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MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG

«For a forsta fremtiden,
ma man kjenne fortiden»
Nok en gang suksess for Bygdetundagen

Akt¢rene pa seen en etter avslutningen av dagen. De blir takket for innsatsen av formannen i
historielaget, Ragnar Gr¢nasen.
Arets Bygdetundag var den niende i rekken, og
det ble kanskje den beste. 44 bygdefolk var fordelt
pa 11 aktiviteter for a «underholde» 100 8. og 9.
klassinger og 15 leerere.
I tillegg var 3 akt!/lrer i gang pa seen en med en
gjettekonkurranse for eLevene i pausen. Og sist, men
ikke minst: 10 darner rigget til gr!/lt, saft, kaffe og
kaker for aile akt!/lrer, elever, leerere og beS!/lkende!

I avisa «KV» fikk arrangementet skryt pa leder
plass: «OppLegget er enkelt og genialt. For a forsta
fremtiden, rna man kjenne fortiden. Arrangementet
der unge og eldre m!/ltes og hele var tilveerelse blir
satt i et historisk perspektiv, er god leering for unge
elever.»
(Se ogsa side 2, 16, 17 og 18)

Bygdetundagen 2004:

Lefsebaking i Hegland-stua.
Rektor Svein Fossheim in
spiserer. Til venstre Arnhild
Mostad og til h¢yre Inger K.
Bratane.

Aile bilder fra
Bygdetundagen er tatt
av Sigmund Heldal

Nyu av aret var en post som
viste matstell i eldre tid.
lngebj¢rg Moe (til h¢yre) og
lngebj¢rg Lindheim stodfor
denne.

Sliping av kniver: Aslak Rinde, til venstre, ser til at
elevene i 9 B g}¢r ordentlig arbeid.
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T¢mmerkj¢ring med hest: Uta Nicolaysen stillermed
hest, og lonny Lager viser hvordan manfester t¢m
meret bak hesten.
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Sannidal Historielags fotobevarings
prosjekt presentert pa arsID0tet
Sannidal Historielags arsm0te 25. mars
samlet rundt 120 mennesker. Arsm0tesa
kene gikk unna i rekordtempo. Arsberet
ningen, lest av Marit Halvorsen, og aile
regnskapene, som i kassererens fravrer ble
presentert av Lars J. Moe, ble godkjent
uten merknader. Valgene ble ledet av Alf
M. Dalen, og det ble gjenvalg pa aile plas
ser! (Se side 11.)
P¢r dette hadde formannen redegjort for saker
som Historielagets styre arbeider med for tida: skole
utstilling pa Mo skole, t¢mming av Arkivet i Kil,
sommerens dugnader pa Bygdetunet, Bygdetun
dagen den 8.6., opptrykk av Bygdeboka bind 1 og
Berg - Krager¢ Museums planer om hjelp til Sanni
dal Bygdetun i 2004.
I en lang pause ble det som vanlig servert god
mat, og forsamlingen stod selv for god prat. Det ble
ogsa gjennomf¢rt et innbringende loddsalg, og b¢
ker ble solgt.
Etter pausa stod gamle foto i fokus. I 1998 satte
Historielaget i gang med a bevare gamle bilder fra
bygda ved hjelp av data. Sigmund HeJdal og Odd
var Tobiassen har ledet prosjektet. Mellom 300 og
400 bilder har blitt scannet og bevart pa CD-plater
til na. Gunnar Aab¢e presenterte en del av disse

Gunnar Aab¢e orienterte om oppbevaring av biZder pa
data og viste noen eksempZer pa stort Zerret.
Foto: Sigmund Heldal.

bildene pa storskjerm ved hjelp av en videokanon.
Han viste ogsa eksempler pa s¢kefunksjoner i data
program met.
Bildene ble veldig godt mottatt, og folk ni kket
gjenkjennende til det meste. Aab¢e understreket be
tydningen av a notere bak pa gamle bilder svarene
pa f¢lgende sp¢rsmal: Nar? Hvor? Hvem? Hva?
PorhapentIig fikk flere ¢ynene opp for a ta yare
pa de gamle bildene sine etter denne kvelden.

Sam vanlig var det meget godt framm¢te pa arsm¢tet, og praten gikk livlig i paLlsen. Foto: Sigmund Heldal.
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Helles lokalhistorie:

Hans
Bakke
1850-1912

Lrerer ved Helle
Brugsskole
fra 1875 til 1896,
og senere SkatfJYs
ffJrste lensmann
Den 1. august 1849 var Helle Brugsskole i gang.
Dette skjedde imidlertid etter stor motgang fra da
vrerende eier Henrich Bi¢m jr. (Konsul, skipsreder
og trelasthandler). Det var loven fra 1827 om
«almenskoler pa 1andet», som ogsa handlet om at
aile «verker og brug med minst 30 arbeidere skulle
ha en fast skole». Bifl,lrn hadde pa den tid 50-60 an
satte, og han matte til sist akseptere gjeldende lover
og regler. (Se ogsa «Arven» nr. 54 - 311998 «Helle
Brugs skole»).
Hans Bakke var ffl,ldt 1850 i Nissedal og ble an
satt som lrerer ved Helle Brugsskole i 1875. Han
hadde lrererskolen fra Holt seminar. Han var da ogsa
lrerer i Holt og Trom¢ya en kortere tid, ffl,lr han kom
til Helle. Han var gift med Aaste Marie Oseid, f. 1843
i Drangedal.
I f¢lge folketellingen i 1875 hadde de bama: Nils,
f. 1872 i Holt og Hilda Tolvine, f. 1874 pa Trfl,lmfl,ly.
De fikk senere fire bam, aile trolig ffl,ldt pa Helle:
Gunhild, Lars, Anne Marie og Agathe.
Skolebygget som Bifl,lrn oppffl,lrte i 1848-49, var
etter datidens forhold et relativt stort bygg, der den
ene halvdel av ffl,lrste etasje inneholdt skolestue og
den andre halvdellrererleilighel. Det var i 1875 ogsa
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en mindre leilighet i loftetasjen, der brugsassistenten,
SfI,Iren JfI,Irgensen, var bosatt med sin familie. Lrerer
Hans Bakke og hans familie disponerte f¢lgelig
«Irererleiligheten». Samme ar (folketellingen) er
skolebygget nevnt som «Hasselgarden» . Navnet har
vi imidlertid ikke funnet igjen noen gang senere.
Helle Brugsskole hadde i f¢lge skoleprotokollen
i 1875 tre avdelinger. 0verste avdeling hadde 21
e1ever, mellomste 28 elever, og pa nederste avdeling
finner vi 35 e1ever i alder fra 8 ar til en gutt som var
20 ar gammel og ytterligere to gutter pa henholdsvis
18 og 16 ar. Utrolig, det er tross alt bare 130 ar til
bake! I den nederste avdelingen (ffl,lrste klasse) fin
ner vi 18 jenter og 17 gutter. Bruksskolen hadde pa
den tid 10 ukers skolegang, og fagene var: bibel
historie, forklaring, katekisme, salmesang, lesning,
skriving, utvalg av leseboken og sang. I tillegg ble
det gitt karakterer for flid og orden .
Jeg undres om en lrerer i dag hadde blitt ved
Lrerer Hans Bakke ble
Bruksskolen i mer enn 20
del. De kommunale lrererlfl,lnningene var i 1877 kr.
8,00 pro uke med et tillegg for kostholdsgodtgjfl,lrelse

