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Slakting pa Lofthaug under
elgjakta, 1947 eller -48

Vi har fiere ganger etterlyst jaktbilder, og
denne gangen presenterer vi et riktig fiott et. Det
er Fr¢vikILofthaug jaktlag, og de er fra venstre:
Kristoffer Lien, Jens Kasa, Anders Lofthaug,
Melvin Kristensen, Jon Torsdal, Konrad Sunde,
Jens Carlsten, Ingvar Halvorsen, Burton Lyng

Olsen, Kristoffer Torsdal, Klaus Torsdal, Hen
rik Londalen, Kare Tveit, J¢rgen Torsdal, Jens
Loftaug (pa hesten) og Arne Torsdal.
Bildet har vi lant av John Sunde, som ogsa
har skaffet oss navnene.

Hakon Finstad til minne
Hakon Finstad d0de 14. desember i fjor, 72 ar
gammel.
Med Hakon Finstads bortgang forsvant et av
lokalhistoriens viktigste fundamenter i vart d istrikt.
For sel v om han var akti v pa sa mange felt, det er
nok a nevne skoJe og politikk, var det det lokal
historiske arbeid som stod hans hjerte nrermest. Han
var styreformann ved Berg - Krager0 Museum i en
arrekke og redakt0r for samtlige Arsskrift for Kra
ger0 og Skat0Y Historielag 1979 - 1999; det siste
rakk han akkurat a fa presentert f0r han d0de.
Hakon var utrolig engasjert i det han drev med,
og de fleste sider ved lokalhistorien interesserte ham.
Likevel var han ofte opptatt av afa fram den vanlige
manns, sj0mannens, arbeiderens, sliterens historie.
Professor i historie, Edvard Bulls uttalelser om «ret
ten til en fortid» h0rte vi ham stadig henvise til.
Fikk Hakon tak i en «godbit» fra SannidaJs 10
kale historie, var han raskt pa traden: «Du, jeg har
noe her.... » ,eller: «Na har jeg noe nytt pa beddin
gen .... » Og lurte vi pa noe, var han alltid hjelpsom.
Pa sin rolige mate viste han til artikler eller kilder
der vi kunne komme nrermere svarene vi var pajakt
etter.
Dessuten var Hakon en usedvanlig n0yaktig skri
bent; intet ble overlatt til tilfeldighetene, verken nar
det gjaldt sprak eller historisk korrekthet. Ortografi
og kommabruk skulle stemme; og intet ble trykket
f0r det var grundig sjekket mot aile tilgjengelige kil
der.
I Sannidal Historielag har vi mange ganger nytt
godt av Hakon Finstads evner som historieforteller.
I l0pet av det siste dr0ye ti-aret kaserte Hakon over
sa ulike emner som svenskeinnvandring, slektsgran
sking, seilskutemalerier, historiske steder i USA og
historien sett gjennom annonser. Han visste til full
kommenhet hvordan historien skulle formidles uten
at det ble kjedelig. Han kombinerte store kunnska
per og en fantastisk hukommelse med intens forteller
glede og lun humor.
Vi minnes Hakon Finstad med stor takknemlig
het.
Red.komiteen.

Nye medlemmer!
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Kjenner du noen som er interessert i bli
medlemmer av Sannidal Historielag, ta
kontakt med en i styret. Da vii det bli
ordnet.

«Telemark i USA»
blir tema

pa Sannidal Historielags

arsm~te

torsdag 30. 3. kl. 18.30

i samfunnshuset.
Vi far bes0k av Anne Haugen Wagn fra
Notodden. Hun er lektor ved Notodd n vide
regaende skole, er styremedlem i Telemark
Historielag og har vrert redakt0r for flere av
dette lagets arsskrifter. Hun er ogsa aktiv i
Notodden Historielag. Dessuten har hun ar
beidet med kulturvern i Hjartdal kommune, og
har skrevet 5 lokalhistoriske b0ker med em
ner fra Hjartdal. I paska i ar skal hun vrere rei
seleder for Telemark Historielag pa en tur til
Midtvesten i USA.
Anne Haugen Wagn har altsa en solid bak
grunn for foredraget om «TeJemark i USA»
pa Historielagets arsm0te.
Hun vii fortelle om utvandringen til USA
generelt, men mest om utvandringen fra Tele
mark til USA pa 1800-tallet. Hun vii ogsa
komme inn pa spor av Telemark i USA i dag.
Utvandringen til USA er jo gjenstand for
175-arsjubileum i ar 2000, og emnet er der
for h0yaktuelt. Dette blir helt sikkert interes
sant, og vi 0nsker aile yare medlemmer bjer
telig velkommen til arsm0tet, som i tillegg til
arsm0tesakene selvf01gelig vii inneholde bade
sang og god bevertning, som vanlig!

Gaver til bladet i vinter
I perioden fra midten av oktober til begynnelsen
av mars har f01gende gayer til «Arven» kommet inn.
Hjertelig takk til aile!

Denne gangen folger bankgiro med bladet, og
vi hape r vare lesere bruker den flittig!
M.W.E., Oslo 100. E.S., Gj0vik 100. L.Y.P., Ari
zona USA 750. T.K., Sannidal 100. H. og J.S., Kra
ger0loo. Aa. P., Sannidal100. H.H., Oslo 100. R.B.,
Sundebru 100. R.W., Asker 100. B. og P.L., Helle
100. D.H., Sannidal100. 1. og O.P. , Rykkinn 100. ??
100. O .K., Sannidal 100. G.J.N., do. 100. R.B. ,
Kr.sand 100. J.P', Sannidal100. T.N., Krager0 100.
S.G., Skien 100. 0.0., Drangedal 100. L.v., Gjer
stad 100. R.B., Krager0 60. A.K., Sannidal 100.
A.H., Sannidal 100. J.P', Fiane 100. A.E., Sannidal
200. KJ.B., Krager0 200. G. G., Tor0d 100. T. L.,
Drangedal 100.
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Glimt

M o ·s¢ndagsskole
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Vi har her et bilde av barna ved Mo s~ndagsskole
som er tatt i 1941. For a fa litt om historien til Mo
s~ndagsskole, kontaktet vi Torgny Skarvang, som
hadde disse opplysninger a komme med:
Etter det som er notert, startet Anund S0ndb0 og Aslak
Thorsen s0ndagsskole i 1910. Det var f0r bedehuset var
bygd, sa Kirkestua ble brukt som forsamlingslokale.
Anund hadde en tid s0ndagsskolen hjemme pa Bratlid.
Bedehuset ble bygd ferdig i 1922, og etter den tid ble
s0ndagsskolen flyttet dit.
Aslak Thorsen flyttet fra kresten, og da ble Anund
alene til a drive s0ndagsskolen, men det star at Julius
Dalbraten ogsa var med. Hvor lenge de holdt det gaende,
star det ikke noe om.
S0ndagsskolen ble igjen startet opp AUe Helgen
s0ndag 1940 i kirken . Fredrik Helstad , som var pa
0vreb0 den gang, fikk satt det igang med hjelp av klok
ker Kristen Lindheim og Per Moe. Ca. 20 barn m0tte opp
den s0ndagen , sa framm0tet var godt. S0ndagsskolen ble
holdt i bedehudet.
Per Moe overtok ledelsen i 1943 og hadde den fram
til 1966. Fra den tid var Torgny Skarvang leder fram til
1990. Fra starten og fram til 80-ara var s0ndasskolen kl.
10 s0ndags formiddag, sa sant det ikke var gudstjeneste i
kirken. Fra h0st til var m0tte barna villig fram . S0 n
dagsskolens motto er: «Barna for Kristus».
S0ndagsskolen hadde ogsa sine faste familiesamlinger.

ARVEN

Pa dette bildet av Mo s¢ndagsskole i 1941 er disse
med: I f ¢rste rekke fra venstre: Torbj¢rn Nygard, He
len Nilsen, Inger-Reidun Moe, Solveig Holt, Solbj¢rg
Dalane, Else Lindheim og Inger-Liv Abrahamsen. I
annen rekke fra venstre: lohan Tande, Oddvar Neste,
Marit Nygard, Ragnhild Hansen, Torl eif Holt og
Arne Lindkjenn. l tredje rekke fra venstre: Else Skar
vang, Solveig Neste, Karin Holt, Kate Hansen, Arne
Lindheim, Tormod L¢nner¢d og Arnold Lindkjenn. I
!Jerde rekke fra venstre: Alaug Eikehaug, Ruth
L¢nner¢d, Kare Skarvang, Fredrik Helstad og Finn
Landalen. BUdet har vi lant av Helen Tobiassen.
J uletrefesten 4 . juledag var et h0ydepunkt, og der var ofte
presten med . Sekretceren i Telemark S0ndagsskolekrets
var ogsa pa bes0k nar det passet, og det var et pluss for
arbeidet. Disse tilstelninger sa mlet bra med folk .
I denne tid var det flere som var med i arbeidet i kortere
og lengre perioder: Sveinung Sveinungsen, Kari Dobbe,
Marit Laug, Elfrid Dobbe, Inger Bratane , Mary og Arne
Kvellestad .
Fea midte n av 80-aea ble det bestemt at en skulle
pr0ve a ha s0ndagssko)e samtidig med gudstjenesten i
kirken . Dette var i samarbeid med sokneprest Ek. Alle
skulle samles i kieken og vcere med pa f0rste del av guds-

Forts. side 14.
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Judith Kjrerra forteller:

Berg Landhandel var en viktig
mf)teplass for folk i Kjf)lebrf)nd
Til Kj~lebr~nd
I Kragero Blad Vestmar for 13. novem
ber 1999 hadde Jimmy Asen en interes
sant artikkel om Judith Kjrerra fra
Kjolebrond, der hun fortelle om det it
drive butikk og livet ellers i KjOlebrond.
Vi gjengir utdrag av artikkelen med til
latelse av Judith Kjrerra og Jimmy Asen.
sj~mann gar i land
Etter senkingen av seilskuta «Kong Oscar II»
utenfor franskekysten i april 1917, ble kaptein Tho
mas Johnsen og mannskapet sendt hjem til Norge
og Kragerfil. Etter 22 ar pa sjfilen valgte Thomas John
sen et Jiv pa landjorda, det a bli kjfilpmann og post
apner i Kjfillebrfilnd . Da mannskapet fra «Kong Os
car II» kom tilbake til Kragerfil, var rederen, Henrich
Bolmann Bifilm, nyJig dfild. Bifilrnefirmaet var i opp
lfilsning. Thomas Johnsen gjorde sine siste pJikter
som kaptein og reiste rett hjem til Kit hvor famiJien
bodde.
Judith Kj cerra , datter til Thomas Johnsen, var 7
ar gammel da faren kom hjem for godt.
- Kil var sterkt knyttet til sjfilen den gangen.
Mange menn som bodde i Kil, hadde sjfilen som sin
arbeidsplass. Da far kom hjem, fikk han en ny jobb.

En

I 1919 flyttet familien fra Kil og inn til Kjfille
brfilnd .
- Berg Landhandel sto avertert til salgs, og far
bestemte seg for astarte opp som kj0pmann. Jeg var
veldig lei meg da vi flyttet fra Kil. Kil var et bra sted
a bo. Det bodde mange nede i Kil sentrum den gan
gen, spesielt mange bam. Kil var et levende sentrum
med flere butikker og handverkere. Det var faste an
lfilP av rutebater.
Det var «Delph in», baten til Halvor Nyhus, som
fraktet familien til Kjfillebrfilnd. - Jeg minnes sa godt
aile de som sto pa brygga i Kjfillebrfilnd og kikket pa
oss da vi gikk i land. Husker en mann som sa : «Na
kommer det mange jenter til Kjfillebr0nd .» «Men de
er jo sa sma,» var det en som svarte. Vi var tre jen
ter, Gunnvor, Johanne og jeg.
Det var Johannes Bleiklia som drev Berg Land
handel da Thomas Johnsen overtok driften. Det for
telles mange historier om Bleiklia. Han var sa glad i
a ga pa jakt. Hvis han hfilrte orrhanen leika oppe i
skogen, glemte han alt annet. Det hendte til og med
at han bare forlot butikken og sprang til skogs . Bleik
lia flyttet til Bamble. Han ble senere emisscer og be
sfilkte Kjfillebrfilnd flere ganger.

Judith Kjrerra

Det tok ikke lang tid ffilr Judith og sfilstrene hen
nes glemte Kil. De fant seg til
rette i Kjfillebrfilnd. Det var en
spesiell episode i barndommen
som Judith husker godt: Skole
streiken i Kjfillebrfilnd, som varte
i to
- Da fikk jeg bo i Kammer
foss om vinteren. Gikk pa skole
i Vadfoss . De andre som gikk
pa skolen i Kjfillebrfil nd, ble
sendt rundt omkring til familie
og venner andre steder for a ga
pa skole. For skolegang matte
vi ha.
Som ung jente dro Judith til
Oslo, hvor hun fikk huspost.
Drfilmmen var a bli sykepleier.
Da sfilstrene mine giftet seg,
Dette er Berg Landhandel i 1919. Del var del arel Thomas Johnsen kj¢pte
matte
jeg komme hjem til
Jorretningen.

ar.
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Kj0lebr0nd. Mor og far
trengte hjelp i butikken. Det
var sann pa den tiden. Man
matte hjelpe til hjemme. Det
var viktigere enn selva fa
seg en utdannelse.

Lite penger

A drive landhandel pa
denne tiden var ingen sp0k.
Det var for det f0rste mye
hardt arbeid. Tunge 10ft og
lange dager. Der bodde
mange arbeidsfolk i Kj0le
br0nd tidl igere. I 20- og 30
ara var det lite arbeid a fa,
og folk hadde knapt med

Her ser vi Berg Landhandelfra sj¢siden. Delle hi/del er fra 1930.

penger. Familiene kunne ha bade 10 og 12 barn.
- De aller fleste hand let pa kreditt, eller «pa bob>
som det het. Vi hadde en bok, som vi kalte for «klad 
den». Der f0rte vi navnene inn og hva de handlet.
Kundene fikk det f0rt inn i sin bok. Nar folk fikk
10nning, betalte de inn et be10p.
- Det kunne v<ere vanskelig a fa seg arbeid. Hus
ker en familiefar som syklet til Skien for a pr0ve a
fa seg noe a gj0re, men uten resultat. Noen av de
som val' vanskeligst stilt, fikk hjelp av forsorgen . Da
fikk de matlapper hvor det sto oppf0rt varene de
fikk lov a kj0pe. Familien fikk ikke bestemme selv.
Husker et ektepar som hadde et gjeldfritt hus, som
kommunen kunne ta pant i. Kona var syk og talte
blant annet ikke sild. Vi lot de fa fiskeboller og an
dre matvarer som kona talte. Jeg matte reise til fat
tigforstanderen, som da bodde pa Enggrav, for a fa
refundert bel0pet og siden til kommunekassereren i
Kil for a fa pen gene. Fiskebollene og andre yarer
som vi ikke hadde lov til a levere, selv om det var
det eneste som kona kunne spise, ble str0ket, og far
matte ta tapet selv.

Lange arbeidsdager
- Det kunne ofte v<ere et slit a drive landhandel,
men heldigvis har jeg hatt god heise, forteller Ju
dith. Hun jobbet i butikken i over 45
Arbeidsda
gen kunne v<ere fra tidlig om morgenen til langt ut
pa kvelden.
- Folk kom for a handle til aile d0gnets tider.
Mange hadde lang vei a ga, og det var ofte ikke lett
a komme i apningstida. Butikken var apen fra kJ.
08 .00 om morgenen til 6-7 om kvelden . Men vi
bodde i samme huset som butikken, og vi tok oss
alltid tid. Vi apna d0ra igjen nar folk kom. Butikken
var ogsa en viktig m0teplass for folk i Kj0lebr0nd.
De kunne bli staende og prate i lange tider. Husker
vi matte plassere ut spyttebakker i butikken. Mann
folka tygde skratobakk og spytta brunt.

ar.
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Postapneri
Om vinteren matte far reise til Stabbestad med
postskreppa og videre med ferja over til byen for a
hente posten. Om sommeren var det Halvor Nyhus
som tok med posten til byen og dagens post tilbake
til Kj01ebr0nd . Nar Nyhus skulle tilbake til Kj01e
br0nd, venta han til alle var kommet pa plass f0r han
returnerte. I den f0rste tiden fikk vi post to ganger i
uka, onsdag og l¢rdag . Senere ble det tirsdag, tors
dag og 10rdag. Da SSS-veien var ferdig, fikk vi pos
ten hver dag.

Kj~lebr~nds-bla
Har du h0rt om fargen «Kj0Iebr0nds-bla»? Det
sies at aile prammene i Kj0lebr0nd var malt bla i
gamledager. Fargen ble selvsagt kj0pt hos Berg
Landhandel.
- Det var pUlver. Vi veiet opp og solgte farger i
hektovis. Folk blandet det ut selv. Favorittfargen var
bla. Den var utrolig popul<er. Det var sinkhvitt som
kom i t0nner og ble solgt i kilovis. Det var pulver
farger som umbra, oker og sinober som kom i kilos
poser, forteller Judith. - Drev man landhandel ute i
distriktet, matte man ha alt mulig pa lager.
- Husker sa godt nar baten «Gerd» kom med va
rer om h0sten. Det var matmel. Da matte vi ha vinter
forsyningene i hus. Melsekkene var pa 100 kilo. Sa
fikk vi store t0nner rued tj<ere. Og det var t¢nner
med salt sild. Vi hadde en god kjel1er her pa Berg.
Parafinfat hadde vi i en egen kjeller. Det var mye
som var tungt, og alt matte b<eres.

Ahandle
- Det kunne v<ere veldig omstendelig a handle,
forteller Judith. - Folk hadde skrevet opp pa lapp
hva de skulle ha. De leste opp en og en yare. Jeg
kunne ga ned i kjelleren og hente en ting. Sa leste de
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Sand0kedals herredsstyre (4)
Vi fortsetter gjennomgangen av
herredstyresaker i Sannidal i perioden
1901-07. De tre f0rste delene stod i nr. 54,
55 og 57. For a fa den rette «tids
stemningen», har vi valgt a beholde dati
dens ortografi og setningsbygning. Refe
ratene har statt i «Vestmar», og de ble sam
let av Hakon Finstad og gitt til Sannidal
Historielag i 1992.

Fra m0tet 22. sept. 1903:
Kiilsklevene og Kommunebryggen i Kiil.
If~lge Forslag fra Ordf~reren besluttedes enst. at
andrage om fornyet detai1eret Unders~gelse af Om
lregning af Kiilsklevene samt Unders~gelse til Anlreg
af en Kommunebrygge i Kiil. De forn~dne Udgifter
til Haandtlangerhjrelp udredes af Kommunen.

Middelpriser paa Kornvarer.
Priserne ansrettes saaledes pro Hltr.: Byg Kr. 9.00,
Havre Kr. 8.00, Havremel Kr. 10.00.
Kun Formrendene deltog i denne Sags Behandling.

Fattighjemmet.
Ang. Opf~relse af ny Trappe med Tag over til
Fattighjemmets Hovedbygning.
Enst. besluttedes: De forn~dne Midler til Trappe med
Tag over bevilges. Det henstilles til Tilsynskomiteen
at have Tilsyn med Arbeidets Udf~relse, samt tillige
s~rge for at Arbeidet snarest muligt bliver udf~rt.

Fra m0tet 25. Januar 1904:
Referentposten.
Ansrettelse af Referent i Herredsstyret. Til Pos
ten havde meldt sig 2 Ans~gere . Som Referent an
sattes Halvor Hegna med 9 St.

Sandl1kedals Folkebogsamling.
Skrivelse fra Sogneprest Str~m angaaende Ved
tagelse af RegIer for Udlaan af Sand~kedals Folke
bogsamling. Fra Bogstyrets Formand, Sogneprest
Str~m, forelaa f~lgende Forslag til RegIer, der
vedtoges enst.
1. B~ger udlaanes til enhver inden Sognet, som er
over 15 Aar og betaler Kr. 0 .50 i aarlig Kontin
gent.
2. Enhver Laaner er ansvarlig for B~gerne, og maa
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om det forlanges, underskrive Modtagelsesbevis
eller stille saadan Garanti for dem, som Biblio
thekaren finder forn~den.
3. Hvis en Bog bortkommer eller hvis den ved Til
bageleveringen findes i anden Stand end ved Ud
laanet, f. Eks. iturevet, tilsmudset, brettet eller
tilrablet, kan den forlanges istandsat eller godt
gjort efter den fulde Vrerdi .
4 . Kun to B~ger udlaanes til hver Laantager ad Gan
gen . Af et Verk paa flere Bind regnes hvert Bind
for en Bog.
5. Laanetiden er 2 Uger for skj~nliterrere B~ger og
4 U ger for B~ger af belrerende Indhold.
Paa Andragende derom i rette Tid kan Laanet for
nyes, hvis ingen anden i Mellemtiden har forlangt
Bogen.
6. Beholdes nogen Bog udover den fastsatte Laane
termin, betaler Laaneren 5 ~re i Overdagspenge
for hver Dag, Laaneterminen overskrides. F~r
end Overdagspengene er Betalte, har Laaneren
ikke Adgang til at laane nogen ny Bog.
7. Ingen Bog udlaanes, hvor farlig smitsom Sygdom
er tilstede, og enhver, som ~nsker at laane B~ger,
pligter at oplyse herom. Ingen Laantager maa
udlaane Folkebibliothekets B~ger til andre.

Udbedring av Hovedveien over Tangemyren.
Skrivelse fra Amtsingeni~ren af 11 te ds., hvori
henstilles til Herredsstyret at fatte Beslutning om,
hvorvidt Herredsstyret i Anledning Udbedring af Ho
vedveien over Tangemyren ved Humlestad viI
vedtage:
1. At overtage Udgifterne til mulig lordskade og al
anden Skade, der paa grund af Arbeidet Maatte
forvoldes.
2. At refundere Amtsveikassen det forn~dne FIaade
virkes Kostende.
3. At lade Arbeidet udf~re efter Veistyrelsens An
ordning, samt
4. At lade mulige fremtidige mindre Synkninger
~ieblikkelig blive rettet ved Lensmandens For
anstaltning paa Herredets Bekostning.
Amtsingeni~ren

havde beregnet Veiens Istands
rettelse efter 2 Alternativer. Det ene gik ud paa at
benytte den gamle Veibane og lregge Veien paa
Flaade; det andet at sl~ife den gamle Veibane og
lregge Veistykket i en Sving indom Fjeldet paa Nord
siden. Det f~rste var beregnet at koste Kr. 1.050, det
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Barneforeningen i Kil i 1937

Pa dette bi/det av Bameforeningen i Kif er det med i aft 30 personer, og det har lyktes afinne navnet
pa 22 av disse. Det er if¢rste rekkefra venstre: 1 Agnes Fjelstad, 2 ?, 3 ?,4 Signe J¢rgensen, 5 Inger
Halvorsen?, 6 Andora H¢iesen, 7 Bodif Pedersen?, 8 Marta Solbakken, 9 Margot Kristiansen, 10 ?,
11. Hanna Halvorsen. I ann en rekkefra venstre: 1 Gunhild Stene, 2 Tomine Wast¢/, 3 Kate Fianbakken,
4 Solveig H¢iesen, 5 Bodil Eikehaug, 6 Helen Thorbj¢rnsen, 7 Karen Helene Bosvik, 8 Hifdebj¢rg
Aab¢e, 9 ?, 10 Gudveig Tveit, 11 Mary Fianbakken, 12 Agot Pedersen?, 13 Helene Sundb¢, 14
Lovise Solum, 15 Margot St¢en. Det har i fig. «Bygdeboka» veert to barneforeninger i Kif: «Varsol»
som begynte i 1926, og «Ungbjerka» som begynte i 1934. Dette er kanskje et bilde av den siste. Det er
Kate L¢nnegraff som har lant oss bildet. Hun og Magnild Holt har kommet med navnene. Er det noen
som har fiere opplysninger om dette bi/det eller bameforeningen i Kif, ville det were stofffor Arven.
andet Kr. 1.170, heri ikke medregnet Udgifter til
Grundafstaael se.
Ordf0reren fremholdt, at Herredskassen visstnok
ikke var pligtig til at bekoste Flaadevirket og
nrevnteAmtsthingets tidligere Afgj0relse i lignende
Til-freJde, hvorved Amtskassen havde overtaget slige
udgifter. Han fraraadede ogsaa at gaa ind paa det i
Skrivelsen nrevnte Vedligehold .
Lensmand Strand troede ikke, at man slap Ud
gifterne til Flaadevirket og Vedligeholdet. Saagjerne
som han 0nsket det, vilde nok ikke Amtmanden og
Amtsingeni0ren fragaa sit Krav. Ved at gaa til Alter
nativ 2 vii de Kommunen faa st0rre Udgift. Det frem
tidige Vedligehold efter Alternativ 1 troede han ikke
blev saa farligt.
H . Fuglestvedt, B. Strand, T. Humlestad, O.
St0en, E. Farsj0 og Randgaard hadde Ordet til Sa
gen.
Ordf0reren fremsatte f0lgende Forslag til Beslut
nmg:
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1. Udgifterne til Flaadevirket formenes at vrere kom
munen uvedk.
2. Udgifter til lordskade og al anden Skade, som
forvoldes ved Arbeidet, udredes af Herreds
kassen.
3. Arbeidet blir at udf0re efter Veistyrelsens Anord
ning.
4. Veien vedligeholdes som hidtil for Kommunens
Regning. Dog t0r ikke Kommunen forbinde sig
til i Tilfrelde st0rre Synkninger at holde Veien i
den oprindelige H0ide.
Hvis Alternativ 2 vrelges, hvorved Veien som af
Amtingeni0ren udtalt faar en uheldig Retning , men
til Gjengjreld kommer til at hvile paa fastere Grund,
vedtager Kommunen at udrede Udgifterne til Grund
afstaaelse og al anden Skade, som forvoldes ved
Arbeidet, samt ti1lige at overtage det fremtidige
Vedligehold efter Veistyrelsens Anordning og under
Lensmandens Tilsyn.
Enst. vedtaget.
Forts. seinere.
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Krokheia - geografi og historie
2: Krager0s «Nordmarka»
- et enestaende friluftsomrade
Krokheias grenser er grovt sagt Tokke og Nes
landsvatnet i nord, Krokenomdtdet i vest, Kroken
veien og E-18 gjennom Sannidal i spr og
jernbanetraseen og riksvei 38 i 0St.
De sentrale delene av heia ligger over 200 m.o.h.
Valefjell (Vardefjell) i sentrum av omradet er det h0Y
este punktet i Krager0 kommune, 329 m.o.h. Over
denne toppen gar ogsa grensa mellom Kragerp og
Drangedal kommuner. Disse kommunene «deleD>
Krokheia mellom seg.
Det finnes et utall stier pa og innfallsporter til
Krokheia. Den moderne «turismen» startet vinteren

1946 da Krager0 og Opland Turistforening sa da
gens lys. Mange av foreningens turer opp gjennom
arene har foregatt pa Krokheia.
I den fprste tida gikk folk mye fra Sannidal og
Farsjp om Vasj0 og Seteren, nord for Gr0tvann og
til Hovst0len der turistforeningen hadde kj0pt den
gamle stua. Den ble pusset opp og innviet 5. novem
ber 1948.
Etter at Hovstplhytta ble overlatt speiderne og
ny hytte bygd og tatt i bruk i januar 1967 ved Jam
bakkmyra, er det blitt mest vanlig a ta turen fra Fik
kjebakke langs skogsbilveien forbi Kvennvann og
Rogntjenn eller stien forbi Skjrertjenn, ned L0kkleiva
til Lpken , og derfra til Jambakkmyra.
De siste arene har stadig flere blitt kjent i omdt
det vestfra, pa den nye skil0ypetraseen fra Mabuholta
opp til De krokete myrane, over OITemyr og Anders
myr, forbi H0ymyra, langs bjerkealleen pa Postmyra
og til Jambakkmyra.
I tillegg til dette kan man broke stien fra Bryne
moen under fjelltoppen Reselveren, ned Helvetes
kleiv, over de sakalte Knutane og til Jambakkmyra.
Fra Kurd0la er det mulig a ta skogsbil veien til Ring
seter og derfra begi seg inn pa heia i flere retninger,
mot Valefjellseter, Valefjell og H0ymyra, eller mot
Hyttetjenn, Skarpenrering, Store Valevann, Gun
narsmyra, Bjordammyra og derfra til Hovst0len.
I nord kan det gaes fra Eskilt til Sreteltjenn mot
Valefjell, eller fra Neslandsvatn over Stemtjenn, Lin
vann , forbi Stenger, over Gasvann og Dammane opp
til Orremyr og Andersmyr. Denne rota fra Neslands
vatn var i mange ar traseen for turrennet Hovst01
l0pet hver vinter. Lppet gikk videre forbi Jambakk
myra, Fikkjebakke, Brynemoen, Tangen og Skauen
fpr malpassering pa Torsdaltjenna ved Sannidal
skole. De siste 10 - 15 arenes milde og snMattige
vintre har dessverre «knekket» dette lppet.
Ellers kan nevnes enda to adkomstmuligheter til
Krokheia fra vest: skogsbilveien innover fra Akre
grenda i Kroken til s0rpst for Gasvann ved Dam
mane; og dessuten gar det en vei fra Mabuholta i
Kroken opp Slemdal forbi vestenden av Kvennvann .

Turistforeningens veiviser ved Jambakkmyra, ¢stover
mot Hovst¢len og vestover mot H¢ymyra.
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lone pa Krokheia finnes det en mengde stier og
l0yper, bade til sommer- og vinterbrok, men de fleste
broker nok Krokheia om vinteren . Utenom stiene og
l0ypene opplever man et til dels tett og ulendt ter
reng med til feller av det mange ville kalle «urskog»,
og dessuten et betydeJig innslag av myrlendte om
rader. Det er imidlertid flere store og sma vann som
lyser opp ; i tillegg til de allerede nevnte: Kroktjenn,
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En h¢stdag ved Rogntjenn, mellom L¢ken og lambakkmyra.
Storfiskvann, Hovst¢ltjenna, K venntjennane, M¢rk
tjenn, Holmvann, Lille Valevann, Lille Vale
vannstjenna.
Flere topper rager opp over resten av terrenget,
noen med utsikt mot sj¢en i s¢r og andre med «¢y
nene» nordover mot Gautefallheia og Lifjell. De mest
kjente er nok Reselveren, SpeIlemannsfjeIl, Hovst¢l
fjellet og altsa det h¢yeste, Valefjell.
I yare dager er Krokheia f¢rst og fremst et tur-

Johannes Waasj0 til minne
Johannes Waasj¢ d¢de 1. februar i ar, 74 ar gam
mel.
Det var et trist budskap som nadde oss da vi fikk
h¢re at Johannes Waasj¢ var gatt bort. Med han har
vi mistet en meget dyktig og samvittighetsfull t¢m
rer og byggmester. Han begynte som snekker hos
byggmester Langmo, og startet sitt eget firma midt
i 1950-arene. Det er mange i Sannidal som er glad
for at de har et hus som er bygget med den gjennom
f¢rte handverksmessige grundighet som preget hans
arbeide.
San nidal Historielag var sa heldig at vi i over 20
ar fikk gleden av a ha Johannes med pa mange
dugnader pa Sannidal Bygdetun. Det begynte med
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omrade, men vi rna ikke glemme at skogeiere i San
nidal og Kroken star for en betydelig t¢mmerdrift
inne pa heia. Og selvf¢lgelig drives detjakt her store
deler av aret.
I flere hundre ar var Krokheia dessuten fast bo
sted for ganske mange mennesker. Det er det som er
denne seriens fremste anliggende i fortsettelsen sei
nere.
R.C.

flyttingen av vaningshuset fra Hegland i 1974 Da
var det byggmestrene Johannes Waasj¢ og Per Holte
som ledet arbeidet. Det var et stort arbeide med 38
karer pa dugnad og 500 dugnadstimer.
Siden har Johannes hatt ansvaret for flyttingen
av Badstualkornt¢rka fra 0stre Hegland i 1980. Det
siste huset han hadde ledelsen for flyttingen av, var
husmannsstua som sto pa Mo gard og som var fra
R¢sbekk. Det var i 1994-95.
I tillegg til at Johannes sto i ledelsen for disse
store arbeider, var han med i det vanlige tilsynet av
Bygdetunet i ca . 20 ar, og med sin fagJige dyktig
het var han en god st¢ttespiller for Bygdetunet og
Sannidal Historielag.
Vi minnes Johannes Waasj¢ med stor takk.
Red .komiteen.
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Arsberetning for Sannidal Historielag 1999
Styret har i 1999 bestatt av: Fonnann Ragnar A.
Gr0nasen, nestformann Reidun Heldal, kasserer
Anne Synn0ve Gr0nstad, sekretrer Marit Halvorsen,
styremedlem Marit Sn0as og formann i Bygde
tunkomiteen Per Thomas Svenum.
I 1999 ble det holdt 7 styrem0ter der 39 saker ble
behandlet. Medlemstallet i Historielaget er na 425.
Pa arsmj2ltet 8. april var rundt 100 mennesker til
stede. Aile arsm0tesakene gikk greit unna.
H0ydepunktet ble utvilsomt Per Ole Halvorsens
naturbilder fra distriktet, som vakte stor begeistring
og h0stet langvarig applaus .
] O. august fant det sted en sammenkomst pa Byg
detunet for aile som har very i laget, med ektefeller.
Pa tross av kaldt og vatt vrer m0tte 26 personer opp.
Pa h0stm0tet 26. oktober hadde vi bes0k av KjeU
Woje fra Bamble Historielag. Han holdt et lysbilde
kaseri om Rafnes og Trak, to storgarder i Bamble.
Dette ble et svrert interessant m0te med historien til
yare naboer i 0st.
Historielaget er na godt i gang med a bevare fo
tografier ved hjelp av data. Prosjektet, som ble star
tet i 1998, ledes av Sigmund Heldal og Oddvar
Tobiassen .
Historielaget har ogsa i 1999 deltatt i arbeidet til
Utvalget for EDB-registrering av slekts- og lokal
historie i Krager0, som f0r ved formannen og nest
formannen.
Fremdeles er det mange sp0rsmat om slekt til
Historielaget, og Reidun Heldal jobber utrettelig for
a svare pa alle henvendelsene om dette.
Til a representere Sannidal Historielag i en ny
opprettet kommunal kulturminneregistreringskomite
er valgt Gunnar Aab0e og Ragnar A. Gr0nasen.
I forbindelse med 1OOO-arsskiftet ble det nyttars
aften 1999 arrangert fakkeltog og vardebrenning i
bygda. Historielaget var representert i arrangements
komiteen ved Marit Halvorsen.

Meldingsbladet «Arven»
I redaksjonskomiteen satt disse ogsa i 1999: Odd
var Tobiassen, Fridtjof Thorbj0rnsen, Ragnar A.
Gr0nasen og kasserer Liv Gr0nasen.
Den 19. argangen ble utgitt med nr. 55 , 56 og 57,
til sammen 52 sider lokalhistorie.
Hovedartiklene var disse:
Amerika-utvandringen - 175-arsjubileet marke
res, J0rgen T. Farsj0, skipsreder, Vi bada f0r hver jul
i en stamp, Helle s0ndagsskole omkring 1930 (biJde),
Et minne fra 1886, Peder Eilertsen Rinde (siste del),
Tre kjekke karer (bilde), Foto med personer pa Helle
omkring 1895, Arsberetning for Sannidal Historie
lag 1998, Krigsminner, Sand0kedals herredsstyre
1901-07 (delene 2 og 3), B ilder fra Sannidal, Regis
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trering av kulturminner - et fors0mt felt i Krager0
kommune, Vadfoss land handel (bilde), Grenselinjen
- Hullvassdraget, Amerikabrev, Personbilde fra Dals
foss i ] 943 , Historielagets Arsm0te 1999, Land
handlernreringen i Sannidal, Store prosesjoner,
kanonsalutt og dronningbes0k i Fredericia, Butik
ker i Sannidal (delene 4 og 5) , Noen av mannfolka i
Vestbygda i Sannidal (gam melt bilde), Krokheia 
geografi og historie, Tangen i Sannidal ca. 1950-55
(bilde), Minneord om J0rgen Torsdal, Branntakst
protokoll for garden Kj01ebr0nd med m0l1ebruk, sag
bruk m.m., Arbeidskonflikten pa Helle i ] 906,
Kj01ebr0nd l7 . mai 1938, Hans ElIefsons historie,
Storgarder i Bamble pa Historielagets h0stm0te,
Hyggelig sammenkomst pa Bygdetunet, Sang ved
Kils Avholdslags 20-Aars Fest i 1914, Julen 1938
pa prestegarden i Sannidal (bilde), Unge menn fra
Kil pa biltur (bilde).

Bygdetunet
I Bygdetunkomiteen satt disse i 1999:
Formann Per Thomas Svenum, Tor Wast01, Odd
Morten Dalen, Kjellfrid Enggrav, Kari Nyland, Knut
Asbj0rn Skarvang, Olav Bratane.
Disse gavene har vrert gitt til BygdetunetlArki
vet i Kil i 1999:
Treskemaskin fra Bakken vi Olav Bratane, Pre
ken- og andaktsamling fra Torkell A. Tande, Permer
med papirer fra Sannidal fattigstyre vi Karen Bar
land, 3 Kiilstoler fra Aslaug Heimdal, Fotografier,
slektsnotater og gamle b0ker fra Hans Eie, Et «San
nidal»-skilt fra Aud Lien, Kommunale papirer,
lrereriagspapirer og avholdslagspapirer fra Einar Bar
land.
17. mai-arrangementet i 1999 samlet som vanlig
mange mennesker pa Bygdetunet. Bes0ket ellers har
for det meste bestatt av skoleklasser og enkelte grup
per av voksne i tillegg til det tidligere omtalte «til
litsmannstreffet» 10. august.
Alminnelig vedlikehold ute og inne har vrert fort
10pende gjort.
Et massivt maurangrep ble i sommer oppdaget
pa 0stveggen i Dobbedalstua. Vi fikk tak i en ek
spert, 0yvind Aariid fra Farsj0, som effektivt stop
pet angrepet. Hele jobben ble gjort uten vederiag,
Doe vi er svrert takknernlige for.

Til slutt en hjertelig takk til alle som i 1999 st¢t
tet arbeidet til Sannidal Historielag, ¢konomisk og
ellers. Uten denne st¢tten ville det vrere umulig a
drive alle vare virksomheter. Vi trenger dette enga
sjementet ogsa inn i et nytt artusen!

Marit Halvorsen,
sekretrer

Ragnar A. Gr0nasen,
formann
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«Ladestasjonen»
Pa det fotoet vi ser til hl'lyre, er det et
lite hus som stod ved elva i Kjl'llebrl'lnd.
Under krigen var det et viktig sted for folk
i heJe Kjl'llebrl'lnd-distriktet. Vi har fatt
lane biJdet av Simon Nyhus, og han har
dette a fortelle:
«Dette bildet er tatt tirsdag 29. juli
1941, og viser et lite krypi nn som Knu t
Nyhus satte opp i Kj¢lebr¢nd for a lade
batterier for folk som hadde radioer og
annet som trengte str¢m. (Str¢m til Kj¢
lebr¢nd ble nemlig ikke satt pa f¢r tirs
dag 30. november 1948.)
Radioene i Kj¢lebr¢nd ble samlet inn
av lensmannen, og Halvor Nyhus hadde frakt av disse
med bat til Kil 7. august 1941. Men ikke aile leverte
radioene sine.
Knut ladet for det meste hjemme pa Nyhus, men
det hendte at det var for lite vann i bekken til a drive
«vasshjulet» som stod i forbindelse med kverna. Da
ladet han i elva. Kverna var Utt i bruk tidlig under
krigen, men sa ble den plombert av lensmannen.
Folk kom langveis fra for a fa ladet batterier, og
Knut og Harald hadde ogsa mye bes¢k av folk som
fikk reparert radioene sine. Da kom alt av gamle ra
dioer og annet til nytte, for nye deler var vanskelig a
fa tak i.»

Minneord om Haakon Myhre
Haakon Myhre d¢de 23. desember i fjor, 77 ar
gammel.
Det var i 1984 at Arven fikk den f¢rste artikkelen
av Haakon Myhre. Det var historien om «Bestemor
Drammen» . Og den var typisk for det som opptok
Haakon, historien om de som hadde vanskeligheter
og ikke hadde et vanlig liv som mange andre.
Senere ble det mange fortellinger i serien «Pa
landeveg og gjengrodde stier». Han hadde en lun og
fin mihe a fortelle om det daglige livet han kjente til
fra sin ungdom og de mange historier han ble fortalt
av eldre mennesker da han var ung. Det er slike dag
ligdagse beretninger som gj¢r at historien blir mer
gjenkjennelig for Arvens lesere.
Det var seerlig Iivet langs veien og mennesker som
levde i omradet ved Baten, der han hadde sin opp
vekst, som han fortalte om, og han gjorde det pa en
fin mate.
Haakon Myhre hadde mye av sitt yrkesaktive liv
blant de som ikke hadde det sa lett her i livet. Det
var ogsa den siden av livet han kom inn pa nar han
skrev sine fortellinger for Arven, blant annet om legd
systemet og garnleheimene i Sannidai.
Vi minnes Haahon Myhre med stor takknemlig
het.
Red.komiteen.
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Berg Landhandel - - 
Forts. fra side 5.
opp neste yare som ogsa var i kjelleren, og da var
det bare a ga ned igjen, opp og ned .
- De som jobbet pa Kirkeholmen Dampsag, rodde
til arbeidet pa s¢ndagskvelden og kom tilbake til
Kj¢lebr¢nd tidlig I¢rdag ettermiddag. Da kom de til
butikken for a gj¢re innkj¢p til neste uke. De trengte
blant annet leer. Om kveldene la vi ofte pa aile fire i
lyset fra parafinlampa og skar opp leer. Leeret hadde
vi i 2. etasje i sj¢bua.
John Sveinungsen hadde bakeri i Kil. Om vinte
ren kom han med br¢dvarene inn til Kj¢lebr¢nd pa
hest og slede. Om sommeren kom han kj¢rende med
motorbaten. Han hadde gode bakevarer, store, ronde
grovbr¢d og finbr¢d, hvetekake og v¢rterkake. Ofte
hadde han med en liten kakepose til Tyra, den yng
ste s¢steren min, som ble f¢dt i november samme ar
som vi f1yttet til Kj¢lebr¢nd .
Det som var vanlig i en Kj¢lebr¢ndfamilie i de
dager, var at husmora sydde, strikka, stoppa og lappa
t¢yet. Hun bakte og laget mat, holdt orden i huset og
mye annet. Mannen hadde jobben med a lappe sko,
skaffe ved og handle inn mat. Folk var selvforsynte
med mange ting. Tror ogsa at mange var mer for
n¢yde enn det som er tilfellet i dag, sier Judith Kjeerra
til slutt.

«ARVEN» utgis av Sannidal Historielag
Redaksjonskomite:
Frithjof Thorbj¢msen,
Ragnar Gr¢nasen,
Oddvar Tobiassen
Kasserer: Liv Gr¢nasen
«Arven »s bankgirokontonr.:

tlf. 359923 60
tlf. 35 99 22 ] 6
tlf. 359921 20
tlf. 359922 16
2655.60.82854
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Helles lokalhistorie:

Gj ennomgangsveien fra «Opp
landet» over H elleeidet til KragerfJ
Fra siste halvdel av 1600-tallet til 1870
Trolig har denne gjennom
gangsveien hatt betydning for
«opplandsfolket» fra den tid da
Krager¢s mektigste mann, Nils
S¢frensen, fikk strandstedet opp
h¢yet til kj¢pstad (1666) og fram
til 1870. Vi skal imidlertid vrere
oppmerksom pa at sogneprest
Knud Laurits¢ns «manntall» i
1665, viser at strandstedet Kra
ger¢ bare hadde 48 strandsittere
med familier, - tilsammen 175
mannfolk. Hvis det da levde like
mange kvinner, var det totalt ikke
mer enn ca. 350 mennesker bo
satt der. Det gikk trolig noen ti
ar f¢r «opplandsfolkets» inter
esse for Krager¢ ble av betyd
ning.
Fra Bamble kom Postveien Den gamIe boplassen «Bureid», under Strand, hadde i en lang pe
inn i Sannidal, over Torebru. riode slcyssplikt over Skj¢rkjenn. Foto ira slutten av J930-arene.
Denne gjenreiste Statens vegve
over «Helle-eidet» og ned til Hellestranda ved Helle
sen til veiens 300 ars jubileum i 1989. Flere steder
fjorden.
fra Aunlen til 0ygarden er det tydelige spor etter
veien, likeledes sees det fine brokaret ved elva, der
Vi beskriver her «veien » over Helle-eidet nrer
mere, som trolig i utgangspunktet bare har vrert et
den renner ut i Hull. Gamle beretninger, blant andre
trakk/sti . Vel iland etter batturen, eller pa isen over
i Bamble HistorieJags jubileumsbok fra 1988, av
Skj ¢rkjenn, er vi i Bolten-ornradet. Vi pas serer bo
Hakon Halvorsen, har vist at folk fra skogene innen
for Master¢d, langs R¢rholtfjorden og Langsj¢en,
plassen «Skj¢rkjennbann» og kommer videre opp
drog til Krager¢ for a handle og gj¢re andre n¢dven
pa det h¢yeste parti som lokalt ble kalt Helleeidet
dige rerend . Viktigst var kanskje salg av vilt og kj¢p
eller Helleid-sletta. Kommer sa fram til «Kleiva»,
derfra kan veien pa vinterstid ha gatt om «Dumpe
av salt og sukker m. v. Trolig fulgte de sa Postveien
d¢la» og videre ned pa «Sommerfj¢smyra», mens
til 0ygarden og derfra videre ned til Hullstranda.
Pa samme mate kom dranged¢lene med bat over
man pa sommerstid kunn e «forsert» Kleivabakken.
Toke, videre over Svenum- og Farsj ¢vannet, der de
Langs fjellpartiet mot nord -¢st finner vi fortsatt
kunne sUi seg sammen med folk fra Farsj¢-omriidet.
griisteinsmurer etter den gamle Kleivabakken . Den
Videre bar det over ti I 0yga rden og Hullstranda. Det
Kleivaveien vi kjenner idag, kom f¢rst i 1850-arene.
var i sin tid to boplasser i Hullstranda. Folket her
Like f¢r vi passerer det naturlige fjellskaret, finner
hadde i sommerhalvaret fortjeneste av a ro ferda
vi, et par steinkast til h¢yre, hustuftene etter gamle
folk videre over Hull, frem til Bureidet (som ogsa
* Pi! Helle Brugs eiendomskart fra 1874 er Skj0rkjenn be
hadde «skysspJikt») og derfra over Skj¢rkjenn* og
skrevet som «Skj0rkjren». 'froJig er det riktig a benytte sta
fram til Boiten/Skj¢rkjennbann. Derfra var det a ga
velsen «Skj».
12
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Vreen (flyttet til Kleiva, ca.
1860) hvor det var vertshus
og da ogsa mulighet for over
natting. Iflg. Bygdeboka II
var det betydelig trafikk i
Vreen. I en arrekke var Knut
Vreen bosatt her, en kjempe,
som isrer hadde som jobb a
brere byvarer for opplands
folket fra Hellefjorden og opp
til Skj0rkjenn. Det var trolig
ogsa her Lars Larsen og Knut
Torbj0rnsen , begge Helle, i
1840 ble «ansatt» som herber
gere og gjestgivere av Fattig
kommisjonen i Sannidal og
anbefalt «til Hs. Majestets
NaadigeApprobation». Eldre
Hellefolk kalte stedet
«Gamlevree». Etter a ha pas
sert fjellskaret, tok veien av
til venstre, forbi «Hagen»
(idag Harald Mindes bolig),
og herfra er det lett a f0Jge KLeivaveien og bopLassen KLeiva. Inn tiL venstre bakenfor den Lille jjellkollen
veien fram til Skarbobukta og La bop Lassen «gamLe Vreen» der det i 1840 var herberge og gjestgiveri. F oto:
videre vestover langs sj0en til Per Lia.
sine to st0rste «t0rkeskur», kalt Buktskuret.
Hellestranda. Stedet er i de siste 150 ar kalt Bukta.
Her hadde Helle Brug i mange ar sin «Iarjeslipp»
Kjrettingfabrikken har idag bygget ned hele det tid
for vedlikehold m. v., likeledes hadde Bruget her
ligere «Hellestrand-omdidet».
Det var pa Helle
stranda lensmann J0rgen
Sparre kj0pte tomt og
bygde seg et st0rre va
ningshus med tingstue
og arrestrom. Sparre var
lens mann i Sannidall
Skat0Y i 13 ar, fra 1746
til sin d0d i 1759.
Veien videre til Kra
ger0 (kj0pstad fra1666)
gikk i vinterhalvaret pa
isen over Hellefjorden
til Sanssouci og i som
merhalvaret i bat over til
Langtangen og f01gelig
ogsa rundt Valbergheia,
over Brer0yfjorden.
Fredrik Hougen for
teller i sine erindringer
at vinteren 1852 var han
Delle er omradet «Hellestranden», som Lensmann l¢rgen Sparre kj¢pte i I740-arene pa vei over isen fra Helle
og bygde seg et st¢rre vaningshus med tingstue og arrestrom pa. KjtRttingfabrikken til Sanssouci da han ble
har i de siste ar nedbygget omradet. Iomkring 100 ar har stedet blitt kaLt «Bukta», innhentet av Halvor
Bentsen, som bodde pa
og boligen her er troLig blant de eLdste pa Helle. Foto: Per Lia.
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Minneordom
Magne Kurd~l

Helleeidet - ligger pa Kleivaveiens h¢yeste punkt.
Foto: Per Lia.
Skarbo-garden. Han var pa vei til byen. Han kj¢rte
hest og slede og ba Hougen a stige opp bakpa mei
ene. Bentsen hadde med seg en lang bj¢rkepak, og
da Hougen spurte hva han brukte den til, fikk han
som svar: «Det er sa mye ulv som reker rundt her
for tiden, sa den bruker jeg til selvforsvar».
At gjennomgangsveien over Helleeidet har hatt
betydning for «Opplandet», finner vi i en utskrift av
en politisak mot Albert Bi¢rn, som eier av Lang
tangen, og Knut Tellefsen, Berg, fordi disse i februar
1846 ikke hadde br¢ytet ordentlig pa dem palagte
veistykker: Fra Sanssouci til Skj¢rkjenn og fra Hull
stranden til 0degarden. Tiltalen var utferdiget etter
an meld else fra Nils Evensen Gautefald fra T¢rdal.
Det kan bemerkes at de tiltalte ble frifunnet, da dom
ble avsagt den 22. 9. 1846.
Etter at dranged¢ler og bamblinger fikk veifor
bindelse til Krager¢ i 1870, er var beretning om tra
fikken over «Helleeidet» en avsluttet historie.
- Per

"Arven"
har faU nyU bankgiroinnbetalingsnr.:

2655.60.82854
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Magne Kurd¢l d¢de 3. januar, 82 ar gammel.
Magne Kurd¢l var i aile ar en samfunnsengasjert
borger, f¢rst i yrkesaktivt liv i mange ar pa Notod
den, deretter som pensjonist i Drangedal.
Magne bodde pa Dalsfoss i Sannidal i oppvek
sten, og de siste tjue arene som pensjonist tilbrakte
han sammen med kona Sigrid i huset pa Merkebekk.
Det var scerlig i denne tida Sannidal Historielag n0t
godt av hans store interesse for og kunnskaper om
lokalhistorien i distriktet.
Magne m¢tte alltid pa lagets tilstelninger, og han
hadde stadig noe positivt a bidra med . Han skrev
gjennom arene mange mtikler til «Arven», og han
var veldig n¢ye pa at ting skulle vcere riktig; var vi i
redaksjonen un¢yaktig med fakta, fikk vi ganske
snart h¢re det.
Magne var med pa samtlige Bygdetundager i San
nidal Historielags regi, og han var alltid en «farge
klatt» der han satt med sine trearbeider og villig viste
fram. Han forstod ogsa at det var viktig at ungdoms
skoleelevene fikk pr¢ve noe praktisk, og mange er
de ungdommer som har fatt hole ut en bolle med
Magnes kyndige hjelp.
I flere ar pa fad tok Magne og Sigrid imot lokal
historiegruppa fra Sannidal ungdomsskole. Sigrid
laget vafler mens Magne viste rundt og fortalte i
«snekkerbua» si. Magne hadde en egen evne til a
kombinere historiekunnskaper og praktisk arbeid,
noe vi var mange som satte pris pa .
Det var aldri kjedelig i Magne Kurd¢ls selskap.
Fred med hans minne.
Red.komiteen.

Mo

s~ndagsskole

-
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tjenesten. Nar salmen f¢r prekenen ble sunget, tok
s¢ndagsskolearbeiderne barna med og gikk bort til
bedehuset og fortsalte med s¢ndagsskole, og var ferdig
nar gudstjenesten var slutt. Denne ordningen var ikke bare
for Mo krets, det ble ncermest en menighetss¢ndags
skole. Flere foreldre som hadde sine barn med , var ogsa
med som lcerere. Etter 1990 ble det en ti d holdt s¢n
dagsskole i Kirkestua.
I dag er det onsdagsklubben som driver barnearbeid
pa Mo bedehus. Kil s¢ndagsskole er med der sammen
med flere andre. Nar sa mange barn var samlet, meldte
det seg snarl behov for mere plass. I den anledning ble
det i 2. etasje i bedehuset innredet et hobbyrom som
kommer godt med.
Onsdagsklubben er heldig som har sa mange dyktige
medarbeidere til a ta hand om delte arbeidet. Onsdags
klubben star lilslultet Telemark S¢ndagsskolekrets.

ARVEN

Hans Ellefson's
rf)tter i SannidaI
I anJedning emigranHlret 2000, har Arven hatt
litt stoff om Hans Ellefson's liv i Amerika. Men jeg
har fatt sp¢rsmal om a skrive litt om hans r¢tter her
i Sannidal.
Hans ble f¢dt i Kil i 1851 den 12. mars. For
eldrene hans var Ellef Svendsen fra Kammerfoss
og Kari Hansdtr. Svenum. Far til Hans d¢de 8. mai
1851, snaue to maneder etter at Hans ble f¢dt, og
moren giftet seg igjen i 1856 med Halvor Tovsen.
Men hun d¢de allerede i 1865, sa Hans ble tidlig
alene. Vi ser i folketellinga for 1865 at da er han
fosters¢nn hos Eilert Nilsmundsen. Eilert
Nilsmundsen hadde tidligere vcert gift med Kjcersti
Hansdtr. Svenum, som var tante til Hans.
Ved folketellinga i 1875 var han ogsa hos Eilert
Nilsmundsen. I 1878 giftet Hans seg med Maren
Thorine Madsdtr., f¢dt 1859. Far til Maren Thorine
var Mads Olsen R¢d fra Kroken (bror til min
tippoldefar Elling Olsen). Mor til Maren Thorine
var Karen Andrea Torsdtr., datter til stolmakeren
Tor Tellefsen Kil.
Mads Olsen og Karen Andrea Torsdtr. bygde seg
hus i Oksebasen. Karen Andrea d¢de, og Mads giftet
seg 2. gang med Kari Terjesdtr. De reiste til Amerika
i 1881. Hans og Maren Tomine overtok huset deres
(se Bygdeboka bind I, side 202). Hans reiste til
Amerika i 1893, og Maren Tomine og barna reiste
etter i 1894.
Det huset Mads Olsen bygde i Oksebasen eies i
dag av Jorunn Romnes Ellingsen og hennes mann,
Finn Gomnces.
Kilder:

Dette bildet
av Hans
Ellefson bie
tall da han
var ca. 12
14 ar.

en reise til gamle land tage.
Det gar sa hurtigt, vi rere der snart,
vi agter ei se os tilbage.

4.

Men pludselig sa rere vi der,
og mindets j:)ye det skuer.
Den Norske kyst, og dets mange skjrer,
og fjrelde i solglansens luer.

5.

Sa farer vi, til Kilsbugten ind,
vi by en paserer pa veien.
Vi styrer ind, med sydvestlig vind,
til hj:)ire vi har Skriverheien.

6.

Imedens vi reiser, indover vi ser,
samange bekjendte steder.
Dit sind seg lj:)fter, og fiyet ler,
og minderne store deg glreder.

7.

Over 0rvigfjorden, det gar i en fart,
Bestikket vi har jo i lomma.
Men se dig fj:)re, vi er jo snart,
klods inde pa Preste vomma.

8.

Dog fremad det gar, med rasende fart,
vi Kjerringberg har jo i sigte.
Vi, i beredskab rna vrere snart,
med hatten til kjrerringen vifte.

9.

Fremad det gar som en afskudt pil,
snart er vi fremme pa frerden.
Thi lige fremfj:)r os, der har vi jo Kil,
vort barndomshjem her i vrerden.

10.

Vi svinger rundt, og legger til land,
ved Eilert Nilsmundsens brygge.
Et rungende hurra for hjemmets strand,
vi ffiler os glade og trygge.

11.

Nu star vi atter pa fosterjor,
de kjendte steder vi finder.
Vi mindes igjen, vor far og mor,
og barndommens hrerlige minder.
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J<'olketelling for Sannidal 1865 og 1875.
KirkebJilkene for SannidaI.

Reidun
Etter at han kom til Amerika, skrev Hans Ellefson
mange dikt. Vi gjengir her et som beskriver noe om
hans minner og lengsel lilbake til Kil:

Dikt.
1.

2.

3.

Hvad er det som rj:)rer sig i dit bryst,
og som kommer op i din tanke.
Du som er bosadt pa fremmed kyst,
som bringer dit bryst til at bankc.
Det er en higende tanke stor,
som sfiger at sprenge sit frengsel.
Og flyve tilbage til fosterjord,
du trenker pa Norge med lrengsel.
Kom, lad os da i tankernes fart,

ARVEN
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Klokkertonet i Ki11930!

Det dukker stadig opp bilder som er in
teressante. Dette er et fra «Klokkertonet» i
Kil, slik det sa ut i 1930. Til venstre skimter
vi hj¢rnet av Menstad Landhandel. Sa ser vi
huset til baker Sveinungsen, med butikk
utsalget. I midten er huset til Helene Nilsen.

Der var det postkontor og kommunalt kon
tor. Den bilen som star foran huset, er dro
sja som Abraham Nilsen kj¢rte den gang.
Til h¢yre er butikken til L. Chr. Therkelsen.
BUdet har vi fatt tane av Ester Alfsen.

«Arven» som abonnementsblad?

dal som viI ha bladet, rna be om det, slik at vi kan sende
det ut i vedkommendes navn og adresse. Dette er sam me
system som vi bruker til ca. 400 utenbygds abonnenter.
Selv om vi skulle ga over til en slik ordning, viI vi frem
deles beholde ordningen med frivillige gaver som beta
ling.
Bakdelen med et slikt system er bl. a . at noe av
«reklameeffekten » for historielaget forsvinner.
Denne saken kommer til a bli tatt opp pa Historie
lagets arsm0te 30. mars. I redaksjonen er vi dessuten sva:rt
lydh0re for reaksjoner pa og tanker om en omlegging som
her er skisserl. Vi vii gjerne h0re fra vare Iesere, i telefon,
pr. brev eller pa arsmotet.
Red.komiteen.

I hele sin snarl 20-arige historie har «Arven » blitt lagt
i samtlige postkasser i gamle Sannidal kommune .
I den seinere tid har vi i redaksjonen tenkt den tanken
at dette kanskje er noe «raflott». Vi har i dag stykkpris
pr. blad, sa del er enklere a regulere opplagel. Med tryk
king og porto kommer hvert nummer av bladet, rundt
2000 eksemplarer, pa ca. 15000 kroner, altsa ca. 45000
kroner for tre utgaver i arel. Og utgiftene stiger stadig .
Vi er selvfolgelig klar over at ikke aile som far bla
det «padyttel», er interessert i del. Hvis vi derfor kunne
sende det ut bare til de som vii ha bladet, kunne vi redu
sere utgiftene en del.
En slik omlegging viI matte medfore at aile i Sanni-

Trykk: Krager", Aksidenstrykkeri

