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Krokheia

- geograji og historie:

7) Hytta ved
K velll1gennane
Pa Krokheia finnes det mange
«peri en>. En av dem er utvilsomt
omradet ved Kvenntjennane , en
still e og fredelig idyll bare en
kilometers vei nord vest for
Turistforeningens hytte ved Jam
bakkmyra. Det er heller ikke langt
til Antonsmyr eller Hoymyra.
Til tross for neerheten til «si
vili sasjoneIl», er det ikke mange
som begir seg innover i dette om
radet; dette skyldes nok at det lig Vest f or Kvenntjennane ligge r denne hytta, satt opp av trestokker og delvis «kledd»
ger litt utenfor «aJlfarvei ».
med torv utenpa.
(Foto: R. G.).
Med re lativt tett skog pa aile
Det er i dag loge Roar Sn oas som e ie r de nne hytta, og
kante r apner det seg her inne et idyllisk tjenn- og myr
etter
de t han vet, ble den bygget i 1946-47 av Halvor Holt,
omrade, som er sveert vakkert bade om sommeren og vin
Nils
K. Eikehaug, Harald vibeto og Hans Fj ell stad. Den
te rs tid . A ga her pa ski pa skaren pa e ttervinte re n er e n
bl
e
nok
bygd som jakthytte, mest for moro skyld.
opplevelse ; likedan a ta en rast i vannkanten i sommer
Senere bl e det satt opp en stall like ved, slik a t hes
halvaret. Man kan veere rimelig sikker pa a fa veere alene .
tene kunne fa mat og ly innendors nar man jobbet i sko
Ves t for tj enn ene ligger en hytte, satt opp av tres tok
gen her inne. Denne stallen er i dag del vis nedrast.
ker og del vi s «kledd » med tor v utenpa. Hytta er i gan ske
Neste gang du er pa Krokheia, bor du legge turen om
god sta nd, og er det darlig veer, gir den fint tak over ho
Kvenntj e nn ane og hytta der; du blir garantert en opple
del.
velse rikere.
R.G.

Historielaget pa nett!
Sannidal Historielag kan na «treffes»
pa Internett under adresseo

www.sannidalhistorielag.no
Det er Morten Rugtveit som har laget denne
hjemmesida, som vi har blitt svrert fornfjyd
med. Etter hvert vii sida bli utvidet, slik at alt
aktuelt om laget kan finnes og leses her.

Hytta settfra baksiden. (FOlO: R. G.).

Per Thomas Svenum
til minne
En svcert aktiv og avholdt mann i Sannidal,
Per Thomas Svenum, gikk bort 22. desember
i fjor, bare 62 ar gammel.
Per Thomas var aktiv pa sa mange felt: I

tillegg til garden paSvenum ogjobben pa Vafos
Brug var han politiker i Krager¢ kommune.
Dessuten var han svcert aktiv i Sannidal skyt
terlag og Sannidal jeger- og fiskerforening.
I Sannidal Historielag hadde vi stor glede
av Per Thomas' arbeidsglede, sosiale innstil
ling og gode humor i mange ar. Han var for
mann i Bygdetunkomiteen, og som sadan ledet
han de mange dugnadene som har vcert gjen
nomf¢rt med stort hell pa Bygdetunet de siste
arene.
Per Thomas deltok pa samtlige ni Bygdetun
dager som har vcert arrangert til na. Han tok
seg fri fra jobben for a vise elevene sine kun
ster som knivsmed. Bygdetundagen var et ar
rangement etter Per Thomas' hjerte.
Som formann i Bygdetunkomiteen motte Per
Thomas ogsa i Historielagets styre, og der var
det god bruk for hans lokalkunnskap og prak
tiske sans.
Han var alltid til stede pa Historielagets til
steininger, og laget hadde fordeler av hans
hobbyarbeid hver gang: Utallige neverkopper
fra hans hand er utloddet pa Historielagets m¢
ter.
For oss i Historielaget blir det et stort og
vondt tomrom etter Per Thomas.
Vi lyser fred over hans minne.
Red.kom.

o

ArSIDf)tet 2005:

Historielaget markerer 1OO-arsjubileetfor Unionsopp~sningen.
Arsmotet i Sannidal Historielag holdes pa

«Unionen med Sverige og 1905.
Myter og virkelighet.»

I tillegg til arsmotesakene blir det som vanlig god
bevertning og utlodning. Ogsa denne gangen trakte
rer Dagfinn 0yvang pianoet til allsang.

Dette blir en enestaende anlcdning til a hore et profe
sjonelt foredrag over dette temaet. Agoy har forovrig
skrevet boka «For konge og fedreland? Offiserer, po
litikk, unionsstrid og nasjonalisme 1890-1905».

Vi har vrert sa heldig a fa Nils Ivar Agoy, professor i
moderne historie vcd Hoyskolcn j Telemark, til a holde
et foredrag over et svrert sa aktuelt emne i ar: 1905.
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Foredraget brerer tittelen

Sannidal samfunnshus
torsdag 7. april kl. 18.30.

Vi haper folk gar «mann av huse» til
Sannidal samfunnshus torsdag 7. april.
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En stoI sett fra flere sid
Av Olav Tveitereid
Pa historielagets h;?lstm;?lte hadde jeg
gleden av a foredra dette tema. Pa Tyvand
og pa flere andre garder i Sannidal finnes
«Tyvandsm;?lbler» - skatoll, bord, benk og
stoler. leg viI bare ta for meg stolen, fordi
den har forvirret og fascinert meg mest 
hvorfor?
Forvirret fordi: I bind 3 i var bygde
bok, side 657, finner man stolen avbildet,
og det antydes at dette er m;?lbler fra 1700
tallet.
Initialer og mulig arstall forvirret ogsa.
leg ble som besatt pa a l;?lse gaten. Hvem
var snekkeren og hvor gamle er stolene?
Mange har hjulpet meg.

AlderHlrstall:
Under hver stol er risset inn arstall, med
romertall, i et 5 tallsystem, slik:
IVIIIVIVIII = 1868.

Initialer:
Disse var:

AAPSH
ITAADH

Olav Tveitereid og Per Tyvand med en Tyvand-stol. Del var en slik
stol som ble gilt som gave til Sannidal Historielag, av Per Tyvand.

GODH
AOAADH

(Foto: Jimmy Asen).

Det vanlige er: Eierens og hans kones initialer,
men initialene passet ikke for de pa Tyvand i 1868.
Kanskje var det snekkerens initialer?

M;?lblene er sa vakre, spesielle og med geniale
l;?lsninger. A finne snekkeren ble som en kriminal
gate for meg.

Kriminalgate.

Gaten ljijses etter hvert.

Hvem var snekkeren? Pa Tyvand var alt gatt i
glemmeboken. Men IvarTyvand i Kil kunne fOltelle:
«Han va'kje som han skulle vrere. Snekkerverksted
hadde han i det som senere ble bestestua».

Arne R;?lnningen kunne fortelle etter sin bestemor
fra Hegland (hun var f;?ldt pa ;?lyre Tyvand): «Han,
snekkeren, var fra Haugstranda, lengst nede i
Kammerfoss. Han reiste rundt, men s10 seg til pa
Tyvand da det der var gode materialer. De hadde sag
i elva og lager med t;?lrre materialer. »

FolketeJlingen for 1865.
Statsarkivets digitalarkiv med folketellinger lig
ger pa internett og viser: I Haugstranda bodde i 1865
bl. a. Ingeborg Thorine Aasolfsdatter og s;?lster Anne
Olette Aasolfsdatter med bestemor som fostermor.
Antagelig var mor d;?ld, men hvor var far?

Pa Tyvand.

Denne benken laget av Aasolf Pedersen, er det Arne
R¢nningen som eier.
(Foto: Katrine Wold).
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I 1865 finner vi nederst pa listen «Aasolf Peder
sen, fattiglem, enkemand, sindsvag, 38 ar, f;?ldested
Drangedal.»
leg fikk god hjelp fra Per Naas i Drangedal, som
viste til Holtes slektsregister: 3187 og 2235. Her
nevnes Aasolf Pedersen Dalane (under Vaje), f;?ldt
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1717 1828, gift med Gunhild Olsdatter fra Sanni
dal. Han var snekker, bodde i 1854 pa Hamoen som
inderst, men flyttet i 1855 til Sannidal.

Om slekt.
Det vises til Holtes reg., samt bygdebok for
Drangedal om bl.a. Vaje, side 660.

Sindsvag og fattiglem?
Her ligger sosialhistorie gjemt. Her vises den tids
omsorg. Men hvorfor sindsvag?
Aasolf Pedersens sorg: Han bar sikkert pa stor
sorg over at kona Gunhild Olsdatter var dod, for han
maktet ikke a ta seg av sine to dotre. Sorgen ble sik
kert forsterket i 1866, for da dro begge dotrene og
alle i Haugstranda til Amerika. (Bygdeboka bind 3,
side 162).
Det er vemodig og gripende at Aasolf Pedersen
alltid med initialer minnes sin avdode kone og do
trene i Amerika.
Initialene tydes slik:
Aasolf Pedersen Haugstrann.
AAPSH =
GODH
=
Gunhild Olsdatter Haugstrann.
ITAADH
Ingeborg Thorine Aasolfsdatter
Haugstrann.
AOAADH = Anne Olette Aasolfsdatter
Haugstrann.
Aasolf Pedersen.
kan idag minnes med stor aktelse. Materialkunnskap
og handverk er slik at vi foler ydmykhet og respekt.
Hvem kan? Kan du? Kan jeg? - gjore slik en stol?
Trevirke.
Bare stolsetet er av furu. Det skyldes at torr furu
sa lett kloves fordi den er langfibret. Derfor laget vi

Dette fine skattollet er ogsa laget av Aasolf Pedersen.
(Foto: Katrine Wold).
Det star pa nedre Tyvand.

piler av furu som barn.
Resten av stolen er av bjOrk. Torr bjork er homo
gen og stabil, kortfibret og nesten umulig a klove/
splintre. Svartor ble ogsa benyttet.

Npdvendig redskap.
Mobelsnekker Einar Halvorsen pa Skrubben i
Kragero nevner: hovelbenk, ulike hovler, bl. a.
skrubbhovel og foksjef (to handtak), stikksag, grind
sag og lovsag, vinkelhake og rissmat.
Alt dette husker vi fra sloydundervisningen pa
skolen. Rosettene ble skaret ut med utskjceringsjern.
Hornlim ble kokt av horn og klauver.
Stil.
Vi vet at Kiil-stolen er i ren empire. Hvor kan
Tyvand-stolen plasseres stilmessig? Yare fremste
eksperter er konsultert. Deres svar er omtrent som
folger: i hovedsak sen empire, men for egen reg
ning: drag av middelalder, som bispestoler i stav
kirkene. Kanskje er de pavirket av nasjonal
romantikk?

Pa aile m¢bler som Aasolf Pedersen laget, hadde han
(Foto: Katrine Wold).
slike fint utskGrne rosetter.
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Ubesvarte spprsmal.
Hvor hadde Aasolf Pedersen fra Dalane ved Vaje
lcert sitt snekkerfag?
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skole 1958.

Thor Wast¢l har kommet med dette bildet fra gamle Kit skole, og han forteller
f¢lgende: «Vi gikk sammen med en aldersgruppe over oss det ene aret og under oss det neste, og vekslet slik
under he Ie folkeskol en, sa egentlig skulle bade 1947, -48 og -49 generasjonen va:rt presentert for a fa he1e
klassen med. Her er det imidlertid 1948 og -49 generasjonen, som gar sammen. La:rer var Halvor Gjerde.»
Bak fra venstre er: Per Bratland, Eilert St¢en, Helge Gunnar Holt, Carl Olav Carlsten, Knut Arne Solbakken,
Helge Olsen og Hakon Aab¢e. I midten er fra venstre: J¢rgen Larsen, Thor Oddvar Wast¢l, Undis Andersen,
Inger Thorbj¢rnsen , Odny Heimdal, Knut-Elling Pedersen og Ole-John S¢ndb¢. Foran fra venstre sitter: Lis
beth Paulsen, Marion Heimdal, Eivor Andersen, Marit Wallmark, Anne Dobbe, Gunn Andersen, Liv Eike
haug, Liv-Jorunn Haugom, J¢rild Menstad og Berit Solum .

Hvem vet noe om d¢trene som ut
vandret i 1866? Hvor slo de seg ned?
Fikk de bam og e tterslekt?

Takk til dere aile
som har hjulpet meg : Familiene pa
pyre og nedre Tyvand , dere som alt
er nevnt i teksten, Reidun og Sigmund
Heldal. God hjelp fikk jeg ogsa fra Ulf
Hamran og Carsten Hopstock.
Kilder:
Bygdebo ka, bind 3.
Olav Sannes: «Drangedal med T¢rdal».
Ste ph an Tsc hudi-Madsen og Carsten
Hopstock: «Stoler og Stiler».
Bj ¢ rn Edvin Holte: «Slektsregister for
Drangedal».
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En inn vendig detal} i skatollet, so m viser mange skuffer og alt
utsk}ceringsarbeidet som er utf¢rt.
(Foto: Katrine Wold).
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Auksjon pa @stre Hegland i 1935
Fra Arvid Hegland i
Kristiansand har vi faU et
brev med noen auksjons
papirer fra 1935.
Han skriver:
«leg var da 4 112 ar, sa det
er litejeg husker. Det eneste er
mann en som slo med hamme
ren, og at del ble servert
winerbr¢d i fliskurver, og jeg
fikk lov a spise sa mange jeg
ville.
Auksjonen ble holdt etter
min bestefar og far, fordi gar
den ble taft pa odel av Trygve
Dalane.»
I «Bygdeboka for Sanni
dab, side 115, star det om
0stre Hegland: «Isak Peder
sen, f. 1852, fikk garden etter Vaningshuset pa 0stre Hegland hvor det var auksjon i 1935. Det er dette
faren sin. Han var ikke gift, og huset som na star pa Sannidal Bygdetun.
da han d¢de 1934, hadde han
1 hodepute og 1
1 slamaskin
100,00
testamentert garden til broren sin, Jakob, og s¢n
2,75
matte
kornbQ'jle
1
12,00
nen hans, Peder. Men to av s¢nnene til Pinbo Peder
25,00
1 spisebord
1 treskemaskin
45,00
sen, Olav og Trygve, tok garden pa odel i 1935.»
1 lokkfat og 1 saus
Den 25. og 26. mars 1935 ble det holdt aUksjon
pa 0stre Hegland med lensmann Predrik Svang som
auksjonarius. Av de listene som vi fikk tilsendt fra
Arvid Hegland, er det interessant a se hva som ble
solgt og de prisene som var den gang. Vi gjengir her
noen eksempler:
1 melbQ'jle
2 kjevler, 1 sleiv
1 melkar
1 hestesele
1 sag
Nr.

7,25
1,40
0,50
8,50
5,50

1 naver m. m.
1 gml kiste og 1
sagbue
1 kasse m. skrot
1 fjcerdyne

0,75
2,00
4,10
9,00

Fra·lensmanu ...

........~ 'Gl~ ,f~ ................... i

, ..'•. .

(~
,It;;;~~

...................... .

I.·~.........
I'""L~

tW.,),..,

------~~~----~

Et utsnitt av auksjonslistene.
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mugge
1 laken
2 handklcer
1 kr. syltetQ'ji
15 fl saft a 0,70
4 kopper
1 samaskin
1 vingebord
1 speil
1 gml. kubbestol
1 blatt skap
1 pute m.m.
1 rye m.m.
1 vatteppe og 1
sauesk.
1 vatteppe m.m.
1 blamalt seng
1 trekbenk
Gardiner
1 roskap
1 brQ'jdholk
1 sauesk, og 2
lamper
1 dress
1 IUste
1 melkedank
1 spissledefall
1 skap
1 hesterive
1 gigg

2,50
0,90
1,90
1,00
10,50
2,75
4,50
3,50
3,25
0,70
20,00
1,10
1,25
1,40
3,20
3,00
2,00
0,50
1,75
2,25
1,25
18,50
23,50
12,00
5,00
6,10
17,00
8,50

1 spisslede
1 stubbslede
1 seng ml spring
madrass
1 stort kar
1 jerntaug
1 arbeidssele
1 reisesele
1 par skokler
1 stQ'jitkjerre
1 firhjulsvogn
1 rive
1 vingebord
1 kubbestol
1 kjQ'jttkvern
Div. kjQ'jkkentQ'ji
6 tallerkner
1 s lipestein
Endel hesjetrad
Endel ved
1 Q'jks
2 hQ'jigafler
1 vogntrom
2 river
1 sluffe
1 fjQ'jsharv
1 hestehakke
1 gml. hQ'jivogn
1 liten plog
1 gml. pram
+ mye mer.

3,00
7,25

5,00
0,50
2,10
12,75
15,50
1,70
16,50
16,00
1,40
9,75
2,25
5,50
20,00
1,60
12,50
3,50
25,00
1,30
2,10
2,75
1,00
5,00
20,50
20,50
21,00
75,00
7,50
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Skipsf0rer Stian
Pedersen
Stian Pedersen startet med afortelle om sin opp
vekst i Krager¢ og sinf¢rste tur til sjr;>s, over Nord
sj¢en til Cardiff i England. Derfra gikk turen med
kull til Brasil. Her forteller han videre om livet om
bord i en seilskute. For a fa seile som matros, tok
han hyre pa «Realto», en tysk bark.

Skipsf¢rer Stian Pedersen
//

Til «Arven» har vi faU lane en
sam ling med manuskripter som
skipsforer Stian Pedersen (1875
1953) nedtegnet om sitt liv til
sjos. Han reiste ut som dekksgutt
pa en seilskute, bark «Hebe», 1.
mars 1891, og var til sjos til 1941
da han monstret av i New York,
som skipper pa «Asket». Vi kom
mer til a bringe flere avsnitt fra
hans beretning i bladet. De f~rste
var i nr. 70, 71 og 72.

Mitt levnedsl0P -Del 4.
Vi lastet kull for Brasil (Santos). Vi var tre
skandinaver om bord, to norske og en svenske, re
sten tyskere. Vi ble drevet hardt. Maten var ikke av
den verste sorten. Tyskerne ville v~re vare over
menn i alt, bade i arbeide og krefter. Jeg var jo ung
den gangen og hadde godt rued bade krefter og mot,
og jeg kunne mitt matrosarbeide, sa meg turde de
ikke mukke overfor. Men det kom somme tider to
pa en gang, men de kom allikevel til kort. De to
andre hadde seilt lite, men var eldre enn meg. De
turde heller aldri ta igjen.
Pa veien sydover hendte det at svensken fant
«grabein» i sine kl~r, og da vi underS\2Skte, viste det
seg at vi hadde samme slag i vare, nemlig gnllus. Na
var gode rad dyre. Vi turde ikke si tiJ de andre at vi
hadde fatt slike dyr med oss fra losjihuset i Eng
land. Vi hadde ikke annet a gj\2Sre enn a putte aile
vare kl~r i en t\2Snne med saltvann til vi fikk regn
som vi ventet a fa i n~rheten av linjen. Vi skulle da
vaske alt sammen. Disse ekle dyr fant vi rett som
det var. Dog passerer disse dyr aldri linjen, og det
stemte, for da vi hadde passert ekvator, var ogsa
gralusene b~rte, og jeg har aldri sett noen av den
sorten siden.
Jeg stod pa en god fot med skipperen og styr
mennene, men forholdet til besetningen var mindre
bra. Det hendte nemlig en dag i sj\2Sen at en tysk
matros hadde spleiset en kortspleis i en wire, men
den var lite pen . Skipperen kom og spurte da
hvem som hadde spleiset den . Det var na Louis, og
han fikk en god overhaling for darlig arbeide. Jeg
fikk ordre om a kutte den ut og spleise pa nytt. Jeg
gjorde selvf\2Slgelig mitt beste, og «gubben» kom
da forut for ase pa den. leg fikk da den fOfO\2Syelse
a h\2Sre at slik skulle en wire spleises. leg fikk etter
den dag nesten all wirespleising.
Etter mye slit og mange gjenvordigheter kom vi
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da til Santos. Der var det sa hett for oss at vi be
sluttet a r\2Smme da det var mange gode hyrer a fa
der. Mange skib la og ventet pa mannskap. Men
en matte ta det som fait seg, ellers kunne en v~re
utsatt for a bli tatt av politiet og sendt ombord igjen,
og da ville det siste v~re verre enn det f\2Srste.
Men vi kom oss i land den f0rste dagen, og om
kvelden kom jeg ombord i en stor Nova Scotia
mann, en fullrigger som het «Thomas Hilliard».
Hyren var god, 4 pund pr. maned. Men med hensyn
til arbeide var det ikke bedre der vi kom. Det var
mye arbeide og lite mat, men vi i ruffen var enioe
b '
for det meste. leg holdt ut der i 8 maneder til vi
kom til Bristol i England, hvor vi aile ble avm\2Sn
stret. leg hadde da en ganske pen skilling i avm\2Sn
string og sendte en god slump penger hjem til mor.

Livet ombord

pa «Thomas H illiard»

Pa «Thomas Hilliard» var det et meget blandet
mannskap, med svarte pa den ene vakten og hvite pa
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kla:r han hadde, dertil et par
arbeidssko som han hadde rundt
halsen. Da vi fikk ham ombord,
fikk han et m[litid jUling og ble
stengt inne for resten av tiden i
Barbados.
Kokken ombord var en ame
rikaner. Han var en gris og ble
tatt av politiet og f¢rt i land. Han
ble satt fast og fikk 1 ars straff
arbeide. Hans forbrytelse var sa
grov at den ikke kan beskrives.
Men det var bra for ham at vi
ikke fikk tak i ham, for da tror
jeg vi hadde hengt ham opp i
ranokken.
Vi kom da til sist fra Barba
dos og seilte til Sapolo Sound
for a laste t¢mmer for England.
Da vi kom til sj¢s, begynte
samme rasjoneringen, men vi
kom
da frem.
En skute under julle seil er etflott syn. Denne er tegnet av Arvid Jensen
Underveis ble skipperen og
styrmannen uvenner og r¢k sammen og sloss. Det
den andre. Mat var det darlig med, jeg har aldri levd
ble
et helt basketak, men styrmannen hadde fatt tak
sa darlig i noe skib som der. Sm¢r elJer sukker sajeg
i
en
koffertnagle som han ville sla skipperen med,
ikke pa den tiden jeg var ombord. Da vi kom i
da skrek skipperen om hjelp, og vi matte legge
men
sj¢en og hadde va:rt ute ca. en uke, ble kj¢ttrasjo
styrmannen
i jern. Det ble jo utf¢rt fort nok. Men
nen satt ned til det halve, enda det var lite nok
om
styrmannen
hadde sagt at vi skulle legge skip
med full rasjon. Til frokost fikk vi omtrent 4 uncer
jem,
hadde
vi gjeme gjort det ogsa, for vi
peren
i
(l unce = ca. 30 gr.) mykt br¢d. Poteter fikk vi aldri.
«elsket» begge to like h¢yt. Styrmannen la da ijern
Men hardt br¢d fikk vi nok av, sa om natten nar jeg
i
24 timer f¢r han slapp ut igjen. Men skipperen
gikk vakt, fylte jeg lommene mine med hardt br¢d
fikk
en god mulkt da han kom til England, for styr
og tygde og gnaget hele tiden, sa jeg ble ganske
mannen
meldte det.
sar i kjakene. Det kunne ikke hjelpe a klage. Da
f¢r
vi
kom til Sapolo matte vi i karantene. Her
kom gjerne skipperen ut med revolver i den ene
ble
vi
r¢kt,
ballasten losset og deretter ble vi slept
hand og en stor sabel i den andre. Kaffe eller te ble
opp
til
lasteplassen,
som viste seg a va:re en liten
s¢tet med noe stoff i byssen, men det smakte hverken
som
var
dannet
av ballast fra ski bene i arenes
holme
te eller kaffe.
l¢p.
Vi kom til Barbados for ordre og ble liggende
Det stod et hus pa denne holmen, og der var det
der ca. 14 dager. Kostholdet ble litt bedre mens vi
en
forretning
hvor man kunne fa kj¢pt det n¢dven
la der. Vi byttet til oss litt frukt mot noen gamle kles
dige
til
skipsbruk
og slikt som kla:r og sko, men in
plagg. Penger var det jo ikke a fa, men manglet vi
gen
berusende
drikker.
sko eller kla:r, sa hadde skipperne «Slappkiste». Han
Pa dette stedet la vi i ca. to maneder og lastet t¢m
solgte sko og kla:r og forskjeUig annet, men tok
mer.
Mesteparten av mannskapet r¢mte, sa vi ble
minst 100 % fortjeneste pa alt. Derfor tok vi minst
kun
fire
mann igjen i ruffen av 16, og da fikk vi det
mulig, men lappet heller sammen det vi hadde sa
noksa bra bade med mat og arbeide sa lenge vi la
godt vi kunne.
der.
Det hendte litt av hvert der ombord. Mens vi la
Vi ble da omsider lastet og fikk mannskap om
i Barbados, var det en tysker som fors¢kte a r¢mme
bord
igjen, men mest skandinaver denne gang. Un
ved a sv¢mme i land, men han var ikke kommet
der
slepingen
til sj¢s kom ski bet pa grunn og ble
langt, f¢r han ropte om hjelp. Ombord visste vi ikke
staende
fast
i
fiere timer. Da vi kom fiott igjen,
hvem det var, for det var m¢rkt. Vi fikk bilt pa van
viste
det
seg
at
skibet var blitt lekk. Det var nem
net og rodde etter lyden, og vi fikk da se at det
lig et treskib. Det var jo da ikke ansvarlig a ga til
var tyskeren. Han var forresten ikke helt normal.
sj¢s,
men ingen sa noe, sa vi kom ut, men det ble
Det var i siste ¢yeblikk vi fikk tak i ham, men vi
mye
pumping
pa turen over til England.
fikk da liv i ham. Han hadde trukket pa seg aIle de

--
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Elever i 1.-3. klasse ved Mo skole i 1938
~. t't
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11938 tok lcerer Kristen Lindheim dette hildet av elevene i 1.-3. klasse ved Mo skole. Bakfra
venstre sitter Ruth L¢nner¢d, Karin Holt og Ingrid H¢gstli. Guttene er fra venstre: Kare
Skarvang, Aslak Lofthaug, Finn Londalen, Tormod L¢nner¢d og Arne Lindheim. Bildet
har vifatt lane av Ingrid Haugholt.
I Sapolo la foruten oss, et par norske skib og en
svensk bark. Der var det en nord mann i ruffen, og
han likte seg darlig der. Det var lite og darlig mat
og mye arbeide. Skipperen pa skibet jeg var med,
spurte meg om jeg ikke kunne fa overtalt noen av
folkene om bord i svensken til a komme over til
oss. Svensken skulle snart seile. Sa en natt kom to
mann ombord til oss . Men det var for risikabelt aha
dem om bord f0r svensken var seilt, ogjeg fikk da
i oppdrag a ta baten med de to mann og seile opp et
par mils vei til en bondegard og bli der til sven
sken var seilt. Og sa ble gjort.
Det var ikke rart at de var misforn 0yde ombord
i svensken. Jeg husker han fortalte atjul aften arbei
det de til langt pa kvelden med a ta om bord noen
store bjelker. Klokken var omtrent 8 da de sluttet.
Sa skulle de hente maten i byssa. Som regel vanket
det I itt ekstra i hver skute pa julaften, ihvertfall i de
skandinaviske. Men om bord i svensken ble det
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bare noe tynn lapskaus, hvor det matte soknes etter
kj0ttbitene. Sa var det noe de kalte te, men da ble
det oppstandelse. Den norske matrosen tok bakken
med den sakalte lapskausen og gikk ut i bysssa og
satte bakken over hodet pa stuerten sa «s0rpa» rant
nedover hele mannen .
Vi var glade da vi kom frem til Bristol. Det var
ingen pen gjeng som dro opp til sj0mannshjemmet
den gang. De fleste var i dongerikleer, men det varte
ikke Ienge f0r de fleste av oss var dresset opp etter
a ha fatt et godt bad og veert hos barbereren.
Ja, det var harde skuter a seile med disse Nova
Scotia seilerne. En matte ha bade nebb og kl0r for a '
berge seg den gang. Ferskt vann ble rasjonert ut
hver morgen bade til stuert og mannskap . Vi var 8
mann i hver ruff, og det ble en p0s vann til 8 mann
om dagen. Noe vann til vask bJe det ikke uten hver
gang det regnet.
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I Bristol bodde jeg pa sjomannshjemmet i ca.
14 dager. Da tok jeg hyre med en norsk bark,
«Gullregn» av Grimstad. Den gikk til Penarth (ved
Cardiff) og lastet kull for Para (Belem) i Brasil. Alt
gikk pent for seg, og vi hadde det godt om bordo
Men skipperen hadde visst ikke beregnet forhyringen
riktig denne gang, for vi var 4 matroser i ruffen og
2 dekksgutter, sa han klaget stadig over at han hadde
for dyrt mannskap.

Pa Amasonas-floden
I Para var det den gang mange tilfeller av gul
feber. Det ble stadig bragt i land syke der. I Para
kom jeg sammen med folkene fra en engelsk
telegrafbilt, hvor nesten hele besetningen var skan
dinaver, deriblant batsmannen som var norsk. De
manglet to mat roser, og jeg kunne fa jobb hvis jeg
ville. Jeg gikk til skipperen pa «Gullregn» og spurte
om avmonstring, og det gikk han med pa. Jeg mon
stret pa samme dag som matros og kvartermester pa
telegrafbilten.
Jeg ble satt til fast batmann. Hyren var jo meget
hoyere her enn pa det norske skibet, nemlig 4 pund
og 10 shilling. Jeg gjorde saledes et godt bytte og
hadde det godt der ombord. Vi holdt oss mest oppe
i Amasonas-floden og reparerte telegrafkabelen som
var lagt i floden fra Para til Manaos, flere hundre
mil opp i floden, hvor urskogen var slutt og hoylan
det var. Det var et meget interessant arbeide.
Det var mange smabyer oppe ved floden hvor vi
la til om kvelden. Vi fikk da loy til a ga i land. Der
var det en hel del indianere, men de var fredeJige,
og vi hadde mange interessante opplevelser oppe i
floden den gangen.
En mengde alligatorer var det iAmasonas-floden,
og det ble skutt en del ganske store av demo Det var
bare offiserene som skjot, men de matte i bat, og
da jeg var batmann, var jeg ogsa med pa jakten. Da
vi en gang kom inn i en bukt, hvor det ikke var noen
strom, sa det ut som det la en del stokker som var
sunket ned i den ene enden. Men for vi visste av det,
begynte de a rore pa seg. Det var alligatorer. Det
ble fyrt av flere skudd med en gang. Men da ble det
liv i vannet. Vi fikk tak i en for den sank. Om flere
ble truffet, vet jeg ikke.
Jeg skulle en gang i land for a se etter skilpadder,
og egg. Det var jo en masse slike oppe i floden.
Som jeg gikk oppover langs van net, i sand og nes
ten ugjennomtrengelig kratt, som stod ca. 10-12 fot
fra vannet, fikk jeg plutselig se en stor alligator
bare ca. 10 fot fra meg. Jeg hadde jo ikke noe
vapen, sajeg matte ta flukten. Dyret kom etter meg.
Jeg ropte pa dem som var i bilten, og de begynte a
skyte, men alligatoren hadde siden mot dem, og
det var da ikke godt a fa inn skudd pa den. Den
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begynte snart a saktne farten, og til sist la den der og
gapte.
Vi var ofte i land i en liten by som het Santarem.
Der var det en stille bukt med klart vann, og der var
det ingen alligatorer. Derfor kunne vi bade bade og
svomme der. Batsmannen om bord var som sagt
norsk og en kjekk og flink mann og ikke sa lite av
en sportsmann. Han fant pa at vi skulle ha kapp
svomming en dag.
Det skulle vcere bare en premie, og bestemann
skulle altsa fa hele summen. Kontingenten for a
delta skulle vcere 90 mil reis (ca. 50 ore). Alle matte
bli med, og offiserene la ogsa noe til. De skulle
vcere tidtagere. Men de ville ikke ga med pa at det
skulle vcere bare en premie, for de fleste mente at
det ble batsmannen som vant alt. Det ble na til at
det skulle vcere tre premier, og kappsvomrrnngen
begynte.
Jeg var med i forste start. Jeg hadde aldri vcert
med pa slikt. Det var mange nasjoner med, deri
blant ogsa en neger. Jeg kom opp pa siden av bats
mannen og var kanskje et par meter foran ham da
han ropte noe til meg, men jeg horte ikke hva han
sa. Jeg svomte bare videre, og til min store forund
ring ble jeg Of. 1. Vi svomte bare ca. 100 meter.
Etterpa spurte jeg batsmannen hva han hadde sagt.
«Jo,» sa han, «Jeg ser det blir en nordmann som blir
Of. 1, og da er jeg fornoyd». Negeren ble Of. 2 og
«basen» Of. 3, men jeg var rrnnst tre meter foran
negeren.
Jeg ble mottatt med begeistring av offiserene, ble
fort ned i salongen, hvor jeg matte drikke et glass
Yin. Min premie ble 3200 mil reis, ca 18 kr. Om
kvelden skulle vi naturligvis i land og feire begi
venheten. Jeg var forresten sammen med «basen»
som vanlig. Han var ca. 40 ar ogjeg var 21. (1897)

(Forts. i neste nr.)

Uskikkelige bygutter 
fra omkring 1850-arene
Utskrift hentet fra Fr. HODgens «Kragerjjrninner».
«Mangen Sannidol kvier seg for a ha cerend til
byen, ad skogstier matte de lure seg bade inn og ut
fra Kragero for ikke a bli slatt eller stenet av de uskik
kelige bygutter. Nar en bonde kom med en kalv el
ler fareskrott og gikk gjennom byen med denne sin
yare pa skulderen, rev de kate gategutter slaktet fra
ham og kastet det inn i et gaterom eller over et have
gjerde, ja endog opp pa et av de lave hustak, sa det
var nesten ugjorlig a komme med slikt noe til byen».
Dette er fortalt meg av Peder Hansen, som hadde
sitt barndomshjem i Kiil.
• Per·
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Arsberetning for Sannidal Historielag 2004
Styret har i 2004 bestatt av: Fonnann Ragnar A. Gr¢n
asen, nestformann Lars J. Moe, kasserer Greta Miiller,
sekretrer Knut M. Skarvang, styremedlem Marit Halvor
sen og formann i Bygdetunkomiteen Per Thomas Sve
num .
12004 ble det holdt 8 styrem¢ter der 22 saker ble be
handlet. Medlemstallet i Historielaget er na 419.
Pa arsm¢tet 25. mars var hele 120 mennesker til stede.
Aile arsm¢tesakene gikk greit unna. Etter matpausen
ble Historielagets fotobevaringsprosjekt presentert. Det
var Gunnar Aab¢e som foresto presentasjonen der en god
del av de gamle bildene ble vist pa storskjerm.
Pa h¢stm¢tet 21. oktober holdt Olav Tveiterei d et
interessant foredrag med tittelen «En stol sett fra flere
sideD>, der hovedsaken var en belysning av «Tyvands
m¢blene» og deres mester. Hele 120 personer hadde
fun net veien til samfunnshuset denne kvelden, og de
gikk forn¢yde hjem igjen.
Historielagets fotobevaringsprosjekt har gatt videre.
Prosjektet, som ble startet i 1998, ledes av Sigmund
Heldal og Oddvar Tobiassen . I l¢pet av 2004 ble det
kj¢pt inn en ny scanner til bruk i dette arbeidet.
Historielaget har ogsa i 2004 deltatt i arbeidet til Ut
valget for EDB-registrering av slekts- og lokalhistorie i
Krager¢.
Fremdeles er det mange sp¢rsmal om slekt til Historie
laget, og Reidun Heldal har fortsatt med a svare pa alle
henvendelsene om dette.
En komite er i gang i kommunen for a registrere
kulturminner. Gunnar Aab¢e og Ragnar Gr¢nasen repre
senterer San nidal Historielag i komiteen.
Fremdeles er det noen eksemplarer igj en av nyopp

trykket av Bygdeboka, bind 1, for salg. Prisen er kr. 525,
pr. stk .
Historielaget leier na 2. etg. pa Mo skole. En komite
oppnevnt av Historielagets styre jobber for a fa til e t
skolemuseum der.
Etter at Kil Vel solgte kommunehuset i Kil i 2003, har
en gruppe fra HistorieJaget flyttet alt arkivmalerialet til
Bygdetunet, i pavente av en bedre lagringsplass.

Meldingsbladet «Arven»
I redaksjonskomiteen satt disse i 2004: Oddvar
Tobiassen, Ove Bertelsen, Gunnar Aab¢e, Ragnar A.
Gr¢n ase n og kasserer Liv Gr¢nasen .
Den 24. argangen ble utgitt med nr. 70,71 og 72, til
sammen 60 sider lokalhistorie. De st¢rste artiklene var
di sse:
Deltagere pa landsvennestevne fra Sannidal, Skips
f¢rer Stian Pedersens levnedsl¢p (1,2,3), Sannidal Trav
selskap 125 ar (3), Innholdet i «Arv e n» nr. 60-69,
Sand¢kedals herredsstyre (9, 10), Rallarvise - Krager¢
visen, Sannidal ungdomsskoJe 20 ar, Arsberetning for
Sannidal Historielag 2003, l¢rgen Sparre - lensmann i
Sannidal, Gullbryllup 1930, Nok en gang suksess for
Bygdetundagen, Arsm¢tet 2004, Hans Bakke - lensmann
i Skat¢y, Konfirmanter i Sannid al 1932, Fra Helle 1931,
Fern generasjoner samlet pa Mo i Sannidal1903, Barn i
Kj¢lebr¢nd 1927, En Tyvand-stol i gave til Sannidal Byg
detun,Butikken te' Sveinom, Sannidalsspeidernes natursti
nr. 30, Barndomsminner fra Kil, Sannidal hesteavlslag,
den onde lukt i Hellefjorden, Fullt hus pa h¢stm¢tet, K vin
neforening pa San nidal prestegard .
Ordningen med at bladet na bare blir sendt med navn
og adresse, og ikke, som tidligere, Ievert i aile postkasser

Det er vanlig med godtframm¢te pl1 historielagets m¢ter. Her fra h¢stm¢tet 2004.
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Det er god oppslutning om dugnadene pd Sannidal Bygdetun. Her ser vi noe av bilparken samt traktorer og
tilhengere med diverse utstyr til dugnadsarbeidet.
(Foto: Sigmund Beldal).
j Sannidal, har na begynt a feste seg. Historielaget tar
sel vf01geJig hele tid a imot nye abonnenter; det er bare a
melde fra om navn og adresse.

Bygdetunet
I Bygdetunkomiteen var disse med i 2004:
Formann Per Thomas Svenum, Thor Wast01, Kjellfrid
Enggrav, Kari Nyland, Knut Asbj0rn Skarvang, Olav
Bratane, Petter W. Baann, Isak Wasj0 og Per Tangen.
Disse gavene har veert gitt til BygdetunetiArkivet i
2004:
Fra 10hanne Marie Klausen: kjevle tillefsebaking og
oppvaskb0rste; Fra 10han Tande: skitupp (113 ski, med
feste for binding), rattkjelke (1935) med handbremse pa
satt av smed Fossheim i Kil, 2 kortstokker: «Hypp» og
«Troll-og-tull-firkort», 6 sma b0ker: sal mer, sanger,
bekjennelsesskrifter, Pontoppidans forklaring (1800-tal
let), 2 rammer med bevegelige glass til «bilde
fremvisning », skriv: «1 7 . Mai 1914» av FridtjofNansen,
skriv: Sannidal Historielag, «s tatuter», 4 almanakker
(1700-, 1800- og 1900-tallet), div. rasjoneringskort fra l.
Verdenskrig, album med negativer til bilder brukt i Bygde
boka, konfirmantbilde (1932) med ram me; Fra Solveig
Olsen : veggteppe og duk; Fra Oddvar Gunnarsen : «Store
Nordiske Konversations-Leksikon » (1918) i 20 bind , en
trespade , en sag med fjeer, en lang sigd; Fra Runar Knatte
rud: ledninger med porselenssneller; Fra Hasse Eie: div.
brev fra 1800- og 1900-tallet, 1 handskriftsbok 1887,
dagbok 1942-44; Fra Tron S. Mathisen: Fra okkupasjons
tida: 3 pk. Teerstatning, 4 B-saper
(<<Plus»), 2 fyrstikkesker, 4 tannb0rster, B0ker: 38 skole
b0ker fra midten av 1900-tallet, 1 NAFs veibok 1855, 1
reisehandbok 1955, 1 h0vel; Fra Ruth L0nner0d Larsen,
Drammen: Lang-strikkemaskin med tilbeh0r, brukt 1925
50 av Ingeborg L0nner0d som strikket ullting til folk i
Sannida; Fra Lars Christian Therkelsen, Kongsberg: hus

12

postilI, 1700-tallet; Fra Aud Lien: skattelister og bok; Fra
Per Tyvand: en «Tyvandstol ».
17. mai-arrangementet var det st0[ste pa Bygdetunet
i 2004, og det samlet som vanlig e n god del mennesker.
Den 9. Bygdetundagen i rekken fant sted 8. juni. 44
bygdefolk var fordelt pa hele II aktiviteter for <<under
vise» rundt 100 8. og 9. Klassinger. Arrangementet ble
av mange betegnet som det mest vellykkede som har veert.
Bes0ket ellers har for det meste besta tt av skoleklasser
og enkelte grupper av voksne.
Lars 1. Moe har vist fram Bygdetun et til flere av sko
leklassene.
Alminnelig vedJikehoJd ute og inne har veert fortl0
pende gjort. Det viktigste arbeidet pa Bygdetunet i 2004
ble imidlertid gjort i forbindelse med fern dugn ader i 10
pet av varen og sommeren. Omtrent 15 personer var hver
gang i virksomhet med raking, rydding, vasking, div.
maling, taksteinhenting og arkivordning. Dette arbeidet
vii fo rtsette ogsa i 2005.
Ellers er museumsvesenet fremdeles under omorga
nisering, men hva dette vii ha a si for San nidal Bygdetun,
er enda usikkert. Historielagets styre s tar imidl ertid i 10
pende kontakt med ledelsen ved Berg - Krager0 Museum.

a

Til sIutt en hjertelig takk til aile som i 2004 st0ttet
arbeidet til Sannidal Historielag, 0konomisk og pa andre
mater. En spesiell takk vii vi rette til de som m0tte opp pa
dugn aden e pa Bygdetunet og de som var akt0rer pa
Bygdetundagen. Uten all denne st0tten og interessen vill e
det veere umulig a drive alle yare virksomheter. Vi tren
ger dette e ngasjementet ogsa i 2005!

Knut M. Skarvang,

Ragnar A.

sekreteer

formann

Gr~nasen,
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Sandftkedals berredsstyre (11
Vi fortsetter her gjennomgangen av
noen herredstyresaker i SannidaI1901-07.
H vis man villese flere saker, kan man sla
opp i «Arven» nr. 54, 55, 57, 58, 61, 63, 64,
69,70 og 72.
Vi har i avskriften beholdt datidens or
tografi og setningsbygning; dette for a
pr~ve a beholde «stemningen» fra hundre
ar tilbake.
Referatene ble for 10-15 ar sid en sam
let av Hakon Finstad og gUt som gave til
Sannidal Historielag ved 50-arsjubileet i
1992. Referatene har statt i avisen
«Vestmar».

F ra mfjtet 9. januar 1906:
Omlregning af Kiilsklevene samt Aolreg af kom
munal Brygge i Kiil.
Efter at Sagens Dokumenter var refererede, og
Ordf¢reren havde knyttet nogle Bemerkninger her
til, forespurgte T. Humlestad om Amtsbidrag kunne
faaes kun til Bryggen, hvis Vei- og Brygge
sp¢rgsmaalet I¢stes hver for sig. Brygge var mest
paakrrevet for Vestbygden, medens derimod man
kunne klare sig godt uden ny Vei.
Ordf. troede nok det kan ske gik an at faa Amts
bidrag bare til Brygge. I alle fald fik man i Tilfrelde
fors¢ge det.
A . Lofthaug mente, at Vei var lige saa paakrrevet
som Brygge, og troede det bedste var at tage begge
Dele nu . Man burde se at bli klar af de ¢stre Kle
vene, der var saa kostbare at vedligeholde.
E . Farsj¢ var ikke stemt for nogen Bevilgning til
ny Vei . Selv med det store Amtsbidrag blev det
noksaa store Udgifter for Kommunen , og det vilde
nok f¢les af nogen hver. Skatterne, som man synes
er store nok nu, vilde stige. Veien vilde jo heller ikke
fuldt du bli til den paaregnede Nytte, idet det vilde
vrere umuligt at kj¢re den om Vinteren, naar Isen
toges ned Renderne; de gamle Veie blev man saaledes
n¢dt til at benytte da, og saaledes vedligeholde. Dertil
kom, at der viste sig ingen Trang i det interesserede
Distrikt, for at faa Veien, og han mente, at vor Kom
mune maatte have srerdeles mange Penge, hvis man
vilde paaprakke Distriktet denne Vei. Derimod vilde
man gjerne ha Brygge, og den vilde han stemme for.
Lensm. Strand protesterede mod at veien sku Ide
vrere saa ubrettiget. Allerede i 1891 var jo dette
Veisp¢rgsmaal saa fremskredet at en Unders¢gelse
krrevedes. Det var ikke lidet man for fremtiden vilde

ARVEN

spare for Kommunen ved at anlregge denne Vei , thi
Forudsretningen var da at slippe Vedligeholdet af den
gamle Vei til Kiil. Rindeklevene krrevede hvert Aar
mindst Kr. 100,00 til Vedligehold, og dertil kom hvor
utidsmressig Kiilsbakkerne var for den store, tunge
Lreskj¢rsel som stadig foregik der. Man havde Kr.
761,30 indestaaende i Banken til Omlregning af
Kiilsveien . Dette Bel¢b var jo i sin Tid indkommet
privat til dette Brug.
Det lille Stykke i Kiilsklevene blev man n¢dt til
at beholde og vedligeholde, da detjo var n¢dvendigt
at benytte det under Istrafikken; men det var jo h¢iest
6 U ger om Vinteren.
Nossen paapegte ogsaa at Veisp¢rgsmaalet var
af gammel dato. Der var f¢r endog Farsj¢folk, der
syntes Veien var berettiget. Trrengte man Omlregning
af Bakker paa Farsj¢veiene havde heller ikke Folk
hernede sat sig imod.
M¢r1and kunde meddele at saa tidligt som i ] 885
besluttede Herredsstyret Omlregning af Kiilsveien,
men Sagen strandede da paa, at Kommunen nregtede
at vedligeholde det omtalte lille Stykke i
Kiilsklevene. Veien vilde kommunalt seet vrere til
Fordel og saaledes paa en Maade vrere til alles Bed
ste. Bryggen derimod havde ikke nogen af de har
paapegte Fordele, men blev kun til Fordel for Kro
ken og Vestbygden, der blev en Srerbegunstigelse
for enkelte. Interessen for denne burde vise sig i pri
vate B idrag.
O. St¢en vilde stemme for baade Vei og Brygge,
da begge var lige berettiget. Kiil var jo et
Knudepunkt, og hele Bygden vilde faa godt af de
nyeAnlreg.
Lensm. Strand fastholdt at Kommunen vilde ha
Fordel af at bygge ny Vei . Dertil kom at en hel Del
Arbeidere vilde ha stor Nytte af den ved Anlregget.
Og sligt Arbeide vilde komme godt med for dem fi
man havde jo seet Arbeidsl¢sheten i Vinter.
Strand fastholdt at det hastet med at faa Sagen
ind paa Amtsthinget iaar. Han fremsatte f¢lgende
Forslag:
Sand¢kedals Herredsstyre bevilger indtil Halv
parten, dog ikke over Kr. 4.325,00 til Omlregning af
Kiilsklevene i Forbindelse med ny Brygge efter det
af Amtsing. udarbeidede Overs lag af 20-11-1903.
Kommunen garanterer ligeoverfor Alntet Udgifterne
ved Jordskade, Gjrerdehold, Husflytning m.v.
M¢r1and fremsatte Forslag om Sagens Ud
srettelse, da baade de gamle Veie og Bidragene maatte
ordnes f¢rst.
Der voteredes f¢rst over M¢rlands Forslag: Sa
gen udsrettes for at fors¢ge private
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B0ker til salgs!

SANNIDAL

i krlgsarena 1940 til 1945

'Vt<bn

If

&4jm.tttJ:

Solveig Waasj(J 105 ar!

Denne bak,
«Sannidal i
krigsarene 1940
til 1945», er en av
de b¢kene sam
Sannidal Histarie
lag har til salgs.

"'i-' ~.t.1I

Disse boker er

afa kjopt:

«Sannidal og Skatfiy, Ei bygdebok. Bind 1»,
«Sannidal i krigsarene 1940 til 1945»,
«Sangbok» utgitt av Sannidal Historielag,
«Protokoll fra 1919», Fortegnelse over de
som hadde rasjoneringskort i Sannidal.
Bokene kan sees og kjopes i

Sannidal Landhandel
vi Ove Berlelsen.

Bidrag tegnet til Vei og Brygge i Kiil, hvilket
forkastedes mod 8 St.: E.Farsj¢, Moe, B. Strand,
M¢rland, L¢nne, Gundersen, Lindheim og Hegna.
Lensm. Strands Forslag vedtoges med 10 mod
f01gende 8 St.: Farsj¢, O. Aanvik, Lindheim, Gun
dersen, L¢nne, M¢rland, B. Strand og Moe.

Solveig Waasj¢. en av Norges eldste, er 105 ar.
(Foto: Romerikes Blad).

Solveig Waasj¢ har bodd de fleste chene av
sitt liv i Farsj¢. Hun er opprinnelig fra Oslo, og
hennes pikenavn var Solveig Haugland. Hun ble
gift med Tarald Waasj¢, og de drev garden 0s
tre gard pa s¢ndre Farsj¢. De har d¢trene Ma
ren Synn¢ve, gift Lundberg og Ingeborg Gerd,
gift Norum. Solveig har fern barnebarn, ti 01
debarn og 15 tippoldebarn.
Solveig Waasj¢ er kjent som en mester i hand
arbeid, hvor hun mestrer de aller fleste teknik
ker. lubilanten er fortsatt sprek og full av hu
m¢r, selv om bade syn og h¢rsel har begynt a
sk.rante noe.
Na bor Sol veig pa Hemnes sykehjem, hvor
hun flyttet inn for fern ar siden som lOO-aring.

And r. fra Bestyreren paa Fattighjemmet
om et L¢nstillreg stort Kr. 100,00.
Enstemmig besluttedes Andr. oversendt Fattig
styret til Udtalelse.

Andr. fra Anton Ellefsen, Vafos,
om Kommunens Garanti for et Laan afBoligbanken
stort Kr. 1.200,00 til Opf¢reIse af Hus paa Aar¢.
Overslagssum Kr. 1.875,85.
Arbeidskomiteens Forslag Kr. 1.200,00.
Enstemmig garanteredes for kr. 1.200,00.

«ARVEN» utgis av Sannidal Historielag
Redaksjonskomite:
Ragnar Gr¢nasen,
Ove Bertelsen
Gunnar Aab¢e
Oddvar Tobiassen
Kasserer: Liv Gr¢nasen
«Arven»s bankgirokontonr.:
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tlf. 35 9922 16
tlf. 35 99 03 74
tIf. 35 99 09 90
tlf. 359921 20
tlf. 359922 16
2655.60.82854

Gaver siden sist
Vi takker hjertelig for disse gavene som
har kommet inn siden sist:
E.K.0., Vikedal100. AAa.K., ? 150. S. og LB.,
? 100. B.M.S., Sannidal 300. AK., Neslandsvatn
150. T.J., ? 100. ? 100. L. og R.H., Sannidal 100.
S.y., do. 300. ? 150.
«Kloppkjrernissen» 100. A.S., Sannidal 150.
B.G.B ., Krager¢ 100. J.M.H., Sarpsborg 50. R.M.,
Sundebm 200. K.B., Sannidal 100. 0.M., do. 150.
K.R., Krager¢ 200. K.S., do. 150. ? 100. ? 100.
B.E.D., Kr.sand 100. H. F., K vel de 100.1. A, Kr.sand
200.

Idette nr. av «Arven» er det lagt med en
giro-blankett for de som jjnsker agi et bidrag
til bladet.
Red.kom.

ARVEN

Julesamnlenkomst for Bygdetunakt~rer pa Sannidal ungdomsskole i desember

Interessant og vellykket tilstelning
Det har blitt en hyggeJig tradisjon ved Sannidal
ungdomsskole at 9. klassene annethvert ar midt i
desember arrangerer f¢rjulsfest for akt¢rene pa
Bygdetundagen og elevenes besteforeldre. Sa ogsa i
2004.
Ca. 40 av de eldre m¢tte fram, og elevene stod
for diverse underholdning, samt god bevertning: gr¢t,
saft, kaffe og kake. Ellers var det selvf¢lgelig a ll
sang som passet til tida : de kjente og kj~re julesang
ene.
Ragnar Gr¢nasen viste Iysbilder fra siste
Bygdetundag, der bade akt¢rer og elever kunne
kjenne seg igjen . Det ble ogsa vist en film fra en
tidligere Bygdetundag. Den var det Trond Stens
void som viste fram.
En av bygdetunakt¢rene, tidligere rektor Sverre

En av
elevene,
Magne
Seland, var
dyktig til a
spille gitar.

Sannidal i 100 ar!
Det er na for tiden mye fokus pa Norge fra
1905 til 2005, tiden etter unionsoppl0sningen fra
Sverige. Redaksjonskomiteen i «Arven » har i
den anledning tenkt a gi ut et ekstra nr. av bla
det. Det skal omhandle begivenheter i Sannidal
i disse 100 ar.
Hvis det er noen av yare lesere som har bil
der, eller opplevd begivenheter eller noe som de
mener er av betydning for Sannidal, ta kontakt
med redaksjonen innen 1. mai og fortell oss om
det eller kom med bilder.
Det er mange ting a minnes, og mange saker
som kan v<ere av interesse. Hvem hadde den
f0rste bilen? Den f0rste motorsagen? Eller
motorbat pa Kilsfjorden?

ARVEN

Tidligere rektor, Sverre Brcendhagen, og navcerende rek
tor, Svein Fossheim, var begge til stede pa arrangemen
tet. Her koser de seg med gr¢ten.
Br~ndhagen, fortalte om sine opplevelser pa Elve
rum i aprildagene 1940, og kom ellers med reflek
sjoner om hendelser i krigsarene 1940-45. Dette
gjorde sterkt inntrykk pa ungdommene, som har
denne historieperioden som pensum . Spesielt inn
trykk gjorde beretningen om j¢dejenta Sylvia, som
plutselig ble borte fra skolen. Hun endte sine dager i
Auschwitz.

En utlodning innbrakte en god slump penger, som
gikk til skolens byggeprosjekt i Den Dominikanske
Ref.
Republikk.

Er det sportsbegivenheter som er noe utenom
det vanlige i 10pet av disse 100 ar?
Det har skjedd mye innen arbeidslivet og i
industrien. Mye har korrunet og mye er sluttet.
Det er mange ting a minnes av hendelser i San
nidal.
Red.kom.

DUGNADER

paBygdetunet i 2005
Sty ret har planlagt arets dugnader pa
disse 3 tirsdagene:
10. mai, 14.juni og 9. august.
Vi lUlper riktig mange m¢ter opp!
~

~
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Returadresse:

Sannidal Historielag
KALSETH, Ernst
Postboks 25
3793 SANNIDAL

Adr: Ragnar Gronasen,
Holtsvingen 20 B
3766 Sannidal

NORGEINOAEG

En gammel boplass pa He Ie
Vaterlandsveien 7

Dette er et fint bilde fra omkring 1900 av den
gamle bop lassen «Stensland ostre» i Vaterlandsveien
7 pa Helle. I Bygdeboka for Sannidal star det pa
side 290 om dette huset bI. a.: «Stensland». Huset
er bygget av m¢belsnekker J¢rgen Pedersen omkring
1883. Han erf¢dt i 1851 pa Helle, d¢de i 1921. J¢r
gen var gift med Ellen Kristiane Olavsdotter fra Kra
ger¢, f¢dt 1860, d¢d 1940. Hun var sterk! kristelig
interessert og et solskinnsmenneske somfa. Redak
t¢r Paul Bentsen tok ved huset i 1940.»
Det var Hakon Schulze som kom med bildet og
han hadde lant det av Rakel Schulze Kristensen.
Hakon kunne fortelle at «storstua « i huset var brukt
som «skolelokale» i tiden fra omkring 1870 til 1897 ,
da Aro skole ble bygget. Hull og Helle skolekretser
hadde da en l::erer ved navn Rustoen. Det som i dag

heter Vaterlandsveien, hadde tidligere navnet
«LOkkeveien». I dag er det Arne Schulze som bor i
huset. Eier er hans bror Hakon.
Pa bildet ser vi fra venstre: Baker Nils Aslaksen,
f. 1880, Elioth Schulze, fodt 1876 (sittende pa gjer
det), 10rgine (Gina) Pedersen, f. 1844, soster til 10r
gen, videre Ellen og hennes ektefelle 10rgen. Hun
som sitter bakerst av de tre er Marie Pedersen, f.
1841, og foran henne, til venstre, er Karine (Kaja)
Pedersen, f. 1848, ogsa en soster til 1f1}rgen. Videre
Inga Fuglesang?, en sfl}ster til Ellen? De to barna
kan trolig v::ere Ingas .
Bygningen til hoyre inneholdt bakeri med utsa1g,
som Aslaksen leide av 10rgen. Det var ogsa her 10r
gen hadde sitt snekkerverksted.

Sats og trykk: Kragero Aksidenstrykkeri