ar.
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kr. 6,40 pro uke. Trolig var lrerer Bakkes I¢nn noe
bedre.
Skat¢y ble som kjent utskilt fra San nidal og ble
egen kommune gjeldende fra 1. 1. 1881.
Lrerer Hans Bakke ma ha vrert en meget aktiv og
effektivt arbeidende herremann. I tillegg til sin lrerer
jobb, ble han i 1882 Skat¢y kommunes f¢rste herreds
kasserer og hadde denne stillingen i 30 fir. Han var
medlem av Skat¢y Herredstyre i tre perioder (1892
1897) og i samme periode skolestyreformann i 7 fir.
Han var i en arrekke kommisjonrer for Hypotek
banken, hvis distrikt da omfattet navrerende Kra
ger¢ Sorenskriveri. Han hadde for ¢vrig en lang
rekke andre tillitsverv i sin kommune.
Da Skat¢y f¢rste postapneri ble etablert pa Helle
i 1892, finner vi Hans Bakke som postapner. Det var
pa den tid bare postgang til og fra Helle to ganger i
uka. Postmengden var sikkert ikke stor, men dog.
I tillegg til aile disse gj¢remal hadde han ogsa
en fin hobby. Han var mineralsamler og en pioner pa
dette omradet. I en artikkel i Vestmar den 9. 7. 1895,
stod f¢lgende:
Hr. !cerer Bakke, Helle, har nylig forevist oss en
av ham utgivet Mineralsamling inneholdende «Nor
ges viktigste mineraler og bergarter, ordnede etter
professor Br¢ggers og Vogts oversikter i Almanak
kenefra 1892-95», som er i eneutsalg i P T. Mailings
Bokhandel, Kristiania.
Likeledes har han forevist oss en meget rosende
anbefaling for sam ling en av hr. bergmester Paaske,
Porsgrunn. Samlingen vii uten tvil utfylle et stort
savn i et sa bergrikt land som vart, og der er ganske
merkelig at ingen f¢r har opptatt ideen. Den av
prof Br¢ggerog Vogt iAlmanakkenforarene 1892
95 er visstnok en meget populcer og grei forklaring
over disse arter, men det er omtrent umulig deretter
i naturen afinne den rette art. Nar man na ved siden
av de nne fo rkla ring kan fa se selve mineralet, er det

I Vestmar 14. 12. 1992:

en lett sak a finne seg til rette. Samlingen, der i alt
inneholder 80 forskjellige arter, ser overmate vak
ker og tiltalende at, og man skulle ikke tro at vart
land inneholdt sa mange vakre og glimrende mine
raler.
Det fremgar videre av artikkelen at de 80 forskjel
lige bergarter var montert i en eske, st¢rrelse 20 x
14 tommer, der bergartenes navn var oppgitt. Videre
at han (Bakke) skulle ¢nske at hver enkelt skole var
forsynt med denne samling. «Det er virkelig galt at
et land som vart, sa rikt pa Ertser og Mineralel;
ikke skal gi sine barn det ringeste kjennskap til
Mineralriket».
Artikkelen avsluttes med at samlingen var utstilt
hos bokhandler M¢I1er i Krager¢ og kunne bestilles
i enhver bokhandel eller direkte hos P. T. Mailing,
Kristiania.
I 1896 oppga han sin lrerergjerning og ble ansatt
som Skat¢ys f¢rste lensmann. Etter at «gam le
lensmannen» i Sannidal d¢de varen 1893, ble sp¢rs
malet om deling av lensmannsdistriktet dr¢ftet for
alvor. Dette foregikk i fellesm¢ter mellom San nidal
og Skat¢y herredsstyrer, som skjedde i august 1 93,
og der man besluttet a s¢ke om a fa lensmanns
distriktet delt. «K vema» i byrilkratiet malte ogsa lang
somt pa den tid, og det gikk ytterligere tre ar f¢r «sa
ken» var avklart i 1895, med ikrafttreden 1. 1. 1896.
Det er kjent at Bakke som lensmann f1yttet fra
Helle til Marienlyst. Dette kan ikke ha vrert den
gamle murvillaen, som ble oppf¢rt i 1899 og som
senere ble sykehus. I Krager¢ Bys hi storie er nevnt
at det ved kommunens kj¢p av eiendommen i 1906
ogsa var flere mindre trebygninger der. Etter to ar
fikk han Amtmannens tillatelse til a flytte til Kra
ger¢. Lensmannens tidligere plikt til «tinghold» var
da opphevet, og Krager¢ Sorenskriverkontor ble da
felles for begge kommuner (Sannidal og Skat¢y).
Etter a ha vreli bosatt i Krager¢ en kort tid, ble
han ogsa aktiv i det «politiske liv» og bl.a. medlem
i by- og skolestyret.
Etter Hans Bakkes d¢d 2. 4. 1912 ble hans svi
gers¢nn, skatteoppkrever Rolf Svendsen, Krager¢,
en kortere tid konstituert som lensmann.
Fra en nekrolog i Vestmar datert 6.4. 1912 tar vi
her med avslutningen:
«/ alt sitt virke var Bakke en hedersmann, scerde
les im¢tekommende, grei, ekspeditt og dyktig. flan
vandt detfor alles aktelse og tillit. -/ de mange van
skelige og ¢mtaligeforhold, hvori han som lensmann,
herredskasserer og Hypotekbankkommisjoncer kunne
komme, opptradte han alltid hensynsfullt, hjelpsomt
og humant.
Han etterlater seg kun vennel; og budskapet om
hans d¢d vakte oppriktig sorg sa vel i Krager¢ som i
SkGt¢y.

- Per
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Konfirmanter i Sannidal2. oktober 1932.
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T.A. Tandehaddedissekonfirmantenedettearet: 1. TyraAndoraAkre,

2. Gudrun Agate Skogheim, 3. Astrid Kristiane Brynemo, 4. Ingrid Pauline Tyvand, 5. Reidun Bureid, 6. Alaug Holt, 7. Borghild Tengelsen, 8. Annie lohanne
Tovsen, 9. Ruth Winifred Felix, 10. Anny Kristine Kittilsen, 11. Nelly lohanne Malmhaug, 12. Kirsten Grimsrud, 13. Marit Fuglestvedt, 14. Bergliot Kristine
L¢nner¢d, 15.1sak Bratlid, 16. Ragna Breimyr, 17. Hildur Langmo, 18. Elin Solli, 19. Hildur lensen, 20. Mary Kristiane Schulze, 21. Esther S¢ndb¢, 22. Marie
Hegland, 23. Astrid Pemille Tomesen, 24. Sigfrid lohanne Pedersen, 25. Karen Ashild St¢en, 26. Ingrid Tomine Eikehaug, 27. Magnhild Ncesland, 28. Bodil
Strand, 29. Karen Helene Gundersen, 30. Karen Otlaug M¢rskar, 31. Ragna Nyland, 32. Ole Breivik, 33. Tor l¢rgen (Overland, 34. Magnar Br¢dsj¢moen, 35.
Olav Magne Kurd¢l, 36. Nils Fredrik Severin Tambs, 37. Olav Agetvedt, 38. (Oivind Nossen, 39. Leif R¢nning, 40. lohan Andersen, 41. Tomas Havet, 42. Leif
Albert l¢rgensen, 43. Klaus Auraen, 44. Sigurd Pedersen, 45. Jon Torsen, 46. Amt Georg Nilsen, 47. OlafSkjultangen, 48. Tyra Bosvik, 49. Sigurd R¢nning, 50.
Reidun Thommesen, 51. Tor Konrad Ardalen, 52. Einar L¢nne. Navnene og nummereringen har Reidun og Sigmund Heldalfunnetfram til ved hjelp av Mosse
Gjermundsen (nr. 22). Bildet er gitt som gave til Sannidal Bygdetun av lohan Tande.

