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MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG

Fest for Bygdetunakt(Jrer ga penger
til Den Dominikanske Repuhlikk
Det har blitt en tradisjon pa Sannidal
ungdomsskole annethvert ar a arrangere
en f0rjulsfest for akt0rene pa Bygdetun
dagen.
Sa ogsa i 2002. Den 12. desember m0tte
ca. SO personer i gymsalen pa skolen der
9AB hadde innbudt til fest. I tillegg til ak
t0rer pa Bygdetundagen hadde noen av
elevenes besteforeldre m0tt opp.
Denne gangen hadde e)evene imidlertid stelt i
stand mer enn en tradisjonel1 f0rjulsfest; de innbudte
fikk ogsa del i et prosjekt som fant sted pa skolen pa
samme tid. Dette dreier seg om hjelp til a bygge sko
ler for bama til de fattige sukkerslavene i Den 00
minikanske Republikk. Dette arbeidet har skolen
drevet i rundt 10 ar. Det bar blitt samlet inn penger

Samtalen gikk livlig rundt bordene.

til Kirkens N0d
hjelp, b1.a. ved
kollekt pa jule
gudstjenester,
panting av tom
flasker og utlod
ning eller koJlekt
pa diverse tilstel
ninger.
Etter at Rag
nar Gr0nasen
hadde 0nsket vel
kommen til sko
len, var det Tor
bj0rn Seland fra Sissel Kyrkjeb¢, i Ole Christian
9A og Stefan
Lyngmyrsskikkelse.
Samuelsen fra 9B
som ledet festen og bandt de forskjellige
innslagene sammen. Torbj0rn spilte for
resten ogsa piano og var i «vinden» sa a
si hele tida, bl.a. til allsangen ved de tra
disjonelle jUlesangene «Det lyser i stille
grender», «lulekveldsvise», «Glade jul »
og «Deilig er jorden».
Gr0nasen viste lysbilder fra Bygdetun
dagen i juni, og det var mange gjenkjen
nende kommentarer a h0re fra bade e1ever,
lrerere og akt0rer.
Etterpa ble scenen entret av Sissel
Kyrkjeb0, i Ole Christian Lyngmyrs skik
kelse. Sammen med Torbj0rn, Anders og
Stefan mimet han til en av hennes slagere.
Pil veggene hadde elevene hengt opp
plakater med opplysninger om Den do
minikanske republikk, og det var ogsa la
Forts side 10

Tanker en vinterdag
Ute sn0r og blaser det. Riktig surt vintervrer, men
her jeg sitter og skriver, er det godt og varmt. Bra en
har skaffa seg nok ved for vinteren, for str0mprisene
innbyr ikke til el-oppvarming. I min barndom var
elektrisk str0m noe som h0rte til i byer og tettsteder.
Matlaging, all slags vask og oppvarming var basert
pa ved. «Ra ved ga sure kjerringer,» sa de f0r, og det
forstar jeg godt. Nar jeg er blitt eldre, synes jeg jo at
mye sn0 og glatte veger er vanskeligere a takle. Men
vi har jo helt andre hjelpemidler til snMjeming, br0Y
ting og isbryting i yare dager, sa pa det omradet har
vi lite a klage over.
Skikkelig vintervrer ga st0rre problemer da jeg
vokste opp. Batruta Kj0lebr0nd - Krager0 ble kj0rt
av Halvor Nyhus tre dager i uka sa lenge fjorden var
apen. Ut over h0sten nar isen begynte a legge seg,
matte baten legge til f0rst ved Sundet, sa 0rvik og
endte som regel ved Rossvika hvis ikke hele fjorden
ble tilfrosset. Nar isen ble sikker, og en hadde ting a
ordne i kommuneadministrasjonen i Kil, ble isen
brukt, fin til spark pa blank is, men ski a gikk greit
nar sn0en la seg. Det var adskillig kortere enn vegen
til Tangen. Den gang var folk f1inke til a merke der
isen var usikker, og noen steder var det forbudt a ga,
sa som i sund og der det var os utenfor elver og
bekker.

gene i dag skulle ha pr0vd det utstyret.) Jeg ble baret
inn pa Falkenberg, og mor kom dit. F0rst da far kom
fra arbeidet, ble jeg dratt hjem pa kjelke. Doktoren
ble kontaktet, og han ba oss m0le pa sykehuset da
gen etter. Det ble en lang, yond natt, og lang tur pa
sleden til Lars Dobbe ut til Rossvi ka. Der la H al vor
med baten, og sa var det ut i den og vann veien til
Marienlyst. Sa fikkjeg gips pa beinet og ble liggende
noen dager pa sykehuset, for legen, Eitrem, mente
jeg trengte litt ekstra mat for a fa beinet til a gro.
Husker godt vi la fire stykker pa rommet, og at
Asborg H0ydalen ogjeg byttet br0dskiver med hver
andre for at jeg skul1e fa det beste palegget.
Tilbake til skole og fritidsaktiviteter om vinte
ren. Veien ble br0ytet med hester som sleit mye i
h0Y sn0, men veien ble bra for slede og ski, og nar
det etterhvert ble nedtrakka, ble det ypperlig sparke
f0re. Vi brukte spark til skolen, og i friminuttene satte
vi sparkene i hverandre og kj0rte «tog» ned Brate
bakken. Den som styrte, matte ha et godt grep pa
sparken, og her var det likt for gutter og jenter. Var
det godt f0re, kunne toget komme utrulig langt. Det
var viktig a komme lengst, og vi kom nok for sent
inn til timene noen ganger.
Mange ar var det sikker is nesten over alt. Da
hadde vi sk0ytedag med skolen, men ogsa pa etter
middager og kvelder ble isen et samlingssted. Srer
Jig moro var det nar voksne var med i leken. «Hauk
og due» var en slik lek. Fullmane over isen ga en

Mine bekyrnringer over Sn0 og is var ikke sa store
f0r jeg begynte pa skole i Krager0. Vinteren ga sine
muligheter til mange slags ute
aktiviteter. Sk0yter, ski, spark og
kjelke ble f1ittig brukt, ofte pa
hovedvegen. Det var jo aldri bi
ler, unntatt enkelte tyske biler
under krigen. Pa skolen var det
stor aktivitet i friminuttene.
Hoppbakken la nrer skolen og
var i bruk ikke bare i skoletida.
Noen jenter var t0ffe og hoppet
sarnmen med guttene. Her havna
noen pa kulen og noen i over
gangen, men hvor langt det ble
hoppet, husker jeg ikke. Ellers
.
var det skil0yper pa aile jorder.
Som regel gikk det bra, men pa
en skidag i 1945 pa jordene pa
Falkenberg var jeg uheldig og
brakk beinet. Husker godt de Slik var det pa Tangen i Sannidal en gang pa 1950-tallet, da det kom et start
skiene jeg brukte, litt breie eike sn¢jall. For aja sn¢en ryddet i veikrysset RV 40 og KJ¢lebr¢ndsveien matte
ski med minimal b0Y pa tuppen det en beltegaende buldoser til.l bakgrunnen star det seks karer og ser pa at
og heller darlige bindinger. (Un det bUr vei i sn¢mengdene.
~
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En matstell-prolog
«De vordende husmfjdre i Sannidal er visst like
sa velbevandret i kunsten a lage morsomme pro
loger som i kokeboken.
Vi gjengir idag en av de to prologene som ble
opplest ved avslutningsfesten pa Gimle,» skrev
Vestmar i 1934.

