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MELDIN GSBLAD FOR SANN IDAL HISTORIELAG

Nybygg paBygdetunet i 2006
Det har i lang tid vrert plassmangel pa
Sannidal Bygdetun, dette srerlig i forbindelse
med store gjenstander som kommer inn, f.
eks. hesteredskaper, som Historielaget ¢n
sker seg mer avo Derfor vedtok styret i fjor
h¢st at det skal bygges et ca. 200 kvadratme
ter stort hus.
Rundt 20 kvadratmeter av dette skal byg
ges i betong, og romme arkivsaker. Resten
av huset skal settes opp i tre, med staende
kledning.
Tomt er allerede gitt av Ole Wast¢l, en til
leggstomt til Bygdetunet vest for
Heglandshuset og scenen, og byggesaken ble
godkjent i Krager¢ kommune i slutten av ok
tober 2005.
En byggekomite er oppnevnt av Historie
lagets styre. Den bestar av leder Alf Martin
Dalen, Knut Asbj¢rn Skarvang, Lars Jacob
Moe og Ole Wast¢l.

Endeveggen sell r,b stfra. Denn e veggen er vendt
mot Heglandshuset.

Flere lokale firmaer har allerede gitt til
sagn om gayer i form av materialer og grave
arbeid. Historielaget haper ellers pa st¢tte fra
bankene i distriktet, og fra privatpersoner.
Bygget er i stor utstrekning planlagt satt
opp pa dugnad, og vi haper pa mange arbeids
villige sannid¢ler var, sommer og h¢st 2006!
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Fasaden mot syd. Huset skal selles opp i tre, med staende kledning.
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Arsberetning for Sannidal Historieiag 2005
Historielaget
Styret hal' i 2005 bestatt av: Leder Ragnar A. Gr¢n
asen , nestleder Lars J. Moe, kasserer Greta Muller, se
kretrer Knut M. Skarvang, styremedlem Marit Halvorsen
og leder i Bygdetunkomiteen Alf Martin Dalen.
I 2005 ble det holdt 8 styrem¢ter der 30 saker ble be
handler. Det er na 420 medlemmer i Sannidal Historie
lag.
Til arsm¢tet 7. april var hele 130 personer m¢tt
fram. Aile arsm¢tesakene gikk greit unna. Etter en god
matpause holdt Nils I var Ag¢y, professor i moderne his
torie ved H¢yskolen i Telemark i B¢, et foredrag med
tittelen «Unionen med Sverige og 1905. Myter og virke
lighet». Dette var interessant og lrererikt.
Pa h¢stm¢tet 3. november het program met «Fra
fjord til fjell i toner, ord og bilder». Det be tod av Halvor
Tveraaens eminente lysbilder ledsaget av E ddy Sowa pa
munnspill, en fantastisk fin kveld for J 20 framm¢tte.
Historielagets fotobevaringsprosjekt fortsetter. Sig
mund Heldal har i I¢pet av aret scannet en he! del gamle
bilder fra Sannidal.
Fremdeles er det mange sp¢rsmal om slekt til Historie
laget, og Reidun Heldal har fortsatt med a svare pa aile
henvendelsene om dette.
Kulturminneregistreringskomiteen i kommunen er sa
smiht i gang. Gunnar Aab¢e og Ragnar Gr¢nasen repre
senterer Sannidal Historielag i komiteen.
Styret har i l~pet av aret avgitt Here uttalelser i for
bindelse med opprettelse av nye veinavn i var del av
kommunen, og de fleste av yare forslag har blitt tatt til
f¢lge.
Ellers er Sannidal Historielag i l¢pet av 2005 blitt a
finne pa Internett, under adressen
www.sannid alhistorielag.no

Meldingsbladet «Arven»
I redaksjonskomiteen satt disse i 2005: Oddvar
Tobiassen, Ove Bertelsen, Gunnar Aab¢e, Ragnar A.
Gr¢n asen og kasserer Liv Gr¢nasen.
Den 25. argangen ble utgitt med nr. 73, 74, 75 og 76,
til sam men 76 sider lokalhistorie.
De st¢rste artiklene var disse:
Krokheia (7): Hytta ved Kvenntjennane, En stol sett
fra tlere sider. Auksjon pa 0stre Hegland i 1935, Skips
f¢rer Stian Pedersens levnetsl¢p (4, 5 og 6), Arsberet
rung for Sannidal Historielag 2004, Sand¢kedals herreds
styre (1), En gammeJ boplass pa Helle, Yare falne under
2 . Verdenskrig 1940-45, Oldemorstolene fra Krager¢,
Unionen med Sverige og 1905 i fokus pa arsm¢tet i San
nidal Historielag, Halvor Andreas Bentsen, Krokheia (8):
Pa tur med Krager¢ Turistforening , Gullkonfirmanter i
Sannidal 5. oktober 1980, Sannidal fra 1905 til 2005,
Hvalfangst i Antarktis, Naturbilder til munnspillmusikk
pa Historielagets h¢stm¢te, TaJJak Tomassen, Farsj¢.
I tillegg til dette har vi trykket en mengde smaartikler,
ikkc minst bilder, isrer i forbindelse med 100-arsjubileet
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for unionsoppl¢sningen. Dette jubileet var ogsa hoved
grunnen til trykkingen av et «ekstranummer» i 2005.
Redaksjonskomiteen minner for ¢vrig om at man
hele tida tar imot nye abonnenter.
«Arven» klarer seg godt ¢konomisk, og bladet «le
ver» na bare av frivillige gayer fra leserne.

Bygdetunet
I Bygdetunkomiteen var disse med i 2005:
Leder Alf Martin Dalen , Knut Asbj¢rn Skarvang,
Olav Bratane, Aslak Rinde, Petter W. Baann, Kjellfrid
Enggrav, Kari Nyland, Per Tangen, Isak Wasj¢ og Ha
kon Breimyr.
Alminnelig vedlikehold ute og inne har vrert fortl¢
pende gjort, og det har blitt gj¢dslet litt pa de mest utsatte
stedene pa tunet. I tillegg ble det avholdt seks dugnader i
I¢pet av varen og sommeren. Da ble det raket, vasket,
reingjort og malt.
Stabburet, som var i ferd med a tippe, ble rettet opp,
og en ny stabbe ble bes¢rget av Ole Wast¢1. Pa to av
dugnadskveldene ble scenen rettet opp ved at det ble gravd
og st¢pt under den.
I alt 27 pO'soner deltok pa dugnader i 2005, og \5-20
deltagere m¢tte opp hver gang.
I I¢pet av sommeren, antagelig i slutten av juni, ble
det begatt innbrudd i R¢sbekkstlla, og noen fa gjenstan
der ble stjiilet. Dette er anmeldt til politiet.
Det var to store arrangementer pa Bygdetunet i
2005: det tradisjonelle 17. mai-arrangementet, og den 14.
august var nrer 1200 mennesker til stede pa et slektstevne
i Mo-slekta, De framm¢tte var etterkommere etter Inge
borg og Aslak Moe.
Ellers ble Bygdetunet ogsa i 2005 vist fram for tlere
skoleklasser. Lars Jacob Moe har for det meste tatt seg
av dette.
Disse gavene ble gitt til Sannidal Bygdetun i 2005:
Fra Knut Ri nde: gj¢dsel til bruk pa tunet; Fra UIf
Hamran: div. gamle takstein; Fra K urd¢la gard vi Vafos
Brug: 1 kalrotgreip og I redskap til lrers¢m; Fra Bernt
Olav Karlsen: 1 kasse med div. saker, bl. a. meisler til
steinhogging; Fra Einar Barland: div. rasjoneringskort fra
siste krig og den f¢rste tida etter; Fra Skauen gard v!Else
Judith Kiil: 2 revesakser; Fra Bjarne Lien (har tilh¢rt
Trygve Lien): harklippemaskin, beholder for barbersape,
barberkost, barberh¢vel, barbersape, barberskrin med
speil, barberblader i etui og en lornmekniv.
I I¢pet av h¢sten har styret besluttet at det skal byg
ges et nytt hus pa Bygdetunet, til lagring av store gjen
stander, og til arkivsaker. Ole Wast¢1 har gitt tilleggstomt
til et rundt 200 kvadratmeter stort bygg vest for scenen
og Heglandshuset. En byggekomite bestaende av leder
Alf Martin Dalen, KnuL Asbj¢rn Skarvang, Lars Jacob
Moe og Ole Wast¢1 er oppnevnt, og hllset er planlagt fer
dig i 2006.
Til slutt en hjertelig takk til aile som i 2005 st¢ttet
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«Gjennom Norge med
dampskip og karjol»
Dette er tittelen po et lysbildekoseri
av Morten Harangen po orets ors
m(Jte i Historielaget, som holdes po
samf unnshuset torsdag 6. april kl.
18.30.
23. juni 1892 forlater en gruppe britiske tu
rister Bergen og setter kursen mot Hardanger.
Et fire uker langt eventyr venter. Det lille f¢l
get av h¢ytidelige herrer og elegante fruer skal
reise Norge rundt for a oppleve fjell og fjorder,
fosser og folk . Reisen ble foreviget med ka
mera, og nylig dukket de unike fotografiene opp
igjen - etter a ha ligget gjemt i en kasse i over
hundre ar.
I kaseriet «Gjennom Norge med dampskip
og karjol» presenterer Morten Harangen moti
vene fra samlingen, som bestar av 150 glass
plater i bemerkelsesverdig god stand. I l¢pet
av en spennende time far vi bli med de britiske
turistene til Vestlandet, videre over Dovre, nord
over langs kysten av Troms og Finnmark, ned
igjen til Trondheim, og til slutt langs siste etappe
til Kristiania.
Men Harangen viser ogsa bilder fra sin egen
reise i britenes fotspor. For bedre a forsta hva
som lokket tusenvis av utenlandske turister til
Norge pa 1800-tallet - og se h vordan landet vart
har forandret seg - fulgte han britenes gamle
rute. Takket vrere grundig research og god hjelp
av 10kale historikere, klarte Harangen a spore
opp fotografens n¢yaktige standpunkter og ta
de samme moti vene som de gjorde for 113 ar

Sannidal Historielag , okonomisk og pa andre mater. En
spesiell takk vii vi rette til de sam m0tte opp pa dugna
dene pa Bygdetunet og de som engasjerte seg i a fa fram
stoff til «Arven».
Uten denne st0tten og interessen ville det vcere umu
lig a dri ve aile yare virksomheter. Vi trenger de tte en ga
sjementet ogsa i 2006!

Knut M. Skarvang,

Ragnar A. Grf)nasen,

sekretcer

formann
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siden. Restultatet er savel oppsiktsvekkende som
fascinerende!
Fotografiene Iedsages av den spennende his
torien om turistlandet Norge: Fra den spede be
gynnelse da utenlandske handelsmenn tilfeldig
vis oppdaget hvilket jomfruelig vakkert land de
hadde havnet i, til masseturismen var et faktum
pa slutten av 1800-tallet. Og med turistene kom
som kjent kapitalen. Det ftkk: store konsekven
ser i bade byer og pa landet. I Kristiania startet
Thomas Bennett vart f¢rste reisebyra, og pa lan
det tjente b¢ndene godt pa a leie ut senger og
jakt- og fiskerettigheter. Veiene ble rustet opp,
den offentlige kommunikasjonen styrket, og
fIotte hoteller skj¢t i vreret. Norge var plutselig
«big business».
«Gjennom Norge med dampskip og karjol»
er det siste aret vist i en rekke lag og foreninger
pa 0stlandet, blant annet i regi av Folke
akademiet. Overalt har kaseriet blitt svrert godt
mottatt.
Det blir dessuten anledning til a kj¢pe ut
valgte fotografier, som er kopiert i et svrert be
grenset antal!.
Morten Harangen er til daglig journalist i
NRK 0stafjells. Ellers skriver han artikler for
ulike magasiner og tidsskrifter, og holder
lysbildekaserier og foredrag .
I tillegg ti I det ovenfor nevnte kan styret
love god bevertning og allsang, foruten arsm¢
tesakene.
Hold av 6. april om kvelden!

DUGNAD
pa Sannidal Bygdetun
tirsdag 9. mai 2006
Istandsetting for sorrunersesongen.
Vi haper riktig mange stiller opp!
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Sannidal
for 75

ar siden

Vi bringer her noen sma utsnitt fra det som
ble skrevet i «Vestmar» fra Sannidal for 75
ar siden:

br\ilitingen i mildvrer, skal man hen stille til overin
geniNen palegge reglene som bestemmer:
«Hvis det tynne, faste snelaget under lindvrers
perioder blir \ildelagt, rna der ved f\ilrste leilighet s\ilr
ges for fa dette erstattet med nedkj \ilring av et nytt
lag, ev. ved anvendelse av sk\iliter pa forpJogen».
Man viI ikke undlate a gj0re opmerksom pa at
ved flere br\ilitninger er plogen lagt sa ned a t en del
grus sammen med sn\ilen er f\ilrt i veikanten.
(Vestmar 29. januar 1931 ).

a

a

Menighetsrad for Sannidal for 1931-33.
Johan Brekka
Sveinung Lindheim
Tollef Bunkho lt
Gustav Kristiansen
Abraham Johnsen
Ole E. Vasj0

83
47
47
47
47
47

st.
«
«
«
«
«

46
46
45

«

Sanni d~ler

pa veiarbeid

I R\ilnningbakkene er nu igangsatt veiarbeid som
utf0res av en 8-mannsgjeng av sannid\iller. Det er
n0dsarbeid sbidraget til Sannidal som her er anvendt.
(Vestmar 30. januar 1931).

Vararnenn:
Anund S0ndb\il
Jens Skarvang
Ole L\ilnner\ild

«

Gimle

«

M YRBRAA TEN KINO

Cirkus er i byen

F olkemengdens bevegelse m.v. i Sannidal1930.
F\ildte
36 ( 17 gutter og 19 piker)
D0pte
36 (20 gutter og 16 piker)
Konflrmerte
48 (26 gutter og 22 piker)
Ektevigsler
10
Begravede
23 (14 menn og 9 kvinner)
Innkommet i kirken ved offer og kollekter
kr. 656,22.
(Vestmar6.januar 1931 ).

Sannidal herredsstyre
M\ilte 27. januar 1931. Ordf\ilrer Eilert Farsj\il.
Fra saker som ble behandlet, tar vi med f0lgende:

Solumfoss
A.S Vafos Bm g s\ilker om konsesjon til ervervelse
og utnyttel se a v Solumfoss. S\ilknaden var av fylket
sendt herredsstyret til uttalelse.
Efter at sp\ilrs malet var drMtet vedtokes enstem
mig a anbefale konse sjon gitt pa betingelse av at ut
byggingen av fo ssen finner sted innen 3 ars forl\ilp.

Bilsak
Lars R. Farsj 0 s\ilkte om skyssbevilling for
J931 .
S\ilknaden anbefaltes enstemmig pa vanlige be
tingelser.
Sn~br~itin ger

Enstemmig vedtokes: Da man er opmerksom pa
at reglene for maskinbr\ilitingen ikke blir fulgt pa
Drangedalsveien , idet veien for hestekj\ilring med
slede del vi s er gjort gan ske ubrukelig pa grunn av
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gjentas
TIRSDAG KL. 8 112
Morroere film ser du aldri g.

(Ann. i Vestmar 2. februar 1931).

Sannidal herredsst}Te
M\ilte 21. februar 1931. Ordf\ilrer Eilert Farsj\il.
Fra saker som ble behandJet, tar vi med f\illgende:

Ny jord
s\ilkte om bidrag - 1 \ilre pr. innbygger - til sin
virksomhet.
Enst.: Intet bevilget.

Utvalgsskue
Fylkesag ronom Bard seth melder at det varen
1931 kan holdes utvaJgsskue for fe i Sannidal.
Enst. vedt.: Herredsstyret bevilger de n\ildvendige
midler til et utvalgsskue pa Rinde . O. Eikeland, Jon
Rinde og H. Torsdal ordner ned det n\ildvendi ge.

Kaferett
Lovise Hau gen , Sannidal st., s\ilkte om kaferett
for 1931.
Enst. innvilget.
(Vestmar 23. f ebruar 1931)

Sannidal Traverklubbs travkj ~ring
pi\. Hellefjorden l\ilrdag hadde ikke samlet srerJig
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stor tilslutning, idet bare et hal vt snes hester del
tok.
Opmuntringsl¢p for upremierte hester 1000
meter:
1. «Randi», Johnsen, Kalstad. 2. «Jazz», Abr.
Abrahamsen, Sannidal. 3. «Bing», Tellef Vastj31.
Pokall¢p, 2000 meter:
1. «Mira», HalvorTangen. 2. «Liva», Finbo Hurnle
stad, Sannidal.
Dommere var dyrlege Benzen og Simon 0de
garden. Tidsobservatj3rer urmaker Hanssen og Otto
Stj3en.
Premiene blev utdelt paen hyggelig fest pa Gimle,
hvor der bl. a. var foredrag av dyrlege Benzen og
gardbruker Ole Tveitereid.
(Vestmar 8. mars 1931).

Vi minner om f¢lgende:
- ViI du bli medlem av Sannidal
Historielag, og dermed st¢tte lagets
arbeid, kan du kontakte en i styret.
Kontingenten er kun kr.50,-.
- ViI du bli abonnent pa «Arven»,
melder du fra til en i redaksjons
komi teen.
- Medlemmer av HistOlielaget far ikke
«Arvell» automatisk tilsendt, og abon
nenter pa «Arven» blir ikke automatisk
medlemmer i Historielaget.

San nidal Jrererlag
hadde arsmj3te i Kil10rdag.
Til nestformann og formann for aret valgtes G.
Eikeland og O . Dobbe.
Da Jagssakene var unnagjort, holdt dr. Bentzon
et overmate interessant og leererikt foredrag om SaT
og sarbehandling.
(Vestmar 18. mars 1931).

Sanitetss~ster

Bpker til salgs!

Lina Langmo

har nu siden l. april 1921 veert i Sannidal Sanitets
forenings tjeneste. Da foreningen for 10 ill siden
skulde ha en sj3ster, faIt valget pa s0ster Lina, og
foreningen har aldri angret pa dette vaJg.
Gjennom mange slitsomme ar har hun alltid veert
den kjeerlige og opofrende s0ster, som med goot
hum0r har galt til sitt arbeide, og gitt sine pasienter
mot til afort sette livskampen.
Sannidal Sanitetsforening, som nu teller ca. 400
medlemmer, vit sende jubilanten sin hjerteligste takk
for trofast arbeide gjennom arene.

Kristiane Svang.
(Vestmar 29. mars 1931).

SANHtoAl
11It_ _ l!).tO bl 19015
-~----

Disse b0ker er

Denne bak, «Salmi
dal i krigsarene
1940 til 1945», er
en av de b¢kene
sam Sannidal
Histarielag hal' til
salgs.

afa kj0pt :

«Sannidal i krigsarene 1940 til 1945»,
«Sangbok» utgitt av Sannidal Historielag ,
«Protokoll fra 1919», fortegne lse over de
sam hadde rasjoneringskOlt i Sannidal,

«Gards- og stedsnavn
i Vestmar».

«ARVEN» utgis av Sannidal Historielag
www.sannidalh istorielag.no
Redaksjonskomite:
Ragnar Gr0nasen,
Ove Bertelsen
Gunnar Aab0e
Oddvar Tobiassen
Kasserer: Liv Gr0nasen
«Arven»s bankgirokontonr.:

ARVEN

tlf. 359922 16
tlf. 35 9903 74
tIf. 35 99 09 90
tlf. 35992120
tlf. 35 99 22 16
2655.60.82854

San nidal Histarielag har ogsa
til salgs en video fra Moe
slektens slevne pa San nidal
BygdelUn 14. august 2005.

B0kene og DVD kan kj0pes i

Sannidal Landhandel
vi Ove Bertelsen.
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Til mine sfJskende
Av Kj ersti M0rland
Fra en av yare lesere har vi fatt dette dik
tet, som har denne innledningen:
Da Knut J. Mf}rlands hustru df}de i
1889, ba hun pa df}dsleiet sitt eldste
barn, Kjersti (9 ar), ta seg av sine Sf}S
ken.
Kj ersti M0rland hadde leddgikt i 48
ar, og hun la til sengs de siste 12 are
Pa sykesengen diktet hun denne sang
som fru Esther Skarvang leste stem
ningsfullt opp etter at avdf}des bror,
John Mf}rIand, hadde lagt pa krans fra
s0sken.

Hav da tak mine s!3skende kjcere
For at alltid saa snilde I var
For det lettet mig arbeidet mere
End som dere det skj!3nte den gang.
Og saa tak helt fra ungdommens dage
Da vi aIle var hjemme hos Far
Og til nu vi kan skue tilbake
Paa de henfarne dage og aar.
Mor saa tidlig ifra os blev kaldet
leg som eldst avos s¢skende var
F¢lte den gang et ansvar for aIle
Som jeg aldrig har kommet ifra.

Nu gikten har ffitt mig i sengen
Og jeg ligger og tenker og ser
Paa vandringen min gjennom verden
Og hvad jeg har oplevet der.

Nu vi aIle er voksne og eldre
Og enhver har vel omsorg for sig
Men tenk ennu, jeg kan ikke for det
Syns jeg ansvaret hviler paa mig.

F¢rst en tak jeg til Herren oppsender
Forat alting har gaaet mig saa godt
For al hjelp han i rett tid sendte
Og for venner og gleder jeg faatt.

For nu er jo forholdet dette
Dere tlinkere er nu end jeg
Som ei foten kan under meg sette
Og som kan ikke gaa nogen vei.

I min ungdom som andre jeg dr¢mte
Om at komme i verden litt ut
Men min livsgj erning Iaa nok her hjemme
la, jeg ser det saa tydelig nu.

Og jeg ligger som sagt her i sengen
Og ser solen gaa ned, og oppstaar
Ofte kommer da over mig lengsel
Til at kunne staa op og faa gaa.

Den vist ofte ble mangelfuldt skj¢ttet
leg tok til mens jeg ennu var barn
Men jeg gjorde saa godt som jeg skj¢nte
Da jeg stelte for dere og Far.

Men kanske har Gud saa bestemt det
At min vandring i verden er slutt
Saa jeg tenker, og da bUr jeg bedre
Og Gud hjelper mig at holde ut.

Efterpaa er man altid saa klok'lig
Og man ser som man skulle ha vcert
Og man ser sine feil sa n¢iaktig
Naar i livet man litt har faat lcert.

Men sa inderlig glad jeg skuld ' blive
Hvis jeg enda oplever den dag
At jeg bortover gulvet kan skride
l a, det blev nok en gledelig dag.
23. mars 1944.
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A RVEN

I «Vestmar» fra 20. september 1971 fant vi dette intervjuet:

o

«Ungdommen var ikke a SPfJke
med/fJr i tida heller»
Lars K. L0nne i Sannidal
fyller 90 ar idag - en av de
siste gjenlevende 1905-karene
Han fyller 90 ar i dag, pa valgdagen. Men om
han kommer til a stemme i dag, hadde han enda ikke
bestemt seg for da vi bes0kte ham fredag.
- En blir litt lat med ara, skal jeg si deg. Men blir
det did med skyss, sa kan det vel hende, sier Lars K.
L0nne i Sannidal.
Dette med a vrere lat passer ellers darlig pa 90
aringen pa L0nne. Svigers0nnen, som holder pa a
bygge om huset, kan fortelle noe helt an net. To gan
ger i sommer har 90-aringen slatt av jordene neden
for husa med lja. Dessuten har han vrert en svrert
god hjelpemann under byggearbeidene. Og nettopp
samme dagen hadde han hjulpet til med a tlytte noen
svrere sementringer nede pa jordet.
- Men det er heller blitt smatt med skauturer i det
siste. Nar en blir gammel, sa blir en sa spr0 i beina,
sa en t0r mest ikke ga aleine i skauen. Jeg har bare
vrert noen kortere turer bortover her, sier han og pe
ker mot skogbandet.
Vi sitter og prater pa den nye, deilige verandaen.
Huset er under full ombygging. Den ene halvparten
er ny og den andre gam mel.
- Det gamle huset her ble flyttet hit i 1842. Da
ble garden delt, og det samme ble vaningshuset. Den
ene halvparten ble flyttet hit, men na skal den ned.
Den er nok temmelig gammel. Noen hundre ar.
Lars K. L0nne bar bodd pa L0nne hele sitt liv.
Slekta har holdt til her i 7-8 generasjoner. S0nn har
etterfulgt far. Det har vrert Knut og Lars, og tidli
gere Jens, de har hett.
Lars K. overtok etter far sin, Knut L. , omkring
1910-12.
- Det har vrert mye knappe tider, ja reint elendig
har det vrert. Srerlig til a begynne med . Det var
darlig lenge. Jeg var med pa det f0rste meieriet i
Krager0. Det var bare gjeld. Vi fikk 6-8 0re Iiteren
for melka, men ofte fikk vi ikke noe utbetalt i det
hele tatt. Og for lasta levert i Kil fikk vi darlig be
talt.
- Men na har det bed ret seg?
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- Ja, na er det bra, na har aile det bra.
- Men mye er vel forandret her i L0nne-grenda?
- Aja, f0r var det krettur pa aile gardene her. Na
er det ingen igjen. F0r h0rte du hjuringene sang, og
bjelleklang. Det er borte. Det var mere liv her f0r,
det var mere folk pa gardene. Vi hadde et jorde
oppa her hvor folk trefftes . Her slo vi ball, unge og
eldre, pa s0ndagsettermiddagene. Jeg husker gamle
gubber med skjegg var med.
- Hva synes du om ungdommen na for tida?
- De er som de all tid har vrert. De var ikke a sp0ke
med f0r hellef. Det var mye fyll og slasting . Na har
jeg ikke sett en full mann pa mange ar.
- Du er vel en av de fa gjenlevende av « 1905
karene» i distriktet na?
- Ja, det er nok ikke sa mange igjen. Jeg la pa
Fredriksten festning . Jeg husker vi var godt trena.
Jeg hadde ogsa vrert ute i 1904.
- Regnet dere med at det kunne bli krig?
- Ja, vi var redd for det. Jeg husker en natt da vi
la ved Fredriksten at det ble alarm. Det ble skutt tre
skudd pa festningen. Vi ble litt oppskaka, og vi lista
oss opp pa festningen. Men det var heldigvis bare
en pr0ve.
- Det er jo snakk om at det skal bli industri her pa
L0nne?
- Det har jeg lita tru pa. H va slags industri sku lle
det vrere?
- Er det lenge siden du har vrert ute pa jakt?
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Bilde talt i Kj (!Jiebr(!Jnd ca 1910-12.

Vi vet ikke i hvilken anledning bildet er
taft, men det er muligens fra KJ¢lebr¢nd. Av de som er po. bildet, har vi fau opplyst
f¢lgende navn: I bakre rekke nr. 5 fra venstre er Ola Brubakken, nr. 9 er Knut Lindheim og
nr. 10 Torstein Torsdal. I midtre rekke er nr. 7 Tor S¢rdalen og nr. 10 l¢rgen Brekke. I f¢rste
rekke er nr. 3 Tarald Litangen, nr. 4 Ole Brattekas, som var emisscer. Nr. 8 Vage Eriksen,
prest i Skat¢y og nr. 9 Chr. Lun¢e, som var k}¢pmann. Bildet har vi fatt lane av Hannemor
Klausen, Port¢r.
- Aja, men ser du den flate heia der borte. Der
har jeg skyte mange terer. Jeg husker jeg brukte 25
minutter pa afly dit bort. Da var jeg lettere til beins
enn Jeg er na.
- Hva gj¢r en for a holde seg sa sprek? Kanskje
du ikke r¢yker?
- A, jeg er grov til a r¢yke, skrMobakk som jeg
skaver oppe i pipa. Nih jeg har ete om morran, rna
jeg ta meg en r¢y k. Men jeg merker at jeg ikke har
sa godt av ei pipe om kvelden.
- Det er et langt Ii v du har bak deg. H va tenker du
nar du ser deg til bake?
- Jeg syns det har gatt fort. Den lengste tida syn
tes jeg var da jeg gikk pa skolen. Siden har det gMt
fortere og fortere. Na gar vekene sa fort at jeg vet
ikke hvor de blir avo
- Men helsa har v<ert bra hele tida?
- Ja, jeg har jo hatt barnesykdommene, og sa
¢dela jeg beinet under t¢mmerkj¢ring en gang. Det
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plaget meg noe. Og h¢rselen er ikke sa bra. Men
synet er bra. Jeg greier enna a lese avisa uten briller
nar jeg sitter ute i solskinnet, og da kan jeg vel ikke
klage, sier den spreke 90-aringen pa L¢nne.

Jo.

Innhinding av «Arven»
For de som tidligere har bundet inn Arven fra nr 1 til nr
63, er det blitt fem bind , og na kan det passe a lage et bind
nr. seks.
Bind I
er fra nr. 1 til nr. 21, til sa mmen 232 sider.
Bind II
er fra nr. 22 til nr. 33 , til sammen 168 sider
Bind III
er fra nr. 34 til nr. 43, til sammen 164 sider.
Bind IV
er fra nr. 44 til nr. 51, til sam men 128 sider.
Bind V
er fra nr. 52 til nr. 63, til sammen 196 sider.
Bind VI blir fra nr. 64 til nr. 76, tilsammen 236 sider.
De so m har samlet egne blader og 0nsker inn binding. kan
henvende seg til Krage r0 Aksidenstrykkeri eller ringe Oddvar
Tobiassen. tiL 35 99 21 20.
Mangler du noen blader. kan ogsa de skaff"es.
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100-arsjubileumsfeiring
i Dalsfoss i august
Farsjf!) Vel med stort anlagt program

KraJtanstasjonen pa Dalsfoss ble pabegynt i 1906 og var i drift fra 1908. Bildet er fra anleggstiden og viser
at det var et start byggverk pa den tiden. Bildet har tidligere statt i «Arven» nr. 42 (211994). Der er det ogsa en
del stofffra Dalsfoss, sam er skrevet av Olaf 0verland.

I 1906 fikk det tyskeide N orsk Elek
trokernisk Aktieselskab konsesjon til bygge ut
fossene i Krager0vassdraget, og derrned ble byg
gingen av kraftstasjonen ved Dalsfoss satt i gang.
Dalsfoss-dammen var allerede ferdigbygd i
1903 av Krager0 Fossekompagni, men proble
mer med finanseringen gjorde at man da ikke
fikk bygd kraftstasjon.
Kraftstasjonen stod ferdig i 1907, og pa for
sommeren 1908 kunne man strekke ledningene
til den nybygde karbidfabrikken i Krager0.
I 10pet av de neste 50 ar ble Dalfoss-grenda
bygd opp, og en solid hengebru kom pa plass
nedenfor Solbakken i 1943.

a

L0rdag 19. august i ar skal disse hendelsene
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minnes og feires i Dalsfoss. Farsj0 Vel i samar
beid med Skagerak Energi er i ferd med a plan
legge et heldags arrangement med blant annet
bilder, film, foredrag og omvisning pa kraftsta
sJonen.
Pa etterrniddagstid skal det v<ere festrniddag
for innbudte gjester, og det hele avsluttes om
kvelden med en «Damfest» der det skal danses
til orkester.
I forbindelse med arrangementet er Farsj0
Vel pa jakt etter historier, gjenstander og ikke
minst fotografier fra historien rundt Dalsfoss
Kraftstasjon. De som har noe a bidrag med,
bes kontakte Per- Arne Karlberg, Arne S0rdalen
eller Erik N<esland.
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Sand~kedals

berredsstyre (12)

Vi fortsetter her gjennomgangen av
noen berredsstyresaker i Sannidal 1901
07. De tidligere artiklene i denne serien
ble trykket i «Arven» nr. 54, 55, 57, 58,
61, 63, 64, 69, 70, 72 og 73.
Referatene har statt i avisen «Vestmar»,
og de ble for 15-20 ar siden samlet av Ha
kon Finstad og gitt som gave til Sannidal
Historielag ved 50-arsjubiIeet i 1992.
Vi har i avskriften beholdt datidens or
tografi og setningsbygning; dette for a
pr0ve a beholde «stemningen» fra hundre
ar tilbake.

Fra m0tet 23. Januar 1906:
Omlregning af Kiilsklevene samt Anlreg af kom
munal Brygge i Kiil.
Fornyet Behandling af Sag No.3 ang. Bevilg
ning til Kiilsklevenes Omlregning samt Brygge i
Kiil, tilbagesendt fra Amtet, da Beslutningen ikke
blev fattet med tilstrrekkeligt Flertal i forrige
M0de.
Lensmand Strand fastholdt sit i forrige M0de
fremsatte forslag.
M0rJand vilde ogsa i dag stemme mod dette
Forslag, da intet nyt var kommen til, der kunde for
andre hans stemmegivning.
Lindheim havde ikke seet noget til private Bi
drag til det nye Anlreg, og saalrenge ikke disse
fremkom, vilde han stemme mod. Aile andre Steder
maatte d isse Bidrag ordnes f0rst; slig var det i
Kammerfos, Lindheimsveien, osv.
Ellefsen betonede at denne Vei, hvorom det var
Tale i dag, jo kunde betegnes som Hovedvei. Det
var paakrrevet at faa n y Vei. De U ger Istrafikken
dreves, kunde jo det liUe Kiilsklevstykket benyttes.
Strand mente at blev ikke begge de gamle Veie
vedlikeholdt, vilde Bygdens Folk avskjrere sig fra
at kunde kj0re til Kiil, da det nyttede ikke at nregte,
at det var umuligt at kj0re under Renderne i Istra
fiktiden. Man fik i saa Tilfrelde arbeide for Kom
munelokale ved Refsalen. Kiil havde jo to Veie Kammerfos f. Ex. havde mer Krav paa ny Vei.
Bryggen var en annen Sag, den vilde han gjerne
stemme for.
Ordf0reren havde samme Opfatning nu som sidst.
At lade Kommunen betale altsammen, og de Inte
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resserede intet, og saa dertil vedligeholde begge de
gamle Veie, var meningsl0st.
Fuglestvedt gjorde opmrerksom paa at man jo,
som f0r sagt, havde 761 kr. privat til Veien. At man
nu ved Sagens L0sning f0rst skreg op om det umu
lige ved den nye Vei under Istrafikken om Vinteren,
var noksa mrerkeligl. Hvorfor var man ikke op
mrerksom paa dette f0r?
E . Farsj0 fastholdt sine Udtalelser fra forrige
M0de.
Nossen vilde bemrerke, at det syntes noksaa
bagvendt at hvirvle saa meget af Vanskeligheder
op nu , da Sagen var kommen saa langl. H vern havde
Skylden for at private Bidrag ikke var tegnet? Man
kunde vel ikke vente at Kiils Befolkning, der for det
meste besrnr af Arbeidere, sku Ide paatage sig Bi
dragene. Aile Ulemperne som var talt om, var for
det meste Skrremsler.
HumJestad troede ikke det var lovligt at ned
lregge Udkj0rselen ved Stenbryggen. Vestbygden og
Kroken havde brugt den forlrenge til del.
Sv. Johnsen var enig med Nossen, at de omtalte
Ulemper var overdrevne af flere i Forsamlingen.
Han vilde ikke stemme for Brygge uden Vei.
Lensmand Strand gjorde opmrerksom paa, at det
blev i Grunden ikke saa syrett meget st0rre Udgifter
for Kommunen ved at bevilge til begge Anlreg, da
Amtsbidrag bare til Brygge visstnok ikke vilde
opnaaes.
E. Farsj0 vilde i Eftermiddag fremsrette Forslag
om Bevilgning til Brygge alene, hvis Veisp0rgs
maalet nu blev nedvoterel.
Lensmandens Forslag forkastedes derefter med
10 mod f0lgende 9 St. : Lensm. Strand, Fuglestvedt,
Johnsen, Nossen, Lofthaug, St0en, Randgaard,
Ellefsen og Hegna.

Brygge i Kiil.
Ang . Bevilgning til An lreg af en Kommunal
Brygge i Kiil. Denne vii if0 lge Amtsing.s Plan og
Overslag koste Kr. 2030.00.
E. Farsj0 fremsatte saadant Forslag: Som Herre
dets Bidrag til Anlreg af Brygge i Kiil efter Amtsing.s
Overslag, bevilges Halvdelen af Anlregssummen, Kr.
1015.00.
Lensm. Strand vilde stemme mod dette Forslag
og paaviste hvor meningsl0st og dytt for Kommu
nen det blev at bygge bare Brygge. Det var kun et
ganske lidet Faatal der vilde ha Interesse af
Brygge.
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Pa biltur i 1953
I august 1953 var Margit og Ragnar Aabi1S
sammen med Sigrid og Aslak Eikehaug pa bil
tur i Telemark med denne bilen, en Buick fra
1927. Ragnar Aab¢ tok dette bildet utenfor Totak

M¢rland vilde stemme mod dette Forslag ogsaa,
da de private Bidrag f0rst maatte ordnes ligesaavel
her.
Ordf¢reren talte for Bryggens Ni1Sdvendighed. Det
var jo kun denne det i sin Tid fremkomne Andra
gende fra en del Gaardbrugere gjaldt.
B. Strand syntes, at de der havde stemt for hele
Prosjektet, nu burde vrere forn¢iet med at faa det
nrestbedste og stemme for Bryggen. Man kunde
forresten faa Brygge andre Steder om ikke netop
Malmhaugen valgtes.
St¢en betonede, at Veisp¢grsmaalet var meget
eldre end Tanke n om Brygge . Det var at begge
Sp¢rsmaal blev I¢st i Forening, der havde bragt
Bryggesp¢rgsmaalet saa langt frem. Den berettigede
Vei var jo nu nedvoteret, og da skulde man ikke
gaa med paa den lidet paakr<Evede Brygge. Laste
kj¢rerne havde jo to Utkji1Srsler i Kiil.
Ordf. bemrerkede, at Kiil havde ogsaa to Veie,
men ingen offentlig Brygge.
Farsj¢s Forslag forkastedes med 14 mod 5
Stemmer (B. Strand, Farsj0, Humlestad, Th . Moe
og Gundersen).
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Gjestgiveri. Det er Aslak som fyller vann pa
radiatoren. Bak i bilen sitter Margit og Sigrid.
Bilen tilh¢rte Hakon Bosvik og ser ut til v<Ere
i god stand i en alder av 27 ar. Bildet har vi fatt
I~LOe av Alfred Eikehaug.
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Gaver til bladet
Siden forrige nurnmer har disse gavene
kornmet inn til bladet:
A. K ., Neslandsvatn 150. A. F., Canada
300. E. og TJ., ?, 100. A. M. T., Dram
men 200. J. J. A., Krager0 50. T. S., Gjer
stad 100. K. B., Krager0 50. S.W. K., Ski
50. J. G., Blornmenholm 50. S. K., Kra
ger0200. O. G., Helle 200. K. A. K., Pors
grunn 100. K. E., Sannidal 100. T. B .,
Larvik 100. J. C., Sannidal 100. H. G.,
Nrerb0 300,-. A. J. G., Krager0 100. R .
H., Sannidal 200.

Hjertelig takk til alle!
I dette nr. av «Arven» er det lagt med
en giro-blankett for de som ~msker It gi et
bid rag til bladet.
Red.kom.
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Skipsf0rer Stian
Pedersen
Stian Pedersen startet med a fortelle om sin
oppvekst i Krager¢ og sin frjJrste tur til sj¢s, over
NordsjrjJen til Cardiff i England. Deifra gikk turen
med kull til Brasil. Her forteller han videre om livet
om bord i en seilskute. For a fa seile som matros,
tok hall hyre pa «Realto», en tysk bark. Etter flere
turer mellom England og Brasil kom han i 1896
ombord i en engelsk bat som seilte pa Amasonas
floden og reparerte teleg rafkabelen der. H¢sten 1897
tok Stian styrmannsskolen i Krag er¢ og var en vin
ter 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¢. Etter no en turer i istra
fikk pa NordsjrjJen i stormfullt veer reiste Stian Pe
dersen ut med «Cara » pa en tur som tok 28 mane
der. Han var da nygift.

Mitt levnedsl0p -Del 7.
Fra Seattle til Liverpool
Fra Panama seilte vi til Port Townsend i Puget
Sound (ved Seattle i Washigton USA). Her la vi i
flere dager og losset en del ballast og ble sa slept
oppover til Tacoma for a laste kom for Europa.
Mens vi la der, r0mte aile mann sa mer som to. Da
vi la der for a bli lastet og likesa i Seattle, hvor vi
tok inn resten av lasten, kom det mange om bord
som ville bli med til Europa. De arbeidet noen da
ger og gikk sa i land igjen.
Som vi skj0nte siden, sa var nok dette et for
retningsknep av boardingmesteren for a holde folk
fra skibet til siste 0yeblikk. For da vi var lastet,
manglet vi 10 mann, og de kunne vi ikke fa om bord
f0r vi kom ut til Port Townsend. Det ble visst en dyr
m0nstringsa vgift for ski bet.
la, det hendte meget rart mens vi la i Port
Townsend ombord i «Cara». Vi fikkjo ti mann, mest
unge gutter i POlt Townsend, men av de ti var det
kun to sj0menn. Det ble en forferdelig sjau da vi
skulle til a seile med sa mange ukyndige folk. Det
ble som et skoleskib de f0rste 14 dagene, etter vi
kom til sj0S. Det var jo steam donery om bord, men
den stod for det meste pa stas . Det kunne V(Ere
meget a skrive om den turen med «Cara» i 28 ma
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Skipsf¢rer Stian Pedersen

Til «Arven» har vi fatt lane en
sanding med manuskripter som
skipsf0rer Stian Pedersen (1875
1953) nedtegnet om sitt liv til
sj0s. Han reiste ut som dekksgutt
pa en seilskute, bark «Hebe», 1.
mars 1891, og var til sjf}S til 1941
da han m0nstret av i New York,
som skipper pa «Asket». Vi kom
mer til a bringe flere avsnitt fra
hans beretning i bladet. De f0rste
var i nr. 70, 71, 72, 73, 74 og 75.

neder, men det far sta over til senere en gang kan
skje.
Vi fikk en lang rei se til Europa rundt Cape Hom .
Vi gikk til Liverpool og var i sj¢en 180 dager, noksa
lenge a v;:ere i sj0en, men det var jo ofte det ble sa
lenge. Det var deilig a komme i havn, for det var
ikke fritt for at fleste av oss begynte a f01e mangelen
pa fersk proviant. Mange ble sare i munn og hals, sa
de kunne ikke svelge hverken varmt dIet koldt.
leg for min del reiste hjem, selv om jeg ble til
budt 1. styrmannshyre. Da jeg nettopp var blitt gift,
avslo jeg det tilbudet, ogjeg tror jeg var heldig som
gjorde det. leg kom hjem den 10. mai (1903) og
var hjemme til august og hadde en deilig sommer
hjemme.

Som 1. styrmann pa «Black Adder»
Men sa matte jeg jo se a komme meg i fortjeneste
igjen. Gikk ut som 1. styrmann med «Black Adder»,
som vi seilte flere turer med mellom Syd-Afrika og
Syd-Amerika. Kom etter to og et halvt ar til sist til
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til Fermandina (Florida, USA). Den itttende dagen
etter avgang fra Barbados var vi utenfor Fernandina,
men fikk tykk take som varte i fire dager, sa vi intet
kunne se. Reisen ble satedes 12 dage, som jo var en
almindelig pen reise, men uten take hadde det blitt
atte d0gn, hvilket hadde v~rt rekord.
Lastet med harpix i Fermandina for St. Peters
burg. Dette var min f0rste lasteplass som skipper,
men alt gikk godt. leg hadde flere russere om bord
som nar de h0rte at vi skulle til Russland, likte de
det nok ikke, men jeg fikk lurt ut at de ville r0mme
den siste natten vi la i havn. De hadde solgt det
meste av sine kl~r og var nok sikre pa a komme i
land. Det hadde blitt en stor utgift for skibet om de
hadde r0mt. Derfor var det om a gj0re a forebygge
r0mmingen.
Ski bet ble lastet om forrniddagen, og aile tenkte
jo at vi ikke skulle kunne komme til sj0s f0r neste
dag. Uten styrrnannen, men meg selv og ved hjelp
av myndighetene i land, ble alt klart samme dag, og
vi kom til sj0s om ettermiddagen, til stor skuffelse
for de som ville ga i land.
leg kan ikke si annet enn at jeg hadde vondt av
de stakkerne, for de hadde sv~rt lite t0Y igjen, og
Karoline og Stian Pedersen
det var f0rst i mars maned, og dertil kom vi ut i nord
ost kulling og surt og kaldt. Men vi kom oss ut i
Golfstr0mmen
hvor vi fikk varmere v~r. Nord
Europa, til Riga i 0stersj0en hvor vi losset lasten og
osten
varte
i
fire
dager, sa det ble ikke megen fram
gikk til Moss for dokking og reparasjon.
fart da.
leg ble da av kaptein Olsen overlatt f0rerposten
Men etter fire dager fikk vi god vind og mere enn
for en tid. Seilte ut fra Riga og hadde fem dagers
vi beh0vde ,og da gikk det fykende 0stover, og etter
reise til Moss. Vi hadde forresten mange hurtige
ni dagers seilas var vi syd for frland, men fikk sa
reiser med det skib, og det var jo en av verdens
10ye og stille og regntykke.
beste seilere. «Black Adder»s hurtige reiser finnes
I Fernandia fikk jeg brev fra den forrige kap
i den nye norske sj0fartshistorie.
om at han na hadde solgt noe av sin part i
tein,
Fra Moss seilte vi til Barbados for ordre. Med
«Black
Adder» og ville kj0pe et st0rre skib, og om
37 dagers reise lit vi i Bardados to dager og avseilte
jeg da ville ga som
styrmann med
ham igjen. Likesa
om jeg skulle
v~re heldig a
komme inn i Ska
gerrak ca. rnidt i
april, kunne jeg
komme inn til
Krager0, for det
var da for tidlig a
komme opp 0ster
sj0en.
Det gikk fint,
og vi var i Krager0
den 24. mars
1905, og jeg fikk
en god mottagelse
med en sa fin tur
Her ser vi «Black Adder» ligge ved kai.
som skipper f0rste
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reis. De hadde jo ikke ventet oss i Kragero sa fort .
Jeg ble liggende i Kragero til den 20. mai for det
gikk an a seile opp i 0stersjOen. Jeg kom til St.
Petersburg (Leningrad) den 16. mai og var forste
seiJskute der det ar. Bare en bat var for oss.
Mens jeg var hjemme, ble alt ordnet, og den nye
kaptein skulle ta over skibet i St. Petersburg, og jeg
sku lie komme hjem. Den gamle kaptein hadde vrert
syk i lengre tid, men var bedre da jeg seilte fra
Kragero. Men han skulle snart reise til England og
overta det andre skib som han hadde pa hand, men
han var advart av doktoren om a seile til sjos mer.
Jeg skulle da fa skibet a fore med det samme. 1St.
Petersburg fikk jeg hore hjemmefra at kaptein 01

sen var dod, og sa var aile mine skjonne forhapnin
ger og drommer slutt.
Jeg ble derfor staende om bord tillasten var los
set og tok ski bet til Kalka i Finland, og begynte a
laste etter anmodning fra den nye kapteinen som
skulle komme og lose meg avo

Tiden mellom 1905 og 1907
Jeg reiste som passasjer over Kobenhavn og kom
hjem til Kragero. Det var deilig a vrere hjemme litt
na som det var midt pa sommeren. Vi hadde da en
gutt pa to ar, og vi koste oss. Men pen gene gikk, og
jeg matte se a komme i fOltjeneste igjen.
Jeg ble i grunn oppholdt med gode IMter av re

«Black Adder» av Kragerf) 
verdens raskeste seilskute
samJing av gallionsfigurer om bordo En av disse
er fra Krageroskuta «Hiawatha».
I 1901 kjopte handelsmannen og rederen
Jacob Aalborg «Black Adder». Den ble inn
registrert i Kragero samme ar, men her ble den
rigget om fra fullrigger til bark. Ombyggin
gen gjorde at skuta ble en skarpseiler som in
gen hadde sett maken til. I de neste fire arene
fram til baten forliste, satte den en rekke re
korder.
Det ble sagt om «Black Adder» at den
kunne seile i aIle slags farvann, og den var alI
tid langt foran de ovrige skip
den konkurrerte med. En tur
som startet i Moss 20. desem
ber 1904, gikk til Barbados-Flo
rida- Kragero og ble gjort unna
pa tre maneder og ni dager. Det
var pa denne turen fra Florida
til Kragero at det ble satt rekord
over Atlanteren med 25 dogn.
Det var 1. styrmann Stian Pe
dersen fra Stilnestangen som
forte skuta pa denne overfarten.
Neste lange tur for «Black
Adder» gikk til Brasil, til hav
oebyen Bahia. Mens de la til kai
og losset, blaste det opp til or
kan, og dette skipet som hadde
trosset vrer og vind pa aile hay,
«Cutty Sarh ligger utstilt i Greenwich ved London og har blant allnet
klarte ikke a stii imot u vreret og
en star samling av gallionsfigurer am bard. Den til venstre er fra
forIiste inne pa havna.
Dette er historien om en seilskute, «Black
Adder», bygget som en st31skute i London i
1870. Det var en skarpseiler bygget etter mo
dell av de amerikanske klippeme. I 1840-50
arene ble engelskmennene akterutseilt som ver
dens ledende sjofartsnasjon, i hvert fall nar det
gjaldt a bygge raske skarpseilere. EngeJskmen
nene konstruerte sine egne hurtigseilere etter
modell av de amerikanske klippeme, og «Black
Adder» var en av disse. En annen beromt skute
var «Cutty Sark». Den ligger utstilt i Green
wich ved London og har blant annet en stor

Krager¢skuta « Hiawatha ».
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deren som jeg hadde seilt for, men tomme l¢fter er
ikke meget leve avoTi I sist tok jeg hyre som styr
mann med et skip pa Nordsj0en og gjorde to turer
pa London om h¢sten, med is og koks til Oslo pa
den siste turen. Det ble ikke store fortjenesten, men
ble allikevel hjemme vinteren over, og om varen
1906 var det dariig med hyrer, og pa Nordsj¢en ville
jeg ikke seile, for det var bare elendigheten .
leg bestemte meg da for a reise til USA, somjeg
ogsa gjorde. Men derfikkjeg meg ikke noe videre a
gj¢re. leg hadde jo min gamle mor bjemme, og fa
rrtilie som jeg visste pa forhand ikke hadde Iyst til a
reise til Amerika. Etter a ha seilt pa Lakene 1906
1907, reiste jeg hjem igjen h¢sten 1907 og kom hjem
just f¢r jul.
leg hadde tjent penger, og rrtin hustru hadde veert
forsiktig og spart, sa det var deilig a komme hjem
igjen. leg begynte a arbeide straks over nyttar og
var i arbeide resten av vinteren og utover somme
ren, men det ble jo bare fra Mnd til munn, som man

a
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Over til Amerika igjen
1908 fors¢kte jeg med en jakt pa kysten, men
det ble bare fiasko. Etter a ha fors¢kt litt av hvert,
tok jeg ut med en jembark fra Drammen, som la i
Canada, og reiste over til den. leg ble meget skuffet
da jeg kom over der og fikk se den. Den sa ut som
den skulle veert opplagt i mange ilL leg hadde da
hatt lyst til a reise videre opp til USA og seilt pa
Lakene igjen, menjeg gikk allikevel om bord i den.
Den lastet med trelast i Canada for Argentina.
leg gjorde mange turer med den mellom Nord- og
Syd-Amerika. Det var en gammel jemholk som
hadde veert darlig behandlet i mange ar. Pa en reise
fra Canada til Bahia Blanca (en liten by ved Buenos
Aires i Argentina) med trelast sprang skibet lek i
Syd-Atlanteren. Om morgenen da t¢mmermannen
hadde peilet rommet, kom han og fortalte at det var
23 tommer vann i ski bet. Vi befant oss da J00 km
utenfor munningen av Laplata-f1oden, men hadde
pent veer. Vi satte i gang med pumping, men de var
jo tunge a dra, og heller ikke var det noe bra mann
skap vi hadde. Vi kunne ikke holde skibet lens
med pumpene. Kursen ble satt mot land, men vind
var det meget lite av, sa det gikk smart. Etter ca. to
d¢gn ved pumpene natt og dag, ble folket lei av
dette, og mente det var best a komme i batene og se
a komme seg i land. Vannet sto 7 fot i rommet. Vi
fikk ogsa sand i pumpene, som ikke var a undres
pa, da bunden mellom spantene under garneringen
var fylt med sten og sand som ballast under trelas
ten for a fa sa meget last som mulig .
Til sist ble pumpene na ganske plugget opp. Mens
t¢mmermannen og jeg selv gikk og pratet om dette
her, fant vi pa a hugge hull i pumper¢rene over
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gameringen, og nar vannet kom over hullet, matte
det ga an a pumpe igjen . Vi la fram forslaget for
kapteinen, men han var ikke riktig blid for det. Han
sa vel heist at ski bet sank. Det ville jo veert det beste
bade for ham og rederen, men det ble gjort som vi
foreslo, som han jo var n¢dsagt til. Vi fikk pumpene
i gang igjen, men vannet steg stadig. Etter nesten tre
d¢gn med kurs mot land fikk vi kjenning av mun
ningen av La Plata-floden, og vinden ble friskere,
men ski bet la da nesten i vann til dekket. Omsider
fikk vi los ombord. Losen syntes skibet seilte veldig
darlig, og sa var det sa dypt i vannet. Han fikk da
vite situasjonen, for det var ikke annet a gj¢re enn a
seile skibet opp pa grunn.
Vi kom til ankers utenfor Montevideo om kvel
den. Neste dag fikk vi dykker og pumper om bordo
Dykkeren unders¢kte hele skibet under vannlinjen,
men kunne intet finne. Bestemmelsen ble da at vi
skulle heve ankeret og ta skibet i havn og Josse las
ten i Montevideo.
De respektive assuransemenn var om bordo Mens
vi holdt pa a hive opp ankeret, kom mannen som
var nede i kjettingkassen opp, og sa at han h¢rte sus
av vann pa babord side. Hevingen ble stoppet, og
jeg var nede og h¢rte tydelig en hel foss av vann.
T¢mmermannen ogjeg ble sa tilbudt en liten lomme
skilling hvis vi kunne fa dekket lekkasjen midlerti
dig, som vi ogsa gjorde, men betalingen for arbeidet
vi utf¢rte, den var ei skam a nevne .
Kjettingkassen var av tre, og innenfor jemskottet
forut, og vi matte sage oss igjennom trelasten ut til
siden for a komme til hullet hvor vannet kom inn.
Det viste seg da at platen i siden var sprukket ca. 8
tommer aktenfor et spant. Vi fikk tettet hullet med
gummiplate og kiler, og det ble siden st¢pt med se
ment. Ski bet ble pumpet lens og slept til Bahia
Blanca. Sa sparte vi den gang assuransen for mange
utgifter. leg har f1ere ganger siden i min fartstid , og
mest som skipper, spart assuransen for store utgif
tef.
I et tilfelle ble det foreslatt av Sj0retten at hva
jeg hadde utrettet, burde paskj¢nnes av Assuran
sen, men har aldri h¢rt eller sett noe til den pa
skj0nnelsen. Det har i de siste arene blitt utdelt sa
mange medaljer og eeresbevisninger for edel dad og
godt sj¢mannskap, som for eksempel a komme over
Nordsj¢en vintersdag i storm med kokslast og last
pa dekket, og kommet frem med kun tapet av litt
dekkslast og mindre havari, mens en annen bat har
veert ute i samme veer og pa samme tid og med samme
avgang og ankomsthavn, men kommet frem uten tap
av dekkslast eHer havari. Det blir aldri nevnt.
Vi kom Iykkelig og vel frem til Bahia Blanca og
losset lasten, men den sa feel ut i undre rommet. Vi
tok inn ballast og seilte til Statene igjen .
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Adr: Ragnar Gr¢nasen,
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4 Erik A us land. 5 Sigurd Nesland, 6 Eilert Asen, 7
Aslak Lofthaug, 8 Tlygve Holt og 9 Lars Uberg.
Hjelp med riktig plasse ring av navnene har vi
fatt av lngrid Haugholt.

Gutter i j¢rste rekke fra venstre: 1 Kjell Holt, 2
Frank Berthelsen. 3 Halfdan Kjelland Tellefsen, 4
Olav Hovet. 5 Bjame Sundb¢, 6 Kare Saga og 7
Gunnart Thorsen.
Jenter sam sitter i annen rekke fra venstre: 1
Kari Dabbe, 2 Edna Lager, 3 Anne Elisabeth Lind
Arets
heim, 4 T A. Tande, 5 Margoth Synn¢ve Markus
sen, 6 Keth Hansen og 7 Karen Tomine Barland.
Jenter som star i tredje rekkefra venstre: 1 Bj¢rg
Myhre, 2 Gerd Kristiansen, 3 Randi Ulven, 4 Ester
den 10. i rekken, er planlagt
L¢nne. 5. Signe Andersen, 6 Tordis Haugholt, 7 In
geborg Tora Oterhei, 8 BjfJrg Olsen, 9 Marit Tomine
Hansen, 10 Vera Syn¢ve Kristiansen, 11 lngrid
H¢gstli og 12 Louise Eriksen.
Historielagets styre haper
l fjerde rekke star fire stykker, og det er fra ven
«gamle» og «nye» akt¢rer ogsa
stre: 1 Asbj¢rn Thorsen, 2 Per St¢en, 31sak Waasj¢
denne gangen er villige til
ag 4 Else Karin Holt.
I bakre rekke fra venstre: I Abraham Lind
ta et tab>
heim. 2 @yvind Pedersen. 3 Finn Knutsen Londalen,

Bygdetundag,

onsdag 14. juni
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