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Kulturdag pO Bygdetunet 3. august 1985 

Som de fleste sikkert kjenner til hadde Historielaget 

sammen med Husflidslaget og Malerklubben stelt 
istand til Kulturdag. D.v.s. utstilling av forskjellige 
H obbyaktiviteter pa Bygdetunet 3. august 1985 . 

Swrst oppmerksomhet fikk nok Knivmakerne og 
knivutstillerne. Spesielt hadde Magne Kurd01 en 
imponerende samling av gamle og nye kniver fra de 
fleste Knivmakerne i heJe det s0r1ige Norge. Men ellers 
hadde Per Nesland en fin samling av selvlagde slirer og 
kniver med s0lvbeslag. 

Ulf SWen og Per Ths . Svenum viste hvordan kniver 
og slirer ble til, helt fra raemne, til den ferdige kniv med 
Valbj0rkeskaft og fint utskaret slire. 

Sig. Knudsen viste en liten, men sjelden fin og 
kostbar samling av kniver og slirer fra de beste 
Knivmakerne i Telemark og Aust Agder. 

H alvor St0yl hadde med et par fine kniver, med 
spesieJt forseggjort slire med pent, sjeldent m0nster. 

Husflidslaget hadde demonstrasjon av Toving av ull 
til hatter, samt veving med Bandvev i fine m0nstre ved 
fruene Halvorsen og Brat0Y fra Skal0Y. Det fineste av 
alt , synes undertegnede var vel fru Dragsunds herlige 
tepper i Biledvev. Her var skarpe og duse farger satt 
sammen pa en fin skj0nnsom mate. 

Malerklubbens medlemmer m0tte frem med mange 
fine akvareller og oljemalerier. Na var nok ikke 
laveveggen og trappen pa stabburet det riktige stedet 
for Maleriutstilling . H aper a kunne rette pa dette en 
annen gang. 

Ogsa andre hobbykunstnere hadde vaget seg frampa 
med porselensmaling, utskjreringer, keramikk og 
akvareller, samt vakre aplikasjoner. 

Her ser vi arrangem enlsk omileen sam lar seg en pause i forb eredelsenc til i(u/(urdagen 3. augusT 1985. 



Hans Mjelland til minne 

Det blei stilt i Kil og bygda ellers da budskapet om at Hans 

Mjelland var g{ltt bort blei kjent. Sa var striden mot lengre 
tids sjukdom over. Vi hadde l'ulgt med og vi hapt at han skulle 
greie seg over del. Vi hadde unt ham noen gode pensjonist<'lr 
etter at han i var fylte sytti ar. Na star vi fattige tilbake. han 
be\ydde s,i mye i det kulturelle Iiv i Sannidal. og vi trengte 5;1 
godt hans evner og innsikt p{1 mange omr(lder. 

Mjelland var f0dt i Sauland av gammel Telemarksa:tt. Av 
yrke var han tekniker og deltok i utbyggingen av kraft Icd
ningene i 0vre Telemark. hvor familien da budde ei tid i 
Rauland. S{I kom han til Kil i Sannidal. hvor kona var fra. og 
blei sannid01. 

Det var mange som etterhvert la beslag P;I hans arbeidslyst. 
For Sannidal Skolemusikkorps blei han ei god sWtte 
gjennom mange fir. Det samme gjaldt Kil Vel og Kil 
Sanitetslag hvor ikke minst hans «Husker du»-kvelder blei 
serdeles vel mottat. og lever i minnet. 

Han blei og engasjert i kommunepolitikk. medlcm av 
kommunestyre og av kulturutvalg. S;I var det og naturlig at 
han hadde interesse for Sannidal Historielag hvor han i 
mange ar var medlem. og i {\lte ar l'ormann. til han av 
heJbredsomsyn matte si vervet l'ra seg. 

Under Mje\lands ledelse auka medlemstalet sterkt. 
Arsm0tene samla alltid mye folk. Under hans utmerkede 
ledelse, og med hans logne m<'lle a ta sakene p,i. blei det 
kulturkvelder og festkvelder som lenge vii minnes. De fine 
dikt han skreiv lit fra natur- og l'olkeliv villenge minnes og bli 
brukt i lagct. 

