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Bygdetundagen hIe
suksess nok en gang!
For sjette gang pa ti ar arrangerte Sanni
dal ungdomssko]e og San nidal Historielag
«Bygdetundag» for rondt niUi 8. og 9. klas
singer 16. juni. I overkant av 50 bygdefolk,
de fleste pensjonister, gjorde en kjempejobb
for at de unge skulle fa et m~te med tidligere
tiders hverdag.

Elevene kunne i I¢pet av dagen fa stifte bekjentskap
med disse aktivitetene: lefsebaking, vasking og rulling,
diverse trearbeider, tillaging av kniver, sopelimer og vier,
veving, spinning, barking, t¢mmerkj¢ring, vedskjrering og
-hogst. Dess uten fikk de oppleve dagliglivet i og ved ei
husmannsstue og i barsel stua, og i till egg en misjonsfore
ning i virksomhet. Bade elever, lrerere og akt¢rer var kledd
i klesdrakter fra «gamle dagen>, og mange av elevene

Et nyU innslag pa arets Bygdetunda g var a vise hvordan de stelte spedbarn i tidligere tider. Dette var i f¢rste etasje i
Heglandshuset. Her ser vi noen av de som var med der,fra venstre Ama Wangen. Karin Lyngmyr og Else Marie Eidet.
Det var Ingebj¢rg Lindheim sam var "drivkraften" bak barselstua.

Kare Enggrav salt i Husmannsstua og viste hvordan man
f¢r matte lade et geva:r fora gapajakt eller viltet i skogen.
hadde lagt ned mye forarbeid i nettopp denne delen. Byg
detunet danner en perfekt ramme rundt et slikt arrange
ment, og flere av elevene hadde talt med seg hester, noe
som skaper ekstra <div » pa tune!. Det er morsomt a se at
bade unge og eldre koser seg hele dagen. Dagen blir pa
den maten et bade trivelig og ogsa nyttig m0te over
generasjonsgrensene.
I ei god pause midt pa dagen fikk bade akt0rene, elev
ene og Ia:rerne servert gr0t, kake, saft og kaffe. En gruppe

