rtegnede . T0mmer
menn var: HaIvor og Anders Madsen St0le , Ole M0rk
vik, Fossing og Nils Larsen Korsmarka, SkatQly . Klaus
Nilsen BraatQl var formann i komi teen for kirkehygg
ingen. Ilan had de et skip pa stahelen pa Braat0 , og han
fikk meg hen at arbeide rundhol.lern e. Det var sist i mars
1859.
03 jeg var Ferdig her, kom jeg til Stoppedalen og
t0m ret opp et hus og innredet det til melkehod m. m.
Deretter fi kk Halv or Borteid og jeg hele johhen med
a !egge gallerigulvene i kirken. He rved tj ente vi en liten
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dagl0nn. Skat0y kirke hIe bygget av uts0kte furu
materialer. De stolrene so m h~rer taket var noen veIdige
tr~r der hlev innkjQlpt av Halvor BraatQl. Aile vinduene
hIe arbeidet av Gunder ]0rgensen vestre 0degard , s0nn
av J0rgen Ashj0rnsen . Snekker Isaksen hadde det meste
arheidel innend 0rs, saledes det meste av det store gulvet ,
aile de store huer pa hjel kene. ail e kirkestoler. Halvcir
lJ orteid ogjeg haddeendel gulv . Isaksen hadde akkord pa
prekestol og alter, men det var privat.
Takstenen til kirken var noksa uheldig hestilt. For
rnannen i hyggek omitee n Cl aus NiIsen Braat0 hadde bla
sten pa sine uthuser, som hadd e v~rt sa utmerket. Han
bestilte hl ii sten , men den viste seg sa darlig at den om
noen ar matte hyttes ut.
Da kirken skulle males innvendig tilradde maler
mesteren vannmaling. De n ble ganske pen , men da huset
ikke var skjulkledt og taket utet!. hie regnet presset inn .
Kirken er da senere oljemalet og er ganske pen.
Nu da tarn et var ferdig og st illingen e sku lie nedtages.
gikk Halv or Borteid og undertegnede helt opp for at
sm0re kirkefJ0iet Da dette var gjort , og der var noe fett
igjen . sa vi:
«Dermed smQlrer vi yare sko. Sa kan vi sige at vi har
sittet pa kirkespiret og smurt Yare sk o».

Krager0 i november J 926.
Aif Johnsen
( En interessant artikkel om Skal0y kirkcs hygning 
historic linnes fonnrig i Ars~krift for Kragerfl og Skiitf/y
Historielag, 1987. Den cr skrevet av ulr Hamran).
f. Th. - O. T.
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risutdelingen

Pi! bildet ser vi elevene som leste dikt til Ragnar Gr~ni!sen da han fikk Krager0 kommunes kulturpris for 1996: Fra venstre:
Andreas Hasseleid Mathisen, Ingvild Aasen, Morgan S0rensen , Siv H. Hellermyr, S01ve Torsdal, Tove Marie Flatland .

Du ser ham i Sannidals dype skoRer
med g!(Jd i blikket oR sekk pa ryRR
om vinter'n kan skil¢ypa were stygR,
men nedfra Hof~t¢len st¢tt han ploRer.
Rundt hal.~en har'n kamera, bilder han knipser
OR hvis du ham om no'fra gamle da'r tipser
da setter'n oppfarta, for kondis det har'n
beint utfor lia OR rett inn pa gar'n.

Hans kone Liv, hun er «Arven» 's kasserer
og manRe er de som i styret salt
og du kanfaktisk bli Ranske matt
nar m¢telista han refererer.
For aktiviteten er stor der i laRet
pafremm¢tet kan neimen inRen klaRe.
Selv er han inne i hj¢rnet det lune
nar han kan vise deg Bygdetunet.

Der tramper han rundt gjennom kj¢kken og stuer
snur litt og vender pa gamle ting.
dEi kinne - ei tvare' En duk med sting!»
Og legdekallen han intevjuer.
God er hans kunnskap, hans iver dog st¢rre
i hver diskusjon har han sitt pa det t¢rre.
Ogfor en hukommelse - allting han minnes
vet hvor hvert vedskjul i Sannidalfinnes.

UnRe og Ramle er samlet til fest
annethvert ar, ja pa B.vgdetundagen
de kikker pa laven, pa kverna og sagen
pa smia, pa skogskara med sin hest.
Her m¢tes nokfaktisk min.~t tre gen'rasjoner
fin mate a se Ramle tradisjoner.
Og kvinnfolka vasker, de syr OR broderer
misjonsforening med sang imponerer.

Han jobber pa Sannidal ungdomsskole
med norsk, tysk og engelsk, og samfunnsfag med.
Lokalhistorie er like vel det
som han liker best, ja pa det kan du stole.
For han er en kar som Rodt kjenner sitfag
det vet de i bYRdas historielag
Der har han vcertformann i svcert manRe ar,
men sant skal dOR sies.· God st¢tte han far.

Ragnar Gr¢nasen -- prisen dufar
kultur er sa mangt, fra avisa til harven
selv sitter du sam redakt¢r i Arven
sa jordncer, med pennen du pl¢yer og sar,
I Sannidal er du blitt omfavna
for innflvtter er du, med r¢tler i Havna.
Blid OR omRJeng'liR - en Rult Rod OR Rrei
itt'no rart at kulturprisen gikk til deR .

Hilsenfra elever og kolleger ved Sannidal ungdomsskole

Sats og trykk: Kragere aksidenstrykkeri