Arbeidet i et historielag er ikke bare fest. Det er hverd<lger 
som krever mye av formannen. Mje\land var sammen med 
Thomas Wast01 og de andre i styret utrettlig i arbeidet for {I 
sikre midler til vedlikehold og utbygging. sa vi na har et 
presentabelt Bygdetun. Han gikk ogsii ivrig inn for at vi 
sKulle ha en publikasjon "Arven,. for a samle det folk hugser 
fra livet i Sannidal i eldre tid. og materiale en kunne fa tak i til 
supplering av Sannidul historie. 

Hun hadde tilsyn med Bygdearkivet i den gamIc 
kommuneg,irden og sto for salg av Bygdeboka. Det er nn 
Bind II p,lluger. Sk{lt0yboka og Bind III. FeIlesbindet.Dette 
vii hans kone Magna ta seg avo Det er hendig ,"\ ha en som bor i 
n:nheten til {I tu seg av dette. 

Personlig vur Mjelland en godviljens mann. "rellSleilig» 
som de sier i Sunnidal. det vet vi aile som fikk den glede ;1 
urbeide sammen med ham, og komme i den koselige heimen 
hans i Kit. NtH han n{1 s,i tidlig ma tte g<i bort var det en glede 
for ham at barna va' blitt voksne og hadde mtt sine egne 
gode heimer. 

K,irene er slik her i verden at en etter en m{1 vi reise fra 
plassen vi har f,itt. men minnene lever ei tid etter oSS. Med 
hjertelig takk for ult det Huns Mjelland var for oss i Historie
laget. og for hva han ga oss, lyser vi Guds frecJ over minnet og 
Guds velsignelse over familien de tH det m,itte va:re cJem gitt <i 
f0re arbeidet videre. 

Torkell Tande 

Erling Solberg viste et lite utvalg av sin produksjon 
av rosemaling og treskjrering. Spesielt hans dyre
figurer er praktfulle. 

Ellers vii vi fremheve en liten, men vakker samling av 
rosemaling og treskjrerling Utf'Ht av avd0de 10rgen 
Sundbra fra Kil. Han har hatt en stor produksjon, og 
det er et uta!! av kister, tiner og kubbestoler som star i 
stuene i Sannidal og som han er mester for. Vi vii ogsa 
nevne Peder lohnsens kaffeservis utsk~ret (Valbi0rk. 

Som dere nok skjemner er det atskillig som pusler 
med hobbyarbeider i Sannidai ogsiL Vi haper at disse 
fortsetter og at flere f01geropp med sine hobbykunster. 
Det er nok a veJge i. 

Antallet av utstillere var over forventning, men 
publikumsfremm0tet kunne nok vrert bedre. Vreret far 
vel ta det meste av skyl!a for dette. Regnbyger ved 12-13 
tiden gjorde nok at mange valgte abli hjemmt. Nih sa 
den nye bygen kom utpa ettermiddagen ble det riktig 
utrivelig. Men vi solgte da vaDer av 36 liter mre. 

Olav Tveitereid hadde lagt 0PP til en artig 
"Kultursti». Den gikk ut pa a besvare 12 sprarsmal. . 
Disse gikk i hovedsak ut pa a finne navnet pa gamle 
gjenstatider, uttryklc og bruksmatel. 3 stykker hadde 9 
rette. 

Pa vegne av H istorielaget sier vi hjertelig takk til 
utstilierne, p ubJiku!11 og de som hja!p til a fa det hele 
istand. HiI~r! !Fir . 

Gaver til «Arven» 
Fra «Arven»'s kasserer, Liv Grenaasen, har vi mONa!! 

denne listen over gaver tif bladet: 

A.R., Kragere; 50,-. E. M. Aa., Kragem 50,-. K. T., 
Kammerfoss 50,-. K. H., Fiane 50,-. K. H ., Stavern 50,
J. F., San nidal 20,-. O. K., SannidaI50,-. A. F. Farsj0, 
200,-. 
Vi sicr hjerre!ig rakk! 

Fra formannen 
Styret for Bygdetunet og H istorielaget hadde m0te 

forleden. Det ble da Slitt opp et arbeidsprogram for 
h0sten. Det ble bl. a. bestemt at en skulle fors0ke a fa til 
et h0stmf2Jte i 10pet av november maned. Vi vii da, om 
mulig, forsl2lke 2. leie den nye m0tesalen 
Ungdomss!colen. Selve programmet er ikke fastlagt, 
men dette bEr avertert i lokalavisene. 

Videre ble det besluttet at det slculie holdes et Imrs i 
registrering av gamie gjenstander. Interesserte som 
0nsker a vrere med pa dette kan melde seg til 
formannen, tlf. 85 286. 