Skipsf0re
Pedersen
I J¢rste del Jortalte Stian Pedersen om sin 0PP
vekst i Krager¢ og sinf¢rste tur til sj¢s, over Nord
sj¢en til Cardiff i England. Derfra gikk turen med
kull til Brasil. Her Jorteller han videre om livet om
bord i en seilskute.

Mitt levnedsl0p -Del 2.
Omsider ble vi da ferdige i Pernambuco,
og det var deilig a komme ut i frisk sj0luft
igjen og fa gjort seg reno Vi seilte na til St.
Thomas for ordre og rei sen gikk fint nord
over i passaten.
Da vi drag fra Pernambuco, hadde jeg vakt
pa dekk. leg f0lte meg ikke bra og sa det til
styrmannen, men han ville ikke h0re pa
det. leg fikk utkikkert0m. leg kastet opp og
var darlig, men det var ikke meget medli
denhet den gangen. Omsider sovnet jeg inn
pa utkikken og vaknet ved at jeg fikk en
«tr0kk» under 0ret sa jeg tumlet bortover.
Den «tr0kken» glemte jeg ikke og heller
ikke mannen som gay meg den, nemlig styr
mannen. Han fikk den igjen et ar etter og
meget hardere.
Etter 12 dagers seilas ankom vi St. Tho
mas, som den gang var dansk, men na er
amerikansk. Vi la der «kuns» i to dager. Som
vanlig var jeg batmann, sa jeg fikk da se litt
av byen. Vi fikk ordre om a ga til Brunswick,
Georgia, USA, for a laste terpentin og har
piks.
Da vi kom til Brunswick, matte vi i ka
rantene. Skuten ble r0kt. Det var meget ube
hagelig, men det gjorde jo godt ogsa, for vi
ble kvitt no en kakerlakker og veggdyr som
det var en mengde avo
Varmt var det ogsa, for det var jo midt pa
sommeren, og jeg fikk jobb med a skjrere
ved til stuerne. leg fikk ikke den letteste job
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Skipsf¢rer Stian Pedersen

Til «Arven» har vi fatt lane en
samling med manuskripter som
skipsf~rer Stian Pedersen (1875
1953) nedtegnet om sitt liv til
sj~s. Han reiste ut som dekksgu tt
pa en seilskute, bark «Hebe», 1.
mars 1891, og var til sj~s til 1941
da han m~nstret av i New York,
som skipper pa «Asket». Vi kom 
mer til a bringe flere avsnitt fra
hans beretning i bladet.
ben av den styrmannen, men jeg vaget hel
ler ikke a si noe enda det kokte i meg mange
ganger.
Lastingen gikk hurtig, sa vi kom snart ut
derfra. Vi skulIe na til Garston i England,
nordenfor Liverpool. Reisen gikk greit. Vi
begynte straks a losse. Men det var en frel
lukt i rammet av terpentin, og verre bIe det
jo dypere vi kom ned. Flere fat med terpen
tin var blitt lekk underveis. Lukten var sa
sterk at vi ble helt beruset etter at vi hadde
vrert nede i rommet et par timers tid. En av
matrosene ble riktig lystig og glad. Han sang
og var i riktig godt hum0r. Men til slu tt
matte han gi opp, og vi matte heise ham 0PP
pa dekk.
Det var morsomt a komme til England
igjen. Der kunne en fa kj0pt seg litt klrer for
en skikkelig pris. Vi kunne ga i land om
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Ved Tangenbratten i Kirkebukta i Krager¢ la varen 1889 disse seilskutene Jor a bli klargjort Jor sommerens
seilaser. Det var nok her Stian Pedersen og andre gutter i Krager¢-distriktet sa batene som gjorde at de fikk
lyst til a reise til sips og komme ut i verden. FotograJ P. H. Gierl¢ff.

kvelden og om s0ndagen, og det benyttet vi
oss av sa godt vi kunne.
Det var urolig a ligge i Garston dokk. Det
var aldri ro om natten. Vi matte alltid ut om
natten en eller to ganger for a forhale. Det
var i grunnen derfor godt a komme til sj0S
igjen, men na var det jo h¢st, og vi kunne
vente styggvrer, som vi ogsa fikk til gagns.
Vi skulle denne gangen til Buenos Aires
med kull. Kommet ut i Irskesj0en, fikk vi
straks storm i mot. Vi Hi da og bakset der frem
og tilbake i ca. 14 dager og kom ingen vei.
Vi kunne heller ha gatt inn pa Holyhead havn,
tror jeg. Der la en masse skip inne for
storm. Til sist matte vi inn allikevel. Da holdt
vi pa a drive i land, og det var et under at vi
unngikk det. Da hadde det ikke vrert store
muligheter for a bli berget def.
Det var deilig a kornme i havn igjen. Alt
vart t0y var vatt, for vi hadde til stadighet
dekket fullt av vann. Sa underlig det kan
h0res, ble ingen syke, ikke engang forkj0let,
tror jeg. Mens vi la der og bakset mot sj0
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og vind, 10yet nemlig vinden av sa vi kunne
sette mer seil. Vi fikk ogsa bramseilene pa,
men vinden frisknet til igjen, og best som
det var, brakk forreste brarnra. Resten av raen
ble rigget ned.
Som enhver kan tenke seg, var ikke dette
noen hyggelig jobb i stygt vrer, men den
kom jo ned, og sa var det om a gj¢re a fa
den spjelket og rigget opp igjen. Sa skulle
seilet bendes under. Mens vi holdt pa med
det og en mann satt pa nokken for a strekke
seilet langs med raen, brakk nokken av raen.
Han som satt pa nokken, holdt seg fast i
topplenten og seilte ned i riggen. Som ved et
under kom vi alle vel fra det uten skade.
Skipperen ropte om vi ikke kunne tynne av
raen der oppe og sette topplentringen pa
igjen, men da var vi lei av dette og svarte at
det ikke gikk. Raen ble rigget ned igjen, og
saledes ble vi holdt pa dekk hele frivakten.
Ingen spir var det om bord til ny ra. Vi
hadde bare noen lange 4 x 12 tornmers plan
kef. Disse ble lasket sammen til en ra. Mens
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vi la i Holyhead, ble denne rigget opp, og
den gjorde sin nytte som bramra et ar til vi
kom tilbake til Norge igjen.
Vi la i Holyhead ca. 14 dager, og vi
fikk da god tid til a komme i sj00rden igjen.
Det la en mengde skip pa havnen, bade store
og sma, av jern og av tre. De ta inne pa grunn
av storm. Men endelig ble det pent veer og
god vind, og vi kom ut.
Slepebat var det ikke tale om a ta, for de
par stykker som fantes der, var aIle opptatt
med de st0rre skip. Men vi kom ut ved egen
hjelp. Det var et mesterstykke av sj0mann
skap a seile seg ut mellom aIle de skip som
la der, og det ble da ropt hurra for oss fra
flere av skipene som la der.
Vi kom ut og fikk god vind og pent veer
og kom fort ned i nordostpassaten. Vi hadde
en god og heldig reise til Buenos Aires, og
vi var sa heldige a fa julen der.
Lossingen av kullene i Barracoas var feel.
Vi la tre og fire skuter utenfor hverandre og
broer og gangplanker ble lagt over skibene.
Kullene ble sa baret i land i sma kurver av
folk fra land. Kurvene bar de pa hodet.
Julen kom, og det ble juletrefest i sj0
mannskirken med kaffe, kake, frukt og utde
ling av gayer som var kommet fra Norge. Jeg
fikk jo ogsa pakke, men min bestod av en
pipe og en tobakkspung, og det var ikke noe
for meg, for jeg brukte ikke tobakk den
gang. Men gaven var jo velkommen allike
vel. Den var fra en pike i Lofoten.
Det var mange ekstrapakker ogsa, som f.
eks til den eldste sj0mann, den som ble sist
gift og til den yngste sj0mann. Da ble jeg
med i konkurransen, for jeg var ikke mer
enn sa vidt fylt 16 ar, men jammen var det
en som var en maned yngre.
Ferskt kj0tt var det nok av den gangen.
Det var ferskt kj0tt og suppe den ene dagen
etter den andre hele tiden mens vi la i La
Plata-floden. Men sa var kj0ttet billig ogsa,
nemlig 1 112 cent pr. kg, d.v.s. ca. 30re.
Da vi var utlosset i Buenos Aires, fort
satte vi opp floden til Rosario. Vi ble slept
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opp. Mosquitos var det masse av nar kvel
den kom. Nar vi stod ved roret, matte vi ha
oljekleer og sj0st0vler pa og votter pa hen
dene for ikke a bli oppspist av myggen,
men vi matte jo puste, sa midt i ansiktet bl~
vi stukket sa det sa ut som en eneste byl!. "Vi kom til Rosario etter to d0gn og an
kret opp pa floden hvor vi losset ballasten.
Vi skulle laste hvete, men det var for tidlig,
og h0sten hadde slart feil. Dertil hadde store
svermer av gresshopper 0delagt tusenvis
av tonn korn, mais og hvete. Vi ble derfor
liggende i over to maneder og vente pa last.
I den tiden hadde vi nok a gj0re om bord, sa
vi var aldri arbeidsledige.
En gang i blant blaste det opp en pampero,
og den kan veere kraftig. En natt trodde vi
sikkert at skuten skulle kantre. Sku ten la med
rekken i vannet i flere timer. Et skip kantret
og fyltes med vann. Pa land blaste takene av
husene, og det var store 0deleggelser.

