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MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG 


SAGAE 
om 

Sannida Historielag 

20. august 1942 20. august 1982 


Det er lokalhistorien et historielag vii ta sag av, 
finne ut hvordan folk hadde det f0r, levet livet 
med sine sorger og bekymringer, sine gleder i 
h0ytid og fest, i hverdagens slit for utkommet. i 
01fentlig styr og stell. 

«Det er sA mang ei salme som sku lie VCBrt 
sunget,» sa mannen, han bladde salmeboka. Det 
var silk vi had de tenkt da arbeidet med bygdebok 
for Sannidal tok til i slutten av 20 Ara, og da 
Sannidal historielag ble stiftet for 40 Ar siden. Vi 
ville 101ge sporene ti Ibake til den tiden de f0rste 
mennesker kom inn fjorden, Jeger og fiskerfolk, 
slo sag ned ved Siuppan, Kammerfoss, M0rland. 
Funn av flintredskap kan fortelle litt om det. Vi 
har tenkt A 101ge folk pA skaustiene, i arbeid, pA 
vei til kjerka. Vi har tenkt A se innom heimene ved 
Kilsfjorden, ta en tu r innom gArdene pA Farsj0, 
Holtane, Mo, Kj0lebr0nn. Vi hartenk Ataen turtil 
«saugene»i Vadfos og Kammerfoss og Helle, 
begyndelsen ti l vAr t ids industri. 

Vi har ten kt A ta en tur til KII en vArdag pA 1500
tallet nAr de hollandske koffene kom inn for A 
hente trelast. Vi har tenkt A bli med pA issjau i 
slutten av forrige Arhundre og begyndelsen av 
dette, vi har tenkt A bli med pA et skutegjestebud Det var i 1942. NA er de gamle borte, og nA gAr det 
nAr en ny skute gikk av stabelen ved en av de i glemmeboka 10r dem som lever 11982. 
mange vervene. Vi har tenkt A bli med pA m0ter i Det var bygdeboka det begyndte med, men . 
skolecommissionen, i herredstyret. Vi hartenktA dr0mmen om et bygdeton var der 1ra f0rste stund 
f01ge det kristelige liv i kJerke og bedehus da Sann idal historielag ble st ifta 20. aug. 1942. 
gjennom Ara. 

BYGDEBOKAVi var seint ute, men vi kom tidsnok. Enn€lle
vet gam mel tradisjon, ennA levet noen av de gam I slutten av 1920 Ara tok stortingsmann Peder 
Ie hjuringer, noen som hugset hva besta fortalte. Rinde opp tanken om en Bygdebok for Sannldal 



og SkAt0Y. Det var naturlig at disse bygdene gikk 
sam men om dette arbeid, sA innfl0kt som tllh0va 
hadde veert kirkelig og administrativt mellom 
dem gjennom Ara. I SkAt0Y var det sA noe seinere 
lens mann Lars Midgaard tok fatt. I Sannidal 
klokker Kristen Lindheim med god hjelp av 
kolleger Halvor Gjerde og Ole Dobbe, og 
Kristian Blankenberg. Etter som arbeidet skred 
fram ble det behov for A fA det i fastere former. 
Det f0rte til dannelsen av Sannidal historielag. 
Kr. Lindheim, Halvor Gjerde og T.A. Tande 
sendte i august 1942 ut innbydelse til 25 
personer man antok var interessert. 15 av dem 
m0tte til et konstituerende m0te i Kil skole den 

,20. august 1942. Det var: Kr. Lindheim, Halvor 
Gjerde. T. A. Tande, J0rgen Eikehaug, Konrad 
Sunde, Magnus Lindheim, Jens Barland, Knut 
Eikehaug, Fredrik Svang, Johan M. Ellingsen, 
Sverre Aspeflaten, Per Neesland, Ole Dobbe, 
Kristian Blankenberg og Ditle1 Ditlefsen. 

Klokker Lindheim ledet m0tet. Tande 
redgjorde for et historielags oppgaver. Aile 
tegnet seg som medlemmer. Til formann valgtes 
Kr. Lindheim, til styremedlemmer Per Neesland 
og T.A. Tande. Arspengene ble satt til kr. 2,-. Det 
ble bestemt at Bygdebok for Sannidal og SkAt0Y 
utgis i tre bind. F0rste bind: GArdshistorie for 
Sannidal. Annet bind: GArdshistorie for SkAt0Y. 
Tredje bind: Fellesbind. Kulturhistorle, neerings
liv, offentlig administrasjon. 

Styret fikk I oppdrag A utarbeide statuter for 
laget, og den 7. okt. 1943 ble forslaget vedtatt 
slik: 

§1 
Sannidal historielag er stlftet den 20. aug. 1942 

og har som mAl for arbeidet sitt A virke for at det 
btlr tatt yare pA det som er av historisk interesse i 
bygda. 

§2 
SA langt det er rAd vi Ilaget s0rge for at det som 

en ennA husker av folketlvet i bygda i gammel tid 
blir skrevet ned, likesA bygdas dialekt. Ellers vii 
historielaget ta opp oppgavene etter som de 
melder seg, med den evne og de midler laget til 
enhver tid rAr over. 

§3 
NAr midlene er skaffet og tida er h0velig 

ordner laget til et museum for bygda. 

§4 
Medlemmene av laget er menn og kvinner i 

Sannldal som er over 18 Ar og har betalt 
Arspengene kr. 2,-. For flere medlemmer fra 
sammehusstand betaler den ene 2 kr. og hver av 
de 0vrige 1 kr. 

§S 
Laget velger pA Arsm0tet for ett Ar formann 

varaformann og kasserer. Disse utgj0r styret fo; 
laget. 

Fra Redaksjonen 
Det er vel helt naturllg at dette nr. av 

Arven vii vmre preget av 40 Ars jubileet. Det 
er da ogsA en glede at det denne gangen kan 
vi komme ut med en 16 sider. 

Vi mA aile veere enige om at vi mA ta av oss 
hatten for de 80m tok initiativet til dannelsen 
av et Historielag for Sannidal for 40 Ar siden. 
Mldt i en ulvetid, da landet var heertatt, 
fremmede makter hadde erobret og fratatt 
folket det viktigste av alt: Friheten. oa var det 
godt at det fantes fr~msynte nordmenn 80m 
-ikkje ville forfedrene gI0yma,.. 

Noen vii kanskje sp0rre: Er det da sA viktig 
med ett Historielag eller et Bygdetun? Ingen 
lever av gamIe sagn og falleferdige huser. 
Nei det er det heller ingen som pAstAr, men vi 
skal ta Imrdom av disse ting. Vi skal Imre av 
vAr egen saga, enhver nasjon med respekt 
for seg selv gj0r del. Vi skallane og verne om 
de verdier som er opparbeidet gjennom 
trofast strev tra slekt til slekt. VI skal tinne ro 
og hvile i de gamle skrifter. 