Innsamling av gamle bilder pagar, men har ikke gitt 
det emskede resultat. 
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Fra Redaksjonen 

«Arven" har fatt en henvendelse fra Harry 

Halvorsen ang. hefte «Sannidal i krigsarene 1940 til 
1945». Den rapporten som danner grunnlaget for 
sidene 10-12 i heftet, er pa enkelte punkter ikke helt 
korrekt. Siden 1945 er det u tkommet en god del 
litteratur som utdyper de forskjellige hendelsene helt 
utf0rlig. Historielaget beklager at rapporten kom inn i 
heftet uten at Harry Halvorsen hadde fatt anledning til 
a rette pa den. 

Sannidol i krigsarene 1940 til 1945 

ReUelser til sidene 10-12 i henet. 

Av Harry Halvorsen 

Oet er gatt mange ar siden krigen og 40 ar siden 
kapitulasjonen. I den anledning utkom heftet 
«San nidal i krigsarene 1940-45». Oa jeg ser at deler av 
en rapport som jeg 25 ar etter krigen, pa anmodning 
sendte sj0forsvarets skytteravdelings veteranforening, 
er kommet med i heftet, viI jeg bemerke at rapportene 
fra oss skyttere bare var ment a danne grunnlag til en 
minnebok for oss (S.S.h) veteraner. For noen ar til bake 
ble jeg ved en tilfeldighet kjent med at det i rapporten 
forekom navnforveksling pa skip, og sa samtidig at det 
hadde sneket seg inn en skrivefeil. Veteranforeningen 
opplyste meg ved en senere anledning om at minne
boken etter mermere bestemmelser, hvis den noen gang 

kom ut, bare ville inneholde opplysninger om hvilket 
skip den enkelte skytter tjenestegjorde pa, hvem han 
var sammen med der osv., og at rapportene som til da 
var innkommet, var tilintetgjort. 

Da deler av min rapport na er utkommet i heftet, slik 
den var, sa vii jeg i «Arven» rette pa de nevnte punkter i 
rapporten, slik det skal lyde! 

Jeg vii samtidig bemerke at det jeg dengang skrev 
ned, var slikjeg pa det tidspunkt selv sa, h0rte eller flOlte 
de omtalte hendelser' 

Etter som arene har gatt, har det komme ut en god 
del b0ker som omhandler noen av de episoder som jeg 
omtalte i rapporten, og liste over disse fglger til slutt i 
dette innlegget. B0kene er utf0 rlige og korrekte og 
refererer savel til fiendtlige sam allierte kiider. 

Som en orientering, og for at mine mcrknader best 
skal forstaes , sa vii jeg nevne at konvoyene sam rege! 
var svrere saker, ag at det i de flestc tilfeller dreide seg 
om store avstander. Og mens krigshandlingene pagikk, 
i mange tiIfeller og sreriig da ; tuss- nattmrarke var det, 
en um ulighet for oss a avgj eJre , hva som var, eller ble 
hva t Her ble det for van ved kommende bygd pa 
konk lusjoner av hve rand res iakttagelser, og som 
eksempel vi! jeg bemerke at en middels konvoy pa ca. 
60-70 skip , var pa om kring g ko lonner og med 1000 
yards rne llom hver kolonne, og p a utside n av det hele 
gikk eskorte-fart e;yene pa tilb0rlig avstand. 

Mine merknaderikorreksjoner ti l det som star i 
heftet: 

1. Angaende angrepet pa Oran, sa skrev jeg at det var 
slagskipet «Nelson». Oa jeg for noen ar siden hadde 
bes0k av en engelskmann, ble det opplyst at det matte 
ha vrert slagskipene «Prince of Wales» og «Rodny». 

2. Angaende Nord-Afrika-invasjonen og pa retur
konvoyen, som det ved en feil er blitt skrevet. Oet skal 
lyde: I returkonvoyene. 

F0fst etter krigen er dette for mitt vedkommende 
klarlagt. B0kene «Nortraships flate» som utkom i 
1976, har utf0rlige opplysninger om det som hendte. 
Konvoyene l0p inn i et minebelte, utlagt av en tysk ubat 
(U. 118), men 2 av batene som gikk pa, mit 
«Torsholm» og en Britisk destroyer (jager), ble tross 
eksplosjonene, berget i havn! (Utf0rlige opplysninger i 
N.F.) 