Ja, nu er det slutt pa husmorkurset,
og nu har vi lrert hvad som lreres kan
av alt som h¢rer til husmorens pUkt.
Og dette er santo Det er slett ikke dikt.
Fr¢ken Sandvik har vi a takke for dette.
Til a here oss var hun den eneste rette.
Med sitt hum¢r og gode forstand
vant hun vare hjerter.
Og nu viI vi vise i alt hvad vi kan
i kringler og terter,
i p¢lser og rull
at dette vi sier
er slett ikke tull.
At kurset det gikk som en lek, det er sant.
Og vi hadde det sannelig morsomt iblandt.
Det hendte vi bad Olaf Rinde til fest
med damene Pedersen, Haugen og Aar¢.
Men Olaf som nettopp hos stedets prest

romantisk stemning for ungdommen. Jeg har gamle
stokksk0yter etter oldefar. De ble brukt noe, men var
for store og satt darlig pa beina. Vi fikk kr0!1sk0yter,
men sk0ytereimer var ikke lett a fa tak i under og
rett etter krigen, sa vi erstattet reimene bak pa sk0yta
med skibinding. Den satt godt, men en ble helt vis
sen i beina nar en sk0yta for lenge.
En vinter ble isen sa sikker at vi kunne sparke
he It til byen. Ase og jeg sparket ut for a hente en
Amerikapakke, og det ble en dr0Y tur. Samme ar var
det noen som gikk gjennom isen pa turen til byen,
men aile klarte seg. Nar Barlandsbaten, som ble brukt
til skolekj0ring, matte legge opp om h0sten, bodde
vi pa hybel i byen. Vinterstid var det ikke enkeJt a
komme til byen pa s0ndagene og hjem pa 10rdag
ene. Mang en s0ndagskveld fuJgte far meg til Tan
gen eller Kil, ofte pa isen, og sa var det buss til byen.
En a v de verste sn0vinterene, 1954, var det gan
ske kaotisk i byen. Skoleelevene fikk fri og hjalp til
med making. Kusina mi og jeg bestemte oss for a
reise hjem. Heldigvis hadde jeg ski i byen, og ku
sina mi fikk lane utstyr, for vi visste vi fikk bruk for
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1 nr. 66 av Arven hadde vi med en av
de to prologene som var skrevet til av
slutningen av matstellkurset pa Gimle
i 1934. Det er Kristiane Tveitereid som
har lant oss disse. Her er den andre
\. prologen:

blev smedet i hymens lenker
fryktet for damenes renker,
og holdt sig hjemme hos kone og hest - -.
Men en dag som d¢ren i vranglas var gatt,
ropte vi aIle i kor
pa Hakon og Nils og Thor.
Og nu fikk vi en las som var flunkende ny Og gutta blev traktert av var mat for sitt bry.
Tenk Hakon som aldri har likt salater,
han spiste opp alt i fra alle fater.
Og sa far vi se at han rundt sig ser
og slikker sig om munnen og ber om mer.
Ja, det er morsomt a fa bes¢k
av gjester som liker var mat 
heIst nar de t¢mmer bade kopper og fat.
En gjest som ei lar sig maten smake
¢nsker vi aldri mere tilbake.
Og nu som vj altsa er blitt sa flinke
tenker vj nok at en kjrerest vi far 
selv om ikke det blir f¢r til nreste ar.

skia. P.g.a. de store sn0mengdene var det vanskelig
a fa fraktet varer til butikkene, sa jeg hadde med gjrer
til Berg Landhandel. Vi tok bussen til Tangen, og sa
pa med ski og ryggsekk. Veien til Kj0lebr0nd var
bare ei skilam. Det var tungt a ga, for f0ret var ikke
srerlig godt. Men hjem kom vi, og ved Berg Land
handelleverte jeg gjreren til Judith. Den tid var det
godt at vi hadde butikken. De hadde det meste vi
trengte.
Etter hvert ble sn0br0yting med hester avl0st av
br0ytebil. En s0ndag jeg skulle tilbake til byen, fikk
jeg og en venn kj0re med «Amemann» (Arne St0en)
i br0ytebilen inn til Tangen. Det var en opplevelse a
sitte i f0rerhuset og se at sn0en ble feid til side.
Men aBe vintre tar jo slutt, og det var stor stas i
grenda nar isen gikk og Halvor Nyhus igjen kunne
starte ruta fra Faulvika i Kj0lebr0nd.
Sa sitter jeg her og ser ut pa vreret og all sn0en,
og vet at varen kommer i ar ogsa. Ja, var det ikke det
jeg syntes. Vreret har blitt litt lettere, ogjammen har
gradene steget. Og sola har snudd!
K.N.
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Brev som er skrevet til familie og venner
om dagliglivet i Sannidal for lenge siden, kan
vrere interessante a lese. Her er et fra 1905
som er gjengitt med familiens tillatelse:

Humlestad den 17-3. 1905
KjCEre Soster!
Det er nu lenge siden du fikk hore
ifra oss, derfor vil jeg skrive nu. An
drea modtog ditt brev Torsdag den
15de.
Om Tirsdag var det Auktion paa
Moe, og da var der adskillig leven om
kvelden. Det saa meget morkt ud, at
faa danse i den store stuen, som man
tenkte, men Lensmanden spurte As
lak, om ikke ungdommen fikk lov til
at holde moro om kvelden. ja, det fikk
dem lov til. Og da var det ikke lenge
for dansen begynte. Man havde god
Musikk, Jakob Moe spilte paa fiolin,
og Hartvedt paa det store trekkspill.
Men det var igrund lidet rum, for alle
vilde naturligvis forst frem, for at faa
en dans.
Aslak Moe dansede springdansen
saa fillene fa uk. La urine og Jakob var
ogsaa inde og tog nogle danser.
I den andre stuen var der turing
kan du tro, der drakk dem kaffe og
spilte kort, slog istykker kopper saa
det var rent en gru. Man holdt paa til
langt paa natten, morgenen, klokken
var 6 1/ 2 da dem sluttet aa danse.
ja, Finbo og Ole kom ikke hjem for
den andre kvelden.
Andrea Gumo var ogsaa paa
Auktionen, hun kjopte solvstaupet,
som hun saa gjerne vilde have og saa
et par lysestager. Hun var ogsaa helt
til morgenen og dansed. Du skulde
vel aldrig have sett hvor jorgen fifed
for hende. Hun kaldte ham den «sote
gutten».
j eg skal hilse dere ifra johanne
Fuglestvedt og Tomine Lofthaug, dem
var ogsaa paa Moe.
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Sondag for 8 dage siden var der fest
i Kiil. Der var mange folk samlet. Om
aftenen var der dans paa laaven paa
Loftha ug, og der var sVCErt moro.
Anna Holt var ogsaa paa dans den
gang.
Nu om 3 uger var jeg i byen og fo 
tograferte mig, jeg har faaet prove
bilde.
Andrea staar n u og render en vev,
som skal VCEre til pudevar og
haandklCEder. Efter Paaske blir det
nok vevning for dig ogsaa, for der
staar 2 veve i den store stuen paa
0vrebo, begge er 90 alen.
jeg faar nu fortelle hvordan det
staar til i fjoset ogsaa. Alle Kuene har
kalvet. «Dublin» ogsaa, kalven laa dod
naar jeg kom ned om morgenen.
«Morgan» har SVCErt besog om dagen,
der har alt VCEret en 7 kuer.
En ting jeg nCEre havde glemt at
fortCElle, Finbo og far har vCEret saa
sVCErt heldige i den siste tid. Finbo
har vundet en Doktorbog til 12 kr.
Far har vundet et kjoletoi til 20 kr.
Du skulde vel bare tro hvor fint det
er, det er morkebrunt af farve.
Nu faar jeg slutte for denne gang,
da jeg har saa liden tid til at skrive,
for j eg holder paa med at hekle blon
der til gardiner til Paaske. Og om son
dagene har en saa morsomme boger
at lCEse i som jeg laaner i folkebog
samJingen i Kirkestuen.
En vennlig hilsen fra Elevine.
Hils Karen fra mig og spor om hun
vil skrive, det er som Olga siger det
er moro a t faa brev.

