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Pit h~stm~tet:

En Tyvand-stol i gave
til Sannidal Bygdetun
Et fint tilskudd til stol
Bygdetunet
samlingen

pa

Etter at Olav Tveitereid hadde holdt et
interessant foredrag med tittelen «En stol sett
fra flere sider» pa arets h~stm~te den 21.ok
tober, tok Per Tyvand
ordet, og opplyste at
han ville gi en Tyvand
stol
til
Sannidal
Historielag. Han syntes
den ville passe inn i den
allerede rikholdige stol
samlingen pa Bygdetu
net. Formannen i
historielaget takket
hjertelig for gaven.
Dette var en hyggelig
overraskelse pa m¢tet.
F¢r dette hadde forsam
lingen h¢rt Olav Tveiter
eid fortelle hva han hadde
funnet ut om snekkeren
som hadde laget stolen,
og om mange andre fine
m¢bler han hadde produ
sert.
Snekkeren var Aasolf Slik ser en Tyvandsfol uf. (Foto: S. Heldal).

Av Per Tyvand fikk Sannidal
H istorielag en «Tyvandstol»
sam gave til Sannidal Bygdetun.
(Foto: Sigmund Heldal).

Pedersen, f¢dt 17. juli 1828 i
Drangedal. Han kom senere
til husmannsplassen Haug
stranda ved Kammerfosselva.
Der bodde han med kone og
to d¢tre. Senere er han om
talt i folketellingen for 1865.
Han var da enkemann og
legdslem pa Tyvand. Han var
ogsa omtalt som sinnsforvir
ret.
Olav Tveitereid hadde mer
a fortelle om Aasolf Pedersen
som vi kommer tilbake til i
senere nummer av «Arven».
H¢stm¢tet hadde som
vanlig et godt framm¢te av
publikum og ble meget vel
lykket. (Se side 16.)

Butikken te Sveinom
Fra @ystein Dobbe i Langesund
har vi mottatt denne artikkelen om
barndomsminner fra Sannidal.
Jeg har lest artiklene dere har hatt om aile butik
kene som har eksistert rundt om i bygda. Noen hus
ker jeg godt, noen hadde jeg vel h0rt om, mens an
dre kjente jeg ikke til i det he Ie tatt. Det var interes
sant og moro lesestoff, helt til jeg kom til butikkene
pa Tangen.
For a sei det pa godt «Vestbygdsk»: De va orntli
trasi a se at di blei omtala bare med noen fa t0rre
ord.
I min barndoms verden, som eksisterte pa 50
tallet, star «Butikken», «Tangen», «Dankhuset»,
«Bensinstasjonen» og kanskje srerlig «Sveinom» i
et spesielt skinnans lys. Det va pa Tangen at vi h0rte
nyhetane, og det va der vi traff hverandre. I det heile
tatt, - vi suns Tangen va det pulserende sentrum for
det som va viktig.
Jeg sitter og skriver dette i romjula, og jeg kan
'kje a'ent enn a tenke pa assen vi ongane kretsa
rundt butikken te Sveinom Ueg skriver Sveinom for
det er slik Sveinung uttalas pa «Vestbygdsk») nar
det nrerma seg JuI.
«Sveinom, - a ti ska du sette opp juleutstillinga,
da,» masa vi ongane. A Sveinom va rund a bli, a sa
at vi fekk vente te JuI.
Ju1eutstillinga te Sveinom va lissom toppen nar
det gjalt a skape stemning og spenning te jul. Sett

med dagens mette og blaserte auer va vel ikkje bu
tikken te Sveinom sa veldig prangende. Sj01ve
butikklokale va bare ett lite rom, men det va stort
nok te at det sto et par stolrer der slik at folk kunne
sitte a prate, a fa sei ein r0yk.
I take hang det m0e rart, men jeg hukser best
hyssingsnella. Nar Sveinom pakka inn noe, greip
han enden pa hyssingen og surra den fort rundt
pakka. Sa slo han ein knute og vips, - sa r0kka han
hyssingen tvert a. Den karen trengte ikkje a finne
fram saksa. Assen han klarte de har bestandi vrert
ei ul0st gate for mei. Jeg kan enna nesten kjenne
det svir i pekefinger'n nar jeg tenker pa aile gan
gene jeg pr0vde a r0kke a ein hyssing.
I skoffrer under disken hadde han sokkrer, mj01 a
kandis. Kandis var goe greier, a sa kasta det bare
noen fa 0re for ein god klomp. Heilt pa enden a
disken hadde han et glasskap med godter i. Der va
det Kongen a Danmark, Lohengrin, Marsipanbr0d,
Mjrelkesokolade, - ja, alt som godt va. Du verden
somjei sto a sjessa.
Rett bak disken va det ein kjellrerlem som stadig
blei apna nar Sveinom dukka ned i m0rket etter
noe som sto pa handlelappen. Opp a ne for han. Jeg
va aldri neri kjellrern te Sveinom, men den romma
utruli m0e. Hukser jeg ikkje feil va der alt fra
beks0mst0vlrer, kneipbr0, gummist0vlrer, hestesko,
sild, sirup, te spiker a hermetikk. Sveinom solte
salongskudd au. I hvert fall hadde han eiken0tter.
Eiken0tter det va noen veldi svake salongskudd
som vi ongane fekk kj0pt nar vi skul1e skyte
smMaulrer. Ja det va sikkert m0e mrere au neri der.
Rett som det va matte Sveinom ein tur bort om bua,
for pa Bua hadde han mj0l a slikt noe. Butikken te
Sveinom romma alt ein sannid01 noen
sinne kunne tenkas a fa bruk for.
Men det va jo egentli juleutstilliga jei
satt a tenkte pa. I butikken va det 3 vin
duer, og 2 a di vendte mot veien slik at di
kunne brukas te utstillingrer. I det eine a
dissa blei juleutstillinga plassert. Utstil
linga va totalt dominert a ein stor nisse som
nikka me hue og svinga pa ei 10mmel0kt
som lyste.

Et bilde fra vinteren 1952 rned bua til «Sveinorn» i forgrunnen og
butikken bortenfor. Det er to darner pC! Kj¢lebr¢ndsveien pa vei
til butikken. Den ene har spark, for den gangen var det sparke
f¢re.
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Detta va utrulige greier som butikken
te Anna ikkje kunne hamie opp med. Vi
hang pa sparkane i timesvis rundt
utstillingsvindue og fabulerte og dr0mte.
Nar sant ska seias sa hUkser jeg ikkje
noe srerli mrer a det som va utstilla, men
nissen gl0mmer jeg aldri.
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Sannidalsspeidernes natursti nr. 30
med 600 deltakere pa Bygdetunet
Lars Jacob Moe og Ellen Bjerva ble hedret for sin innsats

Lars Jacob Moe og Ellen Bjerva ble hedret med innrammede tegninger for sin innsats med naturstien gjennom
30 or i Sannidal. Disse ble overrakt av speiderleder i Sannidal, Odd Hilmar R¢dsvik. (Foto: Roar Thorsen, KV)
Da Sannidalsspeideme skulle markere at det var
30. gang de laget natursti, hadde de valgt Sannidal
Bygdetun som arrangementssted, og med perfekt
h¢stvrer ble det svrert vellykket. Naturstien fant sted
sondag 26. september, og den startet med frilufts
gudstjeneste med vikarprest Harald Gulstad og or
ganist Robert Cyz. Sannidal Skolemusikkorps var
med og underholdt med spill og drill.
I alt ca. 450 personer kj¢pte startkort for a ga den
3 km lange naturstien som hadde 30 poster med
sp¢rsmal. Den gikk fra Bygdetunet til Bratane, om
golfbanen pa L¢nne og tilbake til Bygdetunet. Det
var ganske folksomt i I¢ypa, og deltakerne pratet og
koste seg i det fine vreret.
Foruten selve naturstien ble det pa Bygdetunet
arrangert hesteskokast, pilkast, tippekonkurranse og
annet, sa folk var hele tiden opptatt med aktiviteter.
Med sa mange mennesker til stede ble det ogsa et
stort matsalg til inntekt for speiderne.

ARVEN

I anledning av at det var 30. gang det ble arran
gert natursti, var Krager¢ kommune representert med
varaordf¢rer Amfinn Jensen som roste Sannidals
speiderne for sitt arbeide. Han overrakte blomster
til Lars Jacob Moe og Ellen Bjerva. Blomster og [0
sende ord fikk ogsa Sigrun Bratane og foreldrefore
ningen for sin innsats ved arrangementet.

Naturstien ble vunnet av:
Bam:
Ungdom:
Voksne:

Ruben Eikeland
Henning Naas
Jade Tonst¢1

26 rette.
26 rette.
28 rette.

Natursti gjennom 30 ar!
At Sannidalsspeidemes natursti er blitt en tra
disjon, som folk setter pris pa, kom tydelig til ut
trykk i en artikkel som Roar Thorsen i «Krager¢ Blad
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Yestmar» hadde om Lars Jacob Moe. Vi gjengir
her fra artikkelen.
«Naturstien - like sikker som elgjakta. Na har
dette pagart i 30 ar, og det blir ramaskrik i bygda om
ikke denne tradisjonen fortsetter.
- Nei, dette er vi nodt til a holde pa med. Vi hadde
litt lite ork og sluntra unna i 1990, men da fikk vi sa
mye kjeft at det tar vi ikke sjansen pa en gang til, ler
Lars Jacob Moe.
Han har veert med pa a arrangere na-turstiene i
samtlige 30 ar, men er rask med a opplyse om at han
slett ikke er alene om dette. Spesielt har Ellen Bjerva
og Sigrun Bratane veert mye med opp gjennom arene.
Og det var Else Marie Eidet, leder for jentespeiderne
den gang, som fikk ideen til en slik familiesamling.
Det skjedde i 1974, og da var samlingen ved
Lintjenndalen.

Kulturhistorie
Lars Jacob sitter og blar i protokollen for natursti
ene, som etterhvert er blitt et helt lite kulturhistorisk
dokument. Og det er nettopp Sannidals kulturliv man
onsker a gi et bidrag til med disse arlige naturstiene.
Samtidid er det viktig a fa ut mye folk i skog og
mark.
- Og etterhvert har det vel ogsa blitt en god inn
tektskilde for speiderne?
- Ja, det er helt sikkert. Vi tenkte ikke pa inntek
ter i starten, og det forste aret star det faktisk nul1
kroner i protokollen. Men etterhvert begynte det a
bli litt penger av det, og na dreier det seg fort mel
10m 10 000 og 15 000 kroner, inkludert matsalget.
Sa dette er absolutt en betydelig inntekt for speider
arbeidet i bygda.

Varaordf¢rer Amfinn Jensen fra Krager¢ overrakte Lars
Jacob Moe blomster og gratulerte med 30 arsjubileet.
(Foto: Ragnar Gr¢nasen)

var det omkring like mange pa Bygdetunet i 1993
og ved Lintjenndalen i 1997. Da var det fint veer, og
det blir jo storst oppslutning D<ir veeret er bra.
- Hva er det som fenger med slike naturstier?
- Det er nok det sosiale rundt arrangementene,
men ogsa at folk synes det er moro a bryne seg pa
sporsmal om natur og kultur. Vi har aUtid lagt mye
arbeid i sporsmalene, og det faglige nivaet vi har
fatt pa disse, tror jeg folk har satt pris pa.

500 mennesker

Populrere gardsbes0k

- Hvor mye folk samler dere?
- Pa det meste har vi notert omkring 500 men
nesker. Det skjedde forst pa Stole i 1979, og senere

Og sa har vi hele tiden forsokt a komme ut pa
nye steder. Det synes ogsa folk er artig. Etterhvert
satset vi pa a legge naturstiene til garder i bygda, og
det bar slatt godt an. Her har folk veert
veldig hjelpsomme og imotekommende,
og de har tydelig likt a fa folk til gards.
Og sa har vi veert bevisste pa at dette
er for hele familien, ikke minst barna.
Derfor har vi konsentrert mye av opp
merksomheten rundt de yngste, med so
lid premiering. Vi er forovrig veldig hel
dig som har trofaste sponsorer i neermil
joet som bidrar med premier.

Menigheten med
Naturstien gikk om garden Bratane, og her var det mange som stoppet
opp og sa ncermere pa denne traktoren, en «Cratass», som de har halt
pa garden siden 1957 og som enna er i bruk. Traktoren var innkj¢pt av
Alfred Sn¢as i 1948. Den er tidligere omtalt i «Arven» nr. 38 og 40.
(Foto: Oddvar Tobiassen)
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Lars Jacob vii ogsa presisere at man
tidlig fikk et samarbeide med Sannidal
menighet om naturstiene. H vert ar innle
des arrangementene med utendors guds
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tjeneste med prest og organist pa plass i litt
enklere former enn vanlig.
- Men na har dere vel snart brukt opp
aktuelle samlingssteder?
- Ja, det er nok ikke sa mange aktuelle
nye steder igjen, sa na blir det nok a ta re
priser etterhvert.
- Og du ser ingen ende pa disse natursti
ene?
- Nei , jeg gj0r ikke det. Det er fortsatt
moro a jobbe med dette, og na har vi
gjort dette sa mange ganger at det er for
holdsvis lett a organisere. Dessuten har vi
de siste arene fatt med en del nye, friske 1 1997 ble naturstien arrangert pa Lintjenndalen, og det var s(or opp
krefter som tar mye av ansvaret. Sa da slutning. Her ble ogsa denf¢rste naturstien arrangert i 1974.
(Foto: Oddvar Tobiassen)
tror jeg dette skal ga bra videre ogsa.»

Her har naturstiene vrert holdt:
1974:
1975:
1976:
1977:
1978:
1979:
1980:

Lintjenndalen
Stene
Sandaker
Fr0vik
Borteid
St01e
Dalsfoss

1981:
1982:
1983:
1984:
1985:
1986:
1987:

0yfjell
Kj0lebr0nd
Tveitereid
Furumyr
Bygdetunet
Langmyr
Tufttjenn

1988: Jambakkmyra
1989: Nordgarden,
Farsj0
1990: Avlyst
1991 : Lofthaug
1992: M0r1and
1993: Bygdetunet
1994: 0vreb0
1995: Barland

1996:
1997 :
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:

L0nne
Lintjenndalen
Torsdal
Tveitereid
Waasj0
Lundereid
Strat
Listranda
Bygdetunet

Rettelse fra Dr. 71:

Spe i l 
vendt
bilde!
Teknikken spilte oss
et puss i forrige nr. av
«Arven» da dette bildet
ble speilvendt. Og det
fikk vi tilbakemeldinger
pa. Na har vi fatt bildet
ri ktig, og na vnene sku lie
da vrere overensstem
mende med personene.

H oltane Pikeforening som

arbeidet for Santalmisjonen fra ca. J920. I f¢rste rekke fra venstre:
Tomine Halvorsen, Gudrun Bratli, f¢dt Halvorsen, Inga og Karen Nilsen, s¢stre og Liv Aasen. I annen rekke fra
venstre: Aasta Dobbedal, Ellevine Klausen, Tomine Dobbedal, Agnes Stene, f¢dt Haugholt og Signe Bakke, f¢dt
Dobbedal. I tredje rekke fra venstre: Olette Wasj¢, Kristine Dobbedal, Helga Saga, f¢dt Wasj¢ og Cecilie Wasj¢.
Aasta, Tomine, Kristine og Signe (Bakke) Dobbedal var s¢stre. Det var ogsa Olette og Cecilie Wasj¢. Aslaug
Heimdal (85 ar) har kommet med navnene . Hun gikk se1v i en barneforening pa Holtane bedehus, og husker at
medlemmene i pikeforeningen kom dit etterpa. Ester L¢nner¢d eide bildet, og hun hadde arvet det etter sin tante,
Liv Aasen, som er pa bildet. Vi har lant det av Olav L¢nner¢d. Det har i arenes l¢p blitt mange bilder i «Arven», og
dette bildet har blitt brukt f¢r, i «Arven» nr. 32 under navnet «Maiblomsten». Der var alle navnene ogsa med.

ARVE N

5

Dette diktet, som er forfattet av
Gerd Lillian Thorsen i KiI,
forteller mye om livet i Kil
for noen ar tilbake:

Barndoms
minner!
Fra barndommens dager i Kil en gang,
pa knatter og fjell med lek og sang.
Jeg minnes sa vel vi pa fjeUet satt,
og skuet ned pa huser og kratt.
Med frodige jorder hvor kuene gikk,
og Kilsfjorden med bater, en lengsel vi fikk.
Mot holmer og skje:er der vi ofte dro,
til Dypsund og Lauk¢ya
med fredelig stillhet og roo
Pa Klokkertunet med liv og r0re,
hvor mannfolka sto og fortalte skr0ne.
Bakeri, butikker, post og kontor,
telegraf og kj0ttbutikk,
kafe, ja, handel en den var stor.

Barn i Kit 8. mai 1945. Fra venstre Gerd Lillian Thorsen,
Arnhitd Sveinungsen, Torunn Dobbe, Ruth Hansen, Karin
Thorsen, Berit Sveinungsen og i vogna Jon Sveinungsen.
BUdet er tat! av Synn¢ve Sveinungsen.

En gang var det liv og r0re i Kil,
den liUe landsby
ved fjorden, det var ingen tvil.
Med saga til Tellef som gikk sin gang,
og kuene rauta sin egen sang.
Og Karl og Ingvald pa
skomakerverkstedet satt,
der var det mange som fikk seg en god skratt.
Med saler og bektrad - de skoa tok fatt,
og praten gikk sa skratobakken skvatt.
Og skolen den var jo bra aha,
sel v om vi gikk der annen
hver dag.
For Karen og Halvor det var
ook stritt,
men, for oss unger vi fikk
vel prenta inn litt.
Med mat og drikke vi dro
avsted,
til Sankthansvaken - var
beste sted.

Gerd Lillian Thorsen minnes saga til Tellef, som var i gang i Kil
til ca. 1950. Her et bilde Ira slutten av 1930-ara. (Bildet er tid li
gere brukt i «Arveo» or. 33).
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Gerd Lillian Thorsen
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Skipsf0rer Stia
Pedersen
Stian Pedersen startet med aJortelle om sin
oppvekst i Krager¢ og sin J¢rste tur til sj¢s, over
Nordsj¢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 3.
Mannskapet val' stadig ombol'd, ingen gikk i
land. Jeg var batmann. Skipperen gikk i land hver
dag. Vi hadde en deilig kogg med seil, og vi hadde
mange fine seilturer. Nar vi reiste til byen, fikk jeg
alltid en flaske kaffe og et par stykker br¢d med,
men skipperen advarte meg mot a spise frukt. Det
tok jeg ikke sa alvorlig, for ved landingsplassen la
det flere smabater og solgte frukt, og den val' billig,
sa det var ikke lett a la vcere a kj¢pe frukt og spise
den . Det gjorde meg da heller ikke noe.
Skipperne pa skutene hadde flere utflukter. Noen
av skipperne hadde sine fruer med. En gang skulJe
de broke var bat, og jeg skulle vcere batmann. Vi
seilte i land pa en ¢y hvor det var riktig pent med
en flat , pen grunne og som var bevokst med skog
overalt. Selskapet skulJe ta seg en tur inn i skogen
mens jeg skulJe bli igjen og passe baten og koke
kaffe til selskapet kom igjen.
Men jeg ble ikke alene, for datteren til en av
skipperne ville absolutt bli igjen og koke kaffe
sammen med meg. Det ble jo endel motsigelser
fra foreldrene og de andre, men piken fikk sin
vilje og ble hos meg, og det hadde jeg ikke noe
imot, naturligvis. Hun var da ca. 14 ar, og jeg var
ca. 16. Vi rigget opp kaffekjelen, fyrte opp og pratet
alt hva vi kunne. Rett som det var, fikk vi ¢ye pa et
lite dyr, sa stort som et ekorn og riktig pent. Vi
fors¢kte a fange det. Det stakk ned i et hull j jor
den. Vi fant et hull ogsa og trodde da at det skulle
komme opp igjen der. Vi stakk ned med pinner og
hva vi ellers kunne fa tak i og glemte hele kaffe
kokingen. Da vi sa h¢rte selskapet komme ned over,
vaknet vi og l¢p nedover til stranden. Men der sa det
fcelt ut. Varmen var sluknet og kaffekjelen la pa si
den i asken. Det stod jo ikke sa lenge pa a fa fyr
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Skipsf¢rer Stian Pedersen

Til «Arven» har vi faU lane en
samling med manuskripter som
skipsf~rer Stian Pedersen (1875
1953) nedtegnet om siU liv til
sjf}s. Han reiste ut som dekksgutt
pa en seilskute, bark «Hebe», 1.
mars 1891, og var til sjf}S til 1941
da han mf}nstret av i New York,
som skipper pa «Asket». Vi kom
mer til a bringe flere avsniU fra
hans beretning i bladet. De ff}rste
var i nr. 70 og 71.

under kjelen igjen, men da herskapet kom og sa at
kaffen ikke var ferdig, ble det sp¢rsmal om hva vi
hadde bestilt den lange tiden . Jeg hadde heldigvis
en god talsmann i min venninne, sa det ble moro alt
sammen. Vi fikk kaffen ferdig og spiste, lekte og
koset oss. Jeg fikk ogsa lov til a vcere med, og tiden
gikk bare sa altfor fort. Det ble m¢rkt, og vi matte se
a komme ombord igjen.
Dagene gikk, men til sist kom vi da til kaien og
begynte a laste hvetekorn i sekker. Det var slik
den tiden at noen av mannskapet skulJe vcere med i
lastingen, og jeg ble da en av dem som skulJe ga
i rommet og bcere sekker, en noksa hard jobb for
en 15-16 al's gutt. Men det var ikke mange sekkene
jeg fikk lov til a bcere. Stuerne i rommet var aile
norske eller svenske, og de mente at det var en alt
for tung jobb for en ung gutt som meg a bcere de
tunge sekkene. De sa at jeg bare skulle sette meg,
men jeg var redd styrmannen skulle komme og
se det og da gi meg et spark eller en under ¢l'et. Han
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kom ogsa ned , og da han fikk se at jeg satt der og
ikke gjorde noe, ga han meg straks ordre til a brere,
men han skal vrere glad han gikk opp pa dekket
igjen, ellers hadde han visst fatt jUling av sjaueme.
leg ble kalt pa dekk og fikk annet arbeide.

Pasken 1892
Vi seilte fra Rosario litt fSZlr paske 1892 til
Falmouth (Jamaica) for ordre. Lenger nede i floden
matte vi losse en del av lasten for a komme over
baren. Dette foregikk utelukkende med skibets
mannskap. Vi Josset paskeaften og tok lasten inn
igjen paskedagen. Vi var blitt lovet ekstrabetaling
for dette, men den sa vi aldri noe til.
Pa reisen til Falmouth sprang sku ten lekk, og vi
matte pumpe nesten til stadighet, men vi kom da
frem i god behold. Her fikk vi ordre for London.
Ved utlossingen her viste det seg at en del av lasten
var blitt vat og SZldelagt. Den luktet grusomt.
Det var sommer og varmt i London, sa vi var jo
litt i land og besa oss. En dag skulle en lettmatros
og jeg ombord i en annen KragerSZl-skute og hilse
pa noen kamerater. De kom rett hjemmefra med is,
og vi hadde vrert ute i 1 112 ar, sa vi hadde meget
a snakke om. Det ble sent fSZlr vi bega oss pa tilba
kevei. Vi matte reise med jernbanen, og vi sSZlkte
derfor etter stasjonen. Kameraten min hadde vrert i
London flere ganger fSZlr, og han sa han var godt kjent.
Men snart visste vi allikevel ikke hvor vi var. Som
vi stod der og pratet om hvilken vei vi skulle ta,
kom det to karer og spurte hvor vi skulle hen, og
om de kunne hjelpe oss med veien . Vi nevnte
stasjonen, og de to var med en gang klar til a vise
oss dit. Men da vi kom bortover en mSZlrk gate som
sa meget skummel ut, sa jeg til kameraten min at
dette gikk galt. Karene skjSZlnte da at vi forstod hva
de pSZlnsket pa og tok tak i armene Yare. leg fikk da
det innfall a sparke benene unna han som gikk ved
siden av meg og gay ham et «trSZlkk» i nakken sa
han fait pladask i gaten og reiste seg ikke med det
samme. Den andre 1.1 ogsa snart i gaten mens vi
tok til bens det beste vi kunne. Heldigvis traff vi
snart en politi mann og spurte ham om veien, og kom
da lykkelig om bordo De karene hadde nok hatt til
hensikt a pJyndre oss.

2 maneder. leg tok i mot tilbudet. Det var jo som
mer og deilig a vrere i Norge og hjemme hos mor.
Men tiden gikk fort, og snart bar det ombord
igjen. Vi gikk denne gang til RisSZlr og lastet igjen
for Cardiff. Vi hadde pen reis over uten uhell eller
storm. Det var hSZlsten, snart kom vinteren, og det
var godt a komme sSZlrover til varmere strSZlk. Vi
losset lasten, minetSZlmmer og props, i Cardiff. Un
der lossingen der husker jeg at jeg holdt pa med et
stort minetSZlmmer som skulle dras til baugporten.
Styrmannen sku lie hugge haken i stokken, men
hugg den i steden i den kjSZlttfulle del til den mannen
som stod foran ham. Det var ikke tale om a ga til
lege den gangen med ham. Det ble for store utgif
ter. Nei, han ble plastret sammen pa beste mate om
bord, og det gikk bra.
Etter utlossing lastet vi kull for Pernambuco igjen.
Reisen gikk bra. Etter utlossing der lastet vi bomulls
baUer. Ballene var hardt presset. De veide ca. 200
kg . og var ca. 5 fot lange og to fot brede i firkant.
Vi lastet og stuet lasten selv, og det gjaldt a utnytte
hver apen plass. En gang var det et lite rom hvor
det kunne ga en halv balle og skipperen spurte da
kjSZlpmannen i land om vi kunne dele en balle. 10,
det kunne vi. Neste dag fikk tSZlmmermannen ordre
om hente langsagen. Vi skulle da sage ballen over
pa midten. Men sagen hoppet bare opp og ned og
gjorde ikke noe skur. «Hent bilen din, tSZlmmer
mann,» ble det sagt. 10, han hentet den og skul1e til
a hugge ballen over, men da ble det latter. Ved det
fSZlrste hugg flSZly nemlig bilen ut av hendene pa ham
og opp under dekket. Det var bare en lykke at den
ikke fait ned i hodet pa en eller annen. KjSZlpmannen
visste nok hva han gjorde da han ga loy til a dele
den ballen .
Vi ble dog omsider lastet og seilte til St.
Petersburg, som Leningrad den gang het. Det var
tidlig pa sommeren da vi kom til Russland. Det
var meget pent a se der, men ogsa meget stygt.
Vi besa bl. a. den berSZlmte Isakskirken med de mange
kostbarheter. Vi var ogsa i Dyrehaven.

a

Hjem til Kragerf}
Fra London seilte vi hjem til KragerSZl i ballast,
og vi ble avmSZlnstret. Det var deilig a komme hjem
til mor igjen etter a ha vrert borte i ca 20 maneder.
Skibet ble lagt ved «verven» til overhaling. Etter av
mSZlnstring ble jeg tilbudt lettmatroshyre med samme
skib hvis jeg ville vente til skibet ble ferdig om ca.
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En bile var blant det verkt¢yet som en batsmann matte
ha med ombord. Her ser vi en bile (¢ks) og en kiapp
hammer som bie brukt til skutebygging her i Krager¢
distriktet.

ARVEN

Fra en av yare lesere har vi fatt dette utklippet fra avisen Vestmar 14112 1985:
Dette er kanskje et tips til de som
har planer om basar i den kalde
arstiden!

Farfar vant
julenissen!
Tre jenter i Sannidal tok en lUI VIi
da de nylig fant ut at de ville holde
basar. Johaone Menstad, Ragnhild og
Marianne Fuglestveit sam let sammen
mange fine ting - Judospill , farver,
glass, julepynt - og en julenisse som
Ragnhild Fuglestveit, Marianne Fuglestveit og lohanne Menstad som
mamma Fuglestveit hadde heklet.
holdt basar i 1985.
Deretter ringte de rundt til slekt
og venner og inviterte til s0ndagskaffe.
tre lure jentene a fa inn 270 kroner - som 0yeblikke
De sa samtidig at de burde ta med seg penger - for
Iig ble videresendt til Landsforeningen mot kreft. En
det skulle holdes basar.
god ide i disse kalde tider - sa slapp jentene a sUi ute
Og mens gjestene drakk kaffe, spiste kaker og
og fryse mens de solgte lodd.
hygget seg, ble det solgt lodd. Pa den m aten klarte de
Ogjulenissen - den vant farfar.

I Russland lastet vi props for England. Ved last
ingen hadde vi fire russere om bord til hjelp. Det var
morsomt a se dem pille Ius av sine saueskinnspelser.
Det gikk fort, men det var mange av demo
Vi kom til London og losset et sted i London
roveret. I England lastet vi kritt for Riga, hvor vi
igjen tok trelast til Grimsby, og seilte derfra hjem
til Krager¢. Vi hadde frisk vind fra nordvest og det
gikk strykende. Om morgenen etter avseilingen fra
Grimsby skulle vi male doHbordet, og en stor dunk
gramaling var satt pa dekket forut. Skibet hey seg
noksa meget. leg stod til rors. Da kom skipperen ut
og ropte pa annenstyrmann, som nettopp var gMt
forut. Da han h¢rte skipperen rope, sprang han ak
terover, men merket ikke at han hadde veltet
malingdunken, sa gramalingen flommet over dek
ket helt til storluken. leg var glad jeg ikke var i
annenstyrmannens sted da . Det ble dariig med
maling den gangen.
Det raste noksa meget kolera det aret i Europa.
Vi seilte hjem pa to d¢gn, men sa fikk vi tre dagers
karantene. Vi ble liggende i Venvika pa Sk,lt¢y.
Ingen matte ga i land og ingen matte komme om
bordo Men yare nc.ermeste og kjente kom jo langs
siden i bat. Dette var h¢sten 1893.
Det var dariig med hyrer den gangen, sa jeg ble
gaende hjemme hele vinteren. Det var trist a ga slik
og slenge og ha lite kontanter.
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Tidlig pa varen tok jeg hyre med en skute som
seilte med is. Vi skulle til HoiJand, men ble lig
gende lenge og vente pa seilasen i Krager¢. Men
mannskapet ble ikke tatt om bord f¢r vi forlangte
avm¢nstring eller a begynne a arbeide om bord og
hyren dreide. Vi begynte da om bord, men til straff
fordi vi hadde forlangt a komme om bord, ble vi
holdt i arbeide i riggen, og det var en sur jobb i
februar maned.
Men vi kom da omsider ut, men du store verden
for pumping. Skuta lakk som en «humlesil», sa det
ble pumping bade dag og natt . Etter a ha gjort to
turer pa Nordsj¢en, kom vi til Krager¢ hvor vi ville
avm¢nstre. Men skipperen ville ikke m¢nstre meg
avo Han tilb¢d meg matroshyre, og det var jo fris
tende, men jeg sa nei takk. Jeg gikk i land og ville
ikke ga om bord igjen . Jeg hadde fatt det for meg
at jeg ikke skulle ga med den skuten mer. leg ble
truet med arrest og politi, men det hjalp ikke.
Sku ten ble lastet, og da kom jeg med min trumf.
leg sa til skipperen at jeg ikke gikk om bord f¢r
vindm¢llen var i orden. R¢ret var nemlig brukket av
ca. 6 fot fra bunnen. Hadde jeg gjort som jeg burde,
skulle jeg ha meldt det til Sj¢kontrollen, og da
hadde jeg kanskje reddet 9 manns liv. Men jeg var
ung og uerfaren den gang og hadde ikke greie pa
Sj¢kontrollen.
Da jeg nevnte dette med vindm¢llen, sa skippe-
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Pa Sannidal Bygdetun star det i gangen pa Heglandstua
en «skipskiste» av det slaget som ble brukt om bord i seil
skutene av mannskapet. Som en ser er kista flatlokket,
for den var ogsa en sitteplass. Pa bildet til h¢yre ser vi at
den innvendig hadde et lite rom, som ble kalt «leddik»,
og det var der brev og bilder hjemmefra ble oppbevart.

ren: «La meg Hi papirene dine, sa m0nstrer jeg deg
av.» «Isbaaden», som sku ten het, gikk ut og kom
aldri igjen. Den gikk ned med mann og mus. Oet
var en «sj0Isekke», som vi sa, og den lakk slik
at vi pumpet til og med ved land. Oet var bare
skipperen og en gutt i ruffen av det gam Ie mannska
pet med. Skjebnen ville at jeg skulle ga klar de nne
gangen, og det hendte flere ganger i min sj0manns
tid.

Ny hyre
Oet la den gangen et stort og deilig skib hjemme,
nemlig bark «Arvilla». Skipper var Knud Gunder
sen. Jeg gikk til ham og ba om hyre, og det fikkjeg
med en gang da han fikk vite hvem jeg var S0nn
avo Jeg for med den i et ar til min kontrakt var ute.
Vi seilte pa England-Canada og England-Gulf
havnene med trelast (pitchpine). Jeg hadde nok
gjerne statt lenger der om bord, men jeg hadde seilt
lenge nok til a bli matros, og jeg kunne mitt ar
beide. Oet ble ogsa forhyrt nye matroser, og da for
langte jeg avm0nstring skj0nt skipperen hadde til
budt meg fem kroner mer i hyre. Men matroshyren
var 10 kroner mer, sa jeg sa nei.
Skipperen angret dette siden, at han ville spare
de fern kronene pa meg. Oet var et godt mannskap
der ombord, noe skipperen ogsa erkjente. Oet var
det beste mannskap han hadde hatt, sa han. Jeg ble
altsa avm0nstret i England. Hyren jeg ble tilbudt
var 40 kroner, men matroshyren var 45.
Meningen var na a fa hyre med en engelskmann,
for der var det st0rre hyrer, og jeg ville ogsa l<ere
engelsk. Men det var ikke lett a fa hyre den gan
gen, for det var mange ledige. Jeg fikk dog omsider
hyre med en tysk bark, «Realto». Jeg hadde jo ikke
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seilt med engelske skib f0r, sa det var ikke sa lett a
fa hyre med engelske skib da.
Men kameraten min hadde seilt med engelsk
menn f0r, og han fikk derfor hyre med en stor en
gelsk fullrigger som skulle ga til San Fransisco.
Jeg fulgte ham ombord den morgenen han skulle
seile, og da kunne jeg fatt hyre der om bord, for det
var et par mann som ikke var m0tt fram. Jeg kunne
ha fatt en sakalt «Pier-head-jump», d. V. S. a ta jobb
som en star og gar og la aile kl<er som jeg hadde
pa losjihuset, sta igjen. Men jeg var skyldig for
losji, og dessuten var det ikke noen h0yere hyre, sa
det kunne ga opp i opp.
Jeg tenkte ogsa pa den lange reisen og pa mor
som satt hjemme og ventet pa gutten sin uten a vite
hvor han var tatt hen, sa jeg gikk i land igjen. Oet
var jo fristende, men sa ville jeg hele tiden hatt
darlig samvittighet, og kanskje var det blitt at jeg,
som aile andre, var r0mt i Amerika. Som f0r sagt,
hadde jeg fatt hyre med en tysk bark, men jeg an
gret at jeg ikke var reist hjem etter avm0nstringen.
Mor s0rget nok over det, og hun hadde jo sorger
nok fra f0r.
(Forts. i neste nr.)

Vi minner om at
«Bygdeboka, bind I,
gardshistorien for Sannidal»
nel er a fa tak i. Vi har enda noen eksem
plarer av det siste opptrykket pa lager.
Ta kontakt med historielaget hvis du
0nsker a kj0pe boka.
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Sannidal Hesteavlslag
I «Arven» nr. 68-69-70 presenterte vi
artikler om Sannidal Travselskap som var
125 ar og som fremdeles er meget aktivt.
Et annet lag i Sannidal som arbeidet for
en god arbeidshest til bruk i landbruket, var
Sannidal Hesteavlslag som ble stiftet i 1941. I
lagets protokoJi har vi sett Iitt pa hva de drev
med i de arene laget var i aktivitet:

Hesten
har gjennom mange hundre ar vmrt brukt
som ridehest, skysshest og vmrt den viktig
ste arbeidskraften i jord- og skogbruket i
Norge. Staten kjfjpte innfremragende avls
hingster for utstasjonering all fra 1857. I
alt kjfJpte staten innIS dfjlehester og blods
hingsten Zafir i arene 1857 til 1861. Sel
skabet til dennorske Hesterases Foredling
ble stiflet i 1859. Hestetallet i Norge var i
1865 ca. 150000. I 1939 var det fjket til
203 000, og det ble flere i krigsarene til tross
for en sterk rekvirering av tyskeme. I 1946
var hestetallet i Norge ca. 246 000. Etter
den tid gikk behovet for hest i jordbruket
ned, og i 1959 var tallet ca. 120000.

«Aar 1941 den 1. mai
samledes hesteeiere i Sannidal til mS1Ste pa Gimle
for a drS1Sfte innkjS1Sp av hingst til bygden . Man enedes
om astarte Sannidal Hesteavlslag.
Aktiekapitalen ble satt til Kr. 5000,-. Aktiens pa
lydende til kr. 200,-.
Aktieeierne forpliktet seg til a innbetale aktiene
som de har tegnet seg for, innen 31. juli 1941.
Det skal sS1Skes tegnet for minimum kr. 3000,-.
Det resterende belS1Sp opptas ved Ian. For det lante
belS1SP star samtlige aktionrerer ansvarlig - en for aile
og aile for en.
Til a kjS1Spe hingst valgtes en nemnd pa 3 med
lemmer. Nevnden far fullmakt til a kjS1Spe hingst et
ter beste skjS1Snn.

~

~

Nemnden ble bestaende av: Knut Eikehaug, Al
fred RS1Snningen og Olaf A. Rinde.
Til videre a fungere som styre valgtes: Knut Saga,
Konrad Sunde, Alfred RS1Snningen, Knut Eikehaug
og Olaf A. Rinde.

Pa Wast(Jl har de dette bildet av «Sannid¢len» som var avlshingst i Sannidal fra J94 J til 1946. Den ble kj¢pt
i Spydeberg i 0stfold og hadde da navnet «Sjumann». Hvor bildet er taU og hvem som sitter bak hesten, har vi

ikke funnet ut a voEr det no en som har opplysninger akomme med?
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M¢te i laget sammenkalles sa snart lovene er
utarbeidet.
Fj)lgende har innbetalt andelsbrev a kr. 200,
i Sannidal Hesteavlslag:
2 stk. Konrad Sunde. 1 stk. har f¢lgende: Knut
Eikehaug, Alfred R¢nningen, R. Fuglestvedt, Peder
Aar¢, Klaus Torsdal, Melvin Kristensen, Reidar
L¢nne, Asulf Aar¢, Knut Saga, Jens Skarvang, Jon
Rinde, Olaf A. Rinde, Halvor Lindheim, Erling
Moe, Peder Holt, dyrlege Thorsen, Eivind Sunde,
Tomas og Gunnar Naas, Thomas Wast¢l, Jens
Skumpen, Oskar Bohnhorst, M. C. Monsen og Si
mon 0degarden. »

M()te 7. mai 1941.
Den nemnd som hadde fatt i oppdrag a kj¢pe
hingst, hadde fatt handgitt to hingster: «B¢var» til
h¢rende T. Myhre, B¢ og ombefalingshingsten «Sju
mann » tilh¢rende Ivar Dingstad, Spydeberg.
Man ble enige om a innkj¢pe «Sjumann» for kr.
9000,-. Hingsten er 4 ar gammel.

Den 14. juni 1941
avholdtes konstituerende m¢te i Sannidal Heste
avlslag hvor lover ble vedtatt. Som styremedlem
mer og personlige varamenn ble valgt:
Olaf A. llinde med Jon Rinde som vara. Alfred
R~nningen med R. Fuglestvedt som vara . Knut
Saga med Asulf Aar¢ som vara. Konrad Sunde
med Halvor Lindheim som vara. Knut Eikehaug
med Reidar L¢nne som vara.
Som revisorer ble valgt: Erling Moe og Jon
Rinde.
Til betaling av hingsten «Sjumann» var i Sanni
dal og Skat¢y nye Sparebank opptatt et Ian pa kr.
5000,-. Videre var lant av Melvin Kristensen , San
nidal kr. 4000,- til 4 % rente.
Pa styrem¢te samme dag ble Knut Eikehaug
valgt til formann, Knut Saga til nestformann og
Konrad Sunde til kasserer.

Fra arsberetningen for 1941
«Higsten har vrert stasjonert hos Olaf A. Rinde
det meste i bedekningsperioden. Tre uker i Drange
dal hvor den bedekket 24 hopper, og siden 23. au
gust hos Knut Saga.
Hingsten har i h¢st og vinter ikke vrert i orden i
frambeina og er under behandling av dyrlege Thor
sen.
Det ble s¢kt om det gikk an a forandre navnet
pa hingsten, og 20111 kom der foresp¢rsel fra
Basshus Jensen om vi kunne bruke navnet «San
nid¢len » istedenfor «Sjumann» 1447. Styret beslut
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tet at det fremtidige navn pa hingsten blir «Sannid
¢Ien » 1447.
Higsten bedekket i 1941 70 hopper, hvorav 68 i
distriktet. »

Fra arsberetning for 1942
«Sannidal Hesteavlslag har i 1942 hatt et godt ar,
hva det ¢konomiske angar. Hingsten «Sannid¢len»
1447, har i aret bedekket 57 hopper, hvorav 7 fraAust
Agder. Hingsten har hele aret vrert halt og har hele
tiden vrert under behandling av dyrlege Thorsen.
I styrem¢te 5. september ble det besluttet a utbe
tale Melvin Kristensen hans resterende tilgodeha
vende kr. 1500,- + renter for 1942.»

Fra arsberetning for 1943
<(« Sannid¢len» 1447 har i aret bedekket 73 hop
per. Rekord i lagets historie. I 1942 bedekket den 57
hopper, hvorav 35 ble med f¢lI, en drektighetspro
sentpa61 %.
Hingsten har helt fra 20. oktober 1942 till O. no
vember 1943 vrert stasjonert hos Nils Wast¢l pa
Humlestad. Betalingen har vrert kr. 2,- pr. d¢gn om
vinteren og kr. 1,- om sommeren. Hingsten er frem
deJes halt, men har bed res betydelig i vinter siden
den kom til Olaf A. Rinde, da den der har gMt pa
mykt underlag. »

Fra arsberetning for 1944
«Hingsten har i 1944 bedekket 83 hopper som er
10 mer enn rekordaret 1943 da 73 hopper ble bedek
ket. Av disse 83 hopper kom 50 stk . med f¢H. Dette
er en drektighet pa 68,49 % mot 61 % aret f¢r.
Hingsten var i vinterhalvaret haltefri og ble be
nyttet til skogskj¢ring. Den 2.mai 1944 ble hingsten
igjen halt idet den padrog seg en seneskade. Det
gjorde at hingsten heJe sommerhalvaret stod syke
meldt. Olaf A. Rinde har i stallpenger tatt kr. 2,- pr.
d¢gn + kr. 150,- i tillegg for sommerhalvaret pa
grunn av hingstens sykemelding. Fra 15. oktober
1944 har hingsten vrert stasjonert hos Trygve Eg
gum, Humlestad. Stallpenger har vrert kr. 5,- pro d¢gn,
under forutsetning av at hingsten er helt sykemeldt.
Aret 1944 ble den f¢rste argang 2-aringer etter
«Sannid¢len » vist fram pa unghestskue. Av ialt 7
framviste hester ble besl¢yfet 2 hingster og 2 hop
per, som rna sies a vrere et meget godt resultat.
Styret besluttet pa m¢te den 10. okt. 1944 a s¢ke
skadeserstatning hevet pa hingsten. Man ble enige
om a stille et krav pa kr. 3000,-, hvilket ble innvilget
av forsikringsselskapet «Odin». Bel¢pet er mottatt. »

Fra arsberetning for 1945
«Aret som er gatt, har vrert et svakt ar for heste
avlslaget. Dette sky Ides at krigen sluttet i mai, og vi
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kom da over i andre forhold. Sa na er det ikke lenger
pakrevet a bedekke alt som heter hopper. I ar har
hingsten hatt 23 hopper. Det er bare de beste hopper
som har vcert til hingsten i
I styremlilte den 6. oktober besluttet vi a sende
hingsten til veterincerhlilyskolen snarest mulig, da den
fremdeles er svak i forbeina. Hingsten ble sendt til
Oslo den 14112 og var der i 8 dager. De hadde da
behandlet hesten. Det viste seg at hingsten hadde
betendelse i begge frambeins hovIedd. Det som
ble gjort med hesten var a stoppe betendelsen, og
den har siden vcert svcert bra.»

ar.

Fra arsberetning for 1947-1948
«Pa arsmliltet 9. november 1946 ble hingsten
«Sannidlillen» solgt til Knut Eikehaug, og laget har
siden vcert uten hingst. «Sannidlillen» har statt pa
Eikehaug til hlilsten 1948, da den ble solgt til slakt.
Det har bare vcert noen fa hopper til hingsten i 1947
1948.
I forbindelse med arsberetningen kan det vcere
verdt a nevne at tyskerne under krigen tok mange
gode hester i landet vart. Dnntatt her var flillIhopper.
Prisene pa hest var ogsa gode under krigen. Det
kan nevnes at for brukshest betaltes opptiI4000-5000
kr. og for premierte dyr 10.000-15.000 kr.
Det bIe derfor under krigen flillt en mengde hop
per til hingsten, og saledes ble det overskudd pa hest,
scerlig unghest. Etter krigen er et ubetydelig antall
hopper blitt flilrt til hingsten.
I 1947-1948 ble det eksportert en god del hest til
Polen, og prisene var fra la. 1200,- til kr. 1800,-.
Det har i de sen ere ar kommet noen gode hopper
til bygda, sa interessen for l. klasses hesteavl er god,
men vi far hape pa bedre avsetningsforhold og pri
ser i arene framover. »

Fra arsm0tet 1952
«Sak 2. «KjlilP av hingst». Det ble enstemmig be
sluttet a kjlilpe 4 ars hingsten «Astbu» for en pris av
kr.3000,-. Laget far kontrakt med Per J. Farsjlil, som
skal ha hingsten i 2 ar mot en godtgjlilrelse a kr. 25,
for hver bedekt hoppe.»

Fra arsm0tet 1958
«Det ble diskutert om Sannidal Hesteavlslag
skulle oppllilses, og at det i stedet skulle dannes et
krinslag - som sammen med herredene Drangedal,
Skatlily og Bamble skulle danne Vestmar Krinslag,
som skulle tilsluttes det foreslatte Telemark Hesteavl
slag.
Beslutning: De som mliltte, var enige om at de
fremmet hesteavlen i Sannidal pa den beste mate ved
a opprettholde Sannidal Hesteavlslag.
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I samsvar med vedtektene skal Sannidal Hesteavl
slag skyte inn i fylkeslaget 75 % av kontantbehold
ningen l. januar 1959. Dette utgjlilr kr. 2658,-, som
er sendt fy lkeslaget.
Vi var sa heldige a fa en hingst til distriktet i ar.
«Ihlisvarten» 1746 har vcert stasjonert hos Peder
Aarlil fra 20. mai til 10. julio Den ble benyttet til 16
hopper.»

Arene 1960-1989
Det var i disse arene en jevn aktivitet i laget. Av
hingster som var i distriktet, er nevnt flillgende:
I 1960 og 1961 var «Ihlisvarten» stasjonert hos
Peder Aarlil.
I 1962, 1963 og 1964 var «Takatind» stasjonert
hos Peder Aarlil. Det var bare tre hopper som ble flilrt
til hingsten, og det var grunnen til at man ikke fikk
noen hingst til Sannidal i 1965.
I arene 1966 til 1970 ble det ikke holdt noen ars
mlilter i laget, men de hadde utsendinger til Telemarks
Hesteavlslag.
Fra arsmeldingene for 1971 til 1975 siterer vi:
«Da her er liten eller ingen interesse for heste
avl , har det ikke vcert holdt noen mlilter i laget denne
tid.
Tunghestens tid ser ut til a vcere forbi, og Tele
mark Hesteavlslag har leid travhingster, men det er
vanskelig a fa 1. klasses hingst, og prisen er svcert
hlily.
Torsdal 28/2 1976
Klaus Torsdal »

Siste protokollf0rte m0te
«14. november 1989 holdtes styremlilte pa Val
Camping. Flillgende mliltte: Hakon Fuglestvedt, Tho
mas Wastlill, Nils Wastlill, Klaus Torsdal og Konrad
Sunde.
Man ble enige om a sammenkalle til arsmlilte over
nyWlr.»

Formenn i Sannidal Hesteavlslag:
1941-43
1944-48
1949-65
1966-89

Knut Eikehaug.
Alfred Rlilnningen
Thomas Wastlill
Klaus Torsdal

Kasserer:
1941-89

Konrad Sunde, Frlilvik.

o. T.
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Helles lokalhistorie:
Artikkel i Vestmar i 1905:

Den onde lokt i HeUefjorden
Dette var overskriften pa en
liten artikkel i Vestmar den 7.
februar 1905, en hendelse der
lokalbefolkningen og distriktet
stod undrende og mange litt
«skrekkslagne» til det oppstatte
fenomen. Vi siterer:
«For en Tid siden begynte Helle
fjorden at antage en graalig, tildels
melkeblandet Farve, og luktede afog
til noksaa ilde, samtidig som der
fl¢d en hel Del Smaajisk op i Vand
skorpen, som med Lethed lod sig
fange i Hov. Fisken viste sig at were
blind.
I de sidste Dage er al Slags Fisk
begynt at flyde op, men denne er
for det meste d¢d. Vandet er blU mer
ugjennomsiktig, og der stiger op en
Indre del av Hellefjorden med Strandodden. (Foto: Thomas Bakkerud.)
hceslig Kloak- og Svovellukt.
En Mcengde Maaker kredser nu
stadig rundt Hellefjorden, hvor de griske Fugle
Hr. Redakt¢r!
fraadser i den i Vandskorpen liggende Fisk.
Maa det ogsaa vcere mig tilladt at levere et lidet
Man har vanskelig for at kunne forklare sig dette
Bigrag til Forklaringen af Grunden til den
Fenomen, men mange menerat Vandets Forurens
vcemmelige Lugt, der for Tiden holder sig over Nid
ning og den hceslige Lukt skriver sig fra Sprcekke i
elvens Munding. Lugten skyldes Udvikling af Gas
Havbundenfrembrakt ved sidste lordskjcelv.»
arter, antagelig Svovelvandstof, i Sagmug og
Trceaffald, der i Aarenes L¢b ophober sig omkring
For oss som har bodd mer Hellefjorden i noen
!Elvemuningen. Nogen Lukt udvikler sig altid ved lav
tid, har vi ar om an net, opplevd lignende forhold.
Vandstand og stillestaaende Vand, men under For
Dette har avtatt etter hvert som arene har gMt. I dag
hold som nu med et he It Aar uden ncevneverdig ned
viser foretatte vannprf/lver at det i Hel\efjorden er
b¢rog ingen Flom, kommer Fcenomenet med denne
rent og fint vann.
Gasudvikling som en hel Plage.
Tidlig i 1930-arene var det imidlertid en ganske
Et fuldstendig lignende Tilfelde indtraffor nogle
kraftig «utblasning», og vi guttunger fanget flere bf/lt
Aar siden i Langangvandet. I en meget t¢r Sommer
ter med fisk, df/ld og halvdf/ld, som Ia i vannflaten.
optraadte pludselig en fryktelig Lukt, der var saa
leg husker med «vemod» at yare foreldre ikke ville
intens, at den kjentes paa h¢ytliggende ogfjerne ste
benytte var store fiskefangst, tror den ble kokt til
der. Lugten skrev sig ogsaa her fra det opsamlede
grisemat.
Trceaffald og Sagmug. Fiskfl¢d d¢d op og Aalen kr¢b
Det var flere artikler i Vestmar i 1905, der det
i Mcengdevis paa Land. Lugten holdt sig meget
fremgar at det samme fenomen som i Hellefjorden,
lcenge, men h¢rte julstendig op, da der kom Flom.
ogsa hadde oppstatt i Arendal, ved utlf/lpet av Nid
Saaledes vii det ogsaa gaa i Nedenes Vasdrag,
elven, samt i Langangvannet. Den 9. februar har avi
Lugten vii holde sig i mer eller mindre Grad efter
sen et referat fra Vestlandske Tidende, som ogsa var
som Vandstanden er lav eller h¢i, menforsvinde vii
av interesse pa yare kanter, og der dr. Harald Roscher
den ikke, J¢r vi faar Flom. Indtil da maa man sm¢re
skriver:
sig med Taalmodighed og se til ikke at indaande alt
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Fortsettelsesskolen 1934-35

Denne klassen gikk pa skole i Kornmunelokalet i Kil. Lcerer var Jens Sagatun. Pa bildet ser vi
i f¢rste rekke fra venstre: 1 Borghild Tengelsen. 2 Anne lohanne Brattland. 3 Aslaug
Hegland. 4 lens Sagatun. 5 Marie Hegland. 6 Hildur Langmo. I annen rekke: 7 Ingvald
Halvorsen. 8 Kare Sundb¢. 9 Asbj¢rn Sollid. 10 Hans L¢nner¢d. 11 Lelf R¢nning. 12 Arne
Enggrav. 13 Aasulf St¢en, 14 Sigurd Pedersen. 15 Arne Holtane. Itredje rekke: 16 Aasta
L¢nne. 17 Anne Waasj¢. 18 Karen Dalen. 19 Else Strand. 20 Thyra Bosvik. 21. Ingrid
Eikehaug. 22 Aslaug Fuglestvedt. 23 Tyra Aakre. 24 Ivar Sagatun. I fjerde rekke: 25. Olav
Tveitereid. 26 Klaus Auraen. 27 Per Aab¢e. 28 Arne Eikehaug. 29 Kare Kristiansen.
30 Torlelf Isaksen. 31 Knut Tyvand. Bildet har vi fatt lane av Mosse Hegland Gjermundsen.

Jor meget aJ denne Casart. SvovelvandstofJ er nem
lig giftig. Det b¢r tilraades Personer der bor i Str¢g,
der er scerlig udsatte, paa Spadserture at s¢ge opover
og ikke Jcerdes mer end n¢dvendig langs Strandkan
ten. »

Den 25. februar samme ar, skriver Vestmar:
«Lugten holder sigJremdeles «slem» inde i Helle
fjorden. Tirsdag Ettermiddag var den meget gener
ende, og Vandet havde den stygge graagr¢nne skidne
Farve. Igaar Jandt man en d¢d Hummer inde paa
Stranden aJ Langetangen.»
Noksa sikkert er det at de store sagflismengder
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fra sagbruket pa Helle har VlErt arsaken til «hendel
sen» i 1905 og senere. Sagbruksvirksomheten nede
ved munningen av Hullvassdraget ble satt i gang i
1780-arene, og all sagflis og treavfall «gikk» pa
sj0en etter at man hadde foretatt oppfylling/utpla
nering av store opplagsomrader.
Hellefjorden er en «terskelfjord» med st0rste
dybde pa 75 meter, og i Lovisenbergsundet ligger
«terskelen». Trolig ogsa en medvirkende arsak til
det som skjedde.
- Per
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Fullt hus

paH0stm0tet

Da formannen, Ragnar Gr0nasen,
0nsket velkommen til h0stm0tet den
21. oktober, var det hele 120 tilh0rere
til stede i Sannidal samfunnshus.

Formannen apnet m\1ltet med a orientere forsam
lingen om det arbeide som var gjort i historielaget i
l\1lpet av sommeren, og han nevnte spesielt at det ogsa
i ar var utf\1lrt en del dugnadsarbeide pa Bygdetunet.
Denne kvelden ble ogsa historielagets sangbok tatt i
bruk, og det ble sunget flere sanger til piano
akkompagnement av Dagfinn 0yvang.

«En stol sett fra fIere sider»
Det var Olav Tveitereid som var kveldens fore
dragsholder, og han hadde valgt som emne: «En stol
sett fra flere sider». Det ble meget interessant.
Tveitereid hadde stilt opp tre stoler pa scenekanten i
salen. Det var en «Kiil-stob>, en «Dobbedal-stol» og
en «Tyvand-stol».
«Kiil-stolen» er blitt mye omtalt tidligere, bl. a.
i «Arven», sa den var kjent av de fleste, men om
«Dobbedal-stolen» hadde Tveitereid en historie a
fortelle . Under stolen var det skrevet med blyant:
«Kj0pt pa auksjon 2. mai 1929 etter Thomas Thor-

Olav Tveitereid holdt pa h¢stm¢tet et meget vellyk
ketforedrag am stoler, og da spesielt om «Tyvand
stolen», sam han her star ved siden avo
(Foto: Sigmund Beldal).
sen . Arbeidet av min far Nils Knudsen Dobbedal for
ca. 60 ar siden».
Tveitereid sa videre: «Vi har brukt denne stolen
hjemme pa Tveitereid i mange ar, og den er i bruk
den dag i dag . Dette vitner om solid handverk».

Sam vanlig var det fullt hus pa h¢stm¢tet. Ved bordet i forgrunnen sitter Olav Tveitereid i samtale med fra
venstre Per Naas, Ingebj¢rg Nordb¢, Halvor Nordb¢, alle tre fra Drangedal, Tor Erling L¢nne og Hallvard
Kristiansen. (Foto: Sigmund Beldal).
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EpisoderIra Sannidal
i gamle dager:

Ung sjafOf

Dagfinn (2)yvang gledet oss med pianomusikk til
sangene po. h¢stm¢tet. (Foto : Sigmund Heldal).

«Tyvandstolen»
Den mest spennende historien denne kveJden var
imidlertid den om «Tyvand-stoIen». Olav Tveiter
eid hadde hele salen med seg da han fortalte om
hvordan han hadde arbeidet med a avsl0re historien
om denne stolen. Noe av det viktigste var a snakke
med andre, bade sambygdinger og folk fra Drange
dal og Krager0. En som hadde noe a forte lie, var
Arne R0nningen, som hadde h0rt at det var en «ra
ring» fra Haugstranda ved Kammerfosselva som
en gang hadde f!itt i oppdrag a lage noen m0bler for
folka pa Tyvand. (Vi kommer i et sen ere nummer
av «Arven» med mer av historien om «Tyvand
stolen» ).
Som vanlig pa m0tene i historielaget var det en
lang og «pratsom» kaffepause med god bevertning
og en inntektsgivende utlodning. Det ble ogsa pa
m0tet gitt en «TyvandstoI» til Bygdetunet av Per
Tyv and . Formannen takket for stolen, og sa at dette
var en fi n gave, som gjorde at stoJsamlingen pa
Bygdetunet ble enda mer rikholdig. (Se side l.)
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Fra jeg var liten har interessen for biler
vrert stor, og sa snart anledningen b0d seg,
pr0vde jeg a kj0re aile typer av biler selv
om jeg var for ung til a ha sertifikat.
Lensmann Svang var stedlig 0vrighet i
Sannidal i mange ar, og han og hans sjar
merende frue, Kristiane, var omgangs
venner med prestefamilien.
Da jeg var 15 ar, ble jeg anmeldt av en
drosjesjiif0r fra Krager0 fordi han sa jeg
kj0rte min mor til kirken. Den I0rdag var
det to brylluper sa tett pa hverandre at far
ikke hadde tid til a hente min mor. Jeg fun
gerte derfor som sjiif0r ved f0rst a kj0re
far og sa i neste mnde min mor.
Lensmann Svang hadde nok visse pro
blemer med a takle den anmeldelsen, men
valgte en grei mate, synes jeg. En felles
bekjent opps0kte meg for a si at jeg var
anmeIdt, og at Svang ville la saken vrere i
bero om jeg framover kunne unnga a kj0re
etter hovedveien nar det var sannsynlig at
vedkommende Krager0-drosje kunne vrere
ute med kj0ring i bygda.
Jeg lovet vedkommende at han kunne
hilse Svang med at dette opplegget skulle
jeg pr0ve a overholde.
Saken ble aldri senere nevnt under
familieselskapene hvor lensmannen var til
stede.
Johan Tande.

Ogsa i h(!Jst
har det kommet inn gaver til «Arven». Tusen takk til alle
givere!
S.R., Sannidal 100. H.J.R., do. 100. P.l.M., Stathelle
100. TS., Skien 100. IS, Balestrand. T og K.A.S., San
nidal 200. K.M., Stavanger 200. H.G., Nrerb0 100. l.D.,
Oslo 100. G.S., Birkeland 300. A. og E.0., Oslo 100. M.F.,
Stathelle 150. S.K., Ski 100. ? 100. A.E.K, Stabbestad
100, T K. S., Sannidal 100.

Sannidal Historielag
og redaksjonen i «Arven»
¢nsker aIle sine medlemmer og lesere

en riktig god jul
og et godt nytt art
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Sand~kedals

herredsstyre (10)

Her fortsetter vi gjennomgangen av noen
berredstyresaker i Sannidal 1901-07. Disse
bar tidligere statt i «Arven» nr. 54, 55, 57, 58,
61, 63, 64, 69 og 70.
For a fa den rette «tidsstemningen» bar
vi valgt a bebolde datidens ortografi og
setningsbygning. Referatene bar statt i avi
sen «Vestmar», og de ble sam let av Hakon Fin
stad i Krager('S og gitt til Sannidal Historie
lag ved 50-arsjubileet i 1992.

Fra m~tet 17. november 1905:
Valg afLagrette- og Domsmrend for Aarene 1906-1907.
Valgte blev:
T¢mmerm. E. 1. Dobbedalen 16 St., Gaardbr. Ole Tveiter
eid 15 St., Gaardbr. Th. Moe 14 St., Gaardbr. Knut J.
M¢rland 13 St., Gaardbr. Thomas Barland 11 St.,
H¢vlerimst. Ole Ellefsen, Helle 11 St., Gaardbr. Jens H.
Lindheim 11 St., Kirkesanger H. Fuglestvedt 11 St.,
Gaardbr. Peder Strand 11 St., Gaardbr. Eilert 1. Farsj¢ 10
St., Gaardbr. Ole P. St¢en 10 St., Gaardbr. Lars Braaten
10 St., Sagmester John Solberg 9 St., T¢mmermrerker G.
Ekelund 9 St. , Gaardbr. Th. J. Humlestad 9 St., Lrerer
Joh. Nossen 8 St., Sliberimst. And. Randgaard 8 St.,
Gaardbr. l¢rgen Rinde 7 St., Gaardbr. Aslak 1. Lofthaug
7 St.
De to sidste efter Lodtrrekning med 1. Bjerva, G . Ol
sen, Finbo 1. Humlestad, Finbo Th. Humlestad, Ingv.
L¢nne og Elling Waasj¢, der ogsaa havde hver 7 St.
Blant disse 19 valgtes f¢lgende 5 til Lagrettesmrend:
Th. Moe 11 St., Eilert Farsj¢ lOSt., P. Strand 8 St., Aslak
Lofthaug 8 St., Jens Lindheim 7 St.

Fra m~tet 9. januar 1906:
Ny Veiplakat.
Skr. fra P. Strand undertegnet af 68 af Sand¢kedals
Gaardbrugere, hvori Veiplakaten for Sand¢kedal,
vedtaget i Amtsthinget den 15de Marts f. A., forlanges
ophrevet.
P. Strand fremsatte i Henhold til denne Skr. Forslag
om at Veiplakaten af nrevnte Dato ophreves.
Ordf¢reren fremsatte saadant Forslag:
Herredsstyret kan paa ingen Maade i sin helhed slutte
sig til det i Skr. anf¢rte og kan saaledes heller ikke anbe
fale Veiplakaten ophrevet. Kj¢reredskaber med 7.8 Cm.s
Frelgbredde kan ikke, som i Skr. nrevnt, siges at vrere
umulige, men maa tvertimod efter den Erfaring man har
gjort andre Steder, hvor Veiplakaten er indf¢rt, betragtes
som fordelagtige . Hensigten med Veiplakaten er jo at be
yare Veiene og at faa reduceret Udgifterne til disses
Vedligehold. Dette skyldes vresentlig den tunge Trafik,
som foregaar fra Kiil til Drangedal paa smalfrelgede Hjul.
At Sand¢kedal ikke alene tillader, men endog beder om
at faa beholde Brugen af disse Kj¢reredskaber, som
foraarsager uforholdsmressige store Udgifter til Vei
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vedligeholdet, synes vrere meningsl¢st, al den Stund den
vresentligste Del af den tunge Trafik, som gaar gjennem
Sand¢kedal, vedkommer andre Herreder. Man mener der
for, at det er paakrrevet at faa ny Veiplakat.
En anden Sag er det at Tiden for veiplakatens
Ikrafttrreden er sat for kort. Anskaffelsen af nye Vogne
medf¢rer saa store Udgifter, at mange ikke evner det paa
saa kort Tid . Disse maa og b¢r der tages Hensyn til. Man
tillader sig derfor at andrage om at Veiplakaten for Sand
¢kedal f¢rst trreder i Kraft Iste April 1907.
Ligeledes and rages om, at den srerskilte Bestemmelse
i Veiplakaten for Transport af Trremasse fra Vafos Brug
helt maa blive ophrevet. Man har allerede fors¢gt Vogne
med 10 Cm.s Frelgbredde, og de viser sig efter indkomne
Oplysninger at vrere saagodtsom ubrugelige. Der kj¢res
da heller ikke st¢rre Lres fra Vafos end fra Kiil. Vistnok
er Trafikken meget st¢rre, men saa er til Gjengjreld den
Del af Hovedveien som Trafikken gaar over, kun et kor
tere Stykke, og Vedligeholdet faar saaledes forholdsvis
mindre betydning.
Hr. Amtmanden anmodes om efter at have afgivet sin
Betrenkning i Sagen, at lade Sp¢rgsmaalet blive forelagt
Amtsthinget.
P. Strand havde pr¢vet de nye Vogne ved Vafos og faa
tror at de var umulige. Flere havde ogsaa pr¢vet dem og
mente det samme. Det var vel Meningen at man ikke
skulde kj¢re med bare Vognen, men have Lres ogsaa paa.
Det skal vrere for at spare Kommunens Veie man fordrer
saa brede hjul her, men han mente, at Vafos Brug var en
saa god Skatteyder, at man maatte tage Hensyn dertil.
Thi det blev Bruget Ulemperne ved Indf¢relse af de svrere
Vogne kom til at gaa udover, da Kj¢rekontrakterne maatle
forandres.
Hvad den ¢vrige Del af Bygden angaar, vilde ogsaa
de nye Bestemmelser vrere upraktiske og upaakrrevet
ogsaa. Det blev en hel Bekostning for alle Kj¢rere at an
skaffe sig nye Vogne , og man maatte kassere en hel Del
gode og brugelige. Troede heller ikke, at veiudgifterne
blev mindre ved Veiplakatens Indf¢relse - det var kun en
Antagelse, at mene det. Det var nrevnt at Trafikken Kiil Drangedal var saa skadelig for Veien, men mon ikke den
stadige Kj¢ring med Triller fra Krager¢ var skadeligere.
Disse smalfrelgede Kj¢reredskaber gjorde stor Skade,
isrerdeleshed under bl¢dt F¢re. Forresten var jo en stor
Del af veien opover daarligt bygget - det Kragske Sys
tem viste sig. Hele Veiplakaten var et utidigt Paafund for
Sand¢kedal. Bamle havde ingen ny f. Ex. At Drangedal
vilde gaa med paa den var mrerkeligt, men der var dog nu
ogsaa der reist en opinion for at forkaste den. Vi maatte
ogsaa reise os som en Mand og nedvotere en slig Vei
plakat.
Ordf.: I aile Herreder, hvor der er st¢rre Trafik, er Vei
plakaten indf¢rt, og alle Steder val' man blevne tilfreds
med den. Vi burde havt den indf¢rt her ogsaa for lrenge
siden. Udgifterne til Veivresenet var stedig i stigende, og
de smale Hjul havde her en stor Del af Skylden, saa det
gjaldt at faa rettet paa dette.
Han bemrerkede til Strand, at det var en st¢rre fordel
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Elevene i 1.-3. kl. ved Mo skole 1943-44:

F¢rste rekke fra venstre: Torbj¢rn
Nygard, Eli Sundberg, Arne Lindkjenn og Solveig Holt. I annen rekke fra venstre: Martha Barland,
Inger Akre, Helen Nilsen, Inger-Liv Abrahamsen, Inger Reidun Moe, Inger Marie Gundersen og As
bj¢rg Humlestad. Bildet er tatt av lrereren, Kristen Lindheim.
.

at ha en god vei lige forbi sin StuedOr end, at kunne kjore
sin Last til Elven. Hans Forslag vilde gavne alle bedst.
T. Humlestacl klandrede Ordf. fordi han kunde stem me
for den nye veiplakat i Amtsthinget. Han burde jo have
hOrt sin Bygds Mening fOrst og syntes dette var en
egenm<egtig Optr<eden. At de nye Vogne var tunge lod
sig ikke bortforklare - tunge baade at kjOre og l<esse. Det
var mange som heller vilde resikere Mulkt end anskaffe
sig nye Vogne . Troede det var bedst at sende et Par M<end
til Amtsthinget for at faa Plakaten opn<evet; slig t<enkte
man at gjore i Kroken.
1. Lindheim troede at man var bedst Dent med de gamle
Vogne paa yore bakkede Veie og troede heller ikke Kom
munen vilde ha nogen Fordel af Forandringen.
O. StOen: Paa haarde Veie var det rimeligt at brede
hjuJ vilde udOve mindre Tryk paa Veien end smale Hjul,
men vogne med brede Hjul blev tyngre at tn:ekke for
Hestene; dette var bevidst. Han mente at man burde t<enke
lidt paa Hestene ogsaa. Og Bekostningen ved Overgan
gen blev ikke liden, da der maatte helt nye Hjul til , da de
gamle blev baade for lave og for gamle. Veiplakaten
kr<evede ikke bredere Hjul end nu for L<eskjoring under
400 Kg., men dette var uden Betydning, da saa smaa L<es
sjelden brugtes.
Ordf. mente at det meste man kan foriange er 1 Aars
Uds<ettelse. Til StOen vilde han bem<erke, at det var en
hel Del lettere kjoring - Gaardskjoring og sligt - som ikke
vilde rammes af Veiplakaten.
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Hvoslef var enig i Ordf.s Forslag og troede hvis man
vedtog dette enstemmig, Uds<ettelse let vilde opnaaes.
Hvor vanskelig det var at faa forkastet en engang vedtaget
Sag i Amtsthinget, kjendte han af Erfaring.
E. FarsjO vilde stemme for Ordf.s Forslag. Amts
thinget indfOrte jo Veiplakaten uden forst at ha hOrt
SandOkedals Mening, og det var derfor unyttigt nu at
t<enke paa at omstyrte Beslutningen, saameget mer som
praktiske PrOver i andre Herreder havde godtgjort den
nye Plakats Fortrinlighed. Ved at forkaste Plakaten vilde
man vistnok - i Mods<etning til P. Strands Mening 
resikere at forspilde baade Uds<ettelse og Vafostrafikkens
Ligestilling.
.
P. Strand mente, at dette var en for stor Sag til ikke at
prOve aIle Micller. Man kunde dog vel ikke faa mindre
end Nei. At Amtsing. skal paatvinge en Kommune noget
en Flerhed er imod, er for galt. Man fik til nreste Valg
gjOre denne Sag til valgprogram, saa vilde det nok vise
sig hvor Flertallet var.
Lofthaug hensti] lede til Ordf. at forandre Udsrettelsen
til 2 Aaf. Ordf. mente at det ikke nyttede noget.
Lensm. Strand troede at forlange lrengere Udsrettelse
end 1 Aar, kun vilde odelegge Ordf.s gode Forslag.
Der voteredes fOrst over P. Strands Forslag, hvilket
forkastedes mod folgende 4 St.: P. Strand, O. StOen, T.
Humlestad og 1. Lindheim.
OrdfOrerens Forslag vedtoges derefter mod de samme
4 St. som ovenfor anfOrt.
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av en som var pa Sannidal prestegard ca.
1895. 1 f¢rste rekke fra venstre: Gunhild
Marie Eikehaug, Anne Moe og Maren Jo
hansen. 1 annen rekke fra venstre: 1ngeborg
Hegland, Mariken Humlestad og Tomine
Humlestad. I tredje rekke fra venstre: Hans
Anton Str¢m (prest i Sannidal fra 1892 til
1909), hans hustru Bergliot Str¢m, Maren
Fuglestvedt og Taran Nilsen Humlestad.
Bildet har vi fatt lane av Asbjsz;rg H. Jensen.
Sats og trykk: Kragera Aksidenstrykkeri