Magne Kurd¢l viser her hvordan man tidligere lage! seg
bollerog kar somble bruktihusholdningen.l bakgrunnen
ser vi en Kif-stol som Magne Kurd¢l ogsa har lagel.
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Ele vene viste Stor interesse for hvordan folk kunne lage
sine egne kj¢kkenredskaper. Her ser vi et utvalg som lapa
et bord. Elevene er fra venstre: Sylvia Kristensen, Guro
Einertsen Hamre, Linda Gregersen og Stine Bigseth.
bestiiende av medlemmer fra Hi storielagets festkomite
og foreldre til deltagende eiever, stod for serveringen.
Dette er en lite paaktet del av arrangementet, men ikke
desto mindre ve\dig viktig .
Nytt av aret var at «fleip eller fakta »-delen, nar elev
ene gjetter pa ting, var lagt til matpausa . Det var Inger
Gogstad, J0rgen Torsdal og Oddvar Tobiassen som pre
senterte f01gende 8 gjenstander mer elJer mindre sann
ferdig: kaffetro, brennevinsanker, sm0rkjerne, sukkersaks,
linhekle, ma!eband for kyr og hest, skone tillystring fra
bilt og 0lbol\e.
Elevene var sammen to og to om svarene, og de oven
nevnte tre rna ha va:rt gode til a lyve, for det var kun to
elevgrupper som hadde aile 8 gjenstandene ri ktig: Magn
hild og Lisa i 8B og Stale og Thomas i 9A. D isse fikk
twistposer i premie, og ei marsipankake ble klasse 8B til
del fordi denne klassen hadde hundre prosent utkledning.
Men denne avgj0relsen var vanskelig, for det var utrolig
mange fint utkledte i a\1e klassene. Premiene ble gilt av
Historielaget. Selv om det regnte litt under hele arrange
mentet, la ikke dette noen demper pa dagens opplevelser.
Det var ingen sure miner a observere, bare fin oppf0rsel
fra a1\e.
NRK-TV gjorde ogsa et kort opptak, som ble sendt i
lokalnyhetene et par dager senere. Vi synes «Bygdetun
dagen» i Sannidal hadde fortjent at TV-folkene hadde
kommet tidligere pa dagen slik at de kunne ha laget en
R.G.
enda fyldigere reportasje.
Bildene til delle referatet har vi lant av Elin Einertsen,
Kil.
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Gaver til «Arven».
Siden sist har gavene str¢mmet inn til bladet.
Delle gir en kraftig inspirasjon til
redaksjonskomiteen, og det er ogsa helt n¢dven
dig for at bladetfortsatt skal kunne utgis.
Vi sier I~iertelig takk!
Krager¢ Sparebank 5.000. O.W, Kongsvik 250. 0.F,
Sannidal200. KT, do. 100. TK.F, do. 100. kT, do. 100.
PO.P., Krager¢ 100. O.T, do. 100. ?? 500. R.H., Sanni
dal 200. L.G., do. 100. H.T, do. 100.1. og N.H., do. 100.
LW, do. 100. AD., do. 100. S.S., do. 70. VL., do. SO.
LT, Helle 100. G.T, do. 100. A.R., Krager¢ 100.1.M.H.,
do. 100. ks., do. 100. FL., do. 100. H. og A.S., Helle
100. H.K.B., do . 100.0T., Sannidal2S0. N.1.L., do. 200.
K.T., do. 100. K.S. , do. 100. S.L., do. 100. B.H., do. 100.
H.K.B., do. 100. E.B., do. 100. TH., do. 100. G. Aa., do.
200. PT, do. 200.1 .E., do . 200. S. og 1.T., do. 100. K.B .H.,
do. 100. M.B., do. 100. l.H ., do. 100. A.1.M., do. 100.
1.K., do. 100. 1.S., do. 100. A.E., Neslandsvatn 100T.B.,
Krager¢ 100. B.E., do. 100. A.l ., Skat¢y 100. TH ., Gjer
stad 100. L.D., Krager¢ 200. H.B. , do. 100. P.R. , do. 100.
R.K., do. 100. E.T., do. 100. LU. , Skien 100. E.H., Kleppe
100. L.S., Sem SO. E.Aa., Froland 100. FV, Gjerstad 100.
KB. ,Sannidall SO. M.H., do. 100. RH., do. 100. R.N. ,
do. 100. E.H., do. 80. LB., HosIe 200. LM.R., Oslo 200.
I.K., Sannidal 200. E.W., do. 100. 1. og L.S., do. 100.
L.1.M., do. 100. P.N., Drangedal 100. E.B., Krager¢ 100.
PAa., Sannidal100. TH., do. 100. D.H., do. 100. E.K.S.,
do . 100. G.0., do. 100. E. og TM., Helle 100. M.B.M.,
Lillesand 100. N.E.S., Krager¢ 100. S.K., do. 100. Aa.H .,
do . 100. K.H., San nidal 100. M.R.E., do. 70. K.L., do. SO.
H.K., do. SO. K.L., Kviteseid 100. TL., Drangedal 100.
H.S., Gol 100. RL., Oslo 200. TS., Gjerstad ISO. H.F ,
Sannidal 100. M.L., do. \00. K.L., do. 100. ].J .G ., do.
100. G.A., Kr.sand \00. P.E., Tolvsr¢d 100. A.S ., Krager¢
100. K.S. , do. 100. M.G., do. 100. O.L., Notodden 100.
R.K , Stathelle 100. K.H. , Stokke 400. A. og O.W, Sanni
dal 200. E.D., do. 100. A.G., do. 150. S. og LH., do. 100.
TA.T, Oslo 100. H.T, do. 100. I.F, Krager¢ 100. VB.N
S, do. 100. B.L., Kr.sand 100. G.L., Sannidal 100. P.l.M.,
Stathelle 100. LL.H., Krager¢ 100. H.F , do . 100.1 .F, Sun
debru 100. G.H., Helle 100. G.1.N., Sannidal 100. TS.,
Gjerstad SOAS., Sannidal 100. TH ., do. 100. A.B., do.
100. TO., Oslo 100. K.E., Vennesla 100. A.Aa., Ris¢r 100.
A.BT., Stathelle 100.
1.B.Aa., Evje 100. A.L.K.H., Stathelle 200. Krager¢
og Skat¢y Historielag 300. H.G. , Porsgrunn 100. M.B.,
Odnes 100. S.B., Krager¢ 100. E.E. , Helle 100. M. og
R.K., ? \00. A.B., Sannidal 100. RW, do. 100. O.L., do.
100. L.V, Gjerstad 100.1.1., Helle 100. B. og H.L., Kra
ger¢ 75. K.S., Helle SO. 1.N., Drangedal SO. S.G.S., Gj¢
vik 100. TAa. , Skien 100. K.H., Stavem 200. OT., Skien
200. M.G. , 10mfruland 100. E.0 ., Skien 100. R.lS., San
nidal 100. P.H., Skien 100. Tl., Vikersund 100. K.K. ,
Krager¢ 100. 0.T., Stathelle 100. I.K. , Kongsberg 100.
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K. og O.E.N., Sannidal 100. E.M.E., do. 100. K.B.,do.
100. A.H ., do. 100. TS., Drangedal 100. E.L., Nodeland
100. S. og M.K., Neslandsvatn 200. IT, Sannidal 1SO.
G.H., Gjerstad 1SO. S.H., Hornnes 100. PO.T., Krager¢
100. K.A.L., Sandefjord 100. L.S., Sande 100. A.N., Kra
ger¢ SO. H.N., Sannidal 250. 1.K., do. 150. PW, do. 100.
L.H., Porsgrunn 100. TG., Sande 100. K.D., Garnes 100.
G.H., Hemsedal 100. 1.T., Oslo 100. ?,? 100. B.1.S., Oslo
100. l.K.V , Sannidal 100. LPL, do. SO. K.H., Drangedal
100. O.N.J., San nidal 100. A.R., do. 100.1.S., L¢venstad
100. 1.L., Kr.sand 100. K.R., Krager¢ 100. L.S. , Stathelle
100. PE., Skien 200. K.L., Sannidal 100. P.L., Helle 100.
B.S., Skarer 100. ED.1., Arendal 100. E.W, Sannidall 00.
lB., Arendal 100. LS., Krager¢ 100. K.E., Sannidal 150.
1.0., do. 100. O.P, Rykkinn 75. 1. og B.O., San nidal 100.
E.R, Revetal 100. A.L.W, Sannidal 100. TS., do. 100.
I.T,Krager¢ 100. S. ogTS., do. 100. G. og EA, do. 100.
TI., Lier SO. 1.F, San nidal 100. M.V, Oslo 500. E.A.,
Kongshavn 100. Aa.T, Krager¢ 100. M.K., do. 100. A.I.,
do. 100. R.B., do. 100. H. og D.L., San nidal 100. A.E.,
do. 75. H.H ., Marnardal 100. K.H.S., S¢ndeled 100. A.H. ,
Sannidal 100. TAa., do. JOO. K.W, Helle 100. M.B., Kra
ger¢ 100. KL. , do. 100. R.D., Sundebru JOO. PS. , Sanni
dal SO. S.W, L¢ken ISO. NT., Krager¢ ISO. M.M. , Vi
kersund 100. H.M.L., Rasta 100. 0.J., Gressvik 100.
A.WT, Stathelle SO. O.L., Krager¢ SO. B.L., Sannidal 100.
LS ., Porsgrunn 100. L.R. , Nodeland 100. TL., Helle 100.
M.T., Sannidal 100. 1.G., Krager¢ 100. TW, do. 100.
1.M.H., do. 100. E.A., do. 100. K.S ., do. 100. OA, Helle
100. VG., Hus¢ysund JOO. H.H. , Ris¢r 100. OA, Kr.sand
JOO. C.H., Oslo 100. A.S., Krager¢ 100. TN., Larvik 100.
ks., Krager¢ 100. A.S., Stathelle ISO. G. og E.M., San
nidal 100. I.M.I., do. 100. K. og KE., do. 100. G.M., do.
JOO. K.D., do. 100. E.R, Oslo 100.
S.K., Krager¢ JOO. K og VG., Hus¢ysund 100. A.D.,
Arendal I SO. 1.P., KrageI¢ 100. H.K., Helle JOO. H.K.,
Heggedal JOO. E.TS., Kr.sand 100. B.T , Stathelle 100.
R. ogTR, Krager¢ 100. A.K., Oslo 100. M.W.E., do. 100.
H.O. , Ris¢r 100. G.w., Sannidal 100. K.B., do. SO. 0.P,
do. 100. K.H.S. ,? 100. H.M., Krager¢ 100. O.L., Drange
dal 100. R.K., ? 100. H.T., Kr.sand 100. K.W. , Krager¢
JOO. H.F, Sannidal 100. E.H.S ., do . 200. A.L. , Heistad
200.A.B., Skien JOO. G.N ., Hokksund JOO. O.W, Kongs
vik 200. S.M., Kongsberg 100. L.K., Neslandsvatn SO.
A.R., Eidanger 100. TN ., Krager¢ 100. K.T, do. 100. ??
75. A.W, Krager¢ SO. G.G., Neslandsvatn 100. B.L., San
nidal 100. S.B., do. 100. M. og PL., Helle 100. E.S., Pors
grunn 100.
P.TS., Sannida1 100. A.CA, Neslandsvatn 100. VS. ,
Kr.sand 100. RP , Nesbru 100. B.H., Porsgrunn 300. G.H.,
Amli 500. I.S., Balestrand 100. K.H., Krager¢ SO. TT,
Drangedal 100. PR., Oslo 200. R.G., Sannidal 100. 1 og
H.S., Krager¢ 100. Aa.T., Sannidal 100. LAT.S., Ris¢r
100. PA.O., Kr.sand SO. G.L.F, Fjell 200. E.S., Tistedal
100. 1.D.T., Sannidal JOO. L.H.B., do . 200. K.F, Sunde
bru 100. A.S., Krager¢ 100. A.L., Sannidal 100. O. L.,
Ris¢r 100. A. 1 G., Krager¢ 100.
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Fra Arsmf:ltet i Sannidal Historielag:

Ole Wast¢l takket av etter
35 ars innsats for Bygdetunet
Hele Historielaget beklager det, men aile forstlr
det: pa arsm0tet 31. mars sluttet Ole Wast01 som
medlem av Bygdetunkomiteen etter et «helt Iiv» der.
Han har ogsa Viert formann i den samme komi teen i
en arrekke, og ingen kan ha noen oversikt over de
utallige timer, dager og maneder Ole har lagt ned
av gratisarbeid pa Bygdetunet. Som et synlig bevis
pa sannid01enes takknemlighet for dette overrakte
forrnannen i Historielaget ham et maleri laget av
Christina Kl0vig. Det forestiller et landskap med
bade vann og skog og har tittelen «Oppklaring».
Na viI imidlertid ikke Ole «forsvinne » helt ut av
Historielaget og Bygdetunet. Det f0rste aret viI han
fremdeles Viere med a dele ansvaret pa Bygdetunet
sarrunen med Odd Morten Dalen og Lars Moen, og
dessuten star han ogsa som varamann til styret.

Ole Wast¢l ble takket med bi/de og blomster po.
arsm¢tetfor sin lange innsatst po. Sannidal Bygde
tun

Mange positive st0ttespiUere
i Sannidal Historielag.
Bortsett fra Ole Wast01s avgang var det gjenvalg
til aile very i styret og til samtlige komiteer pa
Historielagets arsm0te. OddvarTobiassen ledet val
gene, og han viste ogsa fram mulighetene for inn 
binding av «Arven » i fire fine b0ker fra kr. 400,- til
850,- avhengig av hvor mange gamle eksemplarer
av bladet man selv har tatt yare pa.
Regnskapene, lagt fram av Anne Synn0ve Gr0n
stad, og arsberetningen ble enstemmig godkjent.
F0r selve arsm0tet tok til hadde Torgunn Sunde
ordet pa vegne av Telemark Husflidslag. Hun opp
fordret Historielagets medlemmer til a finne fram
festegaver, dvs. frier- eller kjierestegaver, som kan
vises fram under Husflidslagets «Storm0nstring ar
2000».
Til arsm0tet fikk Historielaget en nydelig dreid
bolle av Christoffer Holt til hovedgevinst under ut
lodningen. Dette f0rte til rekordsurrunen 6.500 kro
ner under loddsalget! Historielaget takker hjerteligst
for bollen og pengene! Bollen ble for0vrig vunnet
av en av bidragsyterne i «Arven », Olaf 0verland
fra Merkebekk.
Ref.
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Oppsigelser ved Berg - Krager0
Museum sterkt beklagelig for
Sannidal Bygdetuo
Det slo ned som en bombe i historielagsmilj0et i
Sannidal da det i vares ble kjent at Berg - Krager0
Museum hadde mattet si opp to ansatte p.g.a. 0ko
nomiske problemer. Den umiddelbare f01gen av dette
er at to maneders faghjelp til San nidal Bygdetun for
svinner sa a si «over natta». Det er Inger Gogstad
som har hatt stiJlingen som fagsekretier ved museet
siden 1992, og hun har ogsa arbeidet ved bygdetun
ene i Sannidal og Drangedal.
For Bygdetunet i San nidal har hennes innsats
utvilsomt Viert av uvurderlig betydning. Fagsek
retierens viktigste arbeid har Viert a registrere og be
handle gjenstander og a drive omvisning for skole
klasser og andre grupper, men hun har ogsa Viert god
a ha nar vi har satt opp nye utstillinger og hus, da
med faglige og konstruktive rad og vink.
Sannidal Historielag og Bygdetun beklager sterkt
den oppstatte situasjonen etter oppsigelsene ved Berg
- Krager0 Museum, og vi haper det ikke yarer lenge
f0r fagsekretierstillingen igjen er besatt.

R.G.

ARVEN

HelIes lokalhistorie:

Ad Kulturminnearet 1997

Stabbestein med initialer
I forbindelse med anlegg av
den nye riksvei gjennom Helle
i 1866-70 star det pa sydsiden
av veien - litt vest for Helle
sentrum - en solid stabbestein.
Den er ca. 2,5 m lang, og mot
vegsiden har steinen enjevn og
fin flate, og denne har nok fris
tet vegarbeiderne til a hugge
inn sine initialer. Disse er:
HASS - 00SK - 1869 - OOST
og AHSS . Pa toppen av steinen
Stabbestein med initialer sam ligger litt vest for Helle sentrum
er hugget inn "Nr. 1 ".
(1823) og g. m. Anne Finbosdtr. 45 ar. Deres eldste
Statens Vegvesen har i sin bedriftsavis "Tele
s¢nn var Hans Abrahamsen, 10 ar gammel.
mark-svingen" nr. 2, mai 1989, skrevet om dette, og
IfJg. Bygdeboka, Sannidal og Skat¢y, bind III,
trolig vii Vegvesenet i likhet med oss i lokalsamfun
sitat:
"Hovedveien legges om. Som nevnt foran var
net anse stabbesteinen som et unikt kulturminne.
den
gamle
hovedveien svrert bakkete. Sa ille var den
Bedriftsavisen oppgir at initialene HASS star for
at
herredstyret
anbefalte at skyssbetalingen burde
Hans Abrahamsen Skarbo (Sannidal) og at AHSS
forh¢yes
til
det
dobbelte.
Sa tidlig som i 1847 kom det
star for Abraham Hansen Skarbo (Sannidal), men
derfor
forslag
fra
Amtet
om a fa omlagt veien. I
hvem star for de andre to initialer? Her tilbyr
forslaget
var
nevnt
to
retninger
for den nye veien:
Telemarksvingen en liten premie til den som kan
komme med en dokumentert I¢sning pa gaten. En
l.Fra R¢nholt i Bamble, over Fossing, Helle og
eventuelt I¢sning sen des til Birger Aase pa vegkon
fram ti I Ar¢.
toret.
2. Fra Fosstveit i Bamble til Bann i Skat¢y og
videre fram til Ar¢.
Iflg. panteregister overtok Abraham Hansen,
Alternativ 2. ble valgt, og som kjent ble den
Skarbo gard i 1861, skj¢tet fra Arnold Bentsen.
S¢r1andske hovedvei liggende pa sydsiden av Hull
Folketellingen i 1865 opplyser at Abraham var gard
vann, forbi Br¢l¢s, Gofjell og Bann, forbi Helle til
bruker (selveier) - 42 ar gammel - f¢dt i Sannidal
Ar¢svingen. "StigningsforhoJdene var jevnt bra og
meget bra, unntatt forbi Askeklova - "Det store fjel
Jet" i grensen mot Bamble."
Det gikk noen ar f¢r omleggingsarbeidet kom i
gang, men etter vedtak i Amt og Storting ble veg
anlegget utf¢rt i 1866-1870, kj¢rebredden ble 6 aJen,
Interessen for lokalhistorie er stor pa Helle. I
men enkelte stederfra ned til 4 alen og opp til7 alen."
forrige nummer av Arven (nr. 52) skrev vi om
Per.
et godt bes¢kt m¢te pa Skarbo skoie, som
understreket dette. Per Lia har i anledning
kulturminnearet 1997 gjort noen opptegnel
ser om kulturminner i Helle-omradet, som vi
«ARVEN» utgis av Sannidal Historielag
har gleden av a bruke i Arven.
Redaksjonskomite:
Helle er et bosettingsornrade som omfatter
Frithjof Thorbj¢rnsen, tlf. 35 99 23 60
deler av de tidligere Skat¢y og Sannidal kom
Ragnar Gr¢nasen ,
tlf. 35 99 22 16
muner, sa hvis noen har bilder og artikler som
Oddvar Tobiassen
tlf. 35 9921 20
omfatter ornradet fra Ar¢svingen til Skarbo
Kasserer: Liv Gr¢nasen
tlf. 35 99 22 16
og Gofjeld, er vi interessert i a bruke disse.
«Arven »s postgirokontonr.: 0813 5 34 77 29

Lokalhistorie paHelle

ARVEN
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Helles lokalhistorie:

Ad Kulturminnearet 1997

Isvirksomheten i Helleomradet
Mprlandkjenn- og Myrdammen oppfprt i 1885/86 av Sandvik
Iskon1pani i forbindelse med isproduksjon

M¢rlandkjenndammen, tosidig steindam, oppf¢rt i 1885/86 av Sandvik lskompani ved bl.a.Carl M¢rland.

Sandvik Iskompanis virksomhet pa Helle

somheter i hele Krager0-omdldet, ogsa Sandvik Iskom
pani .
Lokal! kjenner de fleste av oss til M0rl and-kjenna og at
denne i sin tid har vrert en iskilde . Ved sin etablering i 1885
hadde ikke dette iskompaniet en naturlig iskilde (kjenn),
men matte "skape" dette ved oppdemninglbygging av
dammer, og M0rland-kjenna ble til, slik den er
idag.
lf01ge Grunnboka (Krager0 Sorenskriveri)
finner vi at det er opprettet kontrakt vedr. denne
virksomhet, sitat: "Kontrakt hvorved Peder
Strand til Sandvik Iskompani overdrager to
myrstrekninger og forn¢den tomt til isrender,
planer, ishus og andre bygninger, samt veie og
lastepladse m. f. mod en gang for aile betale kr.
1.500,- samt 600,-kr. aarlig afgift. Kontrakten
er uopsigelig fra P. Strands side. Kontrakten er
dat I. 8. 1885."
Samme ar den 12. 8. ble skylddeling av
holdt, og eiendommen fikk b. nr. 19 (utgatt fra
Strand gard, g. nr. 28 - (na g.nr. 70) og fikk en
skyld pa II ¢re.
Etterf01gende skadesl¢sebrev fra samme
periode tyder pa at Carl M0rland var opphavs
mannen og drivkraften i den etablerte isvirkMyrdammen, tosidig sleindam, oppf¢rl i 1885/86 av Sandvik 1skompani.

Dette var en relativt kortvarig og liten is-virksomhet
pa Helle, sett j forhold til Bi0rns virksomhet (Helle
Isbrug) med Skj0rkjenn som iskilde og Wiborgs virk
sornhet, med Svartkjenn som iskilde . Isbransjens glans
periode i slutten av 1800-tallet skapte flere mindre virk
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Bruksfolk fra Helle

I Sannidal Menighetsbladfor mai 1950 var dette bi/det pa trykk. I teksten somf¢lger med,
kan vi lese: " Det var Bi¢rn fra Krager¢ som drev sagbruk, m¢lle og isbruk. Gamle folk
huser godt den tiden . "Bruket te Bi¢rn gjekk bare halve aret, det var ikkje som i
Kammerfoss, nei, han dreiv ikkje hardt! Det var mye lediggang, og sa var det 2 kr. dagen,
lang dag og mye slit". Pa bi/det ser vi i I. rekke fra venstre J¢rgen Nilsen, Elev Larsen,
Jens Isaksen, Even Nilsen, Tor Tallaksen, Jens Jensen. 12. rekke Martinius Pedersen, Per
Pedersen, Olaves Larsen, Ole Elevsen, Eilert Jensen. 13. rekke Matheus Pedersen, Anton
Johansen, Peder J¢rgensen, Peder Schulze og Ole Ramberg. Bladet ble funnet av Egil
Svendsen i 1995, i det huset han har i Kolvika.
somhet. I den anledning skulle det heBer ikke vrere tvil om
hvor opphavet til navnet "M0rland-kjenna" stammer fra.
Et navn som for¢vrig er benyttet av lokalbefolkningen her
siden tidlig pa 1900-tallet. Pi! enkelte lokale kartblad er
benyttet navnet "M¢ller-kjenn", dette er da fei!.
I kontrakten med Peder Strand, davrerende eier av
Strand gi!rd, ser vi at Iskompaniet v/Carl M0rland, far
"overdragelse av to myrstrekninger". Den ene av disse ble
da M0rland-kjenna, etter at dam men ble bygget. Den
andre med vesentlig st0rre omrade,var myrstrekningen
vest for rekkebebyggelsen pa Nordb0 og videre nord-over
mot "S0rens brate". Deler av dam men for dette omradet
(Myrdammen) ser vi fortsatt vest for Furulund. Det var en
stor dam i forhold til M¢rland-dammen. 0stre del av
dammen ble fjernet i 1950-arene i forbindelse med t¢m
merdriftlskogsbilvei.
Trolig har arbeidet med dambygging vrert igang pa
vinteren 1885/86, da man pa vinterf0re og telet mark
lettere kan transportere fram de store steinblokker som en
demning bestar avo Sannsynligvis har iskompaniet alle-
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rede vinteren 1886/87 "skaret" is pa de nye oppdemte
bassenglkjenner.
Fra Myrdammen var det anlagt isrenner ned til ishuset.
Dette la pa sydsiden av hovedveien, der Tom Gundersen
na har sin bolig. Isrenna krysser da hovedveien, og i et
dokument, tinglyst 3. 9. 1885 har lskompaniet vedtatt
"vi sse forsiktighetsregler" i den anledning. Fra ishuset
var det sa renner ned til sj0en i Sandvika (idag Helle
Smabiithavn) der det var oppf0rt isplan for lasting/
skipning.