I den verden vi nA lever i med video, stereo 
og TV-kaneler fra aile verdenshj0rner er det 
godt A slappe av pA et stille og fredelig 
Bygdetun og la de gamel nedslitte stein
heller og d0rstokker tale om ..fagnafolk fare 
or helmen... 

Det er en omstillingsprosess som foregAr 
rundt oss idag uten sidestykke i historien. 
Hva det f0rer til er umulig A vite, men at det 
gjelder A ta vare pA varige verdier mer enn 
noen sinne er ikke A tvile pA. 

..Fremskritt, er det A kj0re fortere og 
tortere med bil? Nei og atter nei .. skriver 
Hamsun ett sted. Dette er nok alt tor sant. 
Men dermed er Ikke sagt at et Historielag er 
en fremskrittsdemper. Det som gjelder er A 
ta yare pA den arv vi har tAtt og samtidlg veere 
pA vakt mot aile fremmede str0mninger og 
alt fremmed juggel som velter inn pA oss og 
som slett ikke passer inn I vArt milj0. Med 
andre ord, det gjelder A sile ut det beste. 

San nidal Hlstorielag har ikke opp 
Forts. side 13. 

§6 
Forandringer i disse statuter kan gj0res pA 

Arsm0tet med 2/3 flertall . 

Kr. Lindheim skriver gArdshistorien for 
Sannidal. Lensmann Svang samler gamIe 
skutebilder, maskinist Ditlefsen samler billed
stoff og beskriver gamle byggninger, Halvor 
Gjerde og Sv. Aspeflaten samler gamle 
familiebilleder. 

Til m0tet 12. juli 1947 forelA pr0vetrykk fra 
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Napers boktrykkeri til bind I av Bygdebok for 
Sannidal og SkAt0Y. Man foreslo Cicero sats. 16 
sidig ark. format 22.5x 17.5 cm. Kostnad kr. 298.
pro ark. 

Vedtak: Det nyttes Cicero trykK og trykkes 
2000 eksemplarer. 500 ekspl. bindes inn. 500 
heftes. Resten legges i masse. Salgspris kr. 20.
for innbundet. kr. 12.- heftet. Salget gikk greit 
unna. Oet var kassereren i laget Halvor Gjerde 
som tok seg av dette. dels gjennom bokhandlere 
i byen. 

Da Kr. Lindheim d0de ble det T.A. Tande som 
tok seg av arbeidet med bind III. Fellesbindet. 
~ammen med L. Midgaard. Her ble det plass til en 
god del om kirke og foreningsliv av ymse slag i 
Sannidal. og om gam Ie skikker ved livets 
h0ytider i tiIIegg til alt det andre stoff om 
nceringsliv og kommunale institusjoner. Der var 
samlet en god del pA forhAnd om den eldste 
historie. naturbeskaffenhet m.m. 

Bind III kom ut 1953 i et ganske stort opplag. 
En god del ligger nA i masse i Bygdeark ivet. 

SANNIDALSFILMEN 
Fotograf Richard Larsson, Porsgrunn, hadde 

drevet en del med dokumentarfilm. Etter en 
samtale med T.A. Tande skrev han til Ordf0reren 
i Sannidal og spurte om man var interessert i 
opptak av en bygdefilm. I m0te den 30. mai 
vedtok herredstyret A be Historielaget arbeide 

med saken med tanke pA samarbeide med 
bedrifter og andre interesserte organisasjoner 
innen kommunen for om mulig A 105e saken pA 
en for kommunen rimelig mAte. 

For en 16 mm. fargefilm, spilletid 45 min. 
beregnet Larsson seg kr. 5500,-. A/S Vafos Brug 
ga 1 000.- kr. A/S Kammerfos Bruk kr. 400,
Skogeierlaget kr. 100.-. kommunen bevilget kr. 
4000,- og resten fait pA Historielaget med kr. 
1 250 som gikk til anskaffelse av en kopi. 
Manuskript ble utarbeidet av Halvor Gjerde og 
T.A. Tande. Vi la vekten pA AfA best mulig folkellv 
og nceringsliv representert. personbilleder. Det 
ble kanhende vel mye t0mmerfl0tning. Lasson 
sa etterpA han dr0mte i lang tid om gult t0mmer, 
men det var verdifullt A fA festet pA 
filmstrimmelen en ncering som nA h0rer 
historien til. Filmen fikk premiere pc\. HAndver
keren i Krager0 og gikk for to fulle hus f0rste 
gangen. 

I 1978 fikk man laget en ny kopi ved Statens 
filmsentral i Oslo. Kostnad kr. 5 544,-. 

KOMMUNEARKIVET I KIL 
Det var liten greie pc\. arkivsakene f0r. Gamle 

protokoller og papirer levertes fra den ene 
styreformann til den andre. Endel ble nok borte 
pA veien. EndellA i hyller pA kommunekontoret. 
Da ordf0rer Eilert Farsj0 gikk av 1938 var det et 

Bygdetunet er blitt til ved mye dugnad. Her er det fra den ftlJrste tiden med arbeide pll veien oPP til 
pJassen. NEBrmest slllr Halvor Gjerde og Jens Steen. 
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helt sledelass med kasser og pappesker han 
kj0rte opp pA prestegArden til sin etterf0lger. 
Sannidal herredstyre gjorde i 1945 vedtak om A 
bygge et ildtast rom til arkivsaker. F0rst tenkte 
man pA et lite bygg neer kommunegArden, men 
det ble bAde billigere og mer praktisk c\ bygge det 
inntil 0stveggen og med inngang fra kommun&
kontorene. 

I 1949 ga byggmester Jens Langmo et over
slag pA ildfast rom I betong. kostnad kr. 11102.-. 
Her ble nA en god del arkivsaker plasert. 
Verre var det at den store masse trykk til bind III 
av Bygdeboka ble stuet inn her. Ventilasjonen 
var elendig. I 1972 ble Historielaget bedt om A ta 
seg av dette. I flere dager drev nA Halvor Gjerde 
og T.A. Tande med A rydde og ordne sA det ble 
noenlunde greit A finnefram. En elektrisk ovn ble 
innstallert tor A hlndre fuktighet. 

Mangt kan her gj0res bedre. blant annet ville 
det veere greit med katalogisering. 

BYGDETUNET 
Det heter I vedtektene for Historielaget at det 

er et formAl A samle et h0velig Bygdetun, ta yare 
pA byggninger og inventar som ellers ville bli 
borte. Skulle bygdetunet opph0revil samlingene 
disponeres av sty ret sam men med sty ret for 
Historielaget og fylkeskonservatoren i Tele
mark. 

Tanken ble til virkelighet ved den storstilte 
gave tra Stina og Thomas Wast01 som lot 
H istorlelaget fA den fine furumoen vest for kjerka 
til samlingene. Gavebrevet er datert 3. juni 1949. 
Man hadde alt fAtt en god del Inventar. Det ble 
lagret i Kjerkestua. Folk var interessert. De rlngte 
opp: Vi har en rokk! Vi har et mangletree! Vi har en 
kubbestol! Serlig rikholdig var de sam linger som 

interesse for Bygdetunet 

Nils Lervik. Kammerfoss, Gustav Herum, 
KJ01ebr0nn og Kristian Blankenberg overlot oss. 