(Forts i neste nr.)

Epis oder fra Sannidal
i gamle dager:

Rasjoneringstider
Under krigen var det varekj\?lp mot rasjone
ringskort, og i kommunehuset var det Doffen
og Ernst som organiserte papirarbeidet (Doffen
= Christoffer Holt og Ernst = Ernst Gjestland).
De greide hjelpe mange med litt romslig
holdning. Jeg skulle til Krager\?l med innkj\?lps
liste og hadde fatt med noen merker som jeg
skulle bruke hos slaktermester Fjeldstad. Av
de merkene jeg hadde med, var ogsa noen fa
som gjaldt ekstratildeling for den som hadde
ekstra tungt arbeid. En noe geskjeftig krager\?l
dame identifiserte meg som S\?lnn til presten i
Sannidal, og spurte da hvem som hadde tungt
arbeid i v3.r familie.
F\?lr jeg rakk a svare, kom det med tyngde
fra Fjeldstad: «Det raker deg ikke! » Og sam
tidig fikkjeg et oppmuntrende \?lyekast fra han.
Da ble det ikke mer snakk om den saken.

a

Johan Tand e
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Em igran tsangen
Fra en av «Arven»s lesere har vi faU deUe diktet
som er skrevet av en som dro til Amerika, men '
hadde sine tanker og lengsler i hjemlandet.

Farvel du moder Norge, nu reiser jeg fra dig,
Du mange takk skal have for du har fostret mig.
Du blev for knapp i kosten imot din arbeidsstokk,
Men dine lrerde s0nner du giver mer enn nok.
Nu har vi som gasen reist til et fremmed land,
Langt over verdenshavet det store brede vann .
Der kan vi tjene br0det nar flid vi bruke vii,
Vi takke vii Kolumbus som veien viste dit.
Dog elsker jeg dig Norge med dine fjell og vann,
Og vilde n0dig bytte med vestens fjerne land.
Men da det mangler br0det det er sa slemt et bud,
At vi som skogens fugler rna fly av redet ut.

I en av dine dale min vugge stod engang,
Der lekte jeg som barn og gjette fe, og sang.
Der har jeg rullet stener der har jeg plukket brer,
Ei noget sted pa jorden kan blive mig sa kjrer.
Den gangjeg sku Ide reise fra fedreland og hjem,
Da fait det mange tare, mitt hjerte var beklemt.
Jeg snudde mig pa veien for ennu engang a se,
De kjrere hus og have samt gamle 10nnetre.
Min broder var mitt f01ge til hovedstaden frem,
Jeg var sa tung om hjertet for jeg var uten hjem.
Der traff jeg emigranter bade store og sma,
Som skulde have f01ge alt over b01gen bla.
Sa blev del stiftet vennskap, vi ble aile av samme stand,
Som skulde have f01ge til vestens fjeme land.
Da rna jeg ogsa tilsta mitt hjerte kom i brand,
Jeg sa mitt kj re re Norge forsvinne i horisonlens rand.
Jeg sa en tare blinke pa broders kinn sa vat,
Han neppe kunde sige et ord for bare griit.
Jeg med min broder sendte en kjrerlig hilsen hjem,
Jeg kommer ei tilbake for jeg rna lengere frem.
Kapteinen stod pa broen , maskinen kom i gang,
Jeg vinket da til avskjed til dem som stod pa land.
Farvel du Norges dale, farvel du Norges skjrer,
Nu tenker jeg vel aldri jeg kommer mere her.
Jeg stod med hjertets vemod pa skibets dekk og sa,
Det gamle gode Norge forsvinne i det bla.
Farvel du Norges dale, farvel du Norges skjrer,
Nu tenker jeg vel aldri jeg kommer mere her.

Fra Else Kurd¢l 0mes har vi fatt
tilsendt dette utklippet fra Bygde
bladet «Grannan>, et bladfor Etne,
0len og Vindafjord. Innsenderen av
epistelen, Kristolfer Karstensen,
d¢de vinteren 2004.