3. Angaende konvoyen med MIS «Fernbrook» 
(Konvoy U.G.S. 40) sa skrev jeg dengang at etter det vi 
h0rte, ble den angrepet av ca. 25 tyske fly, og 5 fly ble 
skutt ned. Oet offisielle om konvoystaget har jeg f0rst i 
1976 fatt rede pa gjennom boken «Nortraships flate» 
der det lyder: Konvoy u.G.S. 40, som var pa 65skip, 17 
eskorte-fartgyer og en luftvern krysser, ble angrepet av 
62 fly og 2 fly ble skutt ned; (Utfejflig rapport i N.FL') 

4. Angaende natten 6.-7. mai 1945 da jeg nevnte at 
det begynte asmelle osv., og at de hadde vanskelig for a 
gi seg de karene, sa bekreftes mine pastander av at om 
kvelden den 7. mai kl. 22.40 ble sis «Sneland» 
torpedert av en tysk U-bat, utenfor Methil, og 7 
nordmenn omkom! 

Eksplosjonene som jeg om natten antydet som 
mulige torpederinger, har etter det jeg tror idag, mest 
sannsynlig vrert synkeminer-detonasjoner fra kon
voyens eksorte-fart0)ler. D et var mmkt og derfor med 
sikkerhet vanskelig a avgj0fe. Etter det jeg lean se idag, 
sa tlle i alle fall ileke noen norsk bat senket. 

Etter dette skrev jeg at vi gikk vakt ved kanonen selv 
om det faktisk var fred, og jeg vil her tilf0ye at f"mt den 
28. mai sendte British Admiralty og U.S . N avy ut denne 
felles-erklrering: Fra k1. 00.01 GMT. den 29. mai 
opph0rer konvoyene, og skipene sica! tenne sine 
navigasjonslys. 

Boker som irmeholder data som er berm1: i raporten: 

1. «Tusen Nors ke skip" av Lise Lindbetk, Gylden
dal forlag, 2. utg. 1948: sidene 14-15, 139, 142 og 167. 

2. «Nortraships F lare» av Jon Rustung H egland, 
D reyer foriag, utgitt 1976: Bind I : Sidene 45-46. Bind 2: 
Sidene 164-177, 2 12-213, 22 1-222. (Se pt. 2 imine 
!cammentarer), 222-223, 327-329. Se pt. 3 i mine 
kommenta rer) og side 394 (se pt . 4, imi ne kommen
tarer ). 

3. «Meon m en Medaljer» av A .H . Rasm ussen. 
C appelen forlag, u tgitt i 1964: S. 124-1 25 og side 184. 

4. «Skip og M enn" av B. Dan nevig, Cappelen foriag , 

utgitt 1968: Sidene 72-74 og 227 m. m . 
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Christer Olsen ble ff2Jdt i Fidje tre mil nord for 
Mandai i 1850. Han ble i 1872 tilsatt som Ia:rer i Farsj0. 
Christer Olsen var bestefar til Hakon Finstad i 
Krageff2J, og med hans tillatelse vii "Arven» 
offentliggj0re et redigert utdrag av Olsens erindringer. 
Disse erindringene var tenkt til privat bruk, men de 
inneholder mye interessant lokalhistorisk stoff. 
Rettskrivningen er noe modernisert. 

Minner fra 1870-ara 
Av Christen Olsen 

Ankomst til Farsj9 skolekrets 
Pa vei fra Krageff2J til Farsj0 fikkjeg Knut Tygesen til 

a f01ge meg fra Vilsj0. leg nadde Farsj0 omkring 
sengetid. Jeg var meget reisetrett, men enda sattjeg en 
stund, og gamle Nils Nielsmundsen leste av herr Krafts . 
hfmdbok om H olme pretsegjeld, der jeg kom i fra. Jeg 
soy godt den natten. Neste dag kom, og jeg var 1itt 
underlig til mote . Meget sne la pa markene, og va:ret 
var m0rkt og surt. Det var ikke fritt for at lengselens 
higen ville snike seg inn i mitt bryst. Men neste dag 
kom, og alt var greit igjen. Barneflokken samlet seg 
omkring skolehuset, og snart f01te jeg meg i mitt rette 
element. Jeg ble snart kjent med barna, som var meget 
hyggelige og forekommende. Den ene dagen svant hen 
umerkelig etter den andre. 