Allerede 21. juli 1949 fikk vi det f0rste hus: 
Kvennhuset fra Seterskauen ved gavebrev fra 
Olette Svendsen Heimdal. 

Det var folka fra VASj0. Gjerde og Holtanesom 
med sju hester fikk kj0rt det pA plass. Under 
ledelse av overingeni0r Sundfeer og oppsyns
mann J0rgen Sundb0 bledet laget oppkj0rsel fra 
riksveien, Atte mann deltok. tre med hest. 27. jull 
1950 ble tunet inngjerdet. 16 mann varmed. Lars 

Dugnadsgjengen som 
satte opp Barlands
bus: Fra venstre Jens 
KjlBrra. Gunvsld 
Braaten, Kristian Bak
ken, Jacob Brekka, 
Nils Sigernes, Einar 
Barland og K~re Bar
land. 
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L0nne var ekspert I A vri vidjer. Samme Ar i 
august kom stolpebua 'ra Barland, ni mann fra 
kretsen fikk den kj0rt inn og satt opp. 

11953 fikk vi for en rimelig pris kj0pt den gamle 
I~ven pa Midtgarden, Farsj0. Snekkerne Jens 
Andersen og Theodor Halvorsen stod for 
arbeidet, med en mannsterk dugnadsgjeng. 
LAven var noe medtatt av Ar, og har krevet 
adskillig utbedring etterhvert. 

I 1953 fikk vi en fin gave av Jacob Mo, 
stabburet. Knut Lindheim merket det opp. Folk 
fra Mo krets, ni mann med 4 hester kj0rte det 
fram og satte det opp. Lekting og vindskjier ga 
Gunnar L0nne, takstein kom fra kommunenes 
gArd A0nningen. 

Vi savnet et vAningshus. I 1963 fikk vi kj0pt 
Dobbedalsstua, den ogs~ noe defekt. Ni karer 
var med pA flytningen, 11964 murte Halvor Holt 
peis og i 1966 ble det lagt golv og himling. 

I juni 1970 bes0rget Thomas Wast01 ny 
inngangsportal satt op. 

Et av de best bevarte hus I gammel 
Sannidalsstil var vaningen p~ 0stre Hegland. 
Trygve Dalene eide gArden og testamenterte den 
til Johanna og Olav J. Nilsen fra MandaI. Da 
riksvei 18 ble omlagt bygde de nytt vAningshus, 
og ved gavebrev av 5. sept. 1974 overlot de 
gamlestua til Historielaget. Det var dettevi mAtte 
ha for A fA et skikkelig gArdsanlegg. Litt for stort 

10ft for laget, men med srerdeles god st0tte fra 
fylkeskonservator Halvor Landsverk og Krager0 
KulturrAd oppnlidde man A fA kr. 65 000 i 
statstilskott. Arbeidet inklusive dugnad var 
reknet til kr. 100 000.21 . april 1976 ble det vedtatt 
A gA igang med arbeidet. Byggmesterene 
Johannes Waasj0 og Per Holte sto for den 
bygningsmessige del. Takk og a:lre ogsA til de 
otteogtredve karene som med 500 dugnads
timer, lastebi l og traktor gjorde det mulig A 
komme godt ut av del. 

Heglandshuset er en pryd for plassen. Det ble 
feiret med en durabel dugnadsfest i Kil gam Ie 
skole hvor laget i sin tid ble stiftet. Innbutt var 
fylkeskonservator Halvor Landsverk, konser
vator Bj0rn Sandberg, formann I Krager0 Kultur
rAd Inger Sandberg. Johanna og Olav J. Nilsen, 
Trygve Dalane, banksjef Falck i Sannidalsban
ken, og formann i representantskapet Konrad 
Sunde. 

I 1980 fikk vi av Johanna og Olav J. Nilsen 
overlatt den gam Ie badstua plJ 0stre Hegland, 
den siste i bygda. Arbeidet med flytting ble ledet 
av Johannes Waasj0 og Thomas Wast01, med 
hjelp av gode dugnadsfolk. 

HISTORIELAGET I HVERDAG OG FEST 
Begyndelsen var beskjeden. 15 medlemmer, 

men det 0kte smAtt og sikkert. Til styre ble valgt 

Byggdetunet begynner og fylles, Illven, kvernhuset og bua 'ra Barland er pa plass og her kommer Jakob 

Moe med et lass av stabburet. 
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Kristen Lindheim, formann, T.A. Tandesekretrer 
og Per Nmsland kasserer. Da Nresland d"de ble 
Halvor Gjerde kasserer. Det ser ut til at sty ret 
nmrmest ble valgt pA livstid. Det gikk flere Ar f"r 
det ble forandringer. Da Lindheim i 1949 flyttet 
fra bygda ble Ole Dobbe valgt i hans sted. Tande 
ble nA formann . 

Store oppgaver fikk laget med arrangemang 
av bygdekvelder, av 17. maio Der er nok noen 
som huser de flotte 17. mai festene pA G im Ie med 
fullt hus og nasjonal begeistring. Etter hvert 
festet det seg en praksis med samling vAr 09 
h"st. Medlemstallet 0kte til over 250. Etter at 
Gunvald Braaten hadde vrert formann et par Ar 
tok Hans Mjelland over, og med ham fikk laget en 
meget interessert og dyktig formann. Utvalg for 
Bygdetunet var: Thomas Wast,,', Johannes 
Waasj", Per Holte og T .A. Tande. 

I 1980 ble styret utvidet med to medlemmer. 
Hans Mjelland, T.A. Tande, Halvor Gjerde, 
Frlthjof Thorbj0rnsen, Ole Wast01. Varamenn : 
Else Marie Eidet, Per Nesland, Oddvar 
Tobiassen, Olav Tveitereid. Da Halvor Gjerde 
d0de vAren 1982 rykket Else Marie Eidet inn som 
medlem. Sty ret for Bygdetunet ble nA: Thomas 
Wast"I, Johannes Waasj", Klaus Torsdal, Harald 
Vibeto. Grendemenn ble: Isak VAsj", Gerd Moe, 
Ragnvald Heimdal, Klaus Torsdal, Reidar L"nne, 
Thorleif Dalen, Ingeborg Jensen og Asmund 
Mostad. 

Tanken om et meldingsblad, en mindre trykk
sak t il aile husstander ble tatt opp av Oddvar 
Tobiassen og fikk tilsluttning av styret. Det fikk 
navnet «Arven» og f0rste nr. kom den 26. juli 1981 
i aile postkasser. Redakt0rer er: Hans Mjelland, 
Frithjof Thorbj"rnsen og Oddvar Tobiassen. 
Kasserer er Henry Paulsen . 