Per.

N ye medlemmer!
Kjenner du noen som er interessert i ahli
medlemmer av Sannidal Historieiag, ta
kontakt med en i styret. Da vii det hli
~ ordnet.
..,::
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Dere ser ut som gjers
df}ler, aile sammen!
Flytting mellom Gjerstad og Sannidal tema pa meget
godt bes{Jkt arsm{Jte i Sannidal Historielag.

En av Gjerstads kjente lokalhistorikere,
Olav Ulltveit-Moe, (bildet) kaserte om flyt
ting mellom Gjerstad og Sannidal pa 1700
tallet pa Historielagets arsm~te 31. mars.
Dette var et tema som tydelig interesserte
mange, for nrermere 120 mennesker hadde
m~ tt frame
Ulltveit-Moe slo fast at det er svrert mange sanni
d01er som har slektsr0tter i Gjerstad, og han fortalte
om mange navngitte slekter i Sannidal som opprin
nelig stammet fra Gjerstad, og omvendt. Det var lett
a se og h0re pa reaksjonene i salen at mange kjente
igjen navnene pa forfedrene sine.
I perioden 1700 - 1800 ansJo Ulltveit-Moe at et
sted mellom 150 og 200 personer flyttet fra Gjer
stad til Sannidal, mens anslagsvis 100 mennesker
flyttet fra Gjerstad til Bamble. Som et eksempel pa
de nrere bandene mellom bygdene nevnte UlItveit
Moe at hele 3.000 mennesker var sam let da Gjer
stad navrerende kirke ble innviet 23.1.1848, og dette
var fIere enn det bodde i hele Gjerstad. Men folk
kom fra bygdene rundt, ogsa fra Sannidal, fordi de
kunne overnatte hos slekt i Gjerstad. I 10pet av kase

riet kom Ulltveit-Moe naturlig nok inn pa en del av
de gamJe vei-traseene i distriktet. Vestlandske ho
vedvei (postveien) over 0sterholtheia mellom
Lintjenn og Holte er den mest kjente. En mye befer
det reiserute mellom de to bygdene gikk fra Holte
opp vannet Svart til Strat og/eller 0yfjell til Sanni
dal; mange fant ogsa veien til Levang-halv0ya her
fra. En mer ukjent vei for de fleste i dag gikk fra
Sannidal kirke til Gjerstad kirke, fortalte UlItveit
Moe. Den ble kalt Tryggerasveien, og var en ridevei
over Krokheia (for0vrig kalt «Heiveien » i Sannidal)
og videre over Tryggerasen til R0ysland. Derfra gikk
den til Gunnustad og Ausland i Gjerstad. Ulltveit
Moe var ogsa inne pa det faktum at giftermal f0r i
tida mye mer angikk slekta. Man skulJe sikre 0ko
nomien. I denne forbindelsen nevnte han ogsa be
grepet «giftingssirkelen». Den «s tore giftingssir
kelen» her i distriktet var Gjerstad-Kroken-Sanni
dal-Bamble.
Etter det fengende kaseriet overrakte formannen
i Historielaget UlItveit-Moe en blomsterbukett og
heftet «Sannidal i krigsarene 1940-45" som takk.
Kas0ren fikk stor og velfortjent applaus.
Til slutt ble en annen kjent gjersd01 som var til
stede, Torstein Skaali, oppfordret av Magoe Kurd01
til a «dra» ei Gjertad-historie. Dette gjorde Skaali
pa sparket, til stor munterhet i forsamlingen. Ref.

Del var mange jramm¢lle pa arSm¢lel. Her er del formannen som har Levert ut kveldens hovedgevinsl, en fin, dreid
lrebolie, lil vinneren Olaf ('Jverland (delvis skjull).
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Et lOO-arsminne
Ole og Ingeborg Andersens
bryllup pa Breivik 12. aug. 1898
I
2
3
4
5
6

Navn

Levde

Slektskap

Ole Andersen
Ingeborg Eilerlsdatter Breivik
Gunhild Olsdatter Andersen
Anders Andersen
lohanne Andersen Gjerduldsen
Anne 01ette Ni1sdatter Breivik
(Gift med Nr. 41)
Olga Nilsdatter Breivik
Anders Gunerius Andersen
lens Moe
Knul Saga

1874-1966
1875-1953
1848-1930
1846-1930
1878-1920
1867-1929

Brudgom
Brud
Brudgoms mor
Brudgoms far
Brudgoms spSler
Brudens svigerinne

7
8
9
10
II ?17
12 Agnes Ellevine Nilsdatter
Breivik
13 lohanne Nilsdatter Breivik
14 Kirslen Andersen
15 Anne Farsjp (Arlid)
16 Nelia Andersen
17 Eilert Nilsen Breivik
18 lohanne Tomasdatter Breivik
19 Per Nesland
20 Anne Nesland
21 lens Moe
22 ???
23 1??

1894-1971

1894-1982
1891-1977
1888- I 960
18251833-

Brudens niese
Brudgoms bror
Gjesl
Gjesl

Brudens niese
Brudens niese
Brudgoms spSler
Gjesl
Brudgoms SPSler
Brudens far
Brudens mor
Gjesl
Gjesl
Gjesl

24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Torine Overland

Gjesl

17?
Ingeborg Saga

Gjesl

???
Asborg Eilertsdatter Breivik
Pauline Tallaksen

Brudens spsler
Gjesl

17?
1??

m

17?
???
Gunhild Lauvasen

Gjesl

?17
Gjesl
Gjesl

Ingeborg Tangane
Tomine Overland

???
Tor Moe
Nils Eilertseo Brevik
??? Asland
Ingeborg Moe Svenum
Lars Abrahamsen Asland
Tomas Nesland
Tomas Breivik
Isak Saga
lens Andersen
Ingeborg Saga

1865-1944

1844-1914

1881-1965

Gjesl
Brudens bror
Gjesl
Brudens spsken
bam
Gjesl
Brudens bror
Gjesl
Brudgoms bror
Gjesl

?17
Per Breivik

1872-1920

Brudens bror

Slian Andersen

1884-1947

Brudgoms bror

?11

?17
1?1
Dette bildet og navne
listen har vi fau fra Ei
lert Andersen, Trom
pya. Det er hans forel
dre som gifter seg 12.
august 1898. Eilert
(fpdt i 1912) er nest
yngst i en spskenflokk
pa syv, fire jenter og
tre gutter.

Her er en skisse med
nummer pa de sam er
pa bildel, sam viser
hvar de sIal'.
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Butikker i Sannidal
Vi startet i forrige nummer (52) med en
registrering av butikker i gamle Sannidal
kommune. Vi begynte med Farsj0 og Holt
ane. Denne gangen skal vi ta for oss Helle.

(DeI2)

Her kommer vi ogsa til a ber0re det vi kan
finne om butikker pa Skat0Y kommunes
side av grensen som ogsa er a betrakte som
Helle-omradet.

Handelsforret
Ding pa Helle
1 1873 b1e det opprettet
en handelsforretning pa
Helle. F¢r den tid var det
vanlig at de som arbeidet
ved brukene. fikk sin I¢nn
utbetalt i Krager¢ og da of
test som yarer ide krambu
ene som arbeidsgiverne
eide. I Bygdebok for San
nidal og Skiit¢y. bind JI,
side 217, star det: "Sol
haug, s¢ndre. 1 1860-ara
skal dette hus vrere bygd av
Bi¢rn. En handelsforening
hadde lokale der endel ar,
og Gunder Johnsen hadde
landhandel en tid. I huset
var det ogsa innredet et
forsamlingslokale - bede
hus. I 1900 Ieide O. A. Terjesen den del av huset som
hadde vrert benyttet til landhandel med beboelsesrom og
om noen ar kj¢pte han huset."

o. A. Terjesen ass. Landhandel
Forretningen som la pa Helle (Solhaug. s¢ndre), ble
startet 1. juli 1900 av O. A. Terjesen. S¢nnen Trygve
Terjesen overtok forretningen 1. juni 1930. Omsetningen
var aile slags yarer somet landhandleri hadde.
Kundekretsen var fra Helle og de tilst¢tende distrik

ter. Det var vanligvis tre ekspedit¢rer i forretningen, til
sine tider flere. Den opph¢rte i I 950-arene.

Anton Aslaksen AlS Landhandel
Anton Aslaksen kj¢pte huset Solstad og innredet
landhandel der. Omkring 1890 bygde Aslaksen huset
Melberg og drev forretning der til sin d¢d i 1938. Da
overtok s¢nnen Harald Aslaksen forretningen. Den ble
nedlagt f¢rst i 1960-arene.

Kr. L0vstad
handel

Land

Landhandleriet som la pa
Gofjeld, ble opprettet i 1928.
Forretningen omsatte aile sorter
kolonialvarer, skot¢y, steint¢y,
manufaktur. jernvarer, bensin og
oljer. bygningsartikler. kunst
gj¢dsel og savarer. 1 sommerse
songen ble det drevet kafe pa ste
del.
Butikken opph¢rte i 1960
arene.
BUdet til venstre viser GofJeld
med landhandleriet til L¢vstad
lengst til venstre. Veienforbi her
var S¢rlandske hovedvei den
gang.

1 0
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o. T. L0vstad Landhandel
Forretningen ble startet i 1925 av Ole T. Lov
stad. Han begynte med a innrede et rom av sin
leilighet til butikken. Etter en tid bygde han ny
butikk pa Heibosletta. Denne ble revet i 1939,
for a gi plass til nye forretningslokaler, det sam i
dag er posthuset pa Helle. Ole T. Lovstad hadde
et godt utvalg av kolonial, manufaktur, stentOy,
jern- og malervarer. Der var ogsa bensinstasjon.
I tiIIegg til butikken hadde han lastebil og drev
med drosjekjoring.
Ole T. Lovstad drev butikken til 1969. Da
overtok sOnnen Steinar Lovstad. Han bygde et
nytt forretningslokale i 1974, og det er idag et
supermarked.

1 dette huset som ble kalt "Villaen", var det Ole T. U;bvstad
startet medforretning i 1925.

Dette bildet er tatt i 1937 og viser hvordan Ole T. U;bvstads forretning da sa ut. Denne ble revet, og det som idag huser
Helle Posthus, kom i stedet. Pa bildet ser vi fra venstre: Agnes Pedersen, MarikenMastereid, Olga (Gundersen) Pettersen,
Mari U;b vs tad, Gunvor John
sen, Mossa (Magnhild) L¢v
stad, Inga U;bvstad, Magrethe
U;bvstad og Ole T. U;bvstad. Den
litle jenta som see s i veien ved
bensinpumpa, er Ing rid Minde.

Bildet til h¢yre viser hvordan
det idag ser ut ved U;bvstads
Lavprismarked. 1 huset til ven
stre er Helle Postkontor, og det
er leiligheter i annen etasje.
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I nr. 52 viste vi et bilde av huset hvor Lars R. Farsj¢ hadde sin butikk. Vi har na fatt et bilde som er tatt i
1948. Det er iforbindelse med 79-arsdagen til Lars R. Farsj¢ den 15. april 1948. Pa bildet ser vifra venstre
John Aab¢e, Per J. Farsj¢, Midtgarden, Lars R. Farsj¢. Sa er det Anne Wasj¢, gift med Abraham Wasj¢, den
neste er Asborg Wasj¢, giftmedJens Wasj¢. De to var s¢strene til Per 1. Farsj¢ og var hjemmefra Kanada. Den
neste er Elise FossenJ¢dt Saga. Hun drev Gjr:erbo Landhandel. Helt til h¢yre sitter Karen Farsj¢J¢dt S¢ydal
fra Froland, kona til Per J. Fars}¢. Den gangen gikk veien videre til Wasj¢ rett inntil huset pa den mottsatte
siden av i dag.

Helle Kj0tt og Kolonial
ble startet h0sten 1949 av Abraham
Sundb¢ som ren kj¢ttforretning med
apent tre dager i uken. Det var f¢r
kj¢lerommets tid, sa en spesiallaget
iskasse var i bruk for oppbevaring av
kj¢tt.
Etterhvert ble tid og rom utvidet og
vareutvalget 0kte . I I¢pet av disse snart
50 ar er det blitt utvidet tre ganger og
forretningen ¢kt med bredt vareutvalg,
men har he1e tiden beholdt kj¢tt som
hovedfaktor.

Slik ser Helle Kj¢tt og Kolonialul idag.