Enkelte sma histo rier inntraffjo, for D,h man saledes 
Kommer ut i verden far man fl2Jrst ff2Jle hva det er a sta 
alene og pa egne ben. Utpa sommeren fikk jeg 
eksamen, og det gikk etter omstendighetene he1dig. 
Prosten talte til slutt om skolens betydning for barna og 
foreldrene, og lot ogsa falle en del ytringer til min 
fordel, hvilket gledet meg overmate meget. Man hadde 
nemlig fm hatt en dyktig stiftsseminarist til lrerer. Jeg 
derimot er kun en simpel lrererIa:r1i ng. Skj0nt jeg sa 
visst anstrengte meg m eget, var jeg dog redd for at man 
altfor godt skulle f01e savnet a v ham. 

Juleavslutning 1873 
A v begivenhetene senere hen er intet abemerke. ·Alt 

gikk sin natu rlige gang. Jeg underviste hver dag pa 
skolen, og jeg antar at folket i det hele var ganske godt 
fornlZJYd med min virksomhet. !allfa H synes f01gende 
liUe historie a tyde pa det. 

Det var enimot juletider 1873. J eg stelte med barna 
etter beste skj0nn , og vi skulle begynne a skillinge 
sammen til juletre. D et gikk meget glatt sa det nesten 
foru ndret meg, skj0'nt jeg visste a t barna ville ha et 
juletre . Men det iot til at d enne gang skulle det va:re et 
riktig p rektig et etter de fOf0kende bidrag ad!2Jmme. 

Nok av det,juletreet b[e av megstillet Ferdig etter barnas 
rike utstyr med gayer til hver, og festen ble bestemt til 
avholdelse 2. juledagsaften fra kl. 5 avo Denne gang 
hadJe vi bes0k av kirkesanger Fuglestvedt og skole
la:rer Stuve, min formann, som na ville beS0ke sine 
gamle kjenninger i Farsj0. Festen begynte som 
sedvanlig, etter at barna og en stor mengde mennesker 
hadde samlet seg, med salmesang og bf2Jnn. Derpa ble 
med barna utviklct litt av dagens, nemlig juledagens, 
evangelium samt juletreets betydning. Innimellom ble 
f1ere til anledningen valgte sanger sunget og dessuten 
mj0d og kake servert. 

Henimot slutningen tradte tilsynsmannen for 
skolen, herr P .l . Nesland, fram og holdt en tale for 
skolen og dens Ia:rer, hvorpa han overrakte meg en 
meget vakker present bestaende av et album, en 
kaffekanne, tobakksboks, s0lv-urkjede m.m., alt 
sammen til en verdig av omtrent 15 Spd. , som varsam
let sammen med bid rag fra hele kretsens innbyggere. 

leg hadde ingen anelse om dette og ble derfor meget 
beveget over den store velvilje som ble vist meg. leg 
hadde vanskelig for a finne ord til a uttrykke min 
takknemlighetsf0lelse. Det kom uventet, og derfor 
gjorde det sann inntrykk pa meg. leg ff2Jlte meg som 
innsv0pt av venner og velyndere. leg hadde nettopp 
dagene f0r sendt en sf2Jknad om en annen post, men ved 
ff2Jrste anledning grep jeg pennen og kalte s0knaden 
tilbake. leg f01te at det var uhyre vanskelig a treffe 
sadanne folk som ville omfatte sin Ia:rer med en sa udelt 
kja:r1ighet og interesse. Og sant a si, jeg skulle aldri 
f1ytte fra Farsj0 hvis skolen kunne ordnes pa en 
bekvemmere mate og 10nnen kunne bli lilt h0Yere; for: 
skolebarna vii jeg savne , folkene vii jeg savne, og 
stedets skj emne beliggenhet vii jeg savne. 

BryUupsfeiringer 
Vinteren 1873-74 hadde vi tre Ia:rere , Fuglestvedt , O. 

Johnsen og jeg, atskillige sma la:rerm0ter sammen, idet 
vi regelmessig bes0kte hverandres skoler en dag og 
underviste en times tid . Vi hadde atskillig nytte av yare 
sammenkomster. Etter skolens slutt, pa hvert m0te, 
kritiserte vi nemlig hverandres arbeid . Det vaT ogsa en 
stor oppmuntring for barna, som gledet seg overmate 
til slike m0ter. 