I senere Ar har laget hatt en utmerket 
festkomite av erfarne og dyktige husm"dre. Det 
var i 1975: Ragnhild Nesland, Olava Berg, Aud 
Brekka, Magna Mjelland, Kjerst; Heimdal, Karin 
VAsi'" Marta Aar", Ruth Lien. SA ble det: Asborg 
Larsen, Alfild Dobbe, Arna Holte, Marit Hoi!:, 
Fra 1981 utvidet med: Gerd Moe, Kari Nyland, 
Kari Moe. Alltid f"rsteklasses servering, og av en 
eller annen grunn alltid nok mat. 

Ved en festlig anledning f0r jul 1977 ble 
Thomas Wast,,1 hedret med en vakker rosemalt 
trebolle med innskrift: «Thomas W ast01 med takk 
for mangArig utrettelig arbeid for Bygdetunet. 
Julen 1977». 

Aret etter laget man igjen en stilig fest i 
forbindelse med at T.A. Tande fikk H.M. 
Kongens fortjenstmedalje i gull . Den ble 
overrakt av fylkesmann Oddvar Berrefjord som 
hadde mange gode ord a si. Det var ogsa flere 
sam gjerne ville si takk for innsatsen for 
Historielaget. Det var Krager" kommune og 
Historielaget sam var vertskap. 
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Her er noen av damene i festkomiteen: Asborg 

Larsen, Arna Holte, Signe To rsdal, Marit Holt og 


Alfhi/d Dobbe. 


Historielaget har gjennom Ara hatt meget godt 
samarbeide med Berg museum og med 
fylkeskonservator Halvor Landsverk som alltid 
har vrert rede til a gi sin st0tte til arbeidet. Vi 
takker for den store interesse det har vrert for 
lagets arbeid, aJltid har folk vrert rede til a ta et 
tak nar det gjalt dugnad. 

SLUTTORD 
Arbeidet i et lag star ikke stille selv om mange 

mal er nAdd. Vi har 10fte pA en gam mel smie fra 
Nesland, vi har utsikt til A fA en husmannsstue 
som i sin tid ble flytta til Mo. Det er mul ig det kan 
innredes en gammel sko/estue i kjerkestua hvor 
det er samlet endel materiel! og hvor det var 
skole sA seint som i trettiAra. Men s~ Mr det vrere 
slutt med byggninger. 

Andre oppgaver er innsamling av bray fra 
utvandra sannid"ler, det tar Reidar L0nne og 
Klaus Torsdal seg avo og s~ kan det finnes mer av 
gamle dokument i statsarkiv og riksarkiv. 

Sannidals boka er utsolgt. Alage en ny utgave 
vii kreve en yngre kvinne eller mann, og mange 
penger! 

PA f"rti arsdagen ser vi med takk tilbake pA det 
sam er gjort, og med lyse forhApninger pA det 
som enna kan gj0res for A gj0re Sannidal gamle 
historie levende. 

Styret 

**** **
Selvfelgelig er vi aile 
spente pA om vi far godvmr stevnedagene. NAr 
delta skrives "nsker vel de fleste regn, men 
akkurat den helgen 0nsker vi solskinn igjen. Det 
hadde vrert hyggelig om sA mange som mulig vii 
benytte bunad, det setter IIksom sitt spesieUe preg 
pA tilstelningen. Og sA mA vi minne am at folk tar 
med seg campingstol. 
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En vandring i del gamle Kil 

Stedet kalles Vest-KII i gamle papirer. Det var 

det viktigste kultursentrum I distriktet flZlr 
KragerlZl ble by. I gamle kart fra 1585 nevnes 
Vest-Kil som et vlktig ladested og tollsted . PA 
1600-tallet ef flere t)IZlnder nevnt som avskipere 
av trelast. I 1723 nevnes det at ferdsla til KragerlZl 
fra opplandet gikk gJennom Kil og der var 
tingsted. I 1880 hadde stedet livlig ~kipsbygging 
og issjau. Her bodde da 306 innbyggere, da 
regnes OksebAsen, Andersvik og 0stre Klelvane 
med. 

NA hopper vi lenger trem i tiden og jeg skriver 
om det som Besta (farmor)eller far fortalte i 
«skumringstimene» og det jeg selv husker. Besta 
var da nesten 90, men hun tok oss barn med opp i 
Dolva og fant trAsved som hun fyra under 
vaskegryta med. Hun viste oss groblad til A legg 
pA sAr, lusegrass og trollgras. 

Bestas eldste slZlnn reiste til Amerika som 
ganske ung. Det var ikke mange hus i Kil som 
det ikke var noen som dro dit. Onkel var hjemme 
pA beslZlk etter en tid, han kom med Amerika
bMen til Kristiania, kystruten til KragerlZl og 
«Fram» til Kil. NA hadde KragerlZl blitt by'n og 
hadde fast rute til Kil to ganger I uken. Det var litt 
av en opplevelse nAr rutebAten kom og det mlZltte 
alltid mye folk opp. Min onkel gikk da i land og 
bort og omfavnet Besta, som ble sA «brydd» nAr 
aile folka sA pA, at hun hadde hatt Iyst til A gA 
gjennom brygga. 

I NAr det var begravelser, gikk de fra hjemmene 
og da pynta de med en gran pA hver side av 
inngangsdlZlra og la grankvlster pA tunet. 

FIZlrst pA 1800-tallet bodde der ca. 20 voksne 
og 50 barn i OksebAsen. Detvarmyesj0folk. Fire 
skipsflZl rere, en forliste med skuta si og hele 
mannskapet druknet. Noen fA dro pA 
anleggsarbeid, noen arbeidet pA FrlZlvik gArd og 
sA var der kvartsbrudd ute i fjorden. 

I 1900 var det 4 kuer - noen geiter, h0ns, bier
og en stor gris ble gjerne slaktet til jul- og sA var 
det hlZlstmakrell. Den ble salta i tlZlnner. SA vardet 
gjerne litt jord - Iitt poteter, grlZlnnsaker 
bCBrbusker og frukttrCBr. 

Barna hadde det fint, der var skibakker og 
sklZlyteis eller om sommeren bading og fisking. 
Det var masse fin fisk i Kilsfjorden pA den tiden. 
Og nAr tantejaktene la til ved BjlZlrnsvikodden om 
vAren, gikk handel en livlig. 

