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Amerika-utvandringen 
175 arsjubileet markeres 


175-arsjubileet for forste norske Amerika Arrang0rene har allerede begynt letingen etter «Ame
rika-ting» og har selvsagt funnet endei pa Berg, pa bibiioemigrant skal markeres med to utstillinger i 
teket og blant historieiagenes medlemmer. Likevel tar man Kl"agero neste sommer, og na oppfordrer Berg 
i mot nye «funn» med apne armer. Et eksempei pa dette 

- .kragero Museum, Kragero Bibliotek, Kra var den kofferten som Amt O. Bakke hadde med pa en 
gero kulturetat, Sannidal Historielag og Kra pressekonferanse pa biblioteket. Her var det brev, biider 
gero og SkMoy Historielag, folk til a lete eUer og en gammel b0nnebok. 

Hng som har med utvandringen a gjore. Forts. side 15. 

Arnt 0. Bakke skapte begeistring i arrangementskomiteen da han «avslgrte» hva han hadde i sin koflert av 
gamle Amerka-brev og an net. Pa bildet ser vi Ira venstre Jean Aase, Hakon Finstad, Edith Thiseth, Anton 
Klausen, Reidun Heldal, Bjgrg Skogheim Liane, Birgitte Andersen, Kari Heldal og Arnt Bakke. 

- Folo: KV. 
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Jorgen T. Farsjo, skipsreder 

I Arven nr. 52, 111998, hadde vi en artikkel 

om Lyngdalen, og der var det nevnt at skipsre
der J0rgen TFarsj0, Oslo, kj0pte Lyngdalen i 
1916. (J0rgen Tallaksen (1873-1930) var f0dt 
pa Gunders. Foreldre: Tallak Tomassen Farsj0 
og Helene Halvorsdater). 

Rederiet til J0rgen T Farsj0 hadde flere ba
ter, og av Arne Jenssen pa Skat0Y har vi tart bilde 
av to av disse. Det er DIS «Askild» pa ca. 3200 
tonn og DIS «Askeladden» pa ca. 4200 tonn. Re
deriet hadde ogsa en bat som hette «Aladin». 

Batene hadde mye av mannskapet sitt fra 
Kragem-distriktet. Gunnar Jenssen fra Skat0Y 
var kaptein bade pa «Askild» og «Askeladden». 
Ragnvald Farsj0 var 1. styrmann pa «Askelad
den». Batene var stykkgodsbater som hadde be
fraktning pa Skandinavia og Europa. 

Da J0rgen T Farsj0 d0de i 1930, var det svi
gers0nnen som drev rederiet videre. H vor lenge 
det var i aktivitet, har vi ikke tatt vite, men det 
var i virksomhet under 2. verdenskrig. I boken 
«Skip og menn» av Birger Dannevig star det pa 
side 233: <<DISAskeladden av Oslo, kaptein Lars 
Kvande, opplevde a ligge sammen med 60 an
dre skip i Augusta, Italia, under et tysk flyan
grep hvor ikke ett ble skadet. Den tapende part 
var Die Lutfwaffe, ikke minst som f01ge av il
den fra handelsskipene.» 

Om eiendommen Lyngdalen 
Tiden med isdrift var slutt i Lyngdalen i 1914, 

og eiendommen ble drevet videre sam et vanlig 
gardsbruk. 

Det var i 1916 J0rgen T. Farsj0 kj0pte Lyng
dalen. Garden ble da drevet med forpakter, som 
hadde leilighet for seg og familien i 2. etg.i side
bygningen. 

J0rgen T Farsj0 brukte selv hovedhuset som 
sommerbolig. Han fikk laget en ny brygge og 
satt opp et badehus nede ved sj0en. 

Farsj0 d0de altsa i 1930, og Lyngdalen ble da 
solgt til kaptein (senere oberstl0ytnant) Jens 1. 
Jensen fra Kragem.Han ansatte J0rgen Sn0as fra 
T0rdal som forpakter. Han kom fra skogeien
dommen Sn0as, som var eiet av Vafos Brug, og 
de brukte garden somjakthytte og skogen tiljakt
omrade for sjefene og de ansatte ved bruket. Pa 
den tiden ble det drevet melkeproduksjon i Lyng
dalen, og de leverte melken ved Sannidal st. Der 
ble spanna satt i en kasse med lokk. 

11938 ble Lyngdalen delt, idet Sannidal kom
mune kj0pte husene og omradet ved sj0en for a 
bruke det til gamlehjem. Resten aveiendommen 
kj0pte J0rgen Sn0as. Han revet gammelt hus i 
T0rdal og satte det opp ved grensen mellom 
Lyngdalen og Rinde og hadde sitt gardsbruk der. 

Fr. Th. 

DIS «Askeladden». Den var pa 4200 tonn. Gunnar Jenssen Ira Skat@y var kaptein 
Farsj@ var 1. styrmann ombord her. 

ARVEN 2 



Vi badafor hverj ul i en stamp! 

Juletradisjoner i Sannidal, og i Heradsbygda, 
pa f0rjulsfest pa Sannidal ungdomsskole! 

En dag for jul inviterte noen av elevene ved Sannidal 
ungdomsskole til «eldrefest» pa skolen. Dette har etter 
hvert blitt en tradisjon, siden det na var tredje gangen det 
skjedde. Elevene hadde invitert aktorene pa Bygdetun
dagen ijuni, samt sine egne besteforeldre. Mange kom, og 
det ser ut til at aile koser seg pa dette arrangementet, bade 
unge og eldre. Dette er nok mer verdifullt enn vi tenker i 
oyeblikket; kontakt over generasjonsgrensene er ikke 
akkurat det vi er £linkest til ellers i yare dager. 

Som sedvanlig pa en forjulsfest var det allsang for a fa 
opp «stemningen». Bade «Tenn Iys» og «En stjerne skin
ner i natt» var godtegnet til dette. Elevene i lOB stod ellers 
for en del sang og dramatisering. Stine Barland Thorsen 
sang «Julekveldsvise», og sammen med Caroline Farsjo 
sang hun ogsa «Romjulsdrom»; i begge tilfeller dramati
serte andre elever innholdet i tekstene. Flere av elevene 
framforte «Den gamle skomakeren», og den klassiske 
historien om «Marte Svennerud» ble lestav Karen Marie 
Syvertsen, Elin Johansen og Kristine Aasen. 

Midtveis i programmet presenterte Ragnar Gronasen 
Iysbilder fra den siste Bygdetundagen, der mange av de 
tilstedeva:rende fikk se seg selv i «en annen tid». I en 
lang pause serverte elevene grot, saft, pepperkaker og 
kaffe. For a dekke utgiftene ble det arrangert loddsalg, og 
overskuddet, i overkant av kr. 1.200,-, ble sendt Kirkens 
Nodhjelp til bruk i hjelpearbeidet i Den dominikanske 
republikk. 

Et hovedinnslag i programmet var da elevene Kristin 
Baann og Berit Nieolaysen intervjuet tidligere rektor ved 

skolen, Sverre Bra:ndhagen, fodt 1925, om juletradisjo
ner. Han vokste opp i Heradsbygda, sor for Elverum i 
Hedmark, og han fortalte at det aUtid var kaldt og mye sn0 
der til jul. 

Da elevene ville vite om de personlige forberedelsene 
til jul, fortalte Bra:ndhagen at aile bada i en stamp, og at 
man fikk nye kla:r og sko til jul, men ikke gayer. Det var 
aldri stress med julegaver, sa han. Aile juletrepynt ble 
laget pa skolen. Pii aile gardene bakte de lefse, som var 1 
m i diameter, og denne blanda de lutefisken i. Dette var 
hovedretten pa julaften. 