Helle Bakeri
Pa bildet til venstre ser vi Helle
Bakeri. Det ble startet i 1976 av Svein
Waale. Foruten butikkutsalget er det
ogsa en kafe.
Det har ogsa en gang tidligere v;ert
et bakeri pa Helle . Det var Harald K val
heim som startet det i 1950 i huset
0verst i bakken mot posthuset. Det ble
bare drevet i noen fa
O.T.

ar.
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Litt om slekta pa
Braten ved Holtane
Fra Kai A. K~hler har vi fatt dette inn
legget, som viser til artikler i tidligere Dr.
av Arven.
Gunnar Anundsen (1865-1946) og Karen Helene Gun
narsdatter (1871-1929) var bosatt pa Braten ved Holtane fra
1903 da Gunnar Anundsen bygde dette huset. (Se Sannidal
og Skiit¢y bygdebok, bd. I s. 107. Om G. Anundsen som
veivokter, se Arven nr. 27, s. 10).
Vi skal se ljtt pa slekta. F¢rst konas slekt:
Karen Helene Gunnarsdatters mor het Marie Jensdatter
som arvet "Den s¢ndre giird pa s¢ndre Farsj¢" av sine
foreldre J ens Nilssen og Susanne Evensdatter Vasj¢ (bd. I, s.
47). Hun var gift med Gunnar Olavsen fra Kroken. Navnet
skrives forskjellig, som Gunder og som Olsen. If¢lge folke
teJling for Sannidal for 1865 var mor til Marie Jensdatter,
Susanne, bosatt paFarsj¢-garden i) 865. Hun var 55 ar, enke
og satt i f¢derad .
Om Marie Jensdatter og Gunnar (Gunder) Olavsen (Ol
sen) stiirdet i bygdeboka at "Detgikk ut meddem", og garden
ble solgt.
Gunnar Olsen d¢de ] 9. august 1876 i en druknings
ulykke. Enken satt da igjen med flere sma barn og i usle kiir.
(Se "Minnerfra 1870-ara" av Christen Olsen. (Arven nr. 17.)
Etter at Farsj¢ ble solgt - uvisst nar - flyttet ekteparet til
Hunsvik. Pa s. 56, bd. I omtalt som Marie Olsen og Gunnar
Olsen. Marie Jen sdatter (Olsen) giftet seg pa nytt etter
Gunnar 01sens d¢d med Klaus Johannessen Fossetangen (s.
54). 1 bygdeboka star det om Klaus og Marie at de hadde
barna Johannes og Karen,men med "Karen" rna det menes
Karen Helene, og hun var f¢dti 1871. Da levde enna Gunnar
Olsen, sa han rna ha v<ert faren. Om Johannes og Karen
Helene var hel- eller halvs¢sken, vites ikke.
Marie Jensdatters mor, Susanne Evensdatter Vasj¢, som
satti f¢derad som enkepaFarsj¢-garden i 1865, rna v<ereden
Susanne som er nevnt pa side 97 under "Den nordre garden
pa nordre Vasj¢. Hennes fore1dre het Eivin (Even?) Knut
sen (?) og Marie Ellingsdatter,
Deretter skal vi se pa Gunnar (ogsa skrevet Gunder)
Anundsens slekt. Den er omtalt i "Slektsregister for Drange
dal" (bd. Ill) av Bj¢rn Edvin Holte pa side 39 (Eget forlag
1997).Han var f¢dt pa plassen S<eteren i Sanrudal. Fore1
drene hans het Mari Gundersdatter Gjestedalen (f¢dt 1819)
og var fra FJabygd, mens faren var fra plassen Thorstvedt
under Singusdal i Drangeda\ og het Anund Knudsen (f¢dt
1818). Farrulien rna ha flyttet til Sannidal fra Drangedal
mellom ] 860 og 1865 fordi Gunnar Anundsens eldre s¢ster,
Liv, var f¢dt i Drangedal i 1860.
Ett av barna til Gunnar Anundsen og Karen Helene
Gunnarsdatter het Augusta Gunnarsen. Hun ble f¢dt 16.
august 1889 i Sannidal, muligens pa S<eteren. Jeg mener a
huske at bun fortalte meg at hun bod de der til hun var 7 iir.
Hun giftet seg med Knut Thorbj¢rnsen Rugtveit (1875
1966) fra Kroken. Se Holtes bok pa side 388, hvor hun er
omtalt som Augusta Holtane.
AugustaGunnarsenRugtveitd¢de 25. september 1968
i Krager¢. Hun var min mormor.

Kai A.

K~hler.

13

Kil i 1920-arene: Dette er lastebilen til Lars Thorsdal i Kil. Det er
Abaham Nilsen som sitter ved rattet og var sjaf¢r, pa skj ermen sitter Hans Fjeldstad, og
han med strahatt er Kristoffer Nilsen. Med sykkelen star Sigurd Nilsen, og ved siden av
han star Knut Therkelsen? De andre ungene har vi ikke fatt navnene pa. De yngste som
er med pa dette bildet, er vel mellom 80 og 90 ar i dag, sa det er kanskje noen som har mer
a fortelle om dette bildet. I vinduet i huset bak ser vi Helene Nilsen. Bilen er en Winther
1920-model1 med reg. nr H-429. Den ble brukt til varetransport og til turkj¢ring. Om
sommeren ble det satt benker pa planet som vist pa bildet. Om h¢sten og vinteren hadde
den et hus bakpa, nar den var i bruk som turbil. Bilen har kompakte dekk sa det kunne nok
riste godt pa de grusveiene som var pa den tiden. Bildet har vi fatt lane av Marie Knatterud,
og hun hadde fatt det av Salve Therkelsen. (I Arven nr. 2 i 1981 hadde vi et bilde av noen
som skulle pa tur med en slik lastebil som denne).

Slektsbokfor Rinde
slekten i Sannidal
I l¢pet av h¢sten utkommer en slektsbok som om
handler slekten Rinde i Sannidal. Det er Inger Marie
Rosendal fra Oslo som i en arrekke har sam let opplysnin
ger om denne slekten. Boken bestar av to deler.
Den f¢rste del tar for seg etterkommere av Eilert
Olsen Rinde (f. 1781, d. 1854) frem til var tid . Denne
slekten forgrener seg til mange garder i Sannidal og ogsa
andre deler av landet og utlandet.

1 4

1 den andre delen har hun tatt for seg forfedrene til
Eilert Olsen Rinde og deres nrermeste slekt. Vi finner her
til bake blant an net til de tidligere eiere av Asen i San nidal
og til flere Drangedalsslekter.
Inger Marie Rosendal forteller at boken opprinnelig
var ment som en gave til barn og barnebarn , men etter
hvert som arbeidet skred fram, kom det mange foresp¢rs
ler fra slektninger om a lage en mest mulig komplett
slektsbok for Rinde-slekten.
I boken omtales nrermere 6000 mennesker, og den er
planlagt trykt i et opplag pa 300.