Men vi mA vandre videre pA OksebAsveien. Vi 
stopper ved Samuels. Det gamle huset er vekk, 
men her bygges nytt. Her IA skipsvervet hvor 
mange skuter er bygd. Det kaltes ennA for 
vCBrven. SA har vi Borgestad. her bodde H. Holte 
som ble over 100 Ar. Det var nok god luft I Kil, for 
der ble mange gamIe mennesker. SA har vi 
Thommesens hus. Her ble drevet gjestgiveri og 
vognmannsforretning. Her var 7 hester pA 
stallen. 
I end en av OksebAsveien hadde vi arresten. Det 
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var visslnok en ulenbygds mann som var full og 
brAka, sA ble han satt inn der for en tid, derav 
navnet. SA kommer vi til Midttun. Her hadde 
Sannidal postApneri og trygdekasse sine 
konlorer i mange Ar. SA har vi Klokkertone som 
har navnet etter en klokker Tygesen som bodde i 
huset Havstad. KommunegArden er bygd i 
slutten av 1700-tallet. Herredskasserer og 
folkeboksamlingen holdt til her og sA var det 
m0terom. Husker fra min barndom hvor mye 
moro vi hadde nAr Kits barneavholdslag hadde 
m0ter. H. Hegna var en !vrig formann. Vi teste fra 
«Magne» og hadde gjettekonkurranser. Jeg var 
mektig stolt over en 1. premie, en pakke 
kokesjokolade. 

TlnggArden er fra 1820-Arene. Husker det som 
et fint herskapshus - med en liten hattebutikk i 1. 
etasje. Mellom TinggArden og KommunegArden 
IA et stort hus, som ble solgt til Krager0 09 flytta 
dit. Her var ogsA gjestgiveri og utleie av 
prammer. Der var 3 landhandlerier og 1 
kj0ttbutikk med godt utvalg. Ovanfor Hegnas 
bulikk IA et lite hus hvor det ble solgt 10 0res
p01ser og lutefisk som kona der luta i bj0rkeaske. 
Huset brant i 1923 og ble ikke bygd opp igjen. Da 
brant ogsA Hegnas butikk og 2 andre hus som er 
bygd opp igjen. I Smaue bodde der en mann som 
solgle uliundert0Y til menner. 

SA hadde 'II Kits bakeri og kate og Nyland 
bakeri og kafe . Et stort m01erom var her ogsA. 
Vestmar folkeh0yskole holdt til her i 2 vintre. 
Disse bakeriene hadde hest og kj0rte bakervarer 
rundt til butikker i bygda. SA har vi bakerbrlZlnnen 
hvor hele Kil henta vann i terre somre for den 
«treit» aldri. Lenger oppe bodde det en kone som 
str0yk stivs190rter_ for folk. Lenger opp i 
Kilskieiva rA smia hvor en flink smed hadde nok A 
gjere. og sA fra Torsdalskjenna gikk isrennene 
pA skrA mot ishuskleiva, her IA 3 store ishus. SA 
gikk rennene videre ned mot fjorden. I enden av 
rennene var del en lasteplan med en skrA
skjerm. Ishustakene var av spon og nAr de 
fornyes plukkel man opp den gamle spon , den 
var fin til neringsved. I snevintre ble del mye 
snemAking, sA da kunne del bli langvarig arbeld, 
opptil 3 mAneder. Det var slitsomt, men godt 
betalt. Isen skulle vmre stAlis. 

Men vi fAr vandre ned til Klokkertunet igjen. 
For A vise hvor fredelig det var i Kil fer bilene 
omkring 1910 gjorde siU inntog, forteller jeg en 
liten tildragelse. Noen unggutter bar skjekta Iii T. 
Torsdal fra brygga og satte den midt pA Tonet. 
Torsdal var en gemytlig mann og lot den stlt 
noen dager Iii gutlene bar den ned igjen - Den 
var fint pynta med lev og blomster. 

SA vandrer vi til Sletta. Her Il telefonsentralen. 
som ble m'{e benytta. privattelefoner var det ikke 
- kan1kJe I butikke·,e? I annen et-a:;je her bodde . 
skrec,deren, som sJdde findressen til herrene. I 
bekk9n her IA en liten sag og lenger oppe et 

kvmrnhus. Det var en solid trebru over 
Kilsbekken, der den rant ut i fjorden. Her dansa 
ungdommen i vArkveldene etter tonene fra et 
munnspill. 

Her hadde vi ogsA Drangedalsbrygga, hvor 
fraktbAten som gikk i rute hver dag - som ogsA 
var innom butikken I Kjelebrend -Ia til. Det var en 
god inntekt for ungene fra KII og plukke konvaler 
og selge I Krager" . Da relste de med fraktebAten, 
det kostet 10 "re. Her dreiv de ogsfi og la 
t0mmeret i flfiter, som b0ndene kj0rte til 
strandkanten. ,SA har vi Menstad en fin eiendom hvor de 
hadde 5 kuer. Her har revd en kone som ble 103 
Ar. SA har vi Andersvik . Her var det ved 
Arhundreskiftet 9 bebodde hus. Her bodde ogsA 
mange sjefolk, skippere. Her bodde 2 sydamer 
som holdt damene fine og en sydame som sydde 
gutteklmr. Butikkene i Kil hadde store mengder 
stabler med t0Y. 

Sa stopper 'lived Kolvika, navnet sier oss at 
her er drevet kolbrenning. 

Det stAr nA mange 10mme hus i Kil om 
vlnteren, men det er utflytta Kilsfolk, som 
kommer hjem pa ferie hver sommer. 

Selv takker jeg Gud for aile gode minnerfra Kit 
og for at jeg har fatt bo i den bygda som jeg er sA 
glad i. 

Tar med et vmrs til slutt: 

I de glade barndoms ar 
Der vi lekte h0st og vAr 
Og i ungdommen vi frydet oss i livet 
Ja vi minnes far og mor 
Heimen vAr - a tenk jeg tror 
Slik en bygd som vAr er ikke aile givet 

H. B. 

Program 
NAr dette skrives er ikke underholdnings

programmet fastlagt i detalj. Men Apningen vii 
finne sted 10rdag 21. august kl. 14.00. Det vii da bll 
musikk av Sannidal Skolemusikkorps, tale av 
Torkell Tande og muligens litt sangunder
holdning. Etter en god pause, der publikum vii fA 
anJedning til A se en variert og fin utstilling, vii 
Leikarringen til Sannldal ungdomslag ha en fram
synlng. 

Sendagen samles vi til gudstjeneste i Sannidal 
kirke, der ogsA Menighetskoret vii delta. 
Programmet pA Bygdetunet vii starte opp kl. 
14.00. Der vii da bli tale av Magnhild Hagelia. vi 
regner ogsA med korte hllsningstaler av innbudte. 
Seinere pA dagen vii der bl.a. bll underholdning av 
.De syngende husmlZldrelOfra Kroken. 

Kaffe, kaker, peiser og rundstykke, is og 
mineralvann blir A fA kj0pt begge dagene. 

Vi hAper selvsagt pa godt frammete og at det mA 
bli en minnerik helg. 
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.l~~~ ______________________________________________ __ 

Kammerfoss 

Fra industristed til utkantstr(lJk 


Av Hans M. Nlcolaysen 

Den industrielle virksomhet i Kammerfoss er 
gammel. Allerede i 1665 fikk Mats Jens"n og hans 
kone Anne Christendatter, ved kongebrev, 
bevilling til A anlegge og drive et sagbruk ved 
Kammerfossen. 