Ellers ble det slaktet to griser pa garden til jul. I jula 
skulle alle va:re snille; til og med musefellene ble lagt 
igjen da. Forste juledag gikk aile i kirken, og i romjula var 
det vanlig a ga julebukk; etter nyttar ble dette kalt for 
<~ulegeit». 

Til avslutning fortalte Bra:ndhagen om fattigdommen 
som var patrengende for mange i 1930-ara, og han kom 
inn pa enkeltpersoners skjebne som rorte ham sterkt. 

De forskjellige innslagene ble bundet sammen av en 
av kJassestyreme, Tron Mathisen, som bJ.a. sa at denne 
tilstelningen var et resultat av at skolen ville gjore gjen
gjeld for at bygdefolket stiller opp pa Bygdetundagen 
annethvert iir. Til avslutning kom en velkjent person inn 
pa seenen, skomaker Andersen, i Kjetil Nilsens skikkelse. 
Flere av elevene spilte 11<'1 seener ITa «Skomakergata», og 
Stine Bariand Thorsen og Mariann Oppheim sang <don 
Blund»-visa ved siden avo Dette ble en meget vellykket 
avrunding av det hele. Ref. 

DIS «Askild» var pa 3200 tann. Gunnar Jenssenfra SkatfJY var kaptein agsa pa denne baten. 
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Helles lokalhistolie: 

Helle sondagsskole omkr. 1930 


Dette bildct av sondagsskolen pa Helle ca. 
1930 er tatt utenfor Helle bedehus, som ble 
oppfort i 1919-20. 
Fotografvar Brodr. Jorgensen, Kragero. 

p~ skissen nedenfor viser vi en num
merering der samtlige 71 tilstedevrerende 
personer er plassert. 

Sondagsskolelrerere: 
1. 	 Anton Johansen, bosatt pa Hellemyra (Skat0Y), f. 

1866, d. 1934. 
2. Kristian Schulze, bosatt pa Heib0 (Sannidal), f. 1880, d. 

1966. 
3. 	Konrad Klausen, bosatt pa Tangane (Skat0Y), f. 1885, 

d.1974. 
4. 	Anton Aslaksen, bosatt pa Helle (Skat0Y), f. 1857, d. 

1938. 
5. Peder Nordli (J0rgensen), 

bosatt pa Heib0 (Sanni
dal), f. 1869, d. 1946. 

6. Gustav S0fensen, bosatt i 
Wreen (Skat0y),f. 1863, 
d. 1939. 

7. 	 Ellen Pedersen, bosatt pa 
Helle (Sannidal), f. 1863, 
d. 	1940. 

Sondagssko]eelever: 
8. Birger Isaksen 
9. Finn Olsen 

10. Ragnar Klausen 
11. Kare Hansen 
12. ThorleifMastereid 
13. Sigmund Jensen 
14. Hans Skarboe 
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Denne historien, som er skrevet av 
Johan Brekka, har en gang statt i 
Vestmar. Vi har f:itt den av Sigurd 
Knudsen: 

Etminne 

fra 1886 


Dajeg h01ie om familiestevnet pa Solum, kom 
jeg til a tenke pa de som slekten nedstammet fra, 
nemlig Karen-Anne og Ivar Haugholt. 

Det var en s0ndags formiddag f0rst i mai at 
jeg og min kamerat Halvor - siden kalt for Lev
ang - satt oppa knatten overfor uthuset pa Lind
heim. Der kom da to hester kj0rende, og skulle 
ut til Barland. I den f0rste kjerra satt Karen-Anne 
og I var Haugholt, og i den andre satt Ingeborg og 
EllefSolum. Midt pa vegen pa Lindheimsvannet 
var et stykke som i dagligtale kaltes «Rapet», da 
det til sine tider raste ned stein og grus og la seg 
pa veglegemet. 

Na faIt det seg slik at pa den tiden disse kom 
kj0rende, sa var der faIt stein ned i vegen, og Ellef 
Solums kjerrehjul gikk over en av disse steinene, 
sa bade kjerra og hesten kanta.I fallet brakk Ellef 
Solum det ene beinet, sa de ble liggende i vegen 
der. Da Ivar Haugholt sa dette, gikk han av og 
sku lie bort og hjelpe. Sa ble Karen-Anne sittende 

~ alene i kjerra, og samtidig begynte hesten a steile. 

Hun strammet t0mmene, og dermed gikk det ut
for steinura og rett i vannet. I fallet gikk hesten 
rundt i skjcekene, og det merkelige var at Karen
Anne hadde ratt kjerreputa med seg og hadde 
lagt begge armene over den, sa hun fl0t pa den. 
Vi sa ikke mer enn ansiktet pa henne. Ingeborg 
Solum gikk pa vegen og skrek om hjelp. 

Halvor og jeg som satt oppa knatten, visste 
ikke riktig hva det betydde, f0r hun kom sa langt 
opp som der skolehuset pa Lindheim stiir na. Da 
skreik hun, og sa at Karen-Anne la i vannet der 
nede. Da sprang jeg inn og varskodde min far, 
og det rare var at far dagen i forvegen hadde fatt 
den innskytelse at han skulle knytte sammen to 
tau, og han hadde kveila dem og hengt dem fra 
seg. Na grep han det og sprang, Halvor og jeg 
etter. Da vi kom ned, gikk gamle I var pa vegen 
og sutra. Far bandt da tauet om Halvor, og sa 
SV0mte han ut og fikk tak i Karen-Anne under 
armene. Det var savidt tauet rakk til. Far dro i 
tauet, og Halvor ropte: «Dra fortere, ellers sa sek
ker vi begge to». Sa fikk vi henne pa land, og da 
fikk vi se Ellef Solum som la i vegen. Hesten la 
overende og Ellef med avbrekt bein. Sa matte 
de fa ordna opp med hesten og fa Ellef opp i 
kjerra, og deretter kj0rte de til bake. 

Karen-Anne ble brakt opp til Lindheim, og 
mor stelte med henne og fikk henne i en god seng, 
og vi Mrte ikke at hun fikk noe men av det. 

Johan Brekka. 

Karen-Anne, fodt pa Lonne 1832, d, 1896, 73 ar. 

Ivar Elefsen Solum Haugholt, f. 1813, d. 1889,76 ar. 

Ingeborg IvarsdaUer HaugboIt, f. 1860. 

Ellef (Elev) Hansen Solum, f. 1850, d. 1937, 87 ar. 


15. Anker Hansen 37. Borghild Nyseth 
16. Meta Aslaksen 38. Ingeborg Olsen 
17. Hardis Rud 39. Hardis Schulze 
18. Ester Mastereid 40. Ester Isaksen 
19. Bodil Bertelsen (Felix) 41. Margoth Olsen 
20. Freddy Sorensen 42. Ester Schulze 
21. Signe Svendsen 43. Alfhild Knutsen 
22. Halvard Mastereid 44. Else Olsen (Wreen) 
23. Einar Schulze 45. Mary Schulze 
24 . Werner Johnsen 46. Ester Johnsen 
25. Trygve Wreen (Olsen) 47 . Hjordis Johansen 
26. Kare Klausen 48 . Ruth Larsen 
27. Rolf Svendsen 49. Signe Pettersen 
28. Per Lia 50. Martha Isaksen 
29. Bjorn Bertelsen (Felix) 51. Per Pedersen (Jambak) 
30. Astrid Ellefsen 52 . Evelyn Bertelsen (Felix) 
31. Ruth Bertelsen (Felix) 53. Anne Skarboe 
32. Hildur Ellefsen 54. Ase Skarboe 
33. Ruth Bj0fnsen 55 . Ruth Lia 
34. Margit Klausen 56. Arne Svendsen 
35. Johanne Ehnebom 57. Edith Olsen 
36. Agnes Nyseth 58. Anny Johnsen 
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59. Ruth Olsen 66. Werner Pettersen 
60. Karin Ramberg 67. Ragnvald Olsen 
61. Olaf Baann 68. Karin Hansen 
62 . Arnold Mastereid 69. Else Olsen 
63. Jens Jensen 70. Hildegard Johansen 
64. Rudolf Jensen 71. Borghild Kristensen 
65. Hakon Schulze 

Det har forel0pig ikke v~rt mulig afinne ut nar Helle 
sondagsskole ble etablert, men Martha Eilertsen (f. 1896, 
d. 1986) har fortalt at hun gikk pa s0ndagsskolen pa det 
«gamle bedehuset», omkring 1900-1910. Dette lokalet 
var i 2.etg. i et tilbygg til forretning med leilighet, da 
tilhorende Bi0rnJHelle Brug. 

Trolig var ogsa da bl. a. f0Jgende s0ndagsskolel~rere: 
Anton Johansen, Anton Aslaksen, PedeI' Nordli og Gus
tav S0rensen. 

I Arven nr. 53 (2/1998) , side 10, er foto av O. A. 
Terjesens landhandel, og i tilbygget til venstre var det 
«gamle bedehuslokalet». 

Eiendommen inneholder idag fire leiligheter som til
h0rer Thore Hansen, og er beliggende i Kleivaveien 2. 

-Per
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Man ville undersgke hva slags luft det var Siste del 
hvor man kunne sende folk som Rinde 
til Stortinget! 

Peder E ele rtsen Rinde 

en ualminnelig tiltaksrik og omstridt sannid@l 
Vi avrunder her Peder Rindes (1844

1937) livserind ringer fra 1929. Vi har fore
tatt en forsiktig modernisering av spraket, og 
vi har satt til mellomtitlene. De 12 forste 
utdragene bar sd tt i «Arven» nr. 40-44, 46
49,51-52 og 54. 

Stemmcrcttcn 
Stemmerettssaken var ved siden av unions

sp0rsmalet det mest brennende i slutten av forrige 
arhundre. Jeg ble visstnok valgt fordijeg ville stem
me for det mest vidtgaende stemmerettsforslag, 
som gikk under navn av det Daae-S0renske. Man 
skal minnes at den gang var det nesten bare b0n
dene som had de stemmerett. Derfor b0r vi til evige 
tider minnes den jevne, norske bonde, som handlet 
etter regelen - gj0r mot andre det du vii at de skal 
gj0re mot deg. Han sa til alle selvhjulpne folk, 
mann og kvinne: Kom, la oss bygge dette landet i 
fellesskap . Det er vel sa kanskje, at han har :tatt liten 
takk for dette sitt h0ysinn. De er ikke fullt sa h0Y
modige de som na fors0ker a tilrane seg makten. En 
stor del av de nye stemmeberettigede tar sine 
forbilder fra Russland, som vii gj0re alle arbeidende 
b0nder til treller! Men en gang klares vel forstanden 
og begrepene. 

Jeg var som sagt fra f0rste ferd med pa st0rst 
mulig utvidelse av stemmeretten for menn og kvin
ner. Jeg har trodd a gj0re rett og 0ve rettferdighet; det 
tror jeg i det lange 10p er det beste. H va ville du tenkt 
om du var blant de utestengte? Jeg tror ikke at en 
myrlapp eller et gammelt hus gj0r menneskene 
forstandigere eller bedre. Nar jeg ville ha kvinnene 
med, var det fordi det er dem som har mest innflytelse 
pa bama og den kommende slekt, og da skal bama 
vokse opp med den tanke og f0lelse at mor er med nar 
det viktigste skal avgj0res. Kanskje mennene ogsa 

Nye medlemmer! 
Kjenner du noen som er interessert i Ii bli 
medlemmer av Sannidal Historielag, ta 
kOllfakt med ell i styret. Da vii det bli 
ordllet. 

~ 

har godt av a bli minnet pa det. Det vii ga et par 
slektledd f0r den sannheten kommer til sin rett, men 
va::r sikker, den skal komme. En ting har jeg imidler
tid imot kvinnene - at de tar etter mennenes 
unoter. Na ser det ut til at tobakksr0kning skal bli 
ganske alrninnelig blant kvinnene. Det diskuteres i 
Oslo-avisene om en kvinne kan f0ke pipe pa gaten! 

Nar slekten er opprettholdt sapass som den er, er 
det vesentlig fordi den ene part i forplantningen har 
f0rt et fornuftig levesett og avholdt seg fra de gift
stoffer som svekker livskraften og utviklingen. Tenk 
nar kvinnene blir lik mennene i bruk av alkohol og 
tobakksgift? Man beh0ver ikke a va::re lege for a 
forsta farene ved at et bam skal komme til verden 
infisert av disse farlige giftene gjennom sin mor. 
Man b0r visst alt forberede seg pa flere sinnsyke
asyler for aile giftinfiserte bam. Antallet andssvake 
vii utvilsomt stige, sa kan man overlate folkeformer
ingen til demo Da blir fremtidens nordmenn utvil
somt lett ere mottagelige for de russiske ideer. 
Kommunikasjonenes utvikling medf0rer dessverre 
at unotene spres hurtigere utover landsbygden enn 
f0r. Landmenn vet altfor godt bvor langt lettere 
ugress formerer seg enn gode planter. 

Midt under unionstidens hardeste kamp ble det 
tale om utvidelse av stemmeretten ogsa til kvinner. 
Blant landets stemmeberettigede var det dengang 
visselig et stort flertall mot, men Venstres ledere 
ville presse saken frem i Stortinget. Jeg mente vi 
fikk la dette indre sp0rsmalligge; det var viktigere 
med samling om de nasjonale sp0rsmal slik at vi 
kunne fa grunnlovsflertall av Venstre i Stortinget. 

Venstres ledere truet med sitt, og det ble en sa 
vanskelig stilling i Odelstinget at sp0rsmalet hang i 
en stemme. Dette offer tok jeg pa meg, og ledeme 
stod over meg og brukte alle sprakets trusler. Dette 
virket pa meg likedan som nar det blir hanu·etjem 
harnres det lenge nok, blir det hardt som stal. Vi fikk 
en lov om stemmerett med en lav skattesensur og 
med forholdstall for f0rste gang. Det var en riktig og 
en rimelig lov, som snart ble avl0st av loy om 
alminnelig stemmerett. 

Na begikk H0yre en av sine ikke ukjente dum
heter; de satte pa sitt program opphevelse av loven, 
for den skulle nemlig ikke tre i kraft f0r nyttar, og 
valget foregikk om h0sten. Men jeg fikk som sagt 
mitt pass paskrevet; man 10nnet gutter til a korre-
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spondere landet rundt til Venstres aviser om 
hvilken frafallen hedning jeg var, som 
sviktet den autOIiserte Venstretro. Man brukte 
de samme skjellsord som man na ser i de 
kommunistiske aviser mot alle som yager a 
ha en sel vstendig mening. leg var i den tiden 
Norges mest utskjelte mann. 

Redaktor Friele 
Friele var redakt0f av «Morgenbladet» 

dengang. Han var en mester i grovheter; 
man pastod at han fulgte politiske motstan
dere inn i d0den. «Morgenbladet»s inn£ly
telse var fonesten den gang allerede sterkt 
pa retur. Folk £lest reagerte mot denslags 
personlige forf0lgelser sa det nesten ble en 
anbefaling a bli overfalt i «Morgenbladet». 
Friele var ofte a se i Stortinget; at vi hadde 
mange sam taler og sammenst0t kan man 
nok tenke seg. En gang vi hadde under de
batt en ny brennevinslov i Odelstinget, sa 
Friele til meg: «Er det sant at De viI begynne 
som brennevinshandler, Rinde?» «leg har 
ikke tenkt pa det, men hvis De ville sta ved 
disken, sa skulle vi nok fa omsetning,» 
svarte jeg. 

En annen gang vi hadde for oss bevilg
ning til folkevrepningslagene, sa Friele: 
«Vet De hva jeg ville gj0re hvis jeg hadde 
en rifle? leg ville skyte Dem!» «Da er jeg 
ganske annerledes rimelig»,. svarte jeg. 
«leg ville ikke spandere skudd pa Dem. Det 
star forresten i skriften at det er hap sel v for 
de mest forherdede syndere hvis de omven
der seg.» 

En gang m0tte jeg ham pa gaten sammen 
med en fin herre. Friele opptradte som van
lig, og da han var ferdig, sa jeg til den 
fremmede herren: «ViI De erindre denne 
episode og uttalelse av Frie1e; han skal :fa 
svare for sine overfall.» Neste dag kom 
Friele og sa: «De mente vel ikke noe med 
det De sa i gar?» «10, det skal De ikke vrere 
sikker pa; det er en grense for overfall pa 
offentlig gate.» 

Tre kjekke karer! 


Her er det tre kjekke karer som lar segfo
tografere nar de er inne til militcerijeneste 
pa Gratenmoen i Skien i 1897. Det er fra 
venstre Peder Holt (J 876- 1965), Karl 
0yvang (f. 1876) og Ivar Tyvand (f. 1877). 
Fotografvar P F Feilberg-Hansen, Skien. 
Bildet har vi fatt lane av Sigurd Knudsen. 

Forst en stor takk
En gang m0tte jeg Friele i Stortingets lange 
trapp, og han begynte a bruke seg. Han sa han ville til Historielaget for at jeg fIkk vise, og etterlyse 
sende en mann bort til Bratsberg for a undersf(}ke hva opplysninger om den gamle Kiil-stolen. 
slags luft det var hvor man kunne sende folk som 

Sa en takk til alle som har kontaktet meg diRinde og Ullmann til Stortinget, og slik drev han pa. 

«De er det mest wimelige menneske jeg har st0tt rekte, eller over telefon. 

pa. At De dundrer og larmer i «Morgenbladet», Dessverre var det ingen som hadde riktige 

forstar jeg, men at De ikke kan opptre som folk her 
 opplysninger a komme med, og alt er «flokut 
i denne m0rke trappen pa tomannshand, det forstar som f01"».jeg ikke.» Man pastar at skjellsord kun skal vrere 

Men vraket av stolen, som naholdes sammen argumenter for dem som har urett. Sa med skjells

ordria overfor meg var det jo ikke sa fm·lig . med hyssing, er blitt meg et end a kjrerere kleno-


SLUTT dium. Magne Kurdol. 
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Helles lokalhistorie: 


GAMMELT FOTO 
- trolig fra omkring 1895 -
Fotograf: N. C. J0fgensen, 

Fotografisk forretning - Helle pr. Kragef0. 


Nils CarlJ0rgensen var f0dt pa Helle 1858 (reiste 
til Statene og fortsatte sin fotografiske forretning 
der.) - Foreldre: Kirsten og J0rgen Nilsen. Han var 
eldste bror til Even og Ole Petter J0rgensen, bedre 
kjent som fotografene "Bmdrene J0rgensen", Kra
gem. 

Fotografiet viser trolig en forening pa Helle, men 
hvilken er forel0pigukjent. Kanskje "Arven"s lesere 
kan gi nrermere opplysninger, :fa personer pa rett 

plass og oppgi navnlpersoner som mangler. 
Bildet har tilh0rt Kristian Ekelund, Helle (1901

1997), og han har oppgitt navnene pa det fleste, s?m 
han personlig kjente. Pa grunn av svakt syn de Slste 
ar ble det problemer med endel av persone~es plas
sering pa foto. Det var trolig hans tante, OlIne Lar
sen som eide dette foto. 

1. 'Oline Larsen, f. 1862 pa Helle. Foreldre: Karin 
og Lars Tjostolfsen, Helle. . 

2. Marie Pedersen, f. 1877. Foreldre: Kanne og 
Peder Anundsen, Manelia. 

3. Marie Evensen, f. 1875 pa Helle, utflyttet til 

USA. Foreldre: Anne og Even Nilsen. 


4. Trolig kan dette vrere Marie Hagen, f. 1867 i 
Horten, utflyttet. Foreldre: Maren og Ole Hagen, 

~-------------------------_ Wreen, Helle. 
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5. Anne Baann, utflyttet. For
eldre: Gurine og Mathis 
Baann. 

6. Trolig kan dette vrere Gina 
(TeJlefsen) Brolos.Foreldre: 
Asborg og Tellef Klausen, 
Bm10s. 

7. Trolig Mathilde (Tilla) J or
gensen, f. 1874 pa Helle. For
eldre: Kirsten og J0rgen Nil
sen, Helle. 

8. Trolig Karen Moller. 
9. Trolig GunhiJd Knutsen. 
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10. TroligAndrea Johannessen,f. 1872 paHelle, g. 
m.l<erer Anton Vige. Foreldre: Anna og Johannes 
Nilsen, Helle, begge fra Sverige. 

11. Ukjent. 
12. Trolig Inger Baann, utflyttet. Foreldre: Gurine 

og Mathis Baann. 
13. Inga Svang, f. 1878 pa Helle, g. m. l<erer Gunnar 

Fuglestvedt. Foreldre: Agathe og Fredrik Svang, 
Wreen, Helle. 

14. Ukjent. 
15. Ukjent. 
16. Ukjent. 
17. Ukjent. 
18. TroligJohanne Thorsen,f. 1874 pa Helle, g. m. 

Gunnar O. Huldalen. Foreldre: Anne og Thor 
Tallaksen, Helle. 

19. Trolig Maren Thorsen. Foreldre: Anne og 
Thor Tallaksen, Helle. 

20. Trolig Nils Evensen, f. 1879 pa Helle, utflyttet. 
Foreldre: Anne og Even Nilsen, Helle. 

21. Trolig Lars Jorgensen, f. 1879 pa Helle, g. ill. 
Olette Pedersen. Foreldre: J0rgine og J0rgen 
Larsen, Helle. 

22. Trolig 	John Larsen (Skogheim), f. 1880 pa 
Helle, g. m. Aagoth Andersen. Foreldre: Gurine 
og Lars Johnsen, Helle. 

23 . Trolig Ole Petter Jorgensen, f. 1877 pa Helle, 
utflyttetiSandefjord. Foreldre: Kirsten og J0rgen 
Nilsen, Helle. 

24. Trolig Kristian Schulze, f. 1880 pa Helle, g. ill. 
Inga J0rgensen. Foreldre: J0rgine og Hans Au
gust Schulze, Helle. 

25 . Ole Pedersen (Manelien), f. 1876. Foreldre: 
Karine og Peder Anundsen, Manelien. 

26. Trolig Abraham Nilsen,f. 1879, ugift. Foreldre: 
Anne og Nils Eilertsen, HellelLangetangen. 

27 . 	Gunnar Markussen, f. 1869 pa Helle, flyttet til 
Kirkeholmen. Foreldre: trolig Johanne og Markus 
Hansen. 

28. Navn ukjent, men trolig en l<erer. 
29. Trolig Elioth Schulze, f. 1876 pa Helle, ugift. 

Foreldre: J0rgine og Hans August Schulze. 
30. Trolig Jorgen Jorgensen, f. 1867 pa Helle, ut

flyttet til USA. Foreldre: Kirsten og J0rgen 
Nilsen. 

31. Knut Pedersen (Manelien), f. 1864, g. m. Marie 
J0rgensen. Foreldre: Karine og Peder Anundsen, 
Manelien. 

32. Trolig Peder Ellefsen, f. 1869 pa Helle, utflyttetl 
Langesund. Foreldre: Aase Karine og Ellef 
J0rgensen, Helle. 

33. Thomas Jensen, f. 1874 i Froland, bosatt pa 
Helle i mange fir. 

34. Trolig 	Peder Schulze, f. 1873 pa Helle, g. ill. 
Marie Pedersen. Foreldre: J0rgine og Hans 
August Schulze. 

35. Ukjent. 
36. Trolig Albert Jorgensen, f. 1864 pa Helle, ut

flyttet til USA. Foreldre: Kirsten og J0rgen 
Nilsen. 

37. Trolig Karl Hagen, f. 1874, utflyttet. Foreldre: 
Kathrine og Ole (Christensen) Hagen, Wreen, 
Helle. 

38. Abraham (Hansen) Skarboe, f. 1878 pa Helle, 
ugift. Foreldre: Margrethe og Hans Abraham
sen, Skarbo. 

-PER-

Gaver til bladet 
Et ar er gatt siden sist, og vi legger nok en 

gang en postgiroblankett inn i bladet, medrmske 
om at aile vare lesere bidrar med et bel(}p hver, 
stort eller lite. Paforhand hjertelig talek! 

Disse gavene har kommet inn seinhostes og utover 
vinteren: T. S., Oslo 100. K. H. B., Akland 100. S. R. G., 
Kragef0 150. R. B., DrangedallOO. A. K., Sannidal150. 
M. J. 0., Kragef0 100. C. H., Oslo 100. B. S., Kragef0 100. 
T. L., Drangedal100. D. S., Kragef0 100. F. B., Kragef0 
100. E. A., RiS0f 100. B. og P. L., Helle 100. Kragero 
Sparebank kr. 5000,-. 

«ARVEN» utgis av Sannidal Historielag 
Redaksjonskomite: 

Frithjof Thorbj0rnsen, tlf. 35 99 23 60 
Ragnar Gwnasen, tlf. 35 99 22 16 
Oddvar Tobiassen tlf. 359921 20 

Kasserer: Liv Gwnasen tlf. 35 99 22 16 
«Arvem)s postgirokontonr. : 0813 5 3477 29 

Sannidal Historielag 

ARSM0TE 
blir holdt pa 


Sannidal samfunnshus 

torsdag 8. april 1999 kl.18.30 


Vanlige arsm0tesaker 


Per Ole Halvorsen viser 
naturbilder fra distriktet. 

Allsang. God bevertning. Utlodning. 

Styret. 
~ 
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Arsberetning for Sannidal Historielag 1998 

Styret har i 1998 bestatt av : Formann Ragnar A. 

Gmnasen, nestformann Reidun Heldal, kasserer 
Alme Synn0ve Gmnstad, sekretrer Marit Sn0as, 
styremedlem Lars Jacob Moe og medlem i Bygde
tunkomiteen Odd Morten Dalen. 

I 1998 ble det holdt 7 styrem0ter der 28 saker ble 
behandlet. Medlemstallet i Historielaget er na 431. 

Pa arsm0tet 31. mars var det hele 120 mennesker 
til stede. Aile arsm0tesakene gikk greit unna. Det 
ble beh0rig markert at Ole Wast01 takket av som 
[ormann i Bygdetunkomiteen. K veldens kas0r var 
Olav Ulltveit-Moe, som tok for seg flytting mellom 
Gjerstad og Sannidal pa 1700-tallet (se Arven nr. 
53). 

Pa Mstm0tet 2. november fikk medlemmene 
m0te en stor kapasitet pa sitt felt, konservator Ulf 
Hamran. Han kaserte om norske jemverk (arrange
mentet er omtalt i Arven nr. 54). 

Historielaget har i aret som gikk bestemt a sette i 
gang bevaring av fotografier ved hjelp av data, og 
har gMt til innkj0p av n0dvendig utstyr. Sigmund 
Heldal og Oddvar Tobiassen skal sta for dette 
arbeidet. 

Reidun og Sigmund Heldal representerte Sanni
dal Historielag pa en slekt- og lokalhistorisk dag i 
Ibsenhuset i Skien i j uni. 

Historielaget har ogsa i dette aret ved formannen 
og nestfonnannen deltatt i arbeidet til Utvalget for 
EDB-registrering av slekts- og lokalhistorie i Kra
gem. Sp0rsmiH angaende slekt, og bes0k fra Ame
rika til bygda, er 0kende ar for ar, og Reidun Heldal 
gj0r en stor jobb for laget pa dette feltet. 

Meldingsbladct «Arven» 
I redaksjonskomiteen satt disse ogsa i 1998: 

Oddvar Tobiassen, Fridtjof Thorbj0rnsen, Ragnar 
A. Gmnasen og kasserer Liv Gmnasen. 

Den 18 . argangen ble utgitt med nr. 52,53 og 54, 
til sammen 48 sider lokalhistorie. Hovedartiklene 
val' disse : Sannidalsski «under lupen» pa Historie
lagets arsm0te, Arsberetning for Sannidal Historie
lag 1997, Lokalhistorie pa Helle, Helle sangforening 
1895 (bilde), Butikker i Sannidal (1 , 2, og 3), Erind
ringer fra Kill 927 -29, F ortsettelsesskole i Kj01ebmnd 
1926 (bilde), Eiendommen Lyngdalen, Peder Eilert
sen Rinde (11 og 12), Bygdetundagen ble suksess 
Dok en gang, Fra arsm0tet i Sannidal Historielag 
1998 , Ole Wast01 takket av etter 35 ars innsats for 
Bygdetunet, Oppsigelser ved Berg - Kragem Mu
seum, Stabbestein med initialer pa Helle, Isvirksom
heten i Helleomradet, Bruksfolk fra Helle (bilde), 
Flytting mellom Gjerstad og Sannidal pa 1700-tallet, 
Ole og Ingeborg Andersens bryllup pa Breivik 12. 
august 1898 (bilde), Litt om slekta pa Braten ved 
Holtane, Ki l i 1920-arene: Lastebilen til Lars Thors
dal (bildc), Rindeslekta i Sannidal, «Steingrerne» 

folk i 1895, Heglandshuset fikk bes0k av «sine 
egne», De gamle jemverk pa Historielagets h0st
m0te, Kj01ebmnd skole i 1920-arene (bilde), Foto
bevaring, En episode fra 1600-tallets Sannidal, Jo
han Ansteinsbraten (bilde), Tre gardsbilder fra San
nidal, Am skole h0sten 1903 (bilde), Helle Brugs 
skole med bilde fra 1903-04, Minneord om Lars 
Skarvang, Sand0kedals herredsstyre 1901-02, His
torier fra butikklivet, Arbeidslag pa Vadfossbrua i 
1920-ara? (bilde). 

Bygdetunet 
I Bygdetunkomiteen satt disse i 1998: For

mannsvervet har vrert delt mellom Ole Wast01, Odd 
Morten Dalen og Lars Moen, ellers: Asmund Mos
tad, Thor Wast01, Johannes Wasj0, Kjellfrid Eng
gray og Kari Nyland. 

Disse gavene har vrert gitt til BygdetunetJ Arkivet 
i Kil i 1998: Gorojem, trekam og treskje fra Kjersti 
Heimdal, Diplom for deJtagelse i hjemmestyrkene 
tildelt Halvor Holt fra familien Holt, 2 par hoppski 
og et par 10ypeski fra Hakon Fuglestvedt, Proto
koll med div. notater fra det gamle Sannidal fra 
Torkel Tande. 

Den 16. juni gikk den femte Bygdetundagen av 
stabelen, som vanlig med stor suksess (se Arven 
nr. 53). 

De to st0rste arrangementene ellers pa Bygde
tunet var 17. mai-tilstelningen og Grautfesten. Flere 
skoleklasser og andre bes0kende, bade norske og 
amerikanske, har ogsa vrert pa Bygdetunet. 

Som vanlig har alminnelig vedlikehold pa husene 
pa Bygdetunet vrert fortl0pende gjort. 

Registrering av gjenstander foregikk pa for
sommeren ved Inger Gogstad fra Berg - Krager0 
Museum. Totalt er milO 13 gjenstander ferdig regis
trert. Oddvar Tobiassen har satt opp hyller i kottet 
i 2. etg. i Heglandshuset, og vi har fatt lagt inn 
stmm i begge kottene i det samme huset. Dette siste 
ble gjort av Geir 0stland. 

Styret avgav ved nyttarstider 1999 uttalelse om 
ny museumsstruktur i Telemark. Her siterer vi siste 
avsnitt i denne: «Sannidal Bygdetun har blitt 0kono
misk sterkt skadelidende av at fylkestilskuddet fait 
bort fra og med 1997. Hvis denne planen blir gjen
nomf0rt, vii situasjonen ytterligere forverres fordi 
den faglige hjelp fra Berg - Krager0 Museum etter 
all sannsynlighet blir darligere». 

En hjertelig takk 
sier vi til slutt til aile sam i 1998 stettet arbeidet til 
Sannidal Histarielag, enten ekanamisk eller ved a 
vcere hjelpere pa arrangementene vare. Uten denne 
stetten ville det vcere umulig a drive aile vare virk
samheter. 

Marit Snails, Ragnar A. Gronasen, 
sekretzer fonnann 
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Kri g s
•IDIOOer 

I forbindelse med arbeidet pa den nye 
gang- og sykkelveien fra Rindeh0yda 
forbi Kil til Sannidal skole, er det regis
trert at det er rester etter skytterstillinger 
(bunkere) langs veien. Disse ble bygd av 
den tyske okkupasjonsmakten i arene 
1940-45. 

Fra Ingerid Sletteberg, f. SoUid, som 
bod de i dette omnidet pa denne tid en, har 
vi ratt en liten beretning om hvordan det 
var aha tyskerne som naboer mens arbei
det pagikk. Hun slo.iver dette: 

«I krigens dager ble det bygget en Delle bildet viser tyskerne i arbeidet i smia hvor det ble kvesset bor 
bunker pa Lundstmms-heia. Den var som sku lie brukes i arbeidet med bunkersene. De pa bildet er fra 
skutt ut i fjeUet og hadde tretak over. venstre: Paul Bretschneider, Max Len og Kolt HeinseI. Bildet har vi 
Det var et hull i fjellet som var beregnet til fall lIine av Else Andersen f Sollid. 
utsikt og til a ha kanonen i. Denne 
bunkeren var rettet mot 0st, hvis fienden kom fra 
Rindeh0yda-Smmidal stasjon. 

Det var ogsa en bunker pa Kilsheia, som ogsa 
var skutt ut i fjellet. Delme hadde utsikthull og 
kanonstilling for a ta fienden som kom inn Kils
fjorden. 

Det var ogsa en bunker ved Hestehagen. Det 
var der som Wilhelm Olsen bygde huset sitt. Der 
var det ikke sa mye fjell, sa det ble brukt mer 
trematerialer, men ogsa denne hadde tak. Delme 
bunkeren var rettet mot den fienden som matte 
konune fra Toppsvingen og Fjellstadtorget. 

Vi sa aldri noen kanoner, men tyskerne dreiv 
rundt huset vart i Rindekleiva, sa vi kom stadig i 
kontakt med demo De beslagla halve uthuset vart, 
sa vi hadde bare vedboden selv. Det andre ronunet 
ble last med hengelas av tyskerne. 1 dette ronunet 
ble det oppbevart b0rser og hjelmer og litt av hvert 
annet. 

Blant tyskerne var det en som hette Max. Han grat 
og fortalte til min mor, Ingeborg SoUid, at han leng
ta hjem til kona og barna sine. Han ville ikke krige, 
sa han, men han var tvunget ut i krigen. 

Min far, Hans SoUid, hadde en smie. Denne 
beslagla tyskerne fordi de matte kvesse bora sine. 
Det ble bora med handbor den gangen, og de matte 
ha nykvessa bor nar de skul1e skyte ut bunkerne. 

Tyskerne var sniUe med oss unger. De kom 
med blanke poser med drops i, til oSS. 

Pa «Gimle» ungdomslokale, som ogsa var be
slaglagt av tyskerne, ble det laget mat som ble 
brakt ut til de som arbeidet med bunkerne. En stor 
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suppedunk ble satt i tunet vart. Da var det mat a ra for 
tyskerne. Jeg husker godt at ble det suppe igjen, sa 
delte de med oss barna. Suppa smakte godt. Det var 
jo krig, og vi som opplevde den, husker nok litt av 
hvert. Minnene sitter igjen selv om jeg bare var et 
bam den gangen. 

Sannidaill. januar 1999. 
Hilsen Ingrid Sletteberg» 

Den 18. 12. 44 
reiste Max til
bake til Tysk
land, og da 
sendte han delle 
kortet til fami
lien Sollid med 
onske om god 
jul og godt nyll 
art 

DeUe med kanonstillinger ved Kil ble ogsll taU alvor
lig av euerretningstjenesteo under krigen. T. A. Tande har 
i sin bok «8annidal i krigsllrene 1940 til 1945», pi! side 37, 
bilder som viser hvor det var kanonstillinger ved Kit og pll 
Refsalen. 
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Sandokedals 

Vi fortsetter her gjennomgangen av 

herredstyresaker fra perioden 1901-07, 
som ble pabegynt i forrige nummer. For 
a fa den rette «tidsstemningem>, har vi 
valgt a beholde datidens ortografi og 
setningsbygning. Referatene har statt i 
«Vestman>. 

Fra motet 26. februar 1902 
Skrivelse fra Peder Olsen, hvori han tilbyder 

Sannikedals Kommune at faa kj0bt sit i Kiil belig
gende Hus til Kommunelokale. Enstemm. Beslut
ning: Man finder ikke for Tiden at kunne gaa til 
Indkj0b afKommunelokale. Billighedshensyn taler 
nemlig mere for som hidtil, at benytte leiede loka
ler, idet man for disse kun betaler kr. 70 pr. Aar. 
Opvarmning og Vask heri iberegnet. 

Fra motet 8. april 1902 
Andragende fra Styret for Skiens Kreds af Det 

norske Totalafholdsselskab om et mindre Penge
bidrag. Enstemm. Beslutning: Man finder ikke grun
det Konsekvenserne at turde bevilge noget Kom
munebidrag til Afholdssagen. Det er i yore Dage saa 
mange Slags Foreninger, og da mange af disse maa 
siges at arbeide med ligesaa gode Formaal som 
Afholdsforeningeme, kan det jo let trenkes at ogsaa 
disse kunde komme til at andrage om Kommune
bidrag. Da man imidlertid har Sympathi for Sagen, 
er man blevne enige om at st0tte den privat, og er der 
idag afReprresentanterne tegnet Bidrag paa en Liste 
til samlet Be10b Kr. 20.00, hvilket Bel0b blir at 
indsende afOrdf0reren til Styret for Skiens Kreds. 

Sogneprrest H. Stmm anmoder Herredsstyret om 
at tage Sp0rgsmaalet angaaende Folkebibliothekets 
Nedlreggelse ogB0gernes Deling mellem Skolebog
samlingerne under fornyet Overveielse. Enstemm. 
Beslutning: Folkebibliotheket blir fremdeles at 
opretholde. Da Funktionstiden for den i 1897 valgte 
Komite er udl0ben, enedes man om at vrelge ny 
Bestyrelse som senere har at frernkomme med For
slag til Herredsstyret om den fremtidige Ordning. Til 
Bestyrelse valgtes enstemm.: 1. Sogneprcest H. 
Stmm, 2. H. Hegna, 3. Aslak Lofthaug. 

Andragende fra Opsiddere i Farsj0bygden m. fl. 
om Herredsstyrets Anbefaling af et til Departemen
tet for de offentlige Arbeider skrevet Andragende 
om de n0dvendige Midler til Landpostbud. En
stemm. Beslutning: Man finder Angragendet baade 

herredsstyre 

berettiget og paakrrevet, hvorfor det anbefales paa 
det Bedste. 

Refereredes Skrivelse fra T.M. Wiborg FaNik 
angaaende Landgangsbro over Langangen i Kiil. 
Enstemm. Beslutning: Da Tiden er saa langt frem
skreden, finder Herredsstyret ikke fOrn0dent i Aar 
at foretage noget i Sagens Anledning. 

Fra motet 29. juli 1902 
Andragende fra Kragem F ossekompagni om Her

redsstyrets Samtykke til Anlreg afen elektrisk Kraft
ledning fra Solurnfos. Efter at samtlige til Sagen 
h0rende Dokumenter var refererede, besluttedes 
enstemmigt: Da man mener, at et elektrisk Kraft
overf0fingsanlreg med Kraftstation i Solumfos vii 
vrere af stor Betydning for Kragem og nrermest 
omliggende Distrikter, finder man at burde give sit 
Samtykke til Anlreg afnrevnte Kraftledning. Man viI 
dog ikke undlade at gj0fe opmrerksom paa, at de i 
Beskrivelsen over Anlregget opf0rte Erstatningsbe
10b for Skade paa Jord og Skovgrund er for lave, og 
er Herredsstyrets Samtykke givet under Forutsret
ning af, at disse ikke bliver lagt til Gnmd for et 
eventuelt Expropriationsski0n. 

Udsat Sag fra forrige M0de: Forslag fra B. Strand 
om, at der vrelges et efter Herredsstyrets ncermere 
Bestemmelse visst Antal Mrend, som skal vrere 
pligtige til at anmelde Overtrredelser af Jagtloven. 
E. Kurd01 mener, at det er vrerdt et Fors0g, da en 
Mand der var ansat til at paase, vilde anmelde 
enhver Overtrredelse han paatraf. Th. Farsj0: Be
tvivler om dette kan betragtes som kommunalt Om
bud. Man b0r skrive til Amtet om, hvorvidt Herreds
styret kan indsrette disse Mrend og om de faar Andel 
af Mulkteme. B. Strand fori anger Forslaget sat un
der Behandling, han 0nsker ikke flere Udsrettelser. 
Med 14 mod 4 Stemmer besluttedes: Da man har 
bragt i Erfaring, at der i Herredet foregaar adskillig 
ulovlig Jagt, saavel i Fredningstiden som udenfor 
denne finder man at burde tiltrrede Forslaget, idet 
man ~ener at nrevnte Tilsyn b0r bestaa af 10 Med
lemmer og med en Funktionstid af3 Aar. Til Med
lemmer afTilsynet valgtes: 

1. Elling O. Kurd01. 2. Abraham P. Nresland. 
3. Eilert J. Farsj0. 4. Ole Tveitereid. 
5. Eilert O. Landsvrerk. 6. P. Strand. 
7. Finbo 0vreb0. 8. Finbo J. Humlestad. 
9. Jens H. Lindheim. 10. Knut J. M0rland. 

Forts. 
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Tre nye bilder Bilder fra Vi har flere bilder som vi ikke har kmmet finne ut avo Disse er tatt 
omkring 1950, og det kan vrere ombygginger og rivninger som gj0r at vi 
ikke kan filIDe ut av demo Vi haper det er noen av Arvens lesere som kan Sannidal 
gi oss opplysninger om disse gardsbildene. 


I forrige nununer av Arven hadde vi 
 Pa forhand takk! HUsen Red. kom. 
med tre bi1der av garder i Sannidal, og vi 
spurte om det var noen som kunne si 
hvilke garder det var. Det er mange som 
har gitt oss svar, og det var disse 
gardene: 

Bilde A er: 
0vre Asen i Kammerfoss. 
I boken «Norske gardsbruk» fra 1955 

star det om 0vre Asen: «Vaningshus fra 
ca. 1700, uthus 1894, stabbur, brygger
hus, vogn- og vedskjul og h0nsehus. 
Besetningen er: 1 hest, 3 kyr, 1 ungdyr, 
1 gris og 12 h0ner. Eier: Trygve larand
sen, som kj0pte den i 1939 av Anton 
Aasen.» 

Bilde B er: 
0stre Fossen i Farsja. 
I «Norske gardsbruk» star det om Gard D er: ... . ...................................... . 

Fossen: <<vaningshus bygd ca. 1802, 
uthusene 1946, bryggerhus. Besetnin
gen er: 1 hest, 2 kyr, 1 ungdyr, 2 griser, 
15 h0ner. Eier: Olaf Fossen, som over
tok den i 1945.» 

Bilde C er: 
Nedre Dobbe i Kjalebrand. 
I «Norske gardsbruk» star det om 

Nedre Dobbe: «Vaningshus bygd 1720, 
uthus bygd 1896, bryggerhus og sag. 
Besetningen er: 1 hest, 5 kyr, 1 gris og 3 
sauer. Eier: Torstein Dobbe,som kj0pte 
den av sin far i 1938.» 

Gard E er: . ........... . .............. .. ..... .... ... . . 


Gard Fer: .. . . ........ .................. . ...... .. .............. . ....... . .. ....... . 
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Registrering av kulturminner 
og kulturlandskap et forsomt 
felt i Kragero kommune 

I forbindelse med veivesenets paga
cnde framf£lring av gang- og sykkelsti fra 

. IRindelwyda til Sannidal skole vii restene 
etter en tysk skytestilling fra okkupasjons
tida sannsynligvis forsvinne. Stedet ligger 
pi! den bratte heia tvers over for huset til 
Ivar Tyvand. 

Dessverre er det vanlig at slikt «kom
mer for en dag» f£lrst nar boremaskinene er 
pa plass. Radde alle kulturminner vrert re
gistrert og plottet inn pa kart, kunne slike 
uheldige «kollisjonen> vrert unngatt. 

Sannidal Ristorielag har vrert klar over 
den omtrentlige beliggenheten til den ak
tuelle skytestillingen, men dessverre ikke 
vrert sa «oppdatert» at vi visste den ville 
komrne til a vrere iveien for gang- og syk
kel-vcien, som ogsa etter var oppfatning er 
lwyst pakrevet og etterlengtet. I skrivende 
stund er det fOf0vrig fremdeles uklart om 
dctte kulturminnet virkelig vii forsvinne i 
forbindelse med g-/s-veiframf£lringen. 

De to historielagene i komrnunen vii na 
ta initiativ til a opprette en kulturminne
forening, som skal sta for registrering av 
kulturminner og kulturlandskap. Vi vii fore
sla at komiteen skal besta av to represen
tanter fra hvert av historielagene, to fra 
turistforeningen, en fra Berg - Kragef0 
M useum og en fra kulturkontoret. 

Kulturminnene deles inn 
i grupper, f.eks. Bergverk, 
Isbruk, Samferdsel, Kirkeliv, 
med oppnevnte kontaktper
soner for hver gruppe. 

Det er pa h£lY tid at noe 
blir gjort pa dette feltet; det 
er dessuten bare litt over et 
ar siden «Kulturminnearet 
1997» gikk over i historien. 

(Se ellers artikkelen 
«Krigsminnen) pa side 11 
i dette nummer av Arven). 

R. G. 

ARVEN 

I forgrunnen ser vi restene etter skytestillingen pa Kilsheia. 
Denne skulle dekke innfarten pa Kilsfjorden. 

Del er enda lett a se spar ettet skytestillingen pa Kilsheia. Det er huset til 
Lllndstmm vi ser nede til heyre pa fotoet . 
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Vadfoss Landhandel 
1 Jorbindelse medden serien vi har gaende i Arven om landhandlerier i Sannidal, har vifatt lane dette 

bildet av Ashild Bjernsen. Det er Jra ca. 1930 og viser hvor butikken til Petra og Gunnar Heldal var. 
Det er Petra Heldal som sitter pa trappa, og bak star datteren Ashild. Ekteparet Heldal overtok 
butikken her i 1928 og drev den til 1940. Fer den tid hadde det veert drevet butikk her av Olaves 
Kjeldsen, lvar Amundsen og frk. H. C. Larsen. Etter dem var det VadJoss Samvirkelag som hadde 
Jorretning her til 1953, da det tok i bruk det lokalet de har i dag. Mer om landhandlerier i senere nr. 

Amerika-utvandringen 
Forts fra side 1. 

Utstillingene skal vrere pa Berg og pa biblioteket 
i Kragef0 neste sommer og er den 10kale markerin
gen av jubiteet. - Vi lager denne utstillingen for 
Kragef0-folk generelt. Det er jo nesten ingen her i 
distriktet som ikke har slekt i Arnerika, sier Jean Aase 
pa Berg - Kragef0 Museum. 

Kragero township 
Arrang0rene tenker blant annet a opprette kon

takt med «Norwegian American Museum» i Dakota 
hvor jubileet ogsa skal markeres. Dessuten haper 
man a komme i kontakt med Kragef0 township 
(herred) i Minnesota som kanskje brerer sitt navn 
etter emigranter fra Krager0. 

De to utstillingene vii besta av bilder, brev og 
b0ker av bade faglig og skj0nnlitterrer art, samt alt 
som kan vrere med pa a beskrive utvandringen, blant 

ARVEN 

annet gar man gjennom kirkeb0ker, og haper a :fa 
anledning til a trykke en oversikt over utvandringen 
fra distriktet til jubileet. 

Little Sannidal 
- Det hadde ogsa vrert morsomt a f0lge no en 

enkeltpersoners skjebner. Begynne pa forhistorien 
her hjemme og se nar vedkommende reiste, hvor 
han reiste, hvor han havnet og hvordan det gikk med 
ham, sier Jean Aase. 

Mange emigranter endte opp som farm ere i midt
vesten, mens noen havnet pa 0stkysten. 

- Endel sannid0ler bosatte seg i byen Glen
dorado, som bare har gatt under navnet «Little San
nidal», forteller Hakon Finstad. 

Mye godt materiale 
Det er fremdeles over ett ar igjen tilutstillingene 

apner og jubileet kan feires. Men arbeidet er alle
rede godt i gang, og man oppfordrer na altsa folk til 
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Dette er Hans Ellefsen, 
f 12. mars 1851 i Kil. 
Han emigrerte til 
Amerika i 1892. 
Han dgde i 
Princeton i 
sota i 1920. Hans 
Ellefsen var gift 
med Maren Torine 
Madsdatel; f 7. 
desember 1859. De 
ble gift 6.juni 1878. 
Maren reiste til Ame
rika i 1894 og hadde 
med seg ekteparets tre barn som var Karen 
Elvida, EllefMartin ius og Hansine Marie. 

a lete rundt i skap, skuffer og gamle kister i kjeller, 
pa loft og i uthus. 

- Det finnes sannsynligvis veldig mye godt 
materiaIe rundt i distriktet som kan be lyse utvand
nngen, mener arrang0rene. 

En bok full av dild 
Reidun Heldal har av barnebarna til Hans 

Ellefsen ratt lant en bok med dikt skrevet av ham. 
Den viser at det var mange minner om hjem
landet som satt dypt i de som emigrerte til 
Amerika. 

Vi gjengir her noen vers av et dikt som han har 
kalt 

«Barn domsm inn er» 
Melodi : «A Tokevanne de var sa gladt som en speile» 

l. 
TIl bamdomshjemmetjeg nu vii sende min tanke, 
hvor jeg som bam hos far og mor monne yanke. 
Det letter sindet, det lindrer sorger og smrerte, 
og gyder balsam i sorg betyngede hjrerte. 

'/ Returadresse: 

Sannidal Historielag 
Adr: Ragnar GT0naSen, 
Holtsvingen 20 B 
3766 Sannidal 

2. 
Den f0rste tiden jeg i min bamdom godt hugser, 
jeg gik i kjole, jeg vite ei noget om bugser. 
Pas pa gutten, thi ellers kunde det hende. 
han kunde falde, og sla istykker sin ende. 

3. 
Sa sagde mamma, jeg rna nu rigtignok sige, 
den gutten passer vist ikke lrengre til pige. 
Sa fik jeg bugser og de var vist efter moden, 
nei se sa kjrek en, den,lille viktige poden, 

8. 
Sa kom dagen, da jeg til skolen mon komme, 
jeg havde raet lit niste med i min lomme. 
Jeg stod ved d0ren med abc bogen i handen, 
og af forskrekkelse helt op i halsen kom anden. 

9. 
Pa skolen var en flok af gutter sa slemme, 
jeg stod og 0nsked at jeg hos mamma var hjemme. 
Sa kom Per Hansen og tog mig venlig i handen, 
vrer ikke bange, min kj rere lille Hans'e manden. 

10. 
Sid her hos mei, som du hos mamma var hjemme, 
og bryd deg ei et gran om guttene slemme. 
Men sa begynte de aile sammen at fnise, 
af skamfuldhed jeg matte slutte min vise. 

Del er mange dikt i boken, sa vi kan komme 
medfiere siden. 

I anledning av 
175-arsjubileet for den norske Amerika
emigrasjon er det av Sannidal Historie
lag oppnevnt to medlemmer til ar
rangementskomiteen for utstillingen. 

Det er: 

Reidun Heldal, tIf. 35 99 03 29. 

Ragnar Gronasen, tlf. 35 99 22 16. 


Disse kan kontaktes hvis det er lesere av 
Arven som har noe som kan v<ere av 
interesse for utstillingen. 

~ /. 

Trykk: Krager0 Aksidenstrykkeri 