Jeg jant, jeg jant
Jeg tror vi var heldige som levde i ara etter krigen.
Samholdet og omsorgen for hverandre under krigen holdt
seg i de arene. Det var godt a vrere lrerer ogsa!
Jeg ville ha et arsvikariat f0r jeg tok lrererskolen. Kona
mi ogjeg gifta oss sommeren 1949. Pa h0sten dro vi til ei
lita bygd - Farsj0 i Sannidal, Telemark. Jeg, bygutten,
som hadde gatt pa skole med 30 elever og over det i klasse
c, skulle ha 2-delt skole: 5 i smaskolen og 9 i storskolen!
Farsj0. Der ble vi tatt imot med apne armer - de visste
ikke hva godt de skulle gj0re for det unge Jrererparet. Pa
skolen var det ett rom + en liten gang. Lrererboligen la
100 meter bortenfor. Pa 80-arsdagen i sommer fikkjeg ei
bok om «0yeblikk i livet» - jeg rna gi dere to slike fra
skolen der. Pa den tida var det in med «Musikk til arbei
det». Vel, av og til tok jeg med radioen var pa skolen.Vi
hadde noe som het skj0nnskrift i de dager, og det passet
med litt musikk da.
F0rste «0yeblikk»: Jeg sitter ved kateteret og steller
med noe . Sa str0mmer det ut en melodi. Per sitter like
ned en for kateteret. Da ser han opp pa lrereren sin med et
glitrende, bredt smil og stralende bla 0yne. Han sier to
ord: «Gam Ie Svarten! » Sa skriver han videre. Jeg ser det
smilet den dag i dag!
Andre «0yeblikk»: F0rsteklassingen Nils greide aldri
a sitte stille pa pulten . Det var kav umulig : over, under,
pa sida, foran og bak, men a ha enden pa pultsetet gikk
rett og slett ikke. I frikvarteret 10p han rundt skolen og
ropte ky-ke-li-ky.Til slutt rant det over for meg ogjeg sa:
«Nils! Hvis du ikke kan sitte pa pulten , tror jeg du rna
slutte pa skolen.»
Jeg sa det sa de andre elevene h0rte det, dessverre 
eller kanskje? De sa straks: «Hva vii du gj0re da, Nils?»
Det ble stille. Nils tittet opp bak pulten. Sa kommer det:
«leg fikk pr0ve en gang tib> .
. A, du! Lrererspiren star helt utslatt. «Pr0ve en gang
til ...» Snakk om a fa evangeliet i klartekst! Pr0ysen
hadde ikke da skrevet: «Du ska fa ein dag i mara som
rein og ubrukt star, med blanke ark og fargestifter tel ...»
Den kom seinere. Men Mesteren hadde sagt for
nesten to tusen ar siden : «Kom til meg, aile dere som
strever ...» Et 0yeblikk! A, du Nils! Kona mi og jeg
blei ekstra gode venner med ham. Han var en gl0gg
gutt ...

Kristoffer Karstensen.
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Mo yngre kvinneforening, stiftet i 1912, fotografert pa et mote pa Vestgard,
L¢nne, i 1954. Pa bildet ser vi i f¢rste rekke fra venstre, sittende: Ola Ellingsen H¢ymyr, Marie
Skarvang, Maren Sveinungsen, Knut Sveinungsen L¢nne, Anna Sveinungsen L¢nne, Olav
Bratane, Laurine Moe, Bj¢rn Sveinungsen, Laura Aasen, den IWe jenta er Kari Wast¢l, og
ytterst sitter Kari Humlestad @vreb¢. Bak fra venstre star: Agnes Moe, Inga Tangen, Helene
Aasen, Asbj¢rg H¢idalen, Per Moe, lens Skarvang, Hans Solli, predikant Skage, Kristine
Neste, Liv Bratane, Ingeborg L¢nner¢d, Stina Wast¢l og Sveinung Sveinungsen. Bildet har vi
fatt lane av Solveig Olsen. Kari Nyland hadde ogsa dette bildet, og hun hadde alle navnene
oppskrevet.

Sannidal Historielag 
styret og komiteer i 2003
Styret: Leder: Ragnar Gr0nasen , Nestleder: Lars Jacob
Moe, Sekretcer: Knut M . Skarvang, Kasserer:
Greta MUller, Styremedlemmer: Marit Halvor
sen og Per Th. Svenum.
Varamenn : 1. Marit Snoas. 2. Inger Kristine
Bratland. 3. Olav Tveitereid .
Bygdetunkomiteen: Leder: Per Thomas Svenum, Knut
Asbj0rn Skarvang, Olav Bratane, Tor Wast01,
Petter W. Baann, Kjellfrid Enggrav, Kari
Nyland, Isak Wasj0 og Per Tangen.
Varamenn: Ole Wast01 og Hans J0rgen Rinde.
Festkomiteen: Torveig Skarvang, Sigrun Bratane,
Marit Halvorsen, Ellen Bjerva, Kari Olsen, Anne
Sofie Aardalen, Tor Kristian Fjellheim og Sigurd
Eikehaug.
Varamenn: Kjellfrid Enggrav, Judith Nesland og
Rolf Kohler.
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Redaksjonskomiteen for «Arven»: Oddvar Tobiassen,
Ragnar Gr0nasen, Ove Bertelsen og Gunnar
Aab0e. Kasserer: Liv Gronasen
Grendemenn:
Kjolebr0nd :
Farsj0:
Refsalen:
Holtane:
Kil:
Mo:
Vadfoss:
Helle:

Alf Martin Dalen .
Ragnhild Svenum.
Sigmund Heldal.
Sigrid Tveitereid og Ragnhild
Wasj0.
Finn Jensen og Marit Halvorsen .
Anne Synn0ve Gr0nstad.
Helene St0yl og Turid KOhler.
Ingen .

Revisorer:
Bjarne Lien og Knut Asbj0rn Skarvang.
Valgkomiteen:
Kjellfrid Nyhus , Kai Oddaker og Alf Martin
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Helles lokalhistorie:
Avisutklipp i Vestmar dat. 18.3. 1931 fra en
«avispolemikk» mellom to debattanter, trolig
begge fra Helle, som gjenspeiler noe av «livet
i de sma forhold».

VESTMAR
- Dagblad for Krager¢ og Opland 
redakt¢r: Lars Hellesnes.

FRAHELLE
Hr. redakt¢r!

inserat. Herr «interessert», hva Deres «store b¢yg»
heter, pr¢v a fa bukt med den.
«Interessert» er sa indignert over at det var sa
lite bes¢k i losjens lokale da l::erer Helle holdt fore
drag, samtidig som han foreviste Iysbilder.
For at det kan bli kjent hvor tankel¢st herr «in
teressert» optrer: Det var tillyst m¢te i Helle bede
hus ved hr. pastor Nilsen lenge f¢r hr. l::erer Helles
foredrag ble bekjent.
Noe slikt er jo bare en kj::erkommen anledning
til arable i vei om likegyldighet og interessel¢shet
og sad ant mer. Et sp¢rsmal, hvorfor ble ikke fore
draget holdt pa Skarbo skole i stedet for pa Helle,
da De visste det ville faIle samtidig med m¢te i
bedehuset? Mon det ikke da hadde v::ert bedre be
s¢k. Nok for denne gang. Takk for spaiterommet.
En glad gut!.

- PerEn «interessert» er ute og forteller at «Losje Hel
lefjord er i live, men det er ikke mer enn sa vidt hel
ler». Jo, jo sann, men det er sandelig ikke «interess
erts» skyld at Iosjen er i live. Nei, det er gamle iher
dige medlemmer, som er interesserte, og ikke bare
kaller sig sa. Merkelig som enkelte er elskverdige
til af¢re andre pa rett vei, men selv star tilbake. Mon
de ikke taper ved det? Hvorfor ikke komme frem i
lyset, herr «interessert».
«Ungdommer vii ikke annet enn optre med
cigarett, brennevinsflaske og raskap». - S¢rgelig a
h¢re! Folk fra andre distrikter far ved slik skrive
mate den opfatning at folk her pa stedet i alminne
Iighet, og ungdommen i s::erdeleshet, er umulig i alle
retninger.
Nei, hr. «interessert», slik som De avmaler ung
dommen, er simpelt og langt fra sannhet, sa hvor De
vii hen med Deres «interesse» fatter ikke jeg. A
gavne noen eller noget er det i alle fall ikke. Det
burde De forsta. Tror De virkelig at De upatalt kan
fa ::ereskjelle og moralsk nedrakke nogen. Slikt vii
vi i all anstendighets navn ha oss frabedt. - Sa er hr. «interessert» ute med !itt malplassert
agitasjon for bameljosen. Vel, men nu har vi en s¢n
dagsskole her pa Helle, ikke sant? Den har gatt i
mange ar, bade f¢r Iosjen ble stiftet og etter den ble
nedlagt. Virker den (s¢ndagsskolen) ogsa nedbry
tende hr. «interessert»? J a, jeg bare sp¢r. En losje er
neimen ikke a forakte, men hvorfor fremheve ett pa
bekostning av annet? Kan De ikke forene noe av det
som er godt og vakkert.
Og sa slutter De Deres galdesure produkt med
(skal det v::ere et citat): «La ingen dag ga uten a gj¢re
noe godt». Jo, jeg er sikker pa at De gjorde en god
ting da De satt og svettet over Deres uefterrettelige
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Epis oder fra Sannidal
i gamle dager:

Nytt sertifikat
Sp¢rsmalet om sertifikat kom opp da jeg
heIst skulle ha godkjent sertifikat pa den
dag jeg fylte 18
Bilsakkyndige fra Skien hadde en kontor
dag i Krager¢ hver maned, og tre dager f¢r
jeg fylte 18 ar, var manedsdagen for han i
Krager¢. Jeg m¢tte opp pa politikammeret
og pr¢vekj¢rte i fern minutter og fikk deret
ter sp¢rsmal om to trafikkskilt. Alt i orden
og politimesteren skrev ut sertifikatet til
meg. Da jeg fikk det, oppdaget han at jeg na
hadde gyldig sertifikat tre dager f¢r jeg var
18 ar. For a slippe a skrive ut nytt sertifikat,
sa han: «Du er jo veldig bilinteressert, men
fors¢k a begrense kj¢ringen med prestebilen
de n::ermeste tre dager». Jeg sa jeg skulJe
fors¢ke, men at det ville bli hardt. Det for
stod han, og jeg kunne jo ikke godt si at
prestebilen var parkert lenger oppe i L¢kka,
og atjeg hadde kj¢rt alene til Krager¢!
Prisen for Ieie av bilen fra Skien var kr.
10,- og sertifikatet kr. 5,-, sa kostnadsmes
sig var det rimelig a skaffe seg sertifikat den
gang i 1951.
Johan Tande

ar.
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FeDl generasjoner saDllet pa
Mo i Sannidal 1903
Dette bildet, som stod i
«ARVEN» nr. 67, er laget i to
utgaver, en med en person inn
montert og et originalt. Etter
at bildet ble vist i KV 6. mai
2004, kom det mange forslag
pa hvem som er med pa bildet,
og vi har na klart a komme fram
til fplgende personer pa bildet.
Foran sitter til venstre Inge
borg J acobsdatter Moe, som
var fpdt pa Lindheim 14. au
gust 1805 og dpde 5. januar
1905. Hun ved siden aver
hennes eldse datter, Gunhild
Aslaksdatter Moe, fpdt i 1824,
dpd 31/5 1908. Bak disse star
fra venstre Ragna Tolvine
Aakre, fpdt 1895, hennes far
Jens N. Aakre, fpdt 1847 og
hans datter Torberg Jensine
Aakre, fpdt 1873, gift Sag
moen (hun er innmontert pa
bildet), og deretter hennes
spnn, Eilev Sagmon, fpdt 1895.
Det er altsa fern generasjoner
pa dette bildet.
Den andre mannen med hatt, er Tomas Aslakspn Moe (Lpnne), fpdt 1841. Kona til
Jens Aakre, Liv fpdt 1850, er hun med hvitt skaut ved stolpen, og foran henne, ogsa med
hvitt skaut star Asborg Torine Aslaksdatter, fpdt 1849. Hun ble gift med Abraham Peder
sen i Kil. Asborg har to dptre med pa bildet, og det er ytterst til venstre Anne Johanne
(Hanna) Abrahamsen, fpdt 1883, gift Tjomstpl, og ytterst til hpyre Ingeborg Abrahamsen,
fpdt 1875, gift Holte.
Ellers tror vi disse er pa bildet: I midten fra venstre Laurine Moe, fpdt 1871, med datte
ren Anna, fpdt 1902, pa armen. Bak disse star Jakob Moe, fpdt 1870. Deretter Karen Jo
hanne Moe, fpdt 1871, med datteren Ellen Helene, fpdt 1898, foran seg. Karen var gift med
Asmund Moe. H~!1 med bart kan vrere Jon Moe, fpdt 1866. Hun pa hpyre side av stolpen er
trolig Karen Moe, fpdt 1877 og gift med Jacob Jprgensen Spndbp.
For etterkommerne til Ingeborg og Aslak Moe, som hadde 10 barn som alle ble gift her i
distriktet, er det planer om a arrangere et treff pa Sannidal Bygdetun 14. august 2005 . Det
er mange her i distriktet som er etterkommere etter dette ekteparet.
O. T.