Ikke lenge etter var det ytterligere tre sager i 
drift der. To pA "stslda og to pA vestsida. 

Det var de store handelsfamiliene i Krager" som 
opp gjennom tidene eide og drev sagene ved 
fossen. En kan nevne kjente navn som Adeler, 
Paulsen, Bi"rn, Dahll, R"mer, Bredsdorff og 
Sweigaard som noen av disse. 

Bosettinga i Kammerfoss vokste ogsA fram, og I 
1865 bodde det 24 familier der. Av disse var det 
elleve sagmestere og en saggutt. Arbeidet pA 
sagene var avhengig av at det var vann, og da 
vassdraget var dArlig regulert ble arbeidet pA 
sagene svmrt sesongpreget. Dette kan en lese i en 
Innberetning til kongen som sokneprest T"nder 
skrev i 1744, hvor det bl.a. heter. 

Dend Skj"rtse/ e//er Arbeide som sker ef 
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gandske uviss Thi undertiden tor meger, men 
ottest tor lidet Vand. saa og Mangel at T"mmef, 
som g/"f Arbeidet gandske Usikkert og Uetter 
Retlig. 

Oette er vel ogsA noe av grunnen til at de i et 
skattemantall fra 1711 skrives f"lgende: 

Saugmestrene udi Sandaukeds/ ere tattige 
Huusmend. Ende/ stl Huusarme at de for sig og 
sine om Winteren maae betle sitt broo. 

Det fortellas at sagbruksarbeiderne handla I 
Krager" hos de kj"pmennene som eide sagene. 
Om vinteren, nAr det var lite vann og sagene sto. 
var det mye arbeidsledighet. Oa fikk arbeiderne 
borge varer hos sine arbeidsglvere og mAtte 
betale gjelda tilbake nAr saga kom I gang Igjen. PA 
denne mAten hadde sagbruseieren full kontroll og 
all makt over arbeidsfolka. 

Trelastindustrien var svmrt sArbar for inter
nasjonale konjunktursvlngninger. NAr konjunk
turene var lave og det var vanskelig A fA 80lgt 

9 



trelasta, ramme dette sagbruka. I mldten av 1800 
taller var det ei silk krise. Sagbruka sto og det var 
stor arbeldsledighet. Dette f"rte til reine armoda 
for folk og mange led dlrekte ntild. 

Det var pA denne tlda at Thranebevegelsen 
vokste fram. I Kammertoss blei Kammertosselva 
arbeidertorenlng startet. Foreninga hadde 24 
medlemmer I 1851. Men etter hvert som Thrane
bevegelsen blei kriminalisert i Ara etterpA, d"de 
foreninga hen. 

Sagbruka i Kammerfoss var i drift I 250 Ar. Men 
nye tider kom, og i 1888 ble fallrettighetene i 
fossen solgt til et interesseselskap som anla et 
tresliperi der. 

Bruket 
Bruket blei satt 19ang den 28. oktober i 1889. Det 
var to slipesteiner til A begynne med. Dette var 
kaldslipesteiner ved vertikal akse. Mad disse 
kunne en produsere opptll 3500 tonn tramasse i 
Aret. Tremassen var ei etterspurt yare pA den tida, 
og det var nok store forventnlnger til framtida 
blant folk i Kammerfoss da bruket startet. 

Det viste seg ogsA at bedritten hadde livets rett, 
og det blei foretatt flere utvidelser i Ara som fulgte. 

Den f"rste kom i 1897. Da blei det satt inn en 
stipestein til, samt egen driftsturbin til 
maskineriet. En enda st"rre utvidelse kom fra 1907 
til 1910. Da blei det bygget ny dam av stein. 
Steinen blei hugget ut av fjellet oppe ved Eklund 
og fraktet ned til Kammerfoss med hester. 
Samtidig blei R"mersaga, som til da var brukt av 
bruket, og Aasens gamle kvernhus revet. Her blei 
det sA oppf"rt et nytt tresliperi med to slipeappa
rater. Disse var av amerikansk type med horisontal 
aksler. Derfor fikk det nye sliperiet navnet 
Amerika. Det blei ogsA bygget ei sag litt lenger 
nade ved elva, (den stor der enda) og en kjerat ti IA 
frakte t"mmer som kom opp elva, opp over 
dammen. I 1935 byttet man sA ut de gamle kald
slipesteinane, som hadde v~rt i drift helt fra 
starten, mad to nye moderne steiner. 

Slik sto anlegget helt til Amerika blei revet og 
kraftstasjonen bygget I slutten av 1950 Ara. 
Kammerfoss Bruk hadde da anlagt et helt nytt 
tresliperl pA Aatangen. og lokalene ved fossen blei 
overtatt av et firma som produserte forskalings
lemmer av finer der. Denne produksjonen holdt en 
pA mad helt til fabrikken brant ned i 1972. 

Det var altsA Industriell virksomhet ved 

Den ((lJrste arbeidstokken ptA bruket. Bildet ma vrere tatt ca. 1895. 1. rekke (ra venstre: Nr. 1 Alf Larsen 
nr. 2 ukjent nr. 3 Johan Larsen, nr. 4 Kristian Sandbwk, nr. 5Anders Talaksen , nr. 6Jens Petter Knutsen: 
2 r~k~e: Nr. 1 Ole Wilhelmsen, nr. 2 Chr. Jensen, nr. 3 og 4 ukjent, nr. 5 Ole S0rensen, nr. 6 ukjent, nr. 7 
Kflstlan Olsen. 3. rekke: Nr. 1 H. C. Larsen, nr. 2 ukjent, nr. 3 Lars Grana, nr. 4 ukjent, nr. 5 Lars 
Gundersen, nr. 6, 7,8, 90g 10ukjent. 4. rekke: Nr. 1 Karl Syvertsen, nr. 2 ukjent, nr. 3AntonSandbwk, nr. 

4 ukjent. 
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Kammerfossen i nlermere 350 Ar. Men tida' hadde 
10pt fra Kammerfoss, og da bruket brant ned 
gJorde beliggenheten at det aldri var snakk om A 
reise nye bygninger pA stedet. Dermed var det 
ogsA slutt pA den lange industritradisjonen ved 
fossen. 

(cMatta)) 
Matta IA ved S01ebukta, der veien svinger ned til 
Aatangen. Bygget blei reist av Lars Nordli, for A 
produsere pressmatter til bruket. Det har ogsA 
Vlert drevet leket0yfabrikk. m0beltapetserverk
sted og sementst0peri i lokalene. 'Oet siste som 
blei produsert der var skytematter av gamle 
bildekk. 

Matta blei pA samme mAte som bruket 0delagt 
av brann. Det var heller ikke>her snakk om A bygge 
nytt. 

Med Matta forsvant ogsA de siste industri
arbeidsplassene i selve Kammerfoss. 