G.Aa.
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"Steingmrne"folk i 18951
I siste halvdel av forrige arhundre var det mange som
var interessert i a lete etter forskjellige bergarter i Sanni
da!. Det var stor ettersp\'irsel etter feltspat, kvarts, gabbro
(hyperitt), dolomitt med mere.
I bygdeboka for Sannidal og Skat\'iy bind III s. 668 star
det:
"Nil i en lengre rekke ilr har b!.a. disse brudd veert i
drift: B\'ilerasen, Litangen og Snekkevik kvartsbrud,.
Ardalens kvartsbrudd og Kurd\'ilas (Seeterens) feltspat
brudd, samt Blankenbergs feltspat- og kvartsbrudd,
Aatangens feltspatbrudd, Aare feltspat- og kvartsbrudd,
Ramsasens og Tisj\'i feltspatbrudd og Svennum feltspat
og kvartsbrudd, Lambrets og Holteberg kvartsbrudd, Fr\'i
vik kvartsbrudd og Sandknutens kvartsbrudd. Pa Lands
verk har det veert drevet ut en del apatitt og ruti!.
Flere av de sistnevnte brudd er nil enten nedlagte eller
ikke i drift." (Boken kom ut i 1953).

Ertsanvisning beliggende i Heien mellem Refsalen og
St\'ien paa Gaarden vestre Rinde. Grunden tilh\'irer Eilert
Lovisenberg.
Vidner som kan paavise Stedet er Olelakobsen Kiil og
Gustav Kristiansen Kiil.
Kiil den 26de Februar 1895
Halvor Kittelsen.
Aar 1895 den 27de Febr. kl. 9 form. er denne anmeldelse
modtagen i to exemplarer, hvorved bemerkes:

13/11-94 Halvor ElJjngsen: Ertsgang paa sydsiden af
postveien paa h\'iiden af Rindekleven .
29/11 -94 Aslak Olsen: Ertsfeldt, thori t, paa h\'iiden af
heien neer Skrubbehola.
22/1-95 Johs. Tollefsen: Ertsfelt i et lasteskaat i
heldningen mod Gr\'inaasen .
2211-95 Theodor Tollefsen: Ertsfelt neer en brugsvei j
Stor interesse for Jeting etter mineraJer
heldningen mod Aaneviken.
6/2-95 Martin Andersen: Thoriumh ytterspath samt
Et dokument fra 1895, som er levert til kst. lensmann
thorit i ytterspathfelt drevet af A. Enger, O.
Christen Olsen i Sand\'ikedal og Skaad\'i, viser at det den
Lovisenberg, samt veerge for sin S\'in, og Mar
gangen var mange som lette etter mineraler i distriktet
tin Andersen.
Rinde-Lyngdalen.
7/2-95 H. Ellingsen: Ertsanv. i Rindekleven syd for
Dokumentet lyder slik:
det nu i driftveerende felt.
1112-95 Bernh. Johnsen: Thoriumerts i et mineral
"Herr Lendsmanden i Sand~k edal!
brud indtil nylig drevet af A. Enger, Eilert
Undertegnede anmelder herved at have opdaget en
Olsen ved Ole Lovi
sen berg og Martin
Andersen .
@
~ ~ ~
~~
18/2-95 Ole O. Nreste: Erts
anv. neer s\'ien lige op
for s\'indreKaalvigen.
...
18/2-95 Kristen Pedersen:
Ertsanv. paa nordvest
kanten af et skaat lige
op for s\'indre Kaal
vigen.
18/2-95 Aslak Olsen: Ertsfelt
,u~
<t
""
1"~rlL f-r .~
syd for postveien ved
Kiilskleiven .
20/2-95 Johan Strand:
Thoriumh mine i
~'~~~~
Sengeheien.
20/2-95 Aslak Olsen:
Thoriumh mine i
heien \'ist for Kaal
bund.
20/2-95 Aslak Olsen:
~' «£&~¥& :~ -{' ~~~~
Thoriumh mine vest
~~~&-.£
for Skrubbed\'ila.
20/2-95 Aslak Olsen:
~ . ~1 ~ : p(" /'...... 4':"'~ ~
Thoriumh minei St\'i
heien vest for Refsa
t'
len.
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ARVEN

Til venstre er et utsnitt av det do
kumentet som vi her har gjengitt.
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V Returadresse:

Sannidal Historielag
Adr: Ragnar Gr¢nasen,
Holtsvingen 20 B
3766 SalU1idal
2112-95
21 /2-95
21/2-95
22/2-95
2212-95
2512-95:

Aslak Olsen: Thoriumh mine vest for post
veien ca. 10 alen fra jordet paa Refsalen.
Ole T. Holtane: Ertsfelti Rindekleivene oven
for veien ved Martin Olsens hus.
Aslak Olsen: Ertsfelt paa h¢iden af Sengfjeld.
Lars Jllrgensen: Ertsanv. i ¢stkanten af
Sengfjeld i ¢vre kant af et stort kj::ef.
Gullik Johnsen: Ertsfelt paa indre Kjetangen.
Lars J. Thorsdal: Ertsanv. i en hei mellem
Vast¢l og Kaalbaand.

Saavidt det kan sees har ingen anden i de tidsforl¢pne
tolv maaneder faaet paategnet anmeldelse om fund i
denne eiendom.
For paategning paa begge exemplarer er betalt 1 - en
-krone og 7 - syv - ¢re.
Sand¢kedals lendsmandsbestilling den 27de Febr. J 895.
Chr. Olsen.
kst.
Lest fra Sand¢kedal kirke
bakke den 3de marts 1895.
Attesteres.
Gebyr 80 - otti - ¢re.
Chr. Olsen.
kst.

Til venstre kikker Frithjof Thor
bj¢rnsen inn i et gruvehull pa
eiendommen til Thorvald Kri
stensen pa Rinde gard. Denne
gruva var sa stor at man kunne
sta oppreist i den. Thorbj¢rnsen
sierat inngangen til denne gruva
ganske sikkert var trangere f¢r.
Det har i den senere tid rast UI
stein i apningen sa i dag er den
st¢rre. Like i nrerheten var det
noen mindre hull som viste at det
var gjort fors¢k pa a ta ut mine
raler. Delle er kanskje et av de
stedene som er omtalt i doku
mentet foran.

Arven i ny
trykkmetode
DeUe nummer av Arven
er det fllrste som blir
produsert pa en "Mi
nolta DI 620". Det vii si
atdeter produsert pa en
ny mate med direkte
overfllring fra datamas
kinen til et ferdig pro
dukt som er falset og
0- stiftet i en maskin.
./.
Trykk: Krager0 Aksi denstrykkeri