ARVEN
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Gaver til «Arven»!
Siden sist har gavene til bladet str¢mmet
pd. Her er lista, og vi sier hjertelig tusen takk
til aIle!
G.S., Stathelle 100. S.W.K, Ski 200 . J.AC., Tjo
dalyng 200 . H.KT., Kragerjl) 150. KS ., Helle 200.
0 .S., Helle 300. T.L., Drangedal 200. K.A.F, Sun
debru 100. B. og P L., Helle 200. C.H., Oslo 200.
A.E., San nidal 100. R.K ., do. 150. H.H., Oslo 150.
D.H., Porsgrunn 500. A og J.J.B., Helle 200. S.B.,
Kragerjl) 150. PK, Helle 100. K.A.K, Porsgrunn
100.
K.1., Kr.sand 300. Aa. H.L., Sandefjord 150. T.A.E.,
HeIle 200. M. og H.L., SannidallOO. AR., do. 100.
S.L., Helle 100. T.S., Kragerjl) 100. ? 100. L.S., Sande
100. H.S., GollOO. E.B.F, Kragerjl) 100. J.KL., San
nidal 100. I.KS., Tjodalyng 500. E.S., Gjjl)vik 100.
H.K, Heggedal 150. KD., Garnes 200. J. og J.P.,
Kragerjl) 100. T.E.H., Sannidal 150.
G.M., Kragerjl) 100. B.S., Skarer 150. N.I.F, Oslo
200. AH., Sannidal 100. R.H.H., Langesund 100.
!.J.B., Ris¢r 200. G.L.T., Sannidal50. S.D., Krager¢
100. R.D.Y., Gjerstad 100. H.O., Krager¢ 100. P.O.P.,
Krager¢ 200. 0.D., Langesund 200. G.E., Stathelle
100. L.S., do. 100. E.B., Helle 100. L.R., Nodeland
150. E.M., Australia 150. B.N.F., Krager¢ 150.
L.1.M., Sannidal 150. J.M.Aa., Evje 200. ? 150.
AD.,
Sannidal 100. R.1., do. 100. T.J., Vikersund 200.
G.L.F, Fjell 200. ? 100. R.H., Kr.sand 100. T.S.,
Sannidal 100. kG.B.S., ? 250. PAa., Krager¢ 150.
? 100. AM .R., Drangedal 100. E.Aa., Froland 150.
T.L., Helle 100. ? 200. M.B.M., Lillesand 100. M.T.,
Stabbestad 200.
S. og O.T., Sannidal200. S.B.O., do. 100. M .S.,
Krager¢ 100. A.1 .M., Sannidal 100. AW., Helle 100.
H.B .K, SannidallOO. B.E., Skien 200. KAO., Flek
ker¢y 300. ? 100. L. og AS., Sannidal 100. G.K,
do. 100. S.K., Krager¢ 100. V og 0.1 ., Helle 200. ?
] 00. E.H., Eydehavn 100. AR. , Krager¢ 200. R.S.,
do. 100. H.R., do. 200. W.W., Sannidal 100. ? 100.
T.M., Helle 100. PS., do. 100. E.K.S., Sannida1200.
K.H.S., S¢ndeled 100. KL., Sannidal 100. ? 100.
M.L. , Krager¢ 100. K.Aa., Ris¢r 200. KM., Sanni
dal 100. B.E., Krager¢ 100. H.W., Kongsvik 250.
PE., Tolvsr¢d 100. J.K, San nidal 100. H.H., Mar
nardal 100. ? 150. T.c., Skien 100. KK, Tvede
strand 200. R.B., Krager¢ 100. N.N., ? 100.
J.M.S., ? 150. M.S., Ris¢r 200. S.E.G., ? 100.
S.N., Sannidal 100. I. og O.P, do. 100. O.W., do.
200. P.N., Drangedal 150. H.S., Krager¢ 100. D.L.,
Sannidal 100. KW., Helle 100. G.PL., Stryn 100.
R.G.C., Sandefjord 100. M.0., Sannidal100. ? 150.
E.M .E., Sannidal 100. R.K., Krager¢ 100. H.B.H.,
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Gjerstad 100. H.F, Sannidal 150. KL., Helle 100.
AR., Porsgrunn 100. E.Aa., Krager¢ 100. ? 100. K
og KS., SannidallOO. AM.T., Drammen 200. B.S. ,
Krager¢ 50. KE., SannidallOO. K.1.D. , do. 100. T.B. ,
Krager¢ 100. L.E., Arendal 100. S.B., Skien 100.
T.H., ?
100. AB.K, Stathelle 100. KH., Sannidal100. I.G.,
do. ]00. S.L. , do. 100. S.S., do. 200. E.H.0., Skien
] 50. B.S. , do. 100.
H.L., Arendal 200 . S.M., Kongsberg 150. AN.,
SannidallOO. J.E., Krager¢ 200. R.B., Sundebru 100.
kT. , Sannidal 100. S.G., Gjjl)vik 100. KT., Sanni
da1200 . AL., Sannidal 100. ? 100. H.1.L., Oslo 50.
J.T., do. 200. M.G., Sannidal 100. E.D., do. 100.
M.K ., do . 100. G.Y., do. 100. ? 100. S.K., Drange
dal 100. T.K, Sannidal 200. U.K, Helle 200. kB.,
Krager¢ 100. T.J., Sannidal 100. E.A, Kongshavn
100. N.1., Ris¢r 100. G.A, Kr.sand 100.
R.E., Skien 100. A.F, Krager¢ 100. I.W., Sanni
dal 100. KM .W., Krager¢ 100. J.M.T., Ris¢r 100.
AS., Sannidal 200. G. og J.L., do. 200. K.1.S., do.
90. AK.D., Sundebru 100. M.KH., Drangedal 200.
I.D., Sannidal ] 00. G.Aa., Stabbestad 100. PT.S.,
Sannidal 200. E.B., Krager¢ 100. ? 200. KM.KR.,
Helle 100. O.N., Krager¢ 200. ? 100.
E.A., Krager¢ 100. E.D.1., Arendal 200. M. og
G.E., Sannidal 100. ? 100. V og T.F., Sannidal100.
? 150. ? 100. PT., Sannidal 150. I.L. og H.S., Sun
debru 100. I.S., Sannidal 100. O.S., Krager¢ 100. A
og K.S., do. 100. A. og E.R., Oslo 100. N.1.T.,
Kr.sand
200. ? 100. AL.S., Ris¢r 100. S.S ., Porsgrunn 100.
S.L., Bjjl)rkelangen 100. P.H., Skien 100. G.S.O.,
Kr.sand 100. AE., Sannidal 100. E.B., Drangedal
100. R.L., Drammen 100. I.H., Sannidal 100. LB.,
do. 100. E.G., Kragerjl) 100. E.H.S. , ? 200.
AB ., Lillesand 150. K.1.1., Helle 100. KH ., Kra
gerjl) 50. R.Aa., Krager¢ 100. H.N., Porsgrunn 100.
? 100. T.E.V , Sannidal150. S.O.L, Sannidal 100.
FL., Kragerjl) 100. N.E.E., Sannidal 100. J.F, San
nidal 150. PS ., Stavern 200. R. B., Drangedal 100.
AH., Sannidal 150. E.T., Krager¢ 100. R.A, Vags
bygd 150. S.B ., Sannidal100. G.H., Gjerstad 100. ?
100. H.N ., Sannidal 500. I.Y., Staub¢ 100. M.M .,
Vikersund 100. P.W., Sannidal 200. I.S., Krager¢
KS., Oslo 200. T.K, Lunde 100. KB.,
200.
Oslo 100.
T.F, Sannidal 200. T.E., Oslo 100. kG.s ., Langhus
200. T.S., Sannidal 200. M.B., Odnes 100. KB .,
Krager¢ 100. VG., Hus¢ysund 150. H.P, AI 100.
I.SJ., Krager¢ 100. P.R., DrangedallOO. A.1 .K, Stat
helle 100. Krager¢ og Skat¢y Historielag 300. G.G.,
Krager¢ 200. P.B. og B.B., Krager¢ 100. ? 100. ?
200. J.F., Sundebru 100. R.L., Oslo 400.
KS., Krager¢ 200. K.T. og KM., do. 100. ? 100.
L.M., Sannidal100. H.S., Skjelsvik 100. H. og W.W.,
Krager¢ 100. KH.T., Sannida1 100. I.E., Kragerjl)
100. N.Aa.S.B., Flatdal 100. T.D., Farsund 100. ?
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Holtane Pikeforening som