*
Da vi hadde lest dette brevet, kom vi til a lure pa
hvem det hadde vrert auksjon etter pa Mo i 1905. I
Vestmar fra 18. januar det aret var det et minneord
om Ingeborg Jakobsdatter Mo som var d¢d 5. januar
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og ble begravet 17. januar. Det
var kanskje etter henne det ble
holdt auksjon.
Vi gjengir her det som ble
skrevet den gangen:

Ingeborg Jakobsdatter
Moe
Distriktets
celdste
Indvaaner, Enken Ingeborg
lakobsdatter Moe, stedtes
igaar til sit sidste Hvilested
paa
Sannikedals
Kirkegaard, ved Siden af sin
i 1878 afd!Z\de Mand Aslak
10hnsen Moe.
Afd!Z\de der naaede den
sjeldne Alder af ca. 99 112
Aar, var f!Z\dt 14de August
1805 og efterlader sig en an
selig Skare af B!Z\rn,
B!Z\rneb!Z\rn, B!Z\rneb!Z\rns
B!Z\rn og B!Z\rneb!Z\rns
B!Z\rneb!Z\rn, ialt 4 Slcegtsled
i et Antal af omkring 200
Personer, kanske lidt over,
saavidt Brevskriveren ved.
Hendes celdste Datter, der
kun er 19 Aar yngre end
Moderen og altsaa nu 80 11
2 Aar, blev i 20-Aarsa1deren
- 1844 - indgiftet til Dran
gedal - Kroken-, og er der
b1evet Stammoder til lidt
over 60 Personer.
Hendes !Z\vrige Efter Dette bildet er tatt pa Mo ca. 1900. Foran sitter Ingeborg lakobsdatter Moe
kommere lever for St!Z\rste og hennes eldste datter, Gunnhild Aslaksdatter Moe, som ble gift i Kroken.
delen i Sannikedal og Med pa bildet er lensine Sagmoen, Eilev Sagmoen, lens Aakre, Anne lohanne
Skaat!Z\, med Undtage1se af Abrahamsen, gift Tjomst¢l, Tomas L¢nne, Karen Moe, gift S¢ndb¢, Jakob As
endel der er udvandret til laksen Moe, Anne Torsdatter fra Gjerstad, gift Moe, Liv Wnne, f¢dt Holtane,
Karl Sundberg, Ragna R¢d, Asborg Torine Moe, gift Pedersen, Ingeborg Sund
Amerika.
berg, f¢dt Moe, Ingeborg Holte, f¢dt Abrahamsen.
I sit lange Liv var hun
lig Afslutning paa et lang og virksomt Liv. Leve
bekjendt som den dyktige Husmoder og altid
hendes Minde!
gjcestfrie V certinde, der altid optraadte paa en
N.
18/1-05
nobel og human Maade overfor de mange hun
kom i Ber!Z\ring med; idetheletaget, hun var en
Nar en idag leser dette og ser at hun den
Type paa en cegte bray og flink Husmoder.
gangen hadde ca. 200 etterkommere, kan en jo
I sine sidste Leveaar begyndte Naturens Ret
lure
pa hvor mange det er i dag, ca. 100 ar se
at gj!Z\re sig gjceldende, og hun sl!Z\vedes lidt ef
nere. Vi tror det er mange her i Sannidal som er
ter hvert, men egentlig syg var hun ikke; og
6. eller 7. ledd etter Ingeborg lakobsdatter Moe.
hendes Bortgang kom derfor kun som en natur-

*
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Litt om avholdsbevege sen
Pajakt etter «Reform», Kjj/llebrj/lnd Avholdslags
avis, ble arkivet i Kil nevnt som mulig oppbevarings
sted. Sist hj/lst var tre av Historielagets medlemmer i
Kil for a leite, men der var ikke spor av «Reform».
Men vi fant tre protokoller fra Kil Avholdslag. Der
het avisa «Lauvsprett».
I bade Kil og Kjj/llebrj/lnd ble det tidlig dannet av
holdslag. Alkoholtrafikken hadde fj/lrt til mye elen
dighet ogsa her. Kilslaget skal etter opplysninger i
«Lauvsprett» Viere dannet i 1884 og Kjj/llebrj/lndslaget
antagelig samtidig.
Begge steder var det driftige lag som drev et vik
tig opplysningsarbeid, ogsa blant barna. Talere ble
hentet inn til mj/lter, fester og kretsmj/lter, og til lands
mj/ltene ble det sendt utsendinger som fikk mj/lte de
j/lverste tillitsvalgte i bevege\sen. Asbjj/lrn Kloster,

stifteren av D.N.T., Sven Aarrestad og mange andre
ga inspirasjon til a fortsette med lagsarbeid.
Avisene «Lauvsprett» og «Reform» var organer
hvor medlemmene kunne komme med sine innspill.
Mange var flittige bidragsytere, men redaktj/lren matte
nok noen ganger skrive en del sjj/ll. Det var mange
gode skribenter som med sine innlegg, historier og
dikt gjorde avisene til spenningsmomenter pa lage
nes mj/lter og fester. Innholdet apnet alltid for latter
og moro, men hadde og alvorlige toner.
Om hj/lsten ble det holdt fest for konfirmantene,
og da ble de innbudt til a skrive seg inn som med
lemmer i laget. Til festen ble det ofte skrevet en sang
eller d ikt til konfirmantene.
Kurvfestene var en arlig begivenhet som brakte
penger i kassa og mye moro. Kvinnfolka laget kur-

Baftur fra KjfJ1ebrfJnd

1 Thomas Johnsen, 2 Rikhardt Havet, 3 ?, 4 Klara Falkenberg, 5 Gunvor Johnsen, 6 Peder Falkenberg,
7 Gunnar Urberg, 8 Ingeborg Dobbe Barland, 9 Karen Havet, 10 Sofie Limoen, 10 B ?, 11 Ragna Eidet,
12 Gudrun Dobbe, 13 Johanne Barland Dobbe, 14 Karen Johnsen, 15 Ingeborg Havet, 16 Helene
Barland Brekka, 17 Thyra Johnsen, 18 Jens Barland, 19 Erling M¢rland, 20 Knut Havet, 21 Torstein
Dobbe, 22 Gunvald Braten, 23 Sverre Aspejlaten, 24 Lars Brekka, 25 Knut K. Dobbe, 26 Jens Saga tun,
27 ?, 28 OlafSkarvang, 29 Thomas Dobbe, 30 Elias Aspejlaten, 31 Konrad Braten, 32 Halvor Nyhus.
Det er Else Marie Eidet som har kommet med navnene.
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Eldrebfilgen i Sannidal

Det har i vinter veert sendt et program i TV
pa NRK 1 med tittelen «Eldrebl¢gen», og der
dukket det opp en gammel kjenning, som var
med pa 17. mai-feiringen pa Bygdetunet i
1960-ara. Det er Thor H. Helland fra Ha
mar. Han var tidligere ansatt hos Naper i
Krager¢ og var aktivt med i Krager¢s revy
gruppe. 11960-ara var det vanlig med opp
trinn pa Bygdetunet pa 17. mai,og et ar var
det et bryllup som ble arrangert. I brylluper
f¢r var det alltid en kj¢gemester, og her var
det Thor Helland som hadde rollen. Pa bil

ver eller esker med mye god mat og fin pynt. De la
lapp med navn oppi, og pa festen ble den solgt til
hoystbydende. Gunnar Urberg var nesten alltid auk
sjonarius pa festene i Kjolebrond. Den som fikk til
slaget, kunne vrere heldig a fa ei finjente a dele ma
ten med, men kunne ogsa vrere «uheldig» a fa ei el
Jer to eldre kjerringer til bords. I grunnen spilte det
liten rolle, for i kaffepausa satt latteren lost, og pra
ten gikk om mangt og meget.
Etter mange ars av holdsarbeid er flere lag na lagt
ned, men de av oss som var med i avholdslaget som
barn og senere som voksne, har gode, hyggelige min
ner fra tiden vi var aktive i laget.
Undertegnede tror at bildet kan vrere fra en tur
med Kjolebrond Avholdslag. Har noen flere opplys
ninger om bildet, tar vi gjerne imot. Ellers etterlyser
vi utgaver av «Reform».
K. N.
I «Lauvsprett» 13. november 1960 fant vi dette
diktet:
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det til venstre ser vi Thor komme inn pa tunet
i f¢lge med spillemennene som var Konrad
Braten og Isak Eikeland. Til h¢yre ser vi at
¢lbollen gar rundt til gjestene, som er fra ven
stre: Torbj¢m Baann som spilte brudgommen,
sitter med bollen, og videre ser vi Thor Hel
land, Kari Wasj¢, Jon Tveit, Ragnvald
Fuglestvedt og Marit Holt. Bak star spille
mennene Konrad Braten og Isak Eikeland.
Bak seenen ser vi at det er mange somf¢lger
med pa det som skjer. I «Arven» nr. 39, 2-93,
viste vi ogsa et bilde av dette opptrinnet.

Til konfirmantene
I dag har avholdslaget fest.
Det er en tradisjon fra ar tilbake,
at hver en konfirmant er lagets gjest
og far av bordets goder smake.
Det er et onske fra aIle her
at denne kjekke ungdomsflokk vi moter
rna alltid vrere med i avholdsfolkets hrer
som drikk og turing bort i fra seg stoter.
Ja, bli en kjekk og vaken ungdomsflokk
som kjemper for det gode her i livet.
Og da vi vet det merkes sikkert nok,
for dere er jo framtidsarven givet.
Vi vii jo gjerne bygda var skal bli
et sted hvor det er gilt og godt a vrere.
og derfor av vart hjerte onsker vi
at dere Sannidal kan bringe rere.
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HeIles lokalhistorie - emigranter:

Karen Elisabeth Isaksen
skriver am sine opplevelser, sam emigrant, i byen
Merrill i staten Wisconsin i Nord-Amerika (2)
Dette er en fortsettelse
av Karen Elisabeths
opplevelser i byen Merr
ill, der hun sammen
med sin familie skaper
sitt nye hjem. Vi vet at
Karen Elisabeth var
gravid da hun tok farvel
med Helle og sin familie
der.
I Arven nr. 64, 112002,
skrev hun om sin Ame
rikareise og hennes f0r
ste uker i davrerende
Iille emigrantby, Merr
ill. Hun avsluttet med I «Bukta» pa Helle ble Karen Elisabeth f¢dt i 1860. Her vokste hun opp, og
f0lgende: «Dere kan tro her bodde hun, Karl og deres to barn, inntil de emigrerte til Amerika i 1893.
det er storartet her».
Huset ble revet i 2002. Foto tatt varen 1993.
Vi begynner her med hennes fjerde brev
til sine foreldre, som er datert Merrill, 17.
juni 1893.
Mine kjeere dyrebare foreldre og s¢sken!
Jeg vil idag sende dere noen fa linjer etter
somjeg ingen ling h¢rer ifra dere. Dere kan tro
jeg venter hjertelig, dere vet at dere lovet a skrive
en aUe dagers tid efter vi reiste, sa nu kunne vi
ha h¢rt det for fjorten dager siden, men ingen
ting h¢rt. Carl (hun skriver na Karl med C) har
veert pa Posthuset sikkert ti ganger, men alt for
gjeves. Om det var noe som mangletfar og mor
sa syntes jeg at jeg skulle ha sa mange slektnin
ger og venner, som kunne gj¢re mig den store
glede. Vi har helsen alle sammen og lever riktig
godt, menjeg «huser» (husker) sa pa mine kjeere
foreldre, om det kan veere noe som har rammet
demo Kjeere dere underreu mig om arsaken. ldag
er det fjorten dager siden sist jeg skrev og jeg
rna da vel hape at jeg snartfar svar. Carl tr¢ster
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mig med at dere rna ha mistet adressen, for dere
kan tro at det ikke er lange stunder pa dagen
untagen jeg huser pa mine kjeere, og jeg haper
alfar og mor gj¢r det samme.
Jeg kan fortelle at denne uke har Carl hatt
nattarbeide pa plankesjau, han har tjent 10 da
ler denne uke, forrige uke arbeidet han om da
gen. Her er ikke riktig godt om arbeide, en rna
ta hva det forefalder, det er som hjemme. Carl
har ikke fau det arbeide som han liker enda, men
nar den 4. juli har veert, da skal det skje stor
forandring for da reiser sa mange ut til Vesten .
De tror der skal bli gode tider da de begynner
alt a sla av pa maten (?). Nu kanjeg ogsafor
telle at vi har haU en «sveer» varme nu den siste
uke, det har veert opp til 108 grader, menjegfor
min part har ikke tau meg noe neer av den. Det
gar jo nok ikke an a koke midt pa dagen, men sa
er jeg a lidlig oppe om morgenen, jeg kan ikke
sove lengre enn til kl4 112, ja det er sa presis at
det har ikke sLau feil nu de siste fjorten dage.
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Bertha er verst av det med varmen, jeg hol
der de gjerne inne midt pa dagen, men ellers sa
har de sa store vidder a springe pa. De plukker
blomster og sa binder de kranser og gj¢r leker
av «lekeblomster» som de gjorde hjemme. De
har ikke fatt noen venner ennu. Her er en liten
norsk pike som heter Anna, foreldrene er norske
og den lille pike er f¢dt her, sa hun kan begge
sprak. Ogsa er herfire smagutter som har norsk
far og dansk mor, barna gar pa norsk skole.
Bertha skal ikke begynne pa skolenf¢r til varen,
sa hun kan komme til a leere litt engelsk f¢rst,
for ellers blir det for tungt for henne.
leg kan fortelle at om onsdagen var jeg med
pa Kvinneforening, der kan dere tro det var hyg
gelig. Vi var 15 norske kvinner, foruten barn,
de har jeg ikke tall pa. Den norske prest var ogsa
der, dere kan tro han er en hyggelig mann, jeg
syntes det var som om vi hadde Bakke midt iblant
oss. Han var lik ham i aile dele, ja bade for utse
ende og ellers i all sin tale. (- NB! Bakke var
l<erer pa Helle Brugsskole -) Han leste sa hyg
gelig og gjorde b¢nn og sang, og vi ble bevertet
med kaffi og sm¢rbr¢d, som ble baret frem til
oss. Vi betalte 10 cent, altsa 35 ¢re, og det skal
veere til orgel i den nye Norske kirke, som jeg
kan sitte inne (hjemme) a se. I ettermiddag skal
jeg og Bertha ga dit hen, det er pre ken to s¢ndage
her, og sa den tredje i Vassau. Han kommer
bestandig hit kl. 2 eftermiddag.
Fredag aften var jeg og begge bama i den
Norske Metodistkirke, som ligger bare en tre
minutters gange heifra. Det var meget godt a
h¢re, der var en ung gutt som taite, han skulle
reise til China, ja det var r¢rende a h¢re ham.
To unge damer spilte gitar. la, det var slik sorg
at jeg visste ikke riktig hvor jeg var.
la, safarjeg slutte da ikke papiret rekker len
ger og jeg har ikke mer enn dette ark.
Hilset pa det vennligste ifra mig deres datter
Karen E. Isaksen og Carl og Bertha og lille Isak.

dere kan tro det er kjeert a fa h¢re fra dere aile.
ler ser av deres forrige brev at far har veert
sykelig, men nu ser jeg jo at han arbeider, som
er giltfor mig. Det er skjedd megenforandring
der hjemme pa ikke lengre tid enn siden vi rei
ste. Det er s¢rgelig a h¢re at gamle Lars harfatt
sadan «tr¢kk» igjen, men Gud har veil en hen
sikt med det ogsa, men enda veerre at lensmann
Olsen og Dal har fatt sadan hastig «avgang».
Hils Ole Hansen og si at vi syntes det var vondt
a h¢re han «volte» Carl meget besveer, men det
er glemt av oss for lenge siden, sa vi ville ¢nsket
inderlig at han matte ha fatt en god betenknings
tid for sig. Vi ser den store glede av deres brev
at det er «sadan liv» der hjemme. Og det beste
av alt, jeg kanfortelle at forrige «loverdag» et
termiddag var jeg og begge barna i et stort sel
skap, som ble gjort for den norske prestefrue.
Det var storartet i mat og drikke og hun ble ofret
25 dollars. Her er ingen forskjell pa hverken
h¢ye eller lave, her er de aile like.
leg ser av de res brev at Bakke er kommet hjem
frisk og god igjen, som er en glede a h¢re. - For
tell mig hvorledes det star til med Hanna
Gabrielsen, om hun er den samme.
leg ser av deres brev at dere har darlig med
arbeide, som er sveert a h¢re. leg skal hilse til
Knut fra Carl at i neste brev sa skal vi sende
penger til ham, sa han beh¢ver ikke a s¢rge for
«axsonen» (auksjonen). Vi vii da sende Ameri
kanske penger for sa kan dere veksle dem i
Creditbanken, Carl syntes det er sa lite l¢nt a
ga til «Fas» med sa liten sum og det tar lengre
tidfor da blir de vekslet i Kristiania. Vi sender
det i rekomandert brev, sa har ingen noe greie
pa det, og sa ma dere veere forsiktig nar dere
apner det brevet som dere neste gang far.
«Axjonen» skal jo ikke betales forind den 6. au
gust og sa haper jeg de skalfa de pa den tid, om
det skulle ga noenfa dager sa ma dere veere gan
ske sikre pa det vi lover.
De har det sadan pa det sagbruk som Carl

B rev fra Merrill datert 10. juli 1893:

Kjeere foreldre og s¢sken!
I gar hadde jeg den store glede a motta brev
fra dere. leg og Carl og begge barna var i kir
ken. Da det var slutt kom Solberg, klokkeren der,
en av Carls kammerater og sa det var kommet
brev. Det kan ikke nytte a h¢re etter pa Postoffice,
da det er flere ved samme navn. Vi gikk da dit
med det samme ogfikk brevet. la, kjeereforeldre
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arbeider pa, at de ma ha «inne » en uke, sa det
han har tjent denne uke far han ikke f¢r neste
«loverdag ».
Sa kan jeg fortelle deg kjeere gamle mor at
jeg er sa frisk og god som jeg nogensinde har
veert nar jeg har «gaet» (hun er gravid), a jeg
har ikke kjent mig syk ett minutt siden jeg kom
hit.
Jeg kan hilsefra Bertha og Isak, at de erfriske
og «krye ». Bertha synger stadig ogjeg blir nogen
ganger lei av hennes sang. Og sa kan jeg for
telle at vi er blit innskrevet, nu er det «B¢rthe»
og «Eirik», Isak er saforneermet pa dette navn.
- Jeg matte endelig fortelle bestepappa at han
10 sa godt da jeg leste brevet og han h¢rte at
bestefar snakket om stikkelsbeera. Her vi er, er
ingenfrukthage, Inen det er nok a se nar vi gar
bortover «stredet». Ellers har her veeret en sveer
t¢rke her ogsa. For nogen dager siden fikk vi
godt regn sa nu er detfriskt og godt over alt. Nu
er her ingen videre varme, men det er nok noe
vannere enn dere har det. Det har veert opp til
J30 grader og da er det sveert at sta ved «sto
ven » og koke.
H ilset pa det aller kjeereste ifra mig, deres
datter Karen Isaksen.
- PER
Forts.

Veinavn
i Sannidal
Historielaget foreslar at
Torkell A. Tande bUr hedret
I forbindelse med at man i Krager0 holder pa
med a tildele nye veinavn i deler av kommunen,
har Sannidal Historielag kommet med bl.a. f01
gende forslag:
Veien fra Tangen til Eidet deles ito: Fra Tan
gen til krysset ved L0nneveien: Torkell A.
Tandes vei. Tande, som d0de for to ar siden, var
en markant personlighet i bygda gjennom mange
ar; her bodde han, og her ligger prestegarden.
Fra krysset ved L0nneveien til Eidet:
Kjf}lebrf}ndsveien. Dette er et meget godt inn
arbeidet navn, som ikke b0r forandres pa.
Ellers mener Historielaget at veien fra
Lystokk til L0nne rna hete Lf}nneveien, et navn
som blir brukt av folk i omnldet, og som gir en
god beskrivelse av stedet.
Veien fra Stensberg til 0ystein Pedersen he
ter fra gammelt av Langekra, et navn som frem
deles er i bruk, og vi foreslar at strekningen far
dette navnet.

Festfor - - 
Forts fra side 1

get fine kulisser som fikk en
til a tenke pa Karibien.
Live Skarvang Olsen for
talte om skolens Dominikana
engasjement, og elleve av
elevene framf~rte et selvlaget
skuespill, «Jul i nord og s~r»,
som viste forskjellen pa jule
feiring i Norge og i Den do
minikanske republikk.
I matpausen ble det gjen
nomf~rt et loddsalg med fine
pre mi er som elevene hadde
skaffet til veie, og dette inn
brakte hele kr. 4000. I denne
pausen fikk de framm~tte servert gr~t, pepperkaker,
saft og kaffe av e1evene.
Etter maten sang Elisabeth Lager «En stjeme
skinner i natt», meget vakkert. Linda og Aud Silje
gj c nnom r~ lte et danseprogram, og Pia, Silje, Zara
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Hektisk aktivitet pa kj¢kkenet.
og Ole Christian leste «Itte no' knussel», historien
om Marte Svennerud av Barbra Ring.
Totalt sett var dette et vellykket arrangement, bade
for de unge og de gamle, noe samtalene rundt de
fleste bordene ogsa ga inntrykk avo
Ref.
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Torkell A. Tandes vei
Det var med st¢rste interesse at jeg i KV ny
lig sa at Sannidal Historielag hadde foresH\.tt at
f¢rste del av Kj¢lebr¢ndsveien burde fa navnet
«Torkell A. Tandes Vei». Jeg kan trygt si at en
slik oppkalling ville nok min far ha satt sv<ert
stor pris pa.
Da min far var 97 ar, ¢nsket han seg en tur til
Stavanger for a se pa familiegravstedene, og for
se den vei som var oppkalt etter hans gamle
tante. Hun het Martha M. Peersen, og var den
3. kvinne i Norge som tok medisinsk embets
utdanning, og som var ¢yespesialist. Han kom
mange ganger senere tilbake til den veUykkede
tur, og at tante Martha had de fart sin egen vei i
Hillevag.
Det er nok klart for sv<ert mange i Sannidal
at min far var en stor patriot i menigheten og
kommunen, og han er nok en av de fa prester
som har 40 ars «tjenestetid» i en og samme me
nighet. Han f¢lte seg hjemme i Sannidal og blant
sannid¢ler, et forhold som ikke minst ble for
sterket med det samhold man opplevde under
krigen. Med sine omfattende interesser var han
langt mer enn bare prest, og derfor oppnadde han
kontakt over politiske og kristelige grenser.
Siden jeg er gammel nok til a huske meget
fra krigstiden og arene etter, er det fristende a
«mimre» litt over hvordan det opplevdes a v<ere
prestes¢nn i bygda.
Under krigen var det sterk irritasjon fra NS
(Nasjonal Samling) over hvor vanskelig det var
a fa den bygda positiv til de nye ideer, og hadde
bare presten Tande blitt fjernet eller politisk
omvendt, ville alt v<ere anderledes.
Jeg husker enda et bes¢k av en av Krager¢s
ledende nazister og fylkessjefen en sommer un
der krigen hvor jeg fra hagen kunne h¢re rasende
utbrudd fra Krager¢-nazisten om hvor idiotisk
min far var. Far ble lokket med at om han ble
med iNS, sa kunne han bli biskop med boset
ting i Skien, og alt skulle v<ere fryd og gammen.
Da alt dette ble blankt avvist, gikk Krager¢-man
nen over til skingrende kjeftbruk som jeg den
dag i dag fortsatt kan huske.
Sa til sp¢rsmalet om hvorfor min far ikke flyt
tet etter at krigen var over. Tjenestetid var jo ofte
for at prester ikke skulle «gro» for fast i sin me
nighet, derfor skulle man flytte. Gjennom arene
fikk min far anbefalinger og forslag om at han
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skulle «avansere» til st¢rre menigheter og be
gynne a klatre i den geistlige avansementsstige.
Vi hadde flere diskusjoner om dette i fami
lien, og f¢rste gang det ble tatt opp var etter opp
fordring av biskopen i Agder. Da var jeg ikke
mer enn 13 ar, og jeg nedla veto med mindre
alle fastboende i Vestbygda kunne flytte med oss.
Senere kom nye forslag fra geistlig hold uten
at det ble noen forflytning. Far var heIdigvis sa
glad i sin menighet at han ikke klarte a bryte
opp. Jeg kan na r¢pe at min far av biskop Smemo
ble stilt i utsikt at denne ville anbefale sterkt om
far ville s¢ke Asker menighet (oppfattet den gang
som statuspreget og attraktiv) med de konge
lige i menigheten. SeIv det fristet ikke! Far var
og ble Sannid¢1!
Det var i Sannidal han f¢lte seg hjemme og
hvor han overalt f¢lte seg velkommen og pa b¢l
gelengde med aIle. Som han sa nar vi sammen
gikk pa kirkegarden - hit har jeg fulgt mange, og
alle oppfattet jeg som gamle venner. Derfor viI
jeg ogsa hvile her nar den tid kommer, men som
han gjerne tilf¢yet: «Det har jo ingen hast med a
komme hit».

Johan Tande

Gaver til «A rven» i vinter
Siden sist har f¢lgende gayer v<ert gitt til bla
det. Vi sier tusen hjertelig takk for disse, og ha

per pa god respons pa giroene som Jigger ved
denne gangen!
S.W.K., Ski 150. A.-G.K.K., Krager¢ 100.
A.B., Sannidal 100. A. K., Drangedal 150.
L.VF., USA 137, 50. T. og E. 1., ? 100. O.S.,
Sannidal150. PI.M., Stathelle 100. G.G., Tor¢d
100. S.H., Stathelle 150. K.W., Krager¢ 100. H.
H., Oslo 100. G.Aa., Haslum 150. J. M. H.,
Sarpsborg 100. I.S.H., Sannidal 500.

Nye medlemmer!
Kjennerdu noen som er interessert i abli
medlemmer av Sannidal Historielag, ta
kontakt med en i styret. Da viZ det bli
ordnet.
~

~

11

o

Arsberetning for Sannidal Historielag 2002
Styret har i 2002 bestatt av: Formann
Ragnar A. Grpnasen, nestformann Rei
dun Heldal, kasserer Greta Muller, se
kret<er Marit Halvorsen , styremedlem
Kn ut M. Skarvang og form a nn i
Bygdetunkomiteen Per Thomas Svenum.
I 2002 ble det holdt 9 styrempter der
36 saker ble behandlet. Medlemstallet i
Historielaget er na 425.
P a arsmptet 4.april var hele 120 men
nesker til stede. Alle arsmptesakene gikk
greit unna.
Cando Philo!' Thor Gotaas var kvel
dens foredragsholder, og emnet var «Pa
loffen. Om fortidas omvandrende men
nesker i Norge».
Bygdetundagen et av arrangementene pa Bygdetunet i Jjor. Det er
13. juni ble Bygdetundagen arrangert
godt a se at yngre sannid¢ler ogsaf¢lger opp. Her er det Solveig
(Se under Bygdetunet.)
Stensvold med datten Ellen, sam er med pa avviklingen av dagen .
17. august var San nidal Historielag og
Her koser de seg med gr¢t i pausen. (Foto: P. O. Halvorsen)
San ni dal Idrettslag verter for en
12002 fylte Sannidal Historielag 60
I den an
"Sannidalsdag" pa Bygdetunet. Denne var vellyk
ledning fikk vi omtale i «Lokalhistorisk magasin »,
ket, men p.g .a. sterk varme mptte det opp bare ca.
tidsskriftet til Norsk Lokalhistorisk Institutt.
200 mennesker.
P a hpstmptet 31. oktober hadde vi bespk av
Meldingsbladet «Arven»
bygningsbevarer Else Rpnnevig fra Lillesand, ogsa
I redaksjonskomiteen sat! disse i 2002: Oddvar
ka lt «Sprossa» . Hun holdt et Iysbildeforedrag med
Tobiassen,
Simon Nyhus, Ragnar A. Grpnasen og
tittel e n «Med hjelte for ga mle hus og bakerovns
kasserer
Liv
GrPnasen.
tradisjonen », et emne som viste seg a engasjere svrert
Den 22. argangen ble utgitt med Dr. 64, 65 og 66,
mange i Sannida!. Hele 160 personer hadde funnet
til sammen 52 sider lokalhistorie.
veien til samfunnshuset denne kvelden.
Hovedartiklene var disse:
Pa hpstmptet ble ogsa Historielagets 60
«1ordhytta» ved Skarpenrering, Den lange reisen
arsju bileum markert.
fra Helle til Wisconsin , Strpmforsyningen i Sanni
Historielaget er godt i gang med a bevare foto
dal, Prolog ved lysfesten i Kjplebrpnd i 1949, Ars
grafier ved hjelp av data. Prosjektet, som ble staltet
beretning 2001, Darner i Kil ca. 1955 (bilde),
i 1998, ledes av Sigmund Heldal og Oddvar
Sandpkedals herredsstyre (7), Dyreholdet i Sanidal i
Tobiassen.
1950-ara (1 og 2), Skogplanting ca. 1930 (bilde),
Historielaget har ogsa i 2002 deltatt i arbeidet til
Bygg og anleggsmessige arbeider ved Vafossen i
Utvalget for EDB-registrering av slekts- og lokal
1889-1890, Fortsettelsesskolen 1922-23 (bilde),
h istorie i Kragerp, som fpr ved formannen og nest
Bygdetundagenjuni 2002, Per Aabpe til minne, Ski
formannen .
tur til Skarpenrering 1943 eller 1944 (bilde), Direk
Fremdeles er det mange spprsmal om slekt til
tpr Rindes Almanakk eller noterings- og lommebok,
Historielaget, og Reidun Heldal jobber utrettelig for
To
brpdre fra Vegarshei, Sannidal Historielag «pa
a svare pa aile henvendelsene om dette.
loffen », En Sannidalssang fra 1930, Bygningsvern,
En komite er oppreUet i kommunen for a regis
bakerovner og 60-arsmarkering, Dugnadene pa Byg
lrere kulturminner. Gunnar Aabpe og Ragnar Grpn
detunet sommeren 2002, Elever i Kjplebrpnd ca.
asen representerer Sannidal Historielag i komiteen.
1932-33 (bilde), Stemningsminner fra Sannidal, Carl
I l¢pet av aret ble et opptrykk av Bygdeboka, bind
Julius Petersen , De nybakte Sannidal-husmpdre i
1, lagt ut for salg. Hele opplaget, 140 eksemplarer,
1934, Fiskebilen til Sigurd Nilsen (bilde), Travkjpring
gikk unna til en pris av kr. 525,- pr. stk. Det var Kra
pa Kilsfjorden i 1889, «Blaveisen» barneforening
gerp Aksidenstrykkeri som stod for jobben med opp
1928, Nordre Spndbp, To dikt av Jprgen Haukpy,
trykket.
Kilskverna og Kvernhushpien, Forandringerpa Tan
I Ippet av aret bJe Historielaget enig med Mo Vel
gen i Sannidal, Fra Helle 1908, Krigsminnesmerke
om a leie 2. etg. pa Mo skole. Tanken er b!.a. a prpve
ved Mavann.
a fa til et skolemuseum der med tida .

ar.
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Nytt i 2002 var at bladet
na bare blir sendt med navn
og adresse, og ikke, som tid
ligere, !evert i aile postkasser
i Sannidal.

Bygdetunet
I Bygdetunkomiteen var
disse med i 2002:Formann
Per Thomas Svenum , Tor
Wast01, Kjellfrid Enggrav,
Kari Nyland, Knut Asbj0rn
Skarvang, Olav Bratane, Pet
ter W. Baann, Ole Wast01,
Lars Jacob Moe.
Disse gavene har veert gitt
til Bygdetunet/Arkivet i Kil i
2002: Brodert bilde av San
nidal kirke fra Marit Halvor
sen; Gorojern fra Aud Lien;

Halvard Eikhaugenfra Kroken og Lars Jacob Moe viste pa Bygdetundagen
hvordan man laget tjcere i gamle dager. (Foto : P. O. Halvorsen)

Tresko uten reimer fra Ronald Bjerva; Tre fotogra
fier i ei ramme fra Betzy Halvorsen: Sannidal kirke,
interi0r og eksteri0r og presten lngier, ca. 1907-08;
1 boks «Rekord» skism0ring fra Johanne Klausen.
For 8. gang ble Bygdetundagen gjennomf0rt 13.
juni. I fint og varmt veer ble dette et meget vellykket
arrangement for rundt 90 elever, 15 leerere og 60
bygdefolk (se «Arven » nr. 65).
17. mai-arrangementet 2002 samiet en god del
mennesker pa Bygdetunet. Bes0ket ellers har for det
meste beWitt av skoleklasser og enkelte grupper av
voksne i tillegg til den tidligere omtalte "Sannidals
dagen" 17. august.
Alminnelig vedlikehold ute og inne har veert fort
10pende gjort.
Det viktigste arbeidet pa Bygdetunet i 2002 ble
imidlertid gjort i forbindelse med hele 10 dugnader i
10pet av varen og sommeren. I alt var 31 personer i
virksornhet med raking, rydding, vasking, maling og
tjeering. Dette arbeidet vii fortsette ogsa i 2003.
Pa forsommeren ble det bygd tak over seenen,
noe som gj0r at Iydforholdene ved st0rre arrange
menter blir bedre. Knut Asbj0rn Skarvang stod for
denne jobben.
All denne aktiviteten har teeret kraftig pa
Bygdetunets 0konomi, og det var derfor sveert kjeer
komment med en pengegave pa kr. 10.000,- fra Kra
ger0 Kabel-TV.
Ellers er museumsvesenet for tida under omorga
nisering, men hva dette vii ha a si for Sannidal Byg
detun, vites i skri vende stund ikke.

Til slutt en hjertelig takk til aile som i 2002 st¢t
tet arbeidet til Sannidal Historielag, ¢konomisk og
e lie rs. En spesiell takk vil vi rette til de som m¢tte
opp pa dugnadene pa Bygdetunet, og til de som hjalp
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til pa Bygdetundagen. Uten all denne st¢tten ville
det vcere umulig a drive aile vare virksomheter. Vi
trenger dette engasjementet ogsa i 2003!

Marit Halvorsen,
sekreteer

Ragnar A. Gnsnasen,
formann

Sannidal Historielag
har sitt arsmfSte pa Sannidal samfunnshus torsdag
27. mars kl. 18.30. Utenom de vanlige arsm0te
saker, utlodning og god bevertning, viser Per Ole
Halvorsen Iysbilder fra natur og kultur i distriktet,
Bl. a. fra Bygdetundagen. Aile er velkommen!

Skinnhandel under krigen
- kaninoppdrett
Under krigen var jeg som mange andre i gang
med matauk, og for mitt vedkommende var det opp
samling av bj0rnebeerblader som jeg solgte til Axel
Carlsen i Krager0 for a bli «Brombeerte», men det
var ogsa kaninoppdrett som kj0ttbidrag og skinn .
Det var Thomas R0nholt (gift pa L0nne) som var
skinnoppkj0per, og han tok imot skinn nede i Kil.
Jeg stilte med 10 stk. skinn, og Thomas var for
n0yd med kvaliteten, men sa at det var bare 9 kanin
skinn og at det 10. var skinn av en hare.
Haren hadde sikkert far fatt av en gavmild sam
bygding, men det turte jeg ikke r0pe, sa jeg sa at jeg
bare drev med kaninoppdrett.
Jeg husker end a at Thomas sa rett pa meg med
et stort smil, og han sa da at det far veere greit at det
ogsa er et kaninskinn.
Johan Tande
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Dyreholdet Sannidal I 1950-ara
I Dr. 64 og 66 av Arven trykket vi en oversikt over dyreholdet i Sannidal i begynnelsen av 1950-arene.
Den var hentet fra boken «Norske Gardsbruk Bind XIII, Telemark fyJke II» Her er siste del:
Dyr pa gardene:
Saga, Kjjjlebrjjnd.
Eier: Kirsten Saga.
Sagasen, Kjjjlebrjjnd.
Eier: Lillie Sagasen.
Sannidal prestegard, Lislaug.
Eier: Den norske kirke.
Forpakter: Jens Skarvang.
Ska r vang, Kjjjlebrjjnd.
Eier: Lars Skarvang.
Skauen, San nidal.
Eier: Jens K. Eikehaug.
Stene, Vadfoss.
Eier: Nils 1. Eikehaug.
Strand, Vadfoss.
Eier: John Strand.
. Strjjmdal, Kjjjlebrjjnd.
Eier: Aslak Str¢mdal.
Stlfcn, Sannidal.
Eier: Jens O. St0en .
Svenum, Farsjjj.
Eier: Per A. Svenum.
Svellum, Farsjjj.
Eier: Erling Moe.
Sjjndbjj, Sannidal.
Eier: Abraham Bratlid.
Tangen, Sannidal.
Eier: Halvor Tangen.
Teigen, 0ysang.
Eier: Anna Teigen.
To rgerjjd, Tveitereid.
Eier: Carsten Henrik Hopstock
Torsdal, Sannidal.
Eier: Klaus Torsdal.
Torsdal, Sannidal.
Eier: Halvor Torsdal.
Tveitereid, Farsjjj.
Eier: Aasulf Tveitereid .

hest: kyr:

okse: ungdyr:

gris:

18

hjjns:

an net:

18

0

12

0

8

50

0

6

15

0

0

0

7

0

1

3

sau:

0

1

0

0

2

8

0

0

1

3

0

4

0

0

0

0

0

0

11

9

25 gjess

2

6

0

2

2

0

20

0

5

0

2

1

0

16

0

4

0

0

2

0

10

0

4

0

0

2

0

0

0

6

0

2

0

10

0

2

0

1

0

0

0

5

0

2

0

20

0

2

0

0

5

22

0

3

0

2

6

0

0

0

4

0

2

0

20

0

2

8

0

0

2

3

25

0

2

8

0

2

2

4

12

0

1

2

0

2

Dette er garden Tangen, slik den sa ut
omkring 1950. Eiere var da Inga og
Halvor Tangen. Vaningshuset ble bygd
omkring 1700, pabygd 1904. Garden
hadde en besetning pa bl. a. 1 hest, 5 kyr,
2 griser og 20 h¢ner.
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Delle er garden Wast¢l, slik den sa
ut ca. 1950. Eiere varda Ellevine og
Tellef Wast¢l. Vcmingshuset ble bygd
omkr. 1850, pabygd 1900. Garden
har vcert i cella fra 1887, da far til
eieren kj¢pte den av Nils Vale. De
hadde disse dyra pa garden: 1 hest,
5 kyr, 2 ungdyr, 2 griser og 10 h¢ner.

Dyr pa gardene:

Tyvand, Sannidal.
Eier: Peder J. Tyvand.
Tyvand, Sannidal.
Eier: Albert Tyvand.
Vast/iil, San nidal.
Eier: Tellef Wast¢l.
Vaasj/ii, Farsj/ii.
Eier: Knut Vaasj0.
Vasj/ii" Farsj/ii.
Eier: Gunnar Vasj¢.
Waasj/ii, Farsj/ii.
Eier: Erling Waasj¢.
Wasj/ii, Farsj/ii.
Eier: Jon Wasj¢.
0ifjell, Kj/iilebr/iind.
Eiere: Arne R<)nningen og Aslak Eikehaug
0vreb/ii, Sannidal.
Eier: Thomas Wast¢l.
0yvang, Farsj~.
Eier: Sigurd 0yvang.
Aar/ii, Vadfoss.
Eier: Peder Aar¢.
Asen, Vadfoss.
Eier: Trygve Jarandsen.
Aasen, Vadfoss.
Eier: Per Aasen.

hest: kyr:

2

4

0

2

4

0

5

gris: sau:

annet:

h/iins:

0

6

0

0

2

0

16

0

2

2

0

10

0

0

2

2

12

0

10

0

5

0

4

0

2

5

0

2

2

14

0

5

0

2

2

10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

7

0

3

3

0

15

0

2

0

0

2

20

0

6

25

4 Riess

0

12

0

0

30

0

4

7

3

3

0

4

0

I nr. 64 og 66 og dette nr. av Arven har vi
trykket en oversikt over de gardene i Sanni
dal kommune som er omtalt i «Norske Gards
bruk bind XUI, Telemark fylke ll», utgitt i
1955. Det star at aile gardene i Sannidal er
med i boken, men det var vel noen som hadde
dyr som ikke er med. Blant annet var det ikke
uvanlig at mange hadde gris, hfSns og kani
ner uten at det derfor ble regnet som gards
bruk.
Det er i dag fortsatt mange som har dyr pa

ARVEN

okse: ungdyr:

2

gardsbrukene i Sannidal, men det er ikke
noen som driver med melkeproduksjon len
ger.
O. T.

Dugnader pa Bygdetunet i 2003
Den f¢rste tirsdagen i mai, juni,juli og august viI
det bli holdt dugnad pa Sannidal Bygdetun. Hold
derfor av disse datoene:

6. 5., 3. 6., 1. 7. og 5.8.
Vi starter kl. 18 hver gang, og vi haper riktig
mange har tid til a m¢te opp!
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Gutter til konfrrmasjon i SannidaI 1. oktober 1899

Sogneprest Hans Anton Str0m hadde i 1899 disse guttene til konfirrnasjon. I kirkeboka er det
28 navn, mens det pa bildet er 27 gutter. Vi har bare fau navn pa no en fa, og det er i f0rste
rekke fra venstre: nr. 2 Gunnar Bureid? I annen rekke fra venstre: nr. 2 Halvor Knutsen Moen,
u/Kurd01, nr. 3 J0rgen Holt, nr. 5 Knut Eikehaug, nr. 6 Ole Bj0rn Hegland og nr. 9 Halvor
Pedersen, Nesland. I tredje rekke fra venstre: nr. 3 Halvor Menstad, og nr. 9 Abraham Gustav
Knutsen. Er det noen som har navn a komme med pa de 0vrige er vi takknemlig for det. De
0vrige navn vi har, er: Hans Oskar Andreassen, Knipen. Tomas Hartvig Andreassen, Aatangen.
Lars Viktor Akselsen, Kullrenden, Helle. Abraham Auraaen. Ole Ellingsen, Sandager u/Kur
d01. Tomas Ellefsen, Plassen u/Kurd01. Knut Fuglestvedt. Hans Peder Gustavsen, Kammer
foss. Isak Lauritz Hansen, Dameidet. John Elias Hermansen, Fjeldmyr. John Havet. Ole Jen
sen, Helle. Johannes Johannessen, Pottatten. Erling M0rland. Nils Georg Nilsen, Skarane. Ole
Olsen, Aar0myr. Peder St0en. Gustav Adolf Ton. Tomas Tolesius Torsen, Kil og Hans
Vebrandsen, Sagatun. Det er vanskelig a finne navn pa personer pa gamle bilder, og det er
viktig at dette blir gjort for at bildene skal ha noen verdi for ettertiden. Dette foto har vi fatt
H'me av Halvor Menstad.
Sats og trykk: Krager0 Aksidenstrykkeri