T "mmerfletlng 
T"mmerfl0ting var ogsA en betydelig na3ring i 
Kammerfoss. Nede i "Sreiungen .. IA oppsamlings
og sorteringslensene til Fellesfl0tinga. Hit kom 
det t0mmeret som blel fl0tet i Krager0vassdraget. 
T 0mmeret blei hogd i skogsomrAdene; Drangedal 
og ; omrAdene langs elva. 

I Kammerfoss ble; t0mmeret sortert til de 
forskjellige kj0pere og buntet i ..moser... Det var 
store kvantum t0mmer som i sin tid ble fl0tet i 
Kammerfosselva. Det kan nevnes at i perioden fra 
1899 til 1903. ble det fl0tet ca. 59000 tylfter eller 
708000 stokker pro Ar. Til sammenlikning blei del i 
1959 f'0tet ca. 394 000 stokker som tilsammen 
mAlte ca. 48300 kublkkmeter. 11971. som vardet 
sisle Aret som det blei fl0tet ; elva, var kvantumet 

Gundersen og Lars Grana. 8ildet er tatt ved 
50 ars jubileet for bruket i 1939. 

bare 36000 stokker som ti/sammen mAlte 5430 
kubikkmeter. Og i 1972 var ogsA arbeidsplassene i 
eiva en saga blott i Kammerfoss. 

S081ale forhold 
Det var arbeidsfolk som bodde i Kammerfoss. 
Industriherrene bodde i byen. Derfor fikk en 

. i kke den store forskjellen pA h0Y og lav som en kan 
se pA andre industristeder. Husene som arbeids

8adeJiv i Kammerfoss i 1920-tirene. 
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folka bod de i hadde som regel tre rom. Det var 
kjekken, stue og kammers. I Kammerfoss er det 
bare et par av disse husene igjen i sin opprinnelige 
form. De fleste er pA en eller annen mAte blitt bygd 
pA. 

Da bruket kom, kjepte det flere hus til arbeider
boliger. Dette mAtte de gjere for A holde pA 
arbeidsfolka. 

Kfasseskillet kom ferst til uttrykk i Kammerfoss i 
1911. Da bygde bruket disponentbolig mad 
kontorlokaler der. Ashelm eller «villaen,. som det 
hette i dagligtalen, var et storslagent byggverk i 
datidens Kammerfoss. Her var bl.a. eget ishus og 
vaskehus. Vaskehuset IA oppe ved bruket og 
vasketeyet fra viliaen ble fraktet dit. Sliperi
mesteren kunne ogsA vaske der, men arbeisfolka 
som bodde i brukshusene mAtte vaske klrerne sine 
I elva, uansett Arstid. 

Rundt 1910. under den store utbygginga pA 
bruket. var det gode tider. Det var flere som bygde 
seg hus i Kammerfoss. De som jobba pA bruket 
fikk rimelige materialer til A bygge avo Av de som 
bygde kan nevnes Abraham Johnsen og Ola 

Vaskehuset. Foto: J . M. S0rensen 

Pedersen. Etter dette ble det bygd lite i 
Kammerfoss. og det ble etter hvert stort sett eldre 
folk som bodde der. Men i de siste Ara er det flere 
unge som har satt seg opp hus, og bosatt seg i 
Kammerfoss. 

Fer i tida hadde nesten aile i Kammerfoss grist 
det blei regna som ei sparebesse som en hadde til 
jul. Det gikk folk rundt og slakta. Det gjaldt A 
kunne samordne slaktedagene. Siakteren kunne 
greie opp til tre griser pA dagen. men da mAtte 
gryta med kokende vann stA klar nAr han kom. Det 
kostet to kroner A fA slaktet. I enkelte hus hadde de 
hens ogsA. 

Det var sjelden at Kammerfossfolk fiska i elva. 
Skulle de ha fisk rodde de ned til fjorden for A 
fiske. Dengang var det mye fisk i Klls1jorden og 
om hesten var det heist makrell til vinterforsyning 

Kjente Kammerfoss
folk. Fra venstre: J0r
gine SandblBk, Maren 
Nicolaysen, Hans So/
Ii (Ki/), Lars Grimsrud, 
Kristian SandblBk, 
J0rgen Mostad, Mar
tin ius Thorsen og 
Johan Larsen. 
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en fisket etter. Ellers var det bAde torsk, Iyr og 
hvitting A fA. 

Kammerfoss gikk heller ikke fri for sykdom og 
n"d. I 1880 Arene herjet t~ring pA stedet og 
mange d"de av den. Det fortelles ogsA at under 1. 
verdenskrig var det smAtt stell blant folk i 
Karnmerfoss. Da blei folk fra forsyningsnemnda 
sendt rundt i husene for A kontrollere hvor mye 
mat de enkelte familler hadde. De glkk sA n"ye til 
verks at de til og med unders"kte I sengene for A se 
om folk ikke hadde gjemt unna noe. 

Men stort sett ga industrien etter mAten et 
rimelig utkomme for de som bodde Kammerfoss. 

Mer ira Kammerfoss i neste nr. 

I forbindelse 
med all dugnaden som er utf"rt pA Bygdetunet i 
sommer mA spesielt nevnes at en dag sA stilite 
byggmester Johs. Waasj" opp med 2 av sine 
s"nner og satte opp reisverket til utstillingshallen. 
Uten betaling, uten moms, kjempefin innsats. 

Nevnes mA ogsA at tidligere sA har Kjerstl 
Hel mdal s"rget for A fA satt opp veven fra Holt som 
stAr I Dobbedalstua. Til denne manglet bl,a. en 
«tane» eller spr"yte, en slmn fikk hun kj"pt pA en 
auksjon. Veven er tredd og en filleryeer pAbegynt. 
Hjertelig takk. 

Jubileumsgave? 
Med dette nr. av Arven f"lger en giroblankett 

som kan benyttes til A hielpe til med ett bidrag til 
bladet. Skal vi kalle det en jubileumsgave? Start 
eller lite, alt er like kjCErkommet. Vi vII gjerne 
benytte anledningen til A si at folk har VCErt snille til 
A st0tte opp 0konomlsk, uten all denne hjelpen 
hadde det VCErt urAd A fA det finanslert. Og vi mA 
for all del ikke glemme yAre annons0rer, de er vi 
stor takk skyldig. Vi fors"ker sA godt vi kan A 
fordele annonserlngen sA Ikke de samme gAr igjen 
hver gang. Bedrifter og forretningsdrivende har 
en veldig pAgang etter annonser og det kan 
bel0pe seg til store utgifter I Aret. VI hAper 
imldlertid de har oss tllgltt og hAper at YAre lesere 
benytter seg av dlsse «hjelpesmenner» og gj0r 
sine innkj"p mest mulig der. 

Fra RedaksJonen 
Forts. 'fa side 2. 

gjennom disse 40 Ara vrert av de foreninger 
som har skreket h0yest, men med trofast 
virke har det arbeidet mot de mAl det har satt 
seg, nemlig ",A ta vare pA det 80m er av 
historisk interesse for bygda... 