Sommeren 1874 ble det feiret et meget brilijant 
bryllup i Drangedal. H alvor H . Stmmme ble nemlig 
gift rued sin kusine A nne Stiansdatter, som hadde blitt 
oppfostret pa H estemyr i Farsj0. Jeg hadde litt 
:cjennskap til brudeparet ag ble derfor innbudt ti l 
selskapet. En mengde menneslcer innfant seg der, og idt 
var stelt til flott og herlig, til dels pa bymaner. Men 
gjestebudet varte meget lenge, fo r ingen forlot bryllups
garden fgr den tredje dag, og mange var der visstnok 
lenger. Alt gikk forresten meget ordentlig t il da der i det 
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Pa landeveg og gjengrodde stier Av Haakon Myhre (3 ) 


Arbeids- og n;eringsliv i ytre deler av 

Sannidal i hegynnelsen av 


vart arhundre 

Baten er et merkelig stedtsnavn, som vel ingen riktig 

vet hva kommer avo Det har kanskje noe med bunne, 
botnen, av HeIlefjorden a gjelre. En annen teori gar ut 
pa at det har ligget en stelrre bat der i lengre tid. 

Vi skal se lilt pa den f"r omtalte fabrikken, Pudrett
fabrikken, som sto nede pa nata der Helle lernindustri 
na ligger. Pudretfabrikken brukte to typer 
hovedrastoff: masse som ble kjelrt opp fra doene i 
Kragem og myrholdigjord fra omnl.det omkring. Disse. 
to komponenter ble blandet sammen, og da det pa 
fabrikken var en etter maten stor pipe eHer skorstein, 
har det trolig foregatt en forbrenningsprosess. Om det 
ble tilsatt andre stoffer, vites ikke. Sluttproduktet ble 
vesentJig brukt til blomsterjord, som gikk til Drammen 
og Oslo. Del er lite trolig at det gikk noen store 
mengder til landbruket da det jo var dyr pa aIle gfuder 
og plasser. Det er tydelige legn pa atjorda til fabrikken 
ble tatt like ved. f.eks . der Kruse Smith na er, 
ved Reldkjennveien, oppover mol Eklund osv. 

Pa Baten ble det ogsa drevet en annen geskjeft, 
nemlig skjrering av is pa Siuppankjenna og ved demma 
(demningen) pa Sanssouci . Det enesle som er igjen etter 
dette er 5 - 6 stor fort"Yningsbolter etter skipene som 1ft 
og lastet is . [srenna og bingen gikk over og ved der den 
gamle hovedveien la. Den nye veien til Kragem ble 
ferdig i 1870, og der var felrst elter dette at ei renne 
kunne leges over den gamle veien. Rundt arhundre

hele ble handlet passelig med brennevinsdrikken. Man 
antok at der var over 200 gjester i alt. Stedets prest, herr 
Jespersen , med familie var ogsa til stede. Han utbrakte 
brudeparets skal ved bordet, og han talte et par ord til 
rere for brudgommens mor. A v sanger ble det sunget 
hel del , men ingen nettopp til anledningen bestemt. Det 
var en hyggelig og dessuten morsom tUf, og jeg 
!commer visst aldr i mer til et sa stort gjestebud med sa 
mange mennesker. 

EI pa maneder senere val' jeg atter i bryllup . Det var 
nemlig nin venn, kil'kesanger F uglestvedt, som da hadde 
nadd sa langt at han kunne se seg i stand til a ta «det 
viktige skritt ". Mange mennesker var ogsa her til stede, 
og vi moret oss kostelig. Mange ta!ere tolket gledene og 
forhapningene for brudeparet og ledsaget dem med 
sine beste emsker. Av disse kan nevnes her prost 
Munch, Peder Rinde, lensmann Olsen o .fl. Herr skole
la!rer R ifs gaard hadde forfattet en sang til an ledningen, 
og denne ble foredratt. Mine beste 0ns ke r ledsaget ogsa 
herr Fuglestvedt , so m jeg aJltid har betraktet som min 
tro fas te venn siden jeg kom tii Sannidal og la:rte han a 
kjenne. Nft val' hans kjcereste tanke vi rkeliggjo rt , og det 
var ogsa hans venners h"Yeste 0nS ~(e. 

r-orts . 

RVEN 

skiftet dreiv · Simen Langetangen isbruket her og 
benyttet nevnte utskipningsplass. Bestyrer var Karl 
Thorsen, som bodde pa Sanssouci da hans selnn Thor 
ble feldt i 1899. Anders Kiil fra R"l'holt i Bamble dreiv 
ogsa med is i mange ar etter at han kj"pte garden i 1908. 
Hans to selