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Sannidal fra 1905 til 2005 

Det er i ar 100 ar siden unionen med Sve
rige ble opplfjst, og det har i den forbin
delse blitt publisert mye om Norge i ti
den etter 1905. Vi har i dette og neste 
nummer av «Arven» tenkt a se litt pa 
det som er hendt i Sannidal i disse 100 
arene. Noen bilder og korte historier kan 
fortelle mye om utviklingen i bygda. 

Unionen mellom Norge og Sverige hadde vart 
siden november 1814, men det hadde aldri vrel1 noe 
hjertelig forhold mellom dem. Det som til slutt 
«sprengte» unionen, var at det norske Stortinget, mot 
unionskongens vilje, vedtok at Norge skulle ha sitt 
eget konsulatvesen. Kongen nektet a sanksjonere 
vedtaket, og 7. juni 1905 vedtok Stortinget den be
r(ijmte erklreringen om «at foreningen med Sverige 
under en konge er oppl(ijst som f(ijlge af, at kongen 
har opph(ijrt at fungere som norsk konge.» 

For at svenskene skulle skj(ijnne at nordmennene 
sto bak 7. juni-vedtaket, ordnet regjeringa med en 
folkeavstemning. Allerede 3. august var Sannidals 
formannskap og manntallsf(ijrer samlet til m(ijte i 
Sj(ijmannsforeningens lokaler i Krager(ij «i anledning 
at Storthingets Beslutning af 28. Juli om at en 
Folkeafstemning skal finde Sted angaaende Unio
nens Opl(ijsning.» 

Ti dager etter dette ble folkeavstemningen gjen
nomf(ijrt, for Sannidals vedkommende i Kil skole
hus fra kl. 13 til kl. 16. I valgstyret satt fonnannen, 
lens mann og manntallsf(ijrer O. Strand, ordf(ijrer Th. 
Moe og formannskapsmedlemmene H. Fuglestvedt, 
Sveining Jonsen, A. Randgaard og Ole Ellefsen. Et
ter at sannid(ijlenes stemmer var talt opp, ble det god-

Vestmar trykket i oktober 1905 dette bildet av de 
som samme ar ble Norges kongefamilie. 

kjent 464 ja-stemmer. Ingen nei-stemmer hadde blitt 
avgitt. 

Fra 31. august til 23. september ble det f(ijrt for
handlinger mellom de to land i Karlstad, og det f(ijrte 
til forlik, og en overenskomst som ble vedtatt av 
begge lands nasjonalforsamlinger. 

Da sto det bare igjen a l(ijse sp(ijrsmalet om stats
form for det frie Norge. Sku lie det vrere konge
d(ijmme eller republikk? Den danske prins Carl som 
ble forespurt om a bli konge, forlangte at folket skulle 
avgj(ijre styreformen i en folkeavstemning. 

Dette ble den andre folkeavstemning i 1905, og 

http:www.sannidalhistorielag.no


SANNIDAL 1905-2005 

den skulle holdes 12. og 13. november. I tida f¢r 
avstenmingen ble det utfoldet en hektisk m¢tevirk
somhet, ikke minst i Telemark hvor det var mange 
republikanere. I «Vestmar» hadde venstrekjempen 
og mangearig stOltingsmann, Peder Rinde, atskillige 
lange artikler hvor han bl. a. skrev: «Et Konged¢mme 
med sin gammeldagse Stas og Luxus, kan vrere 
gromt, og til Fordel for et par Procent af Landets 
Befolkning, men den store Mrengde af Nreriogsdri
vende og arbeidende Mennesker i Landet har ingen 
som heIst Nytte af dette. Vor sidste fern 
Aarhundreders Erfaring synes jeg heller ikke skal 
gjlllre oss saa forhipne paa at faa Konged¢mme.» 

Sa kom 12. og 13. november, og folk gikk til 
valgumene. Resultatet av valget ble at av Norges 
befolkning var 79 % for konged¢mme og 21 % for 
republikk. Telemark kunne imidlertid oppvise an
dre tall. Her var det hele 43,5 % som stemte for re
publikk. 

Hvordan gikk sa avstenmingen i Sannidal? Det 
viste seg at sannid¢lene gikk pa tvers av telemarking
ene for¢vrig. De var sogar mer kongevennlige enn 
landet som helhet. Det ble avgitt 391 stemmer for 
konged¢mme og 20 for republikk, dvs . at det bare 

var 4,9 % republikanere i bygda. Se mer om disse 
avstenmingene i «Arven» Dr. 15 (3/85). 

Etter denne folkeavstemningen kom prins Carl 
til Norge og han tok navnet Haakon VII. 

Sannidal i 1905 
Hvordan var det i 

Sannidal i 1905? Det 
var ca. 2700 innbyg
gere, som for det meste 
var smabrukere, og i alt 
172 gardsbruk. Noen fa 
var industriarbeidere 
som arbeidet pa Kam
merfoss Bruk, som star
tet 28. oktober 1889, og 
pa Vafoss Bruk, som 
startet i 1890. Ogsa 
Helle Bruk, som var i 
gang i 1905, hadde 
mange i arbeid. 

Om vinteren var det 
mange som hadde ar
beid pa isbruka i distrik
tet, for det ble pa den 
tid a ekspOltert en del is. Mange hadde arbeid i sko-

Tor Moe (1863-1919) var 
Sannidals ordf¢rer i 1905. 
Han varordf¢rerfra 1905 
til 1913 og i perioden 
1917 til 1919. 

Kammerfoss Bruk startet opp i 1889, og det var sammen med Vafos Brug en stor arbeidsplass i Sannidal i 
1905. Bildet er tat! fra vestsida av elva og viser ogsa noe av bebyggelsen i Kammeifoss. 
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gen og med t¢mmerfl¢ting pa elvene, srer
lig i Tokevassdraget ned til Kammerfoss. 

Etter at det i 1860-arene var blitt tillatt 
a drive forretning utenfor byene, ble det 
startet noen landhandlerier i Sannidal og 
pa Helle. Dette var i 1881 av Peder Gun
dersen i Vadfoss, i 1882 Vonheim land han
del i Kil av Per Humlestad, i 1885 Farsj¢ 
landhandel i Farsj¢ av Tallak Farsj¢, i 1890 
av Anton Aslaksen pa Helle, i 1894 Berg 
land handel i Kj¢lebr¢nd av Tarald Lit
angen og i 1900 av O. A. Terjesen pa Helle. 
Dette var noen av de landhandlere som 
var i drift ogsa i 1905. 

Ar¢ skole ble tatt i bruk fra nyttar 1897. Den Jikk bordkledning 
og ble malt i 1901. Skoler i Sannidal i 1905 

Landsskoleloven i 1860 fastslo at faste skoler 
skulle vrere den ordinrere skoletypeo, og omgangs
skote matte bare uontaksvis brukes. 

Srerlig i 1870-arene ble det bygd fastskoler i San
nidal, og i 1880- og 1890-arene kom flere nybygg 
til. I 1905 var det disse skolene i Sannidal: Kil sko\e, 
Farsj¢ skoie, Holtane skole, Kurd¢1 sko\e, Mo skole, 
Atangen skole (som stod i Kammerfoss fra 1870 til 
1897) og Ar¢ skole. 

Prester i Sannidal fra 1905 
Hans Antom Str¢m var sokneprest i Sannidal fra 

1891 til 1909. Etter han kom Christian Joachim 
Iogierfra 1909 til 1918. Den oeste soknepresten var 
Anders Emanuel Hedem fra 1918 til 1928. I to ar 
varThorieifFredrik 0stenstad sokneprest, til Torkell 
Arnold Tande begynte i januar 1931 og var sokne
prest helt til han sluttet 1. mars 1971. 

Sj¢veien til Krager¢ ble brukt til vare- og passasjertraJikkf¢r bilene og jernbanen kom. Her ligger «Fram» 
ved bryggaforan Tinggarden i Kil. 1 bakgrunnen ser vi isrenna fra Torsdalstjenna og ishusene som den 
gang var i bruk. 
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Helle Brug omfattet mange bygninger, og slik sa det ut ca. 1890. 

Helle Bruk 
var en av de arbeidsplasser som var i virk
somhet i 1905. Per Lia har laget en kortfattet 
historie om bruket. 

Trolig hadde man pa Helle distriktets eidste 
industrielle virksomhet, Helle Brug, en sagbruks
virksomhet med myjllebruk, som etter 350 ars 
drift ble nedlagt i 1926. Virksomheten var da 
tiIhyjrende firma Henrich Biyjrn jr. AlS, og i 
generalforsamlingen i juni 1926 ble det med 
kvalifisert flertall besluttet «a opplyjse firmaet». 
Denne beslutning ble fyjlgelig skjebnesvanger for 
ganske mange i hele Krageryj-distriktet og fyjl
gelig ogsa for det lille, gamle industrisamfunnet 
pa Helle. Helle Brug var et av firmaets mange 
virksomheter, som ble nedlagt og senere aver
tert for salg. 

Fyjrste gang Helle Saug sees nevnt, er i 1583, 
og i Lensregnskapet for Bratsberg (TeJemark) 
hadde Iensherren Erich Borckenhus (1574-1583) 

De politiske partier i 1905 
Sannida) H~yre 

Det var Per Strand og Gunnar Eklund som var de 
drivende krefter. Men noen fast organisasjon ble ikke 
dannet. De hyjyreorienterte og bondepartifolk gikk 
sammen ved kommunevalgene pa «Uavhengige 
velgeres liste». 

Sannida) Venstreforening 
ble stiftet 31. august 1894 med 50 medlemmer. 

Det var ut fra disse partier at kommunestyret i 
1905 ble valgt og det bestod av fyjlgende represen
tanter: 

«satt flere sager pa avgift», og blant dem var 
sagen pa Helle. I en rubrikk fra regnskapet hvor 
inntekt fra disse er oppfyjrt, heter det: AffHall
dur Beroefor Helle Saug hand bruger ifor he. -
Sannichedahl XX (20) dr. - Halvor Bceryjen blir 
da den fyjrste navngitte person som «bruker» 
(leier) Helle-sagen og som i ar 1583 betaler en 
«avgift til Kronen» pa 20 daler. 

Helle Brug hadde mange brukere (leiere) og 
eiere frem til 1820 da virksomheten ble overtatt 
av familieselskapet Biyjrn. Virksomheten fikk 
under deres ledeJse en rivende utvikling, og i 
slutten av 1800-tallet var det ansatt 70-80 per
soner, en ganske stor prosent av Helles befolk
ning pa 300-400 mennesker. I tilJegg til dette 
var Biyjrns isvirksomhet, med Skjyjrkjenn som 
iskilde, en stor arbeidsplass i vinterhal varet, 
som ar om annet krevde et tilsvarende antall 
personer, og i tillegg 3-5 hester med kjyjrekar. 

Det var i 1937 at O . W. Spilhaug (A/S 
Kjcettingfabrikken 0stre Aker) kjyjpte Helle 
Brug. 

Sannidal kommunestyre i 1905 
Ordfyjrer: Thor Moe. Formannskap: Ole Ellefsen, 

H . Fuglestvedt, A. Randgaard, Sv. Johnsen. 
Representanter: Joh. Nossen, Lars Torsdal, Aslak 

Lofthaug, Lars Gundersen, Otto Anevik, Ingv. O. 
Lyjnne, Jens H. Lindheim. O. Strand, Tomas F. 
Humlestad, Knut J. Myjrland, Eilert Farsjyj, Tomas 
K. Barland, O. P. Styjen, John Solberg og Peder 
Strand. 

Hva hadde kommunestyret i Sannidal a ta seg av 
i 1905? Oppfyjrelse av kommunelokale. Valg av rode
forstandere. Ettergivelse av skatt. Kretsbidrag til 
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kledning og maling av Arp skolehus. Fastsettelse av 
handelsskatt for 1905. Utgifter ved skogbrannene i 
Eidets og Barlands skoger. Budsjett for aret 1906. 

Det var ikke elektrisk kraft i Sannidal den gan
gen, men i 1906 ble det dan net er aksjeselskap, N orsk 
Elektrokemisk Aktieselskab - N .E.A. Dette selska
pets formal var a bygge en karbidfabrikk i Kragerp, 
hvor det trengtes en mengde elektrisk kraft. Selska
pet kjppte Dalsfoss, Solumfoss og Tveitereidfoss av 
AJS Kragerp Fossekompani. Arbeidet med oppfprin
gen av Dalsfoss Kraftanlegg begynte i 1906 og var 
ferdig i 1908. Nar fprst produksjon av elektrisk strpm 
var kommet til distriktet, ble det ogsa aktuelt a broke 
den pa landsbygda, og i 1912 ble Sannidal kommu
nale elverk startet. 

Sannidal Ungdomslag 
ble stiftet varen 1908. Medlemmer av det fprste sty
ret var Knut Rinde, formann, Knut Wasjp, Borghild 
NyhUS, Inga Humlestad, Halvor Menstad, Lovise 
Lofthaug og Knut Eikehaug, sekretrer. Arbeidet med 
eget hus ble straks tatt opp, og 5. desember 1915 ble 
«Gimle» innviet. Formann det aret var lens Tyvand. 

Lindheinl skole 

Herred
styret be
vii get 1 

1909 kr. 
3400 til 
bygging av 
skole 1 

Lindheim 
krets. I 
1913 ble Lindheim skale var i brukfra 1909 til 

det bevil - 1961. 

get kr. 398 til bordkledning og maling. Skolen var i 

brok til 1961. 


Bilene kommer 
I 1909 kom den fprste ordinrere bilrote i gang 

her i distriktet, fra Kragerp til Tprdai. Noen fa pri
vatbiler ble det etter hvert, men det var liten trafikk 
av bil etter veiene. I 1910 var det kun 215 biler i 
hele Norge. 

Den f0rste verdenskrig fra 1914 til 1918 
ble utkjempet mellom Tyskland, 0sterrike
Ungarn, Bulgaria og Tyrkia pa den ene siden og 
Frankrike, Russland, Storbritannia, ltalia og USA 
og deres forbundsfeller pa den andre siden. Norge 
var den gangen npytralt og ble ikke berprt av 
direkte krigshandlinger. De eneste som kom i 

krigssituasjoner, var sjpfolka som seilte i uten
riksfart. De kunne bli utsatt for torpederinger. Her 
i Sannidal var det heist rasjonering pa enkelte 
importvarer som skapte problemer, bi. a. mangel 
pa parafin. 

Bildet viser en del av de sannidpler som var 
pa npytralitetsvakt i 1914. 
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Slik sa Hellesund Kassefabrikk ut ca. 1926. 

Hellesund Kassefabrikk 
ble startet i 1916 av Lars]¢rgensen, og Per 
Lia har disse opplysningene om virksomheten. 

Det var i 1916 at Lars ]jiSrgensen (1879-1962) 
etablerte sin virksomhet i HeUesund, og Hel1esund 
Kassefabrikk var oppstatt. Lars hadde i likhet med 
mange ungdommer pa Helle ogsa jobbet pa Helle 
Brug, fjiSrst som saggutt og sen ere som vikarier
ende sag- og hjiSvelmester. For en intelligent og 
ambisijiSs ung mann er det ikke utenkelig at han 
hadde «drjiSmmer» om a starte sin egen virksomhet 
og da trolig kunne foreta mange produksjons
messige forbedringer i sitt sagbruk. 

I 1916 var det ingen eI.-kraft til HeIle/Skarbo, 
og for driften av maskinelt utstyr ble benyttet en 
stjiSrre dieselmotor, pa folkemunne kalt «kule
tenner». Det var imidlertid allerede i 1920 at 
Kassefabrikken og befolkningen pa Helle/Skarbo 
fikk glede av elektrisk kraft. 

Hellesund Kassefabrikk utviklet seg positivt 
fra ar til ar, og 10 ar sen ere (1926) var det et tids
messig sagbruk og hjiSvleri, der fiskekasser og kas
sebord (stav) forsatt var av vesentlig betydning, i 
den forstand at man her benyttet sakalt «mindre
verdig trevirke». Arlig ble det pa den tid produsert 
ca. 300.000 kasser, levert til fiskeriindustrien 
langs hele SjiSr- og Vestlandet opp til Haugesund. 
Av transportmessige hensyn var en stor del av 
kassene en f1atpakket enhet, som fiskerne selv 
kunne spikre sammen. - ]jiSrgensen var trolig med 
dette en pioner med sitt «f1atpakke-produkt». 
Kassefabrikken hadde da ansatt 15-20 mann, hvil

ket var for JjiSrgensen, en «venstre-radikaler» og en
gasjert samfunnsborger, av stor betydning. 

Kasseproduksjonen ble etter hvert beskjeden i 
forhold til produksjon av skur og hjiSvellast, og virk
somheten fikk navnet «Hellesund sag- og hjiSvleri» . 
Pa 1930-tallet kjjiSpte ]jiSrgensen firma BijiSns gamIe 
trelastutsalg i KragerjiS, og etter hvert utviklet det 
hele seg til en bygningsartikkelforretning. 

Arbeidsstyrken i 1950-arene varierte mellom 40 
og 50 mann, og 6-8.000 kbm . tjiSmmer ble skaret pa 
sirkelen. Det var ogsa da bygget to «tjiSrkehus» med 
varmluftsvifter, som da jiSkte hjiSvlerikapasiteten 
ganske vesentlig. Hele fabrikkanlegget hadde en 
overbygget grunnflate pa ca. 3.000 kvm. og hadde 
installert 30 forskjellige produksjonsmaskiner, 
hvoriblant to spikermaskiner (for kasseproduksjon) 
samt en automatisk file-og slipemaskin. 

Etter ]jiSrgensens bortgang i 1962 overtok hans 
to brorsjiSnner, Odd og ]jiSrgen HeibjiS, Hellesund og 
dens virksomhet. 

Det var i slutten av 1970-arene at Norsk Elek
trokemisk AlS overtok 50% av aksjene i Helle
sund Sag- og HjiSvleri AlS, og senere hele virksom
heten. Det ble da foretatt en del innvesteringer, bl. 
a. ny svenskprodusert «minisag» samt f1ere andre 
rasjonelle tiltak. Selskapet fikk imidlertid ikke det 
«utbytte» man hadde forventet, og virksomheten ble 
solgt. 

Hellesund Sag- og HjiSvleri AlS ble i 1985 solgt 
til Fossen Trelast ved Einar Johnsen, som da i noen 
ar fortsatte med sporadisk produksjon. I dag foregar 
ingen produksjon , men det er blitt et lager/utsalg for 
trelastmaterialer og bygningsartikler. 
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sty ret var: Mads Braten, for
mann, J0rgen Brynemo 
nestformann, Oscar 
Fortvedt, kasserer, John 
Aab0e og Lars Nordli styre
medlernmer. Klubben arran
gerte sitt f0rste renn 
Rindebakken 14. februar 
1915. Men arbeidet med 
Vast01bakken var igang, og 
det f0rste skirennet der ble 
holdt 11. januar 1916. Se
nere ble navnet pa Skiklub
ben endret til Sannidal 
ldrettslag.

Sannidal Skiklubb hadde sitt f¢rste skirenn i Rindebakken 14. februar 1915. 

Telefonen blir vanligere 
Etter at den f0rste telefon kom til Kil 00' Sanni

. b 

dal I 1884, ble det snart flere linjer og sentraler i 
bygda, og i 1927 var det fire sentraler. Det var Dals
foss, Helle, Kil og Ar0. 

Telefon fra 1: 1882, 2: 1909,3: 1965. 

Sannidal Skytterlag 
Det hadde i flere ar fra 1880-arene vrert organi

serte skytterIag i Sannidal og Kj0lebr0nd, men de 
var blitt Opp10St. Den 3. juni 1912 ble det stiftet et 
nytt Sannidal Skytterlag med Knut Eikehaug som for
mann og med 52 medlemmer. Laget var tilknyttet 
Aust-Agder skyttersamlag. I 1915 ble John Aab0e 
samlagsmester. Laget var i virksomhet til 1925 med 
J0rgen Tyvand som siste formann . 

Sannidal Idrettslag 
Den 28. januar 1915 ble Sannidal Skiklubb stif

tet i spiserommet pa Kammerfoss Bruk. Det f0rste 
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I arene som fulgte drev 
den nystartede skiklubb me

get godt. Senteret for klubbens virksomhet var 
Kammerfoss Bruk. Bedriften bidro med materialer 
ved bygging av Vast0lbakken, og arbeidere fikk lov 
til a ta seg fri med full 10nn for a arbeide i bakken. 
Sa «sponsorvirksomheten» foregikk altsa f0r 1920
arene. Og bade hoppere og langrennsl0pere gjorde 
det skarpt ved egne arrangementer og deltakelse j 

andre klubbers renn . 
Hopprenn var svrert populrert den gangen, og det 

nevnes i avisreferater at tilskuertallet var oppe i over 
ett tusen ved renn i Vast0lbakken. 

(Mer om Sannidal ldrettslag senere). 

Sannidal kommunestyre 1914-1916 
Ordf0rer: Torstein 

Nyhus. Fonnannskap: Knut 
Torsdal, Thor Moe, Knut 
M0rland og Eilert Farsj0. 

Representanter: Jens H. 
Lindheim, O. Tveitereid, 
lsak K. Vasj0, J0rgen 
Brekke, O. P. Holtane, 
Finbo Humlestad, Anund 
S0ndb0, Gunnar Kristian
sen, O. Strand, Knut Tveit, 

Thorstein Nyhus, ordAlf H. Larsen, John Sol
f¢rer i Sannidal fraberg, Peder Gade, Ole 
1914 til 1916.Brent0Y og Eliot Schulze. 

Sannidal Sanitetsforening 
ble stiftet 29. august 1915. Den f0rste fonnann var 
sogneprest lngier, og i styret var Anna Christoffer
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Jernbanen 

bygges 


Etter mange ar 

med planer og for

skjellige forslag til 

trasevalg ble det i 

1920 pabegynt an

leggsarbeid for et si

despor av S0rlands

banen ned til Kra

ger0. Dette anlegget 

skaffet arbeid til 

mange, ogsa sanni

d0ler. Datidens ar

beidsredskaper be

stod for det meste av 

minebor, feisel, 

slegge, spett, pigg

hakke, krafse, trau og 

trillebar. Og sa hadde 

de dynamitten. 


I 10pet av 7 ar ble Krager0-banen ferdig 
til bruk. Den 1. desember 1927 fant den h0Y
tidelige apningen sted. Pa Sannidal stasjon 
ble kong Haakon og kronprins Olav med 

sen, Maren Fuglestvedt og 
Synn¢ve Nossen . Den f¢r
ste oppgaven foreningen 
gikk inn for, var a skaffe 
Sannidal en fuUt utdannet 
sykepleierske. S¢ster Lina, 
Helene Langmo, ble utdan
net og tiltradte som syke
pleierske varen 1921. 

S¢ster Lina, Helene Langmo. 

Arbeiderdemokratene 
(Radikale folkeparti) 

Disse samlet fra 1920-arene og utover mange 
stemmer i Sannidal. En av lederne var Alf H. Lar
sen. Han var ordf¢rer i to perioder. 

Sannidal Arbeiderparti 
ble stiftet i 1922, men ble etter en tid oppl¢st. Et 
nytt fors¢k ble gjort i 1933, men dette ble ogsa mis-

Et arbeidslag ved Vadfoss-tunnelen i 1925. I f¢rste rekke fra venstre. bak 
hesten: Olaves Gustavsen. Olaf Wiik. ukjent. ala Thors. ukjent, ? Wiik. I 
annen rekke fra venstre: Knut R¢nningen. EileJ1 Rinde og Karl Nilsson. 

f0lge tatt imot av ordf0rer Alf H. Larsen, 
som 0nsket Hans Kongelige H0yhet vel
kommen til Sannidal, og skolebarna sang 
konge-sangen. Etter dette dro hele f0lget vi
dere til Krager0. 

lykket. 14.juli 1945 stiftet redakt¢r Paul Bentsen pa 
nytt et Arbeiderparti, og f¢rste formann var Ar
thur Kielland. Partiet hadde ordf¢reren i flere perio
der. 

Sannidal kommune
styre 1920-1922 

Ordf¢rer Eilert Farsj¢. 
Formannskap: Alf H. Larsen, 
Erling M¢rland, Th. Nyhus 
og J¢rgen Nilsen. Represen
tanter: Jens H. Lindheim, To
mas T. Farsj¢,Aslak Loft
haug, O. Tveitereid, J¢rgen 
Brekke, Ole Ellefsen, Nils 
Haugholt, Elling Vasj¢, 
Anund S¢ndb¢, Ths. John
sen, Gunnar Kristiansen, 
Abraham Johnsen, Jacob 
S¢ndb¢, Halvor Braten og 
Ole Bomann. 

Eilert Farsj¢ varordf¢
rer i Sannidal i perio
dene fra 1920 til 1922 
og fra 1929 til 1937. 
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Et 11)1oto av AlS Kjeettingjabrikens lokaler pa Helle tatt i 1980-arene. 

AlS Kjrettingfabriken 
kj¢pte gam Ie Helle Bruk i 1937. En kort orientering 
av Per Lia. 

Som nevnt ble den gamle sagbruksvirksomheten 
nedlagt i 1926, og ganske mange av den lokale be
folkning vandret rundt j de vanskelige 30-arene og 
hapet pa at det igjen ville bli «aktivitet» pa Bruket. 

Det var ikke t¢mmerstokker, men stiilet som 
skulle bearbeides og kjetting produseres, da A/S 
Kjrettingfabriken ble etablert pa Helle. Trolig har 
den tilh¢rende «vannrettighet» og mulig kraftproduk
sjon vrert av vesentlig interesse for Spilhaugs kj¢p. 

Anleggsarbeid for det nye fabrikkanlegget startet 
i 1938. Dette skjedde pa de gamle ishustomter og 
med r¢rgata til kraftstasjon lagt i den gamle traseen 
for isrenna fra Skj¢rkjenn til ishusene nede ved Helle
fjorden. 

Det f¢rste produksjonsutstyret ble overf¢rt fra den 
gamle fabrikken i Oslo varen 1940, og all prod uk
sjon foregikk da pa Helle, hvor hovedkontoret la. 
H¢sten 1940 var pr¢veproduksjon av kjetting pa Helle 
i gang. 

Helt fra NS Kjrettingfabrikens opprettelse i 1909 
har bedriften konstruert og bygget st¢rstedelen av sitt 
produksjonsutstyr selv. Maskinutstyr er ogsa ek
sportert til nyetablerte eller igangvrerende kjetting
produsenter i Brasil , Canada, England, Finland, In
dia, Sverige og USA. 

Denne «X-broddkjetting» som ble konstruert og 
produsert pa Helle, er patentert over hele verden. 

NS Kjrettingfabrikens Hovedprodukter er h¢y
faste kjettinger og utstyr for l¢fting og transport
formal i industrien, sj¢fart og anlegg, alt dette i hen
hold til internasjonale standardspesifikasjoner. 

NS Kjrettingfabrikens etablering og mangea
rige utvikling har for lokalsamfunnet pa Helle vrert 
av uvurderlig betydning. Fabrikken hadde i mange 
ar mer enn 100 ansatte, og det tekniske mangfold 
har f¢lgelig vrert med pa a prege utviklingen. 

Det var N¢sted Kjetting NS i MandaI som i 2001 
kj¢pte og overtok NS Kjrettingfabrikens maskin
park pa Helle, som i alt vesentlig na er flyttet til et 
innkj¢pt fabrikkbygg pa Fikkjebakke. 

Arbeid med flytting var i gang h¢sten 2003 og 
skal vrere avsluttet 1. juli 2006. For lokalsamfunnet 
pa Helle er dette sterkt a beklage. 
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Sannidal kommunestyre 1923-1925 
Ordf0rer: Alf H. Lar

sen. Formannskap: Anund 
S0ndb0, Eilert Farsj0, Er
ling M0rland og J0rgen 
Nilsen. 

Representanter: Tomas 
T. Farsj0, Knut Vasj0, O. 
Tveitereid, Halvor Lind
heim, Ths. Johnsen, Knut 
Eikehaug, Jakob S0ndb0, 
Abraham Johnsen, Gunnar 
Kristiansen, Ole J. L0nne
r0d, Mads Braten, Ole O. 
Liane, Andreas Larsen, 
Nils E . L0nne og Jakob 
Eikenes. 

Hull skole 
ble bygd i 1924-25. For tomta og lekeplassen ble 
det betalt kr. 80. For bygningen matte Sannidal kom
mune ut med kr. 3200, og fylkesbidraget kom opp i 
kr. 4800. 

Skolen hadde 10 elever. Den ble nedlagt i 1938. 

AlfH. Larsen varord
f¢rer i Sannidal i pe
rioden fra 1923 til 
1928. 

Hull skole var i bruk bare fra 1925 til 1938. 

Radioen kommer 
I slutten av 1920-arene ble det gjort noen pr0ve

sendinger med radio i Norge. De f0rste apparatene 
var de sakalte krystall-apparatene hvor det ble brukt 
0reklokker, der bare en eller to kunne lytte samtidig. 
Det var den gang flere 10kale stasjoner som hadde 
sendinger. I 1933 ble Norsk Rikskringkasting 
(NRK) opprettet, og de hadde monopol pa all 
kringkastingsvirksomhet i Norge. De f0rste vanlige 
radioene med innebygde h0yttalere kom ca. 1935 
og ble kalt for «folkemottakere». 

Private biler 
Det var i 1930 registrert ca. 42000 biler i hele 

landet, og noen av disse var ogsa i Sannidal. 

En personbil pa Mo f¢rst i J930-arene. J bilen sitter fra 
venstre Jacob Moe. Kristoffer Nilsen. Agnes L¢nne og 
Sigurd Nilsen. 

Sannidal Bondeparti 
ble stiftet omkring 1930. Det var Erling M0rland som 
var den drivende kraft, og han sto som formann i 
mange ar. 

Helle Idrettslag 
ble stiftet i 1933. Den f0rste fonnannen var Hans 
Schulze. Laget hadde den gang god tilslutning med 
over 50 medlemmer. Og det ble vesentlig satset pa 
friidrett og skisport. (Mer om Helle Idrettslag se
nere.) 

Forskjellige bedrifter i Sannidal 
Det var mange som drev egen virksomhet i 1920

og 1930-arene. I 1920 startet Wilhelm Olsen Furu
heim skiverksted og bigard. 11924 begynte Gunnar 
R0nning og Gunnar L0nne Sannidal sagbruk. 

I 1925 startet Eilev Aakre Ar0svingen smie og 
reparasjonsverksted. Olav St0yl begynte med m0
belfabrikk i 1931 i Kil, men flyttet til R0nningbakken 
i 1934. 

Sigurd Eriksen fra Ris0r startet i 1930-arene med 
et garveri i Kil, men flyttet siden til Sluppan og ut
videt med pelsdyrgard og minkfann. 11932 begynte 
Theodor Wehus sal maker- og skomakerverksted i 
Kil. Karl og Ingvald Svendsen hadde ogsa skomaker
verksted i Kil. 

Sannidal bilverksted ble startet i 1934 av Gunnar 
R0nning. Samme ar startet Tellef Wasj0 Kil Sag. 
Ogsa sandtaket ved Mo og Eikehaug ble satt i gang 
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av Jens Lofthaug det aret, og i 1937 begynte Johan 
Haugom med sandtak ved 0vreb0. 

Mo sementst0peri ble startet av Per Moe i 1937. 
Senere overtok Abraham Moe, og til sist var det Ja
cob Moe som drev st0periet, som produserte tak
stein. I 1938 startet Sofus Kristiansen Vadfoss 
sykkelreparasjonsverksted, og i Kil satte Ths. Aas
land i gang Kil trevarefabrikk, som produserte d0
rer og vinduer. 

Oddvar L0nner0d startet i 1941 skredderverksted. 
Det ble sydd utelukkende pa bestilling. Tre kvinner 
og to menn arbeidet ved bedriften. Fossen kasse
fabrikk ble pabegynt i 1944 av Einar Johnsen . 

Etter 1945 startet Hakon Myhre et m0belverksted 
pa Siuppan. Han fabrikkerte srerlig kj0kkeninn 
redninger. I 1946 startet Aslak Eikehaug Sannidal 
sementst0peri . Det begynte med produksjon av tak
stein, men gikk senere over til a lage bygnings 
blokker. I 1947 ble Tellus fabrikker startet av Tho
mas R0nning sammen med Leif R0nning og A. 
Maute. Den produserte barne- og damekonfeksjon. 
30-40 darner var i arbeid ved fabrikken. 

Sannidal kommunestyre 1938-1940 

Ordf0rer: T. A. Tande. 
Formannskap: Erling 
M0rland, Jakob Eikenes, 
J0rgen Brynemo og Ha
rald H0iesen. 

Representanter: Ole 
Thorsen, Andreas Aatan
gen, Nils Haugholt, Nils 
Bakken, Kristian Bak
ken, Sverre Aspeflaten, 
Abraham Johnsen, Abra
ham Auraen, Jens 
Langmo, Jakob Brekka, TorkellA. Tande varord

Knut Vasj0, Knut Eike J¢rer i Sannidal jra 1938 


haug, Tellef Wast01, til 1945. 


Finbo Humlestad og Ole 

Tveitereid. 


Den annen verdenskrig 
1. september 1939 gikk tyskerne til angrep pa 

Polen, noe som f0rte til at England og Frankrike er
klrerte Tyskland krig. Mange trodde at Norge skulle 
kunne vrere n0ytrale ogsa denne gangen, men 9. 
april 1940 gikk Tyskland til angrep pa Norge. Den 
videre historien med tiden 1940-45 i Sannidal er vel 
kjent for de fleste, og er tidligere omtalt i «Arven» 
og i Torkell Tandes hefte «San nidal i krigsarene 
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Narske militcere hadde beredskaps¢velser i 1939. Her ser 
vi at de har gjart en stapp pa Tangen i Sannidal. 

1940 til 1945». Vi har fra to av yare lesere fatt noe 
stoff som vi her gjengir. 

Sannidal Historielag 
ble stiftet 20. august 1942 pa Kil skole. Det f0rste 
styret besto av Kristen Lindheim, Per A. Nresland 
og T. A. Tande. Tomt til et bygdetun ble gitt i et gave
brev fra Stina og Thomas Wast01 3. juni 1949. Den 
f0rste bygningen (Kvernhuset fra Seterskauen) ble 
gitt ved gavebrev fra Olette Svendsen Heimdal 
samme ar. I dag er det 8 gamle hus pa Bygdetunet, 
og Historielaget har rundt 440 medlemmer. 

Minner fra sommeren 1944 
av Sverre Barland 

Kj0lebr0nd var vel sapass avsides at vi hadde ikke 
sa mye daglig kontakt med tyskerne og krigens hen
delser. Men enkelte ganger kom det ogsa her til skarpe 
konfrontasjoner. Noe av dette skal jeg gjengi her. 

Min eldste bror, Einar, fikk tatt artium pa varen 
1944, og umiddelbart etter eksamen var tyskerne ute 
og skulle ha tak i han. Sammen med br0drene Arne 
og Harald Nyhus r0mte han pa skauen og bodde som
meren og h0sten i ei kn0ttlita hytte bortgj0mt i End
lausdalen. 

Nar Einar kom heim en tur for a hente mat o. t, 
matte aUtid min bror, Hakon, eller jeg springe ned 
pa Kirkehaugen, hvor vi kunne se bortover veien, og 
sa springe heim og varsle hvis noen kom. 

(Det f01gende har min bror Kare fortalt). 
En dag kommer det en tysk tropp pa 8-10 solda

ter og en nazikjentmann. Einar var ikke heime, men 
de m0ter far - Jens - ute i tunet og sp0r etter Einar. 
Far var bare avvisende og sier at han er ikke heime. 
Etter hvert blir de mer truende, og nazimannen sier 
til far at «far vi ikke tak i han, sa far vi ta deg». Da 
gar far inn pa han og sier: «Si meg, har du h0rt histo
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rien om smeden og bakeren?» Da blir han tydelig 
flau, og litt etterpa drar de sin vei. (Sa langt Kare). 

Noen dager seinere kommer de igjen, ogsa na med 
nazikjentmann. Denne gangen sitter Hakon og jeg 
inne ved kj0kkenbordet, og mor holder pa borte ved 
komfyren . Mor ser hvem som kommer, og far er ikke 
heime. Hun t0rker av nevene pa forkleet, og stram 
og brysk gar hun ut og bort mot den tyske lederen. 
Det blir et kort ordskifte med denne og nazimannen. 
Sa ser vi hun knytter nevene og gar mot tyskeren og 
skjeller han ut pa beste norsk. Han rygger bakover 
og hun f0lger pa. Til slutt star han med ryggen mot 
et av de store 10nnetrrerne, og mor star foran med 
knyttenevene. Sa snur hun seg og gar inn og fortset
ter arbeidet ved komfyren. Litt etter forsvinner tys
kerne, og na kom de ikke mer tilbake. 

Jeg har i ettertid tenkt pa at hvis det hadde vrert 
en mann som hadde gatt fram og skjelt de ut pa denne 
maten, sa hadde de nok bare skutt han rett med. Men 

tross alt sa torde de vel ikke vise slik brutalitet nar 
det var en mor som forsvarte en av sine. 

Sverre Barland. 

Minner fra mai 19.45 
av Johan Tande: 

Radioreparasjon 
Under krigen matte radioapparatene innleveres, 

og i Sannidal ble de innsamlet og levert i Kommune
husets 2. etasje. Vi leverte et apparat, men hadde ett 
som sa ble plassert i stallen under hestekrybben og 
med kobling til det elektriske for a sikre tilgang pa 
nyheter. Det fungerte fint, og hver kveld satt vi med 
stalld0ren last innenfra for at Londonnyhetene kunne 
mottas uten overraskelser. 

Gutter til konfirmasjon i 1944. I f¢rste rekke fra venstre: Kjell Holt, Olav Hovet, Halfdan 
Kielland Tellefsen, Erik A us land, Finn Knutsen Londalen, Isak Waasj¢, Sigurd Nesland, Frank Berthel
sen, @yvind Pedersen, Per St¢en og Bjarne Sundb¢. Bakfra venstre: Aslak Lofthaug, Kare Saga, Trygve 
Holt, Gunnart Thorsen, Eilert Asen. Tre av guttene var ikke til stede da bildet ble taft. Det var: Abraham 
Lindheim, Lars Uberg og Asbj¢rn Thorsen . Bildet er tatt av T. A. Tande. Et bilde av jentene kommer 
siden. 
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Da sa freden kom, fikk vi tilbake det innleverte 
radioapparat, men av en eller annen grunn var det 
behov for reparasjon. 

Pa Tangen var det under krigen bygget to brak
ker og installert teknisk forsterkerutstyr til tele
opplegget. Som leder dette utstyr var det en S2lsterri
ker med navn Karl Kotzha, som hadde vrert ansatt i 
Televerket i Wi en og skulle kunne lS2lse tekniske pro
blemer, trodde vi. 

Han ble spurt av min far om assistanse, og han 
kom med en liten verktS2lykasse og loddebolt. Han 
satte i gang reparasjon av radioen i stuen, og det gikk 
ikke bedre enn at han fikk solid stS2lt. Han rykket til 
og serverte en solid serie med saftige gloser. Sa sa 
han opp pa min far og ba om unnskyldning hvoret
ter han pa tysk umiddelbart etterpa serverte en til
svarende serie bannord. Da sa han igjen opp pa min 
far som lattermild hadde hS2lrt pa, og sa sa han bekla
gende: «Na kan jeg ikke flere sprog!» 

Radioen ble ihvertfall reparert. 

Trekkspill-handel 
Den samme S2lsterriker som reparerte radioen, 

hadde privat pa brakka et lite, rS2ldt trekkspill av fa
brikat «Hohner», som han kunne spille pa. Han sa til 
meg at han ville selge dette trekkspill da han snart 
etter krigen skulle returnere til Wien. 

Han ville selge trekkspillet for 10 egg og en flaske 
brennevin. Forklaringen var at eggene skul1e vrere 
bid rag til noe darlig kosthold de siste dagene, og bren
nevinet skulle han trS2lste seg med da han syntes det 
var leit a dra fra Tangen hvor han egentlig hadde 
hatt det sa bra under krigen. 

Jeg matte da si at selv om jeg var umusikalsk, sa 
sku lie jeg gjerne kjS2lpe trekkspillet. Karl kom da til 
at nar det var problemer for meg a skaffe en flaske 
brennevin, sa ville han, siden vi var «alte Kamera
den», nS2lye seg med 112 flaske brennevin. 

Jeg forsS2lkte a overbevise han om at brennevin 
var det umulig for sS2lnn til presten a skaffe han, men 
at jeg kunne S2lke eggtilbudet til 20 stk. 

Vi ble enige om at jeg neste dag skulle komme 
ned til Tangen med de avtalte 20 egg. 

Da jeg neste dag troppet opp med min kurv med 
20 egg, traff jeg en Kotzha i sterk bakrus, og han 
hadde ikke lenger sitt sorte Brylkremglatte har i or
den. Med graten i hal sen omfavnet han meg, og sa 
at han i gar kveld hadde skilt seg av med trekkspillet 
da han var blitt oPpsS2lkt av en sannidS2l1 med brenne
Yin og ingen egg. Sammen hadde sa han og denne 
gubbe drukket opp flasken! Han bekJaget i hS2lye to
ner at han hadde oppfS2lrt seg sa dumt og ba om unn
skyldning. 
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Jeg ble meget skuffet, og sa at han ikke fikk et 
eneste egg nar han hadde oppfS2lrt seg slik. 

Jeg var lenge etterpa sur pa den sannidS2l1 som jo 
Kotzha hadde navngitt, men det fS2lrte jo ikke til at 
trekkspillet ble mitt. Min surhet gikk da ut pa at nar 
jeg traff han, sa hilste jeg ikke pa han. Vel, slik kan 
det ga nar en prestesS2lnn skal handle og varene skal 
vrere egg og brennevin! Johan Tande. 

Maidagene 1945 
Fra T. A. Tandes bok «San nidal i krigsarene 1940 

til 1945» tar vi dette utsnittet: «Ingen glemmer vel 
maidagene 1945. Det var solrike vardager, aldri har 
fargene i det norske flagget vitnet sa sterkt om hva 
vi vant: frihet, likhet, brorskap. OppgjS2lrets dag gikk 
talig i Sannidal. En lrerer som ikke vaget a ga ut av 
Lrerersambandet, matte sta for retten. Han kom et
ter en tid igjen inn i skolearbeidet. Et par unge gut
ter lot seg lokke til tjeneste i Regiment Nordland pa 
0stfronten. De kom fra det med livet, og fant seg en 
plass i arbeidslivet. KretsfS2lreren som bodde i Kra
gerS2l, matte sta til rette for sine saker ved retten i 
Skien. Han hadde nok, ifS2llge avisreferat fra saken, 
overdrevne forestillinger om prestens rolle i Sanni
dal. Det var i bygda en kompakt motstand mot 
«den nye tid» som en kunne rekne med.» 

Kristelig Folkeparti 
ble stiftet i 1945 etter forslag fra Jens Skarvang. 
FS2lrste formann var Per Sveinungsen. Partiet stilte 
egen liste ved kommunevalget i 1945 og fikk inn 
fern representanter. 

Sannidal kommunestyre 1946-1947 
OrdfS2lrer: Eigil Liane. 

Formannskap: Fridtjof 
ThorbjS2lrnsen, Lars HS2lie
sen, Jens Skarvang og 
Enok Nordli. 

Representanter: Arthur 
Kielland, Tor SS2lrdalen, 
Arne Therkelsen, Anders 
Hegland, Nils Solum, JS2lr
gen SnS2las, Ole Eikeland, 
Erling MS2lrland, Gunvald 
Braaten, Erling Moe, Nils 
Bakken, Sverre Aspe
flaten, Andreas Aatangen, Eigil Liane var ordf¢rer 
Torkell Arnold Tande og i Sannidal fra 1946 til 
Hartvik Gundersen. 1957. 
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Syv «Sannid~ler» som aile har vrert nled i krigen 

let utklipp fra «Kragerf,l Blad» i 1945 fant 
vi dette bildet med ff,llgende tekst: 

«Disse syv guttene som aIle deltok i krigen 
og som kom hjem uten en skramme, er fra 
Orrock i USA. Deres mor er Margrethe 

Landhandlerier i Sannidal i 1945 
Det var mange butikker i Sannidal og pa Heile 

den gang. Vi nevner de her i alfabetisk rekkef!2!lge: 
Anton Aslaksen A/S Landhandel, Heile, drevet 

av Harald Aslaksen. 
Berg Landhandel i Kj!2!lebr!2!nd, drevet av Tho

mas Johnsen. 
Farsj!2! Landhandel, drevet av Trygve Farsj!2!. 
Gjcerbo Landhandel, Gjerdemyra, drevet av Elise 

Fossen. 
Haugtun Landhandel, Tangen, drevet av Anna 

Nilsen. 
Kr. L!2!vstad Landhandel, Gofjeld, drevet av Kr. 

L!2!vstad. 
L. E . Grimsrud Landhandel, Kammerfoss, dre

vet av Lars Grimsrud. 
Menstad Landhandel i Kil, bestyrt av Kare Kris

tiansen . 

H\i'>iesen fra Sannidal, datter til veivokter H\i'>ie 
Haraldsen og S\i'>ster til Lars H\i'>iesen. Pii bildet 
sees i f\i'>rste rekke William, Albert Hanson (fa
ren) og Harold, og i annen rekke Elmer, Myron, 
Lawrence, Morris og Clarence. 

O. A. Terjesen Landhandel, Helle, drevet av 
Trygve Terjesen. 

O. T. L!2!vstad Landhandel, Helle, drevet av Ole 
L!2!vstad. 

P. K. Gundersen Landhandel , Vadfoss, drevet av 
Petra Gundersen. 

R!2!nning Landhandel, Vadfoss, drevet av Thomas 
R!2!nning. 

Sannidal Landhandleri, drevet av Leif R!2!nning. 
Sannidal Samvirkelag, bestyrt av Arvid Husan. 
Tangen Landhandel, drevet av Sveinung Svei

nungsen. 
Vafoss Samvirkelag, bestyrt av Ivar Norb!2!. 
Vonheim Landhandel i Kil, drevet av Konrad 

Braaten. 
Aar!2! Landhandel, drevet av Johanne Hegland. 
Ar!2!svingen Landhandel og kaf6, drevet av Ra

kel Braten. 
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Hvalfangst i Antarktis 

Like etter 1900 begynte nordmenn adrive med 

hvaJfangst i Antarktis, fra Jandstasjoner og store, 
fly ten de kokerier. Det var mange fra Sannidal 
som deltok i dette arbeidet. Her gjengir vi et brev 
som Olaf Rinde i 1947 skrev til sine s(Snner. Han 
var da om bord i kokeriet «Kosmos III» 

Kosmos lJI29/11-47. 

Til Aslak, Tor, Per og Knut! 

Sender nogen ord til dere gutter, sa dere kan fa 
h¢re hvordan Far har det. leg har det bare bra. Baten 
som jeg er pa er veldig stor, og vi er mange mann 
her. Over 300. Har nu reist pa havet i snart 3 uker. 
Somme dager kan vi m¢te en anden bat, men i de 
siste dager sa har vi ikke sett nogen ting. Ser bare 
havet rundt om sa langt en kan se. 

Vi var indom en by som het Las Palmas. Den 
ligger pa Kanari¢eme, utenfor Afrika. - Dere far se 
etter pa kartet om dere kan finde den. Der var det sa 
varrnt som pa det varmeste om sommeren hjemrne. 
Palmetner, bananer og apelsiner grodde det der. De 
menneskene som bor der, er opprindelig fra Spanien, 
og snakker spansk. Et sprog som ikke vi kan forsta. 

Nu holder vi pa a seile nedover langs Afrika, 
men er sa langt ute at vi ikke kan se land. Den neste 
plassen vi skal indom, heter Walvis Bay, men der 
kan vi ikke komme i land. Skal bare hente hvalbat
ene der. Det er de sma baterne som skyter hvalen. 

Derifra blir vi 10-]] bater i f¢lge nedover til det sted 
vi skal fange hvalen. Og vi regner med at om 12-13 
dager vii vi v~re der nede, men der nede er det kal
dere. Der ligger isen og driver i sj¢en, og somrne 
tider kan vi se store isfjeld. Det er dog allikevel ikke 
sa kaldt der som det er hjemme om vinteren. 

1a, her er aldrig stille pa en sa stor bat, og sa mange 
mann som det er her. Her er en mengde mennesker i 
arbeide over alt. Det er sa mange ting som rna gj¢res 
i stand til fisket begynner, sa ingen gar ledige. 

Dere kan tro her er stort kj¢kken og spisesal her. 
Men vi far god mat. Det eneste vi ikke far er melk, 
vi far isteden havresuppe hver morgen. Vi har ogsa 
griser med os, ialt 54 stykker, og de ser ut til a trives 
bra pa sj¢en. 

la, dere kan tro jeg er spent pa a fa vite hvordan 
dere har det nu, og jeg stunner til a fa brev fra Mor. 
Men dere rna endelig huske pa a v~re snilde, og det 
haper jeg dere er. Det skal bli morro a treffe dere 
igjen til varen, og jeg er sikker pa dere er blit store. 
Knut springer nok omkring da. Husk endelig pa a 
hjelpe Mor sa godt dere kan, sa det ikke blir for tungt 
for hende. Sa far dere v~re flinke med leksene, og 
gj¢re det sa godt dere kan der ogsa. 

Vi har hatt pent v~r hele tiden. Det kan nok blase 
litt sommetider, og i en pram vilde det nok ikke v~rt 
godt agreie seg, men nar baten er sa stor, merker en 
ikke noget til sj¢en. 

Nar dere nu far dette brevet, sa er det nok ski
f¢re, og dere er til og renner, men dere far passe dere, 
at det ikke gar galt. Det er jo fort a brekke beina, sa 

pass dere. Sa haper jeg dere far 
det gilt julaften og i julen. Da kan 
dere tro jeg gjerne vilde v~rt 
hjemme og gatt rundt juletr~et 
igjen. lulenissen kommer vel i ar 
ogsa, og jeg haper dere far mye 
rart. Kanskje han har med seg en 
ting fra Far selv om jeg er langt 
ute pa sj¢en? Det er nok ikke godt 
a forsta skriften, jeg sitter i k¢ya 
(senga) og skriver, og da blir det 
utydelig. 

Sa far jeg slutte for denne 
gang. Ha det rigtig bra. En rigtig 
god lui og Nyt ar. Hj~rtelig hil
sen til dere aile sammen. 

Bilde fra kokeriet. Olaf Rinde er nr. tre fra h¢yre. Hilsenfra Far. 
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Her avslutter vi f¢rste del av de aktiviteter ler historier som burde ha kommet med, viI 

og hendelser som har vrert i Sannidal i tida vi gjerne h¢re fra dere og ta det med i neste 

1905 til 2005. Det er sikkert mange begiven nr. av «Arven». Det er tenkt ferdig til ca. 1. 

heter og aktiviteter som vi ikke har fatt med. desember i ar, sa ikke vent for lenge. 
Er det noen av yare lesere som har bilder el- Vi er glad for aIle henvendelser. 

S ipsf0rer Stian 

Pe ersen 

Stian Pedersen startet med a fortelle om sin 
oppvekst i Krager¢ og sin f¢rste tur til sj¢s, over 
Nordsj¢en til Cardiff i England. Deifra gikk turen 
med kull til Brasil. Her forteller han videre om Ii vet 
om bord i en seilskute. For afa seile som matros tok 
han hyre pa «Realto», en tysk bark. Etter flere turer 
mellom England og Brasil kom han i 1896 om bord 
i en engelsk bat som seilte pa Amasonas-floden og 
reparerte telegrajkabelen der. H¢sten 1897 tok Stian 
styrmannsskolen i Krager¢ og var en vinter pa issjau 
f¢r han i 1898 avtjente sin verneplikt i marinen, pa 
panserskipet «Harald Haarfagre». Denne h¢sten 
reiste han ut som 2. styrmann pa bark «Bravo» av 
Krager¢. 

Mitt levnedsl~p -Del 6. 

I istrafikk pa Nordsj0en 
Jeg hadde tenkt a bli hjemme den f01gende vin

ter og tok hyre med brigg «Lina» av Krager0. Jeg 
var f0rstestyrmann med 70 kr. i hyre. Vi lastet is for 
Trouville i Frankrike. Det ble en sur, besvreriig og 
slitsom tur. Den tok tre maneder. Etter ca. to mane
ders reise kom vi til Frankrike. I den tiden hadde vi 
ligget inne pa Vestlandet i ca. tre uker, sa det var 
ikke meget is igjen i rommet da vi kom til losse
plassen. Vi losset og gikk sa fra Trouville til Kra
ger0 14 dager f0r jul, og vi var jo sikre pa at vi 
skulle na hjem til jul. Men vi fikk f0le noe annet. 

For god vind gikk det strykende ut av Kanalen 
og over Nordsj0en. Skipet var ingen hurtigseiler, hel
ler en «dauseiler», som vi sa i den tiden. Alt gikk bra 

Skipsf¢rer Stian Pedersen 

~ ~ 
Til «Arven» har vi faU lane en 
samling med manuskripter som 
skipsf0rer Stian Pedersen (1875
1953) nedtegnet om siU liv til 
sj0S. Han reiste ut som dekksguU 
pa en seilskute, bark «Hebe», 1. 
mars 1891, og var til sj0s til 1941 
da han m0nstret av i New York, 
som skipper pa «Asket». Vi kom
mer til a bringe flere avsniU fra 
hans beretning i bladet. De f0rste 
var i nr. 70, 71, 72, 73 og 74. 

~~====================~~ 
til vi kom opp i Skagerrak. Der fikk vi kuling av 
0stenvind med sne og sludd. 

Skuta var gammel, bygget i Sunderland i 1859. 
Den var strandet i distriktet og deretter berget og 
satt i stand og innkj0pt til Krager0 (1879). Den var 
ogsa dariig utstyrt med proviant pa denne turen, sa 
det sa m0rkt ut. 

Vi var kommet sa langt som til Lindesnes, men 
str0mmen satte oss vestover og nordover, sa f0r vi 
visste av det, var vi drevet av helt til Utsira utenfor 
Haugesund. Da var det julaften. Men det ble en 
darlig jul, vel en av de sureste juler jeg har hatt. 
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Lite mat, kaldt og surt. Vi matte se til a komme oss 
ut av str0mmen og sydover. Vreret ble litt bedre, og 
vi trodde vi var kommet pa h0yde med Lindesnes 
igjen . Men det var sne og sludd, sa vi var ikke sikre 
pa hvor vi var. Vi la slik og bakset i uvreret til 
nyttarsaften. Da fikk vi se Utsira igjen. Da 
blaste det en storm fra sydost med krapp, h0y sj0. 
Om kvelden fikk vi helgryns vanngr0t. Da en 
matros og jeg om natten hadde pumpet ut vannet, 
kom det et bratt over og slo inn skansekledningen 
pa begge sider. Jeg var nrer ved a komme opp i det, 
men det skulle ikke skje den gangen . Mannen ved 
roret ble slatt over rattet og kom en del til skade, 
men dog ikke verre enn at han kunne vrere pa dekk. 

Nyttarsdagen 10yet vinden endelig og sprang om 
til nord vest. Vi var da ikke sene med a fa seilfillene 
pa, for fillete var de nesten aile. Om morgenen 2. 
januar (1900) var vi ved Nesset. Jeg hadde frivakt 
og gikk til k0Ys kl. 8. Jeg hadde bare sovet et par 
timer, da jeg vaknet og kjente en underlig fomem
meise, liksom sj0syke. Jeg t0met ut og opp pa 
dekk og bort til rekka og fikk gitt fra meg «uhumsk
hetene». 

Deretter gikk jeg bort til byssen for a fa litt 
vann. Men det fantes ikke vann ombord, og kokken 
hadde hverken vann eller noe a koke! Det var ikke 
en gang fyr i byssen . Nii sajeg at vi styrte for babord 
halser sydover. Vinden var atter t0rnet 0stover, og 
der styrte vi fra land uten mat og vann om bordo 

Jeg spurte sa 2. styrmann om skipperen visste 
om dette. I det samme kom han ut. Jeg sa da rett ut 
at det na var pa tide a komme i havn, for vi hadde 
hverken mat eller vann, og kokken satt i byssed0ren 
og hadde ikke en gang fyr pa byssen. «Det er kan
skje best vi snur da,» sa han. Vi kom fort mndt og 
styrte for Farsund. Snart fikk vi se en losbat som 
styrte mot oss. Snart var han pa siden av oss, og det 
ble ropt over til oss: «Se a kom dere i havn . Vi far en 
storm pa land i kveld». Losen kom om bord og f0rte 
oss velberget inn til Loshamn. 

Vi sa frele ut, bade sku ten og folkene, svarte 
og sli tne som vi var. Folk i land syntes visst vi 
trengte h jelp, for det kom straks 8-10 mann om 
bord og hjalp oss med fort0yningen. Det f0rste skip
peren matte gj0re, var a komme i land og skaffe mat 
og vann. Vi flkk oss et godt mal tid mat og kom oss 
til k0ys snarest mulig, for vi hadde ikke hatt en rolig 
s0vn pa en hel uke. 

Neste morgen la det en fot sne pa dekket. Det 
hadde blast en kraftig snestorm pa land, og losene 
sa at hadde vi ikke kommet i land om kvelden, ville 
vi ikke ha klart oss. Herren bevarte oss fra forlis den 
natten ogsa. 

Et norsk skip gikk pa land ikke langt derfra. 
Bare en mann ble som ved et mirakel reddet. Resten 
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av besetningen ble borte. Den reddede var en ung 
gutt fra Lofoten. Han fortalte meg selv om forli
set. Sku ten han f6r med, kom fra England og var 
lastet med kull for 0st-Norge. De hadde vrert 
lenge underveis med mye styggvrer og storm. De 
hadde ikke hatt landkjenning og regnet med a vrere 
nrermere Danmark enn Norge. Den siste natten 
hadde de fatt et glimt av et fyr som de trodde var 
Hanstholm i Danmark. For a vrere sikker kastet de 
loddet, men da de ikke fikk bunn med loddet, ble 
det med det sam me gitt ordre om a vende. Idet de 
holdt pa a vende, fikk de h0re og se brekkinger, og 
skj0nte da at de var oppe under Norge. Straks etter 
hugg sku ten i bunn og skibet gikk i mange biter. 

Med det samme skipet hugg, var gutten i vannet, 
fikk tak i en vrakstump og sv0mte mot land med 
vind og sj0. Etter en tid merket han at han nrermet 
seg land. Omsider kom han liksom inn i en kl0ft i 
fjellet, og fikk tak i noe tang, men dragsuget tok 
ham til bake to ganger. Tredje gang slapp han vrak
stumpen, og da fikk han bedre tak i tangen og 
holdt seg fast til dragsuget gikk tilbake. Da fikk han 
kravlet seg opp pa fjellet. 

Der var det meget sne, og utmattet som han var, 
kunne han ikke reise seg, men krabbet oppover. Han 
var snart sa matt at han tenkte a legge seg ned, men 
sa fikk han gjennom noen busker 0ye pa et Iys. 
Det ga ham hap, og han klarte sa a krype videre til 
han kom til et lite hus. Han greide a banke pa d0ren, 
og straks kom det ut en eldre kone, og da varte 
det ikke lenge f0r han fikk t0rre klrer og ble stelt for 
pa beste mate. 

I huset bodde «kuns» to gam Ie, mann og kone. 
Om kvelden, fortalte konen, hadde hun sagt til man
nen at hun syntes de matte sette en parafinlampe i 
vinduet, for det var sa stygt, vrer og hun f0lte seg sa 
urolig. Hun trodde noe ville hende den natten. 
Mannen mente de ikke hadde rad til a bmke lampe 
om natten, men kona fikk sin vilje. Dette var altsa 
en Guds styrelse. Hadde ikke lampen brent, sa 
hadde nok gutten gitt seg over og frosset i hjel. 
Gutten ble tatt godt vare pa i Farsund. Aile var 
snille mot ham. Han fikk godt med klrer. Han hadde . 
aldri hatt sa godt med klrer, sa han. 

Vi ble liggende i Farsund noen dager med fol
kene om bord, men sa til slutt ble det bestemt at vi 
skulle legge opp skuten der og reise hjem, som 
ogsa ble gjort. Jeg lovet meg selv at jeg ikke skulle 
seile med de gamle Nordsj0-holkene mer. 

Hyre med bark «Cara» 
Jeg ble gaende hjemme ca. 3 uker og fikk sa hyre 

med bark «Cara», et stiHskip. Jeg sku lie vrere 2. 
styrmann. «Cara» tilh0rte A. Lindvig og var en stor 
skute. Skipper var Per Sannes fra Krager0. Det 
hadde jo vrert gildt a vrere hjemme en tid. Jeg var 
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nemlig nyforlovet og alt sa sa lyst og «gr¢nt» ut. 
Men det var nok best a komme seg ut pa langtur 
nar jeg fikk en slik anledning. 

Med «Cara» seilte jeg 28 maneder. Det var en hel 
verdensomseiling. Det kunne ha vrert meget a skrive 
om, for det var litt av hvert, bade av godt og 
vondt. Vi lastet kull i England for Cape Town (S¢r
Afrika). Det var under boerkrigen, og havnen var 
oppfylt av transportskip, sa del ble en lang tid i havn. 
Vi la der 97 dager. 

Derfra fortsatte vi til Newcastle, New South 
Wales i Australia, hvor vi lastet kull for Panama. I 
Newcastle fikk vi ogsa et langt opphold, for det var 
nemlig kullstreik. Mens vi la der, blaste det opp til 
cyklon. En mengde skib brakk fort¢yningene. Et 
skip som la til ankers pa havnen med 800 tonn kull 
i rommet, kantret, men ingen menneskeliv gikk tapt. 
Vi ble da omsider lastet og avseilte til Panama. 

Her ble vi liggende langt fra byen, ved noen 
¢yer. I paskehelgen druknet en av matrosene. Vi 
fant ham ved lavvanne om natten. Den jobben a 
lete etter ham tilfalt meg som 2. styrmann, sammen 
med to av mannskapet. Det var ingen hyggeligjobb. 

Neste dag kom konsulen og en lege ombord til 
likskue. Jeg fikk na den jobben a skulle vrere 
graver og prest. Vi fikk kisten i baren, og fire 
mann og jeg fikk ordre av konsulen og skipperen a 
bes¢rge begravelsen pa en av ¢yene. Da vi kom i 
land der, fant vi mange graver. Pa en del av dem 
stod det navn pa vedkommende som la der, blant 
annet flere norske navn. 

Pa denne ¢y bodde det «kuns» en familie med 
en masse barn. De kom aile til graven og skulle se 
pa. Vi hadde en frel jobb for a bli ferdige. De inn
f¢dte hadde nesten ingen klrer pa seg. Etter meget 
besvrer kom vi da derfra. Forts. 

Ang. gullkonfirmantene i 1980 
Til bildet pa siste side i nr. 74, har vi fra Ivar Pe

dersen fatt opplyst at hun som sitter som nr. to i f¢r
ste rekke fra venstre, er hans tante Dagny Synn¢ve 
Olsen, f¢dt Pedersen. 
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B0ker til salgs! 


Denne bok, "Sanni
dal i krigsarene 
1940 til 1945», er 
en av de b¢kene som 
Sannidal Historie
lag har til salgs. 

«Sannidal og Skatjjy, 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, 
«Gards- og stedsnavn i Vestmar». 

Sannidal Historielag har 

ogsa til salgs en video fra 

Moeslektens stevne pa 

Sannidal Bygdetun 14. 

august 2005. 


B!Ilkene og DVD kan kj¢pes i 

Sannidal Landhandel 
vi Ove Bertelsen. 

Guttearbeidere 
- fra arene 
omkring 1850 

Utskrift hentet fra Fredrik 

Hougens «Krager¢minner» 


Sa snart guttene ble 10-11 ar gamle, gikk de pa ar
beide. Pa «hugsteplassene» hadde de mange slags arbeide. 
De skar bordender, kubbeved, splittved, malte merker pa 
battens og bord til utskipning, bar splittved og annen ved 
om bord og ladet hele fart!llyet. 

De bar murstein og takstein i land fra fart!llyene. Med 
sadant arbeide var de opptaU hele dagen, fra morgen til 
kveld, og tjente mange penger for seg selv og for far og 
mor, men fors¢mte skolen . 

Gutter som ble utsatt pa fattigkassens regning, tok 
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Stort slektsstevne pa Sannidal Bygdetun 

Mellom 1150 og 1200 et

terkommere etter Ingeborg 
og Aslak Moe var samiet 
pa Bygdetunet den 14. au
gust 2005. 

Ingeborg Jakobsdatter Lind
heim (1805-1905) og Aslak John
sen Moe (1800-1878) hadde 10 
barn, som aile ble gift i Sannidal, 
og de har mange etterkommere i 
bygda. Ni av disse barna hadde et
terkomrnere pa stevnet. De fleste 
var fra Krager0-distriktet, men 
mange var ogsa kommet fra andre 
deler av landet, og fra USA var det 
ti stykker, to fra etterkommere pa 
Skat0Y og atte fra etterkomrnere fra 
Mo i Sannidal. 

I det fine vreret viste det seg at Bygdetunet 
var en bra plass a ha et sa stort slektsstevne. 

Det ble tatt familie-bilder ved fotograf 
Trond Svenningsen fra Ris0r, og en video ble 
tatt opp av «Video-Pro», Krager0. Den er til 
salgs av Sannidal Historielag. 

Det er ogsa gitt ut en slektsbok pa 290 si
der, som har med de fleste etterkommere etter 
ekteparet Ingeborg og Aslak Moe. Boken inne
holder ca. 4220 navn. Det er slektens historie i 

Pa slektsstevnet ble det underholdt med musikk av familie-orkes
teret, som hadde medlemmer fra mange av slektsgreinene. Leder 
for musikken var Knut Asbj¢rn Skarvang, og dirigent var Nils 
Halvor Nilsen. 

fattige familier imot for en ganske billig betaling, med 
utsikt til at nar guttene ble 10 ar, sa sendte de dem pa 
arbeide og hadde hver uke meget inntekt av demo Lrere
ren hadde da den ubehageJige forretning a ga hen og iret
tesette disse egennyttige pleieforeldre. 

Engang kom jeg i et sadant rerende til en enke, som 
hadde to meget bra gutter for fattigkassens regning. Med 
del samme jeg tdidte inn gjennom d0ren til henne, ropte 
hun i en noksa godmodig tone: 

«l a, jeg har ventet dere iflere dager for afa «skubb» 
fordi jeg holder guttene fra skolen. De tjener nu daglig 
til meg mange penge, sa jeg far erstatning for den ringe 
betaling jeg har hatt av fattigkassen. De skal i morgen 
begynne sine dager i skolen, men da kommer de rent ut 
av arbeidet, for de kan ikke bli med aLa og losse fart¢yer 
nar de da ma ga skolen annen hver dag. Enlen arbeide 
hver dag fra morgen til kveld eller inlet arbeide». 

Nar prost Rode var pa visitas hos oss og sa i skolens 
dagbok de svrere fors0mmelser og h0rte det a ga pa ar
be ide var grunnen, sa han: «Folk her i Krager¢ snur opp 
ned pa natrlrens lover. Foreldrene skal underholde barna, 
men her i byen underholder bamaforeldrene». 

Alt vedble a ga i sitt gamle gjenge tross prestens og 

200 ar fra 1805 til 
2005. 

Det er enna mulig a 
fa kj0pt denne boka 
ved henvendelse til 
Krager0 Aksidens
trykkeri, som har et lite 
restopplag til salgs. 

lrerers lokken og knurren. Foreldrenes pastand var at de 
kunne ikke «substiste re» uten at deres barn gikk pa ar
beide. 

Dette hadde dog ogsa sine gode sider, for arbeide fore
bygget ogsa lediggang, gjorde barna vant til kropslig slit 
og strey og gay dem aktelse for samme. Guttene opp
drages til dyktige tomtearbeidere, skipst0mmermenn og 
sj0menn. 

Nar de ut pa h0sten kom hjem igjen fra sine reiser pa 
0stersj0en eller Canada, nyttet de vinteren til a ga pa skole 
hos gamle Kristensen . De som i almueskolen var kom
met seg bra i regning, kunne etter aha gatt 4 maneder hos 
Kristensen, utpa varen reise til Kristiansand for der a fa 
na v igasj onseksamen. 

I kolde vintre med havis var det en besvrerlig og kost
bar reise, og gamle sj0menn kunne fortelJe meget om hva 
de opplevde pa deres navigasjonsferd over land til Kris
tiansand . » 

Vi ma tro at dette er en sannferdig historie der gutte
arbeidere over hele Krager0distriktet var opptatt med los
sing og lasting med videre. Bi0rns virksomheter pa Helle 
og andre steder var trolig intet unntak. - Per-
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INNLEVER1NGA 

P.P. 
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KALSETH, Ernst 
Postboks 25 
3793 SANNIDAL 

Takk for gaver til bladet! 
Siden sist har det kommet en god del ga
ver. Tusen hjertelig takk til alle! 

K.H . og P.S., S¢ndeled 100. H.O., Ris¢r 100. E.B., 
Krager¢ 100. B.B., do . J25. TC, Skien 100.0.1., Gress
vik 100. WH.U., Sannidal 50. 1.H., Neslandsvatn 150. 
H.S., Porsgrunn 120. G.L.F., Fjel\ 200. G.H., Hemsedal 
150. ? 100. A.H ., Krager¢ 50. ? 100. ? 100. G. og J.L., 
Sannidal 200. R.L., Drammen 100. A.G.W, Oslo 250. 
AS., Helle 150. M.K., Sannidal100. K.F., Sundebru 100. 

TL., Krager¢ 200. TL., Helle 100. S.O. , Sannidal100. 
B.T., Statthelle 100. F. og J.P., Krager¢ 100. I. D., Oslo 
100. AX, Stabbestad 100. P.A.E., Sannidal 100. KE.P., 
Nodeland 100. O.AR, Nodeland 200. 

KT, Krager¢ 100.1. E. , San nidal 100. A. B., Skien 
100. O. G., S\'>ndeled 100. F. B., Krager\'> 100. S. B., San
nidal 100. T S., Sannidal200. K E., San nidal 150. ? 100. 
AN., Sannidal100. l G., Blommenholm 200. S. K., Dran
gedal 150. T I., Lier 100. H. B. N., San nidal 200. K R., 
Krager\'> 200. ? 150. ? 100. D. H., Porsgrunn 100. P. R, 
Drangedal 100. Y. W, Krager¢ 100. M. N. N. H., Oslo 
100. P. P., Krager¢ 200. A B., Lillesand 150. ? 100. ? 
100. ? 100. 

A. E., Sannidal 100. A W, Sannidal 100. DrangedaJ 
Historielag 150. A K., Oslo 100. G. G., Mj¢ndalen 100. ? 

Returadresse: 

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

100. T K. , Krager\'> 200. AS., Sannidal 200. 1. J. Sanni
daiIOO. R. L., Oslo 250. AS. Aa., Sannidal200. S. H. T, 
San nidal 100. K. A. S., San nidal 200. H. T, Oslo 100. S. 
B., Krager\'> 100.0. K., Sannidal100. G. E., Stathelle 150. 
E. K. N., San nidal 100. I . T D., Bod¢ 200. R P., Asker 
100. 

P. 1. M., Stathelle 100. l S., Ris¢r200. T S., San nidal 
100. J. D. A, Krager¢ 150. J. P. P., Oslo 100. J. A. C, 
Tjodalyng 100. M. K, ? 100. K T, San nidal 500. A l , ? 
100. ? 100. K. W, Vennesla 200. A Aa. , Jomfruland 200. 
1. A., Kr.sand. 150. E . J ., Sannidal 100. S. Aa., Mosj¢en 
100. 

Y. G., Hus\,>ysund 150. J.M.H. , Sarpsborg 100. B. L., 
Sannidal 100. A. l, Kristiansand 200. 1. S., Balestrand 
100. R.W, Sannidal 100. 

I <<Arven» nr. 74 (2/2005) 

er det i forbindelse med Helles lokalhistorie skrevet 

om Halvor Andreas Bentsen, «Bondegutten som vok

ste opp pa Skarbu gard og ble sakf¢rer, stortings

mann og til sist postmester i Porsgrunn». 


Dessverre er en vesentlig del av siste setning faIt 
bort: « Les mer om Halvor Andreas Bentsen i Fred
rik Hougens rikholdige bok «Kragen~minner» og 
Halvor Bentsens «Minner fra Krager0 og Tele
mark». 

H0STM0TET 

i Historielaget blir torsdag 3. november kl. 18.30 i Sannidal samfunnshus. 

Lysbilder og musikk 
Halvor Tveraaens lysbilder skal glede oss i h¢stm¢rket. Han kommer til Sannidal Historie

lags h¢stm¢te torsdag 3. november sammen med Edy Sovva som spiller munnspiIl, med 
programmet «Fra fjord til fjell i toner, ord og hUder». Dette har allerede v<ert en suksess i 
Telemark Folkeakademi, og det skal snart ut pa turne i Buskerud. Men f¢rst star altsa Sanni
dal samfunnshus for tur. 

Historielagets styre kan ogsa love bade allsang, god bevertning og utlodning. 
AIle er hjeltelig velkommen! 

Sats og trykk: Kragerl1J Aksidenstrykkeri 