Det er gledelig A kunne registrere at 
interessen for Historielagets arbeld er stadig 
stigende og det mA vrere godt A vite for de 
som har VCErt med i disse 40 Ar fra den spade 
starten pA Kil skole 20. aug 1942 at deres 
arbeid har blitt kronet mad hell. Vi er de stor 
takk skyldig. 

Gave til Bygdetunet 
Fra San nidal og SkAt0Y Sparebank har 

Bygdetunet fAtt en litt spesiell gave, nemlig ett 
gammelt pengeskap 80m sansynligvis er det 
skapet som banken skaffet seg i 1872. Dette har 
vrert i bruk he It til i sommer. Som kjent er banken 
Iferd med modernisering og skapet vii da ikke 
passe inn i den nye innradnlngen. 

Skapet har f"r"vrig en interessant historie fra 
krigsArene 194Q-4S. Kasserer Trygve Barland 
hadde da dette stAende i kjelleren hjemme hos seg 
i Vadfoss og med sekk pA rygg fraktet han penger 
frem og til bake hver dag. Det var en t"ff jobb, men 
det var vel det at det gikk sA naturlig og Apenlyst 
for seg at ingen fattet mistanke og heldigvis gikk 
det bra. Dette foreglkk srerlig i de f"rste Ara av 
krigen, senere kom de frem til en ordning med 
oppbevaring av pengene et annet sted I byen. 

Foruten at skapet har antikvarisk verdi er det 
ogsA av betydning for Bygdetunet A ha ett 
betryggende sted Aoppbevare diverse verdifulle 
smAgjenstander og arkivatia. Vi sier banken 
hjertelig takk, som for"verig ogsA opp gjennom 
alte Ar har stettet Historielaget og Bygdetunet 
med pengegaver. 

Vi leverer all i trelast 09 
bygningsartikler. 

Hus, hytter og garasjer 

A/S RBNNINGf 
SAGBRUK 

TlF. 036'85200 
VADFOSS''Jl7O KRAGER0 

Forretningen 
i Sannidal med 
service 
og varekj(lJring. 

Sannidal 
Landhandel 
Tit. 85257 
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Gamle industristeder I Sannidal 

I nr. 1 av ...Arven» skrev vi om gArden Lyngdalen 

som et sted der det fra gam melt av var forS0kt med 
forskjellige virksomheter. Blant annet sagbruk, 
melle, sklpsverft og Istrafikk. Oet siste pAgikk 
omkring Arhundresklftet. 

OgsA i nyere tid har Lyngdalen pekt seg ut som 
et sted som kunne brukes tilforskjellige virksom
heter. 

Det som her skal skrives om skjedde i 1920 
Arene. 

Som de fleste kjenner til foregikk transport av 
temmer i Vestmardistriktet i. Kragerevassdraget. 
Fletningen foreglkk fer denne tid silk 80m det var 
tllrettelagt da Oalsfo85 dam ble ferdlq omkrlng 
1906. FI0tningsmengden framgAr av tabellen. 
Krager0vassdragets fellesfl0tningsforening stod 
for fl0tningen. Elven var delt i flere f01terJag og tll
sammen var det ansatt 65 mann. Omkring 1920 ble 
det laget en ..Plan for omllBgning av fl0tingen i 
hovedelven,.. 

Det var davatrende I1etningsdirekt0r Sigurd 
Aaserud som stod for denne utredningen. 
Oirekt0r Aaserud skriver sAledes til lellesflet
nlngsforeningens medlemmer I mars 1923. 

«Til sakens bed0mmelse har de sakkyndige ia/t 
VlBret forelagt forutan f/0tningskontorets ut
redning et kartmater;ale ptJ ca. 30 sterre plane her, 
dessuten 14 plancher med angivelse av daglig 
vandstandsmtJlinger i KragertlJvassdraget siden 
1908, envidre regnskapsmessige oppgavar, 
profiler og andre opp/ysninger. Der har idet he/a 
tatt vlBrt fremlagt for de sakkydnige et sA rikholdig 
materia/e, som del har vESrt mulig at skaffe.» 

(I sannhat at imponarande pant og 10rseggjort 
arbeide). 

Planene ble Imidlertid ikke realisert. Arsaken 
skyldes at kostnadene ble for store og at 
Tveitereidfoss og Solumsfoss (Langfoss) mAtte 
utbygges samtidig. 

Det ble &Aledes laget 3 mulige alternativer for 
ubyggingen: 
Alt. A; 

Utbygging av Tveitereidfoss og Solumfoss med 
t0mmerrende fra Langfoss til Vafoss. Lengde pA 
ca. 985m. 
Alt. 1 B: 
som alt 1 A men, med t0mmerende Langfoss
Havet. Lengde 2785. 

All II: 
Dette alternativet gikk ut pA at det skulle graves en 
kanal fra nedre ende av Tyvand, lengde ca. 100 
meter. Derfra i Tunell ca. 600 meter under 
Sannidalskrysset. Tunellen munnet ut under 
-Sastauhauen,. pAVestre Rinde derlfra i Apen kanal 
til Lyndalsdammen. SA i ny kanal til inntaksmaga
sin i heia mellom Ishustomta og husene pA 
Lyngdalen. Kraftstasjonen skulle sA ligge helt 
nede ved sj0en, der isplanen var tidligere. 
H0ydeforskjellen fra inntaket til sjeen var ca. 28 
m. Det siste stykket gikk vannet I 3 store r0r til 
kraftstasjonen. Temmerrenne skulle gA fra Lyng
dalsdammen til sjeen pA (lIstsiden av fjorden. Ved 
denne utbygging ville Solumsfoss (Langfoss), 
Vafoss og Kammerfoss ble utbygd ved en kraftsta
sjon !steden for 3. Det er nA 60 Ar siden disse 
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planene var oppe til avgj0relse. Ingen av de 3 gjengjeld har vi fAtt stor t0mmertransport langs 
alternativene ble realisert. vegene. Disse utbyggingene ville ha laget 

De 3 kraftstasjonene er bygget og skaffer hver skjemmende sAr og byggverk i naturen, og ken
for seg arbeidsplasser og kraft 10r dlstriktet. skje var det best at det ble som det er i dag. 

T0mmerrenne har vi heldigvis sluppet. Men til - - - -no 
1SARVEN 
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Helle Bakeri 

og Konditori 


Alt i ferske bakervarer 

Til. 8 42 12 

FOSSEN TRELAST 

JERNBANEKAIA - 3770 KRAGER0 

BYGG· SHOP 
3764 FARSJ0 

Kreger. 8 18 78 
F.~. 8 48 71 

l\'4ortor '4e\ger 

Sa mange f\J\ll 
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ISO S 

MATSENTER 


Alt i daglig
Yarer, fiskemat 
og gaveartikler 

Velkommen 
til en hyggelig handel 

ALT 

M0BLER 


Forneyde kunder 
i bygd og by er 
var beste garanti 

OTTAR 

BRYNEMO 

M0BELFORRETNING 
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