arbeidetfor Santalmisjonen fra ca. 1920. I f0rste rekke fra venstre:
Tomine Halvorsen? Gudrun Bratli, f¢dt Halvorsen. Inga og Karen Nilsen, s¢stre (usikker pa hvem som er
hvem) og Liv Aasen. I annen rekke fra venstre: Aasta Dobbedal, Ellevine Klausen, Tomine Dobbedal, Agnes
SteneJ¢dt Haugholt og Signe BakkeJ¢dt Dobbedal. I tredje rekke fra venstre: Olette Wasj¢, Kristine Dobbe
dal, Helga Saga, f¢dt Wasj¢ og Cecilie Wasj¢. Aasta, Tomine, Kristine og Signe (Bakke) Dobbedal var
s0stre. Det var ogsa Olette og Cecilie Wasj0. Aslaug Heimdal (85 ar) har kommet med navnene. Hun gikk selv
i en barneforening pa Holtane bedehus, og husker at medlemmene i pikeforeningen kom dit etterpa. Ester
L0nner0d eide bildet. Hun hadde arvet det etter sin tante, Liv Aasen, som er pa bildet. Vi har lant det av Olav
L0nner0d.
100. B.J.D., Sannidal200. T.I., Lier 100. J.B., Fevik
150. 1.S., Sannidal100. K. og O.E.N., do. 200. A.S.,
Helle 200. ? 100. O.M.S., Ris0r 100. B.J.S., Oslo
100. S.E.L., Solbergelva 200. K.E.P., Nodeland 150.
L.B., Helle 100. K.R.K., Stathelle 100. ? 400. K.E.,
Sannidal 200. O.N.J., do. 100. R.H., do. 200. K.T.,
do. 150. LA., Skien 100. AS., Helle 100. L.K., Dran
gedal 100. AW., ? 100. S.B., Sannidal 150. E.B .,
do. 200. G.0 ., do. 200. E .E., Krager0 200. LR., Oslo
200. D.S., Krager0 100. H.T., Oslo 100.
W.J., Helle 100. E.S., Tistedal 200. E. og T.J.K.,
Drangedal 100. J.D.A., Krager0 100. S.H., Hornnes
100. B.T., Stathelle 100. AB., Skien 150. ? 150.
P.A.S.K., Sannidal 200. T.S., do. 100. R.B., Sunde
bru 200. T.K., San nidal 200. B.L., Kr.sand 200. B.J.,
Helle 150. A.L., Ris0r 100. Torvet Fys.Inst. 200.
R.1.0., Drangedal 100. AB.T., Stathelle 100. B.T.,
Froland 100. K.H., Stokke 100. ? 100. ? 100. 1.K.B.,
Sannidal 200. AG., Canada 200.
G.H., Hemsedal 150. ? 100. L.T., Krager0 100.
H.L.0., Sundebru 100. ? 80. G.E., Sannidal150. ?
200. ? 100. E .B., Krager0 200. P.W., Sannidal 150.
K.U., Oslo 100. E .R., Revetal 300. Drangedal
Hist.Jag 100. K.G.H., Stathelle 200. S.H., do. 150.
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A.E., Sannidal 100. AL, Krager0 100. T.D., Aren
dal 100. M.K., Sannidal 200. ? 100. T.J.N., Larvik
100. AS., Sannidal 100. AJ.G., Krager0 100. S.L. ,
do. 100. T.N., do. 100. AN., do. 50. H.T., Kr.sand
100. O.L, Ris0r 100. AS.Aa., Sannidal 100. W.T.,
Oslo 250. S.K., Krager0 100. M. og O.H., Sannidal
200. D.H., Porsgrunn 100. E.K., Krager0 500. T.S.,
Gjerstad 200. T.L., Sannidal 100. R.G., Helle 100.
K.S., Oslo 100. O.v., Drangedal 100. E.S., do. 100.
G.Aa., Sannidal 200. AF., do. 200. ? 150. K.H.N.,
Krager0200. ? 150. A.R., Helle 100. K.W., Venn
esla 200. T.K., Krager0 100. AB., Drangedal 200.
H.E., Skien 100. B. og F.K., Oslo 400. T.O., Sanni
dal 100. AC.A, do. 100. E.K.0., Vikedal 100.
M.N.N.H., Oslo 200. O.L, Krager0 200. K.L.,
Sannidal 100. G.H.H., Drangedal 100. Aa.T., Kra
ger0 100. T.B., Larvik 200. ? 100. R.N., Krager0
100. T.S., do. 75. E. K. N., Sannidal 100. O. B. H.,
- Sannidal 200. P. H., Vennesla 100. D.L:, Sannidal
100. ? 200. AK., Oslo 100. H.O., Ris0r 100. M.S.,
Sannidal 100. S.R., Krager0 100. ? 100. N.T., Kra
ger0 200. ? 100. AL., Jonkoping 200. AG.K.K., Kra
ger0 100. AS., Stathelle 100. M. K., Krager0 100.
K. H., Skien 400.
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Bygdetundagen 2004:

Lars Jacob Moe Jorklarer om
trearbeider Jor en gruppe 8.
klassinger. Sittende til venstre
Torgny Skarvang og (delvis
skjult) Kristoffer Holt.

I husmannsstua: Kare Enggrav
Jorteller om og viser bruken av
et munnladningsgevcer.

Fra vaskeavdelingen:
Sigrid Tveitereid og til h¢yre
Ragnhild Wasj¢. Sistnevnte
demonstrerer rulling av t¢y
med mangletre.
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Bygdetulldagen 2004:

Per Thomas Svenum har
veert med pa aile Bygdetun
dagene og blant annet vist
smiing av knivblader.

Fra misjonsforeningen i <<.fin
stua» i 2. etg. i Heglandshuset.
Delle er kulturhistorie av beste
merkel

Her demonstreres tjeere
brenning: Til venstre Ole
Wast¢l og til h¢yre John
Sunde.

ARVEN

17

Bygdetundagen 2004:

«Serveringsdamene» forbereder seg mens to 10. klassinger pa bes¢k rir forbi: Monica Farsj¢ til venstre og
Ragnhild Moe.

Ivrig diskusjon utenfor Dobbedalstua.
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Dugnader 2004
Fem dugnader bar i l¢pet av sommeren vrert
gjennomf¢rt pit Bygdetunet, med god oppslut
ning. Div. maling, arkivsortering og ellers van
lig vedlikeholdsarbeid har vrert gjort. Det hele
bIe avsluttet den 31. august om kvelden, med
servering.

>

Greta Muller og Alf Martin Dalen srjJrger for at
vinduene i Dobbedalstua far en oppussing.

Foto: Sigmund Heldal

Det er gjort en del med Dobbedalstua i sommer, og her star noen av dugnadsdamene og ser po. resultatet.

Foto: Sigmund Heldal.

H0STM0TE
Hold av kvelden torsdag 21. oktober. Da gar historielagets h0stm0te
av stabelen. M0tet begynner kl. 18.30 i samfunnshuset og f0lger
tradisjonelt opplegg. Foredraget denne gangen bcerer tittelen

«En stol sett fra Here sider», og det er ved Olav Tveitereid.

Alle er velkommen til en hyggelig kveld!
ARVEN
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Returadresse:

Sannidal Historielag
KALSETH, Ernst
Postboks 25
3793 SANNIDAL

~ORGE1NOREG

Adr: Ragnar Gr¢nasen,
Holtsvingen 20 B
3766 Sannidal

Bam i KjrjJlebrrjJnd i 1927

Et artig bilde av barna til Sigrid og To
mas SoUid som bodde pa Dalen i Kj¢lebr¢nd.
Til venstre ser viAnne Tomine og Torjus Ans
kar som sitter pa en sau. lenta i midten med
hatt er Borghild Sofie, og helt til h¢yre sitter
Tordis.
Bildet ble tatt en vakker sommerdag av den
eldste i s¢skenflokken, Andrea SoUid, kan
Borghild Sjultangenfortelle. Det er hun som
har lant oss bildet. Borghild, som vi ser i
midten pa bildet, forteller videre at hun
hadde jobb med a gjete sauene pa garden.
Dyret som hun «sitter» pa, var et sakalt
«kopplam». Det vii si at moren ikke ville vite
av avkommet.

- Vi matte gi det mat for at lammet skulle
leve opp. Vi ble veldig glad i dette dyret, og
om natta la det sammen med oss i senga,
minnes Borghild.
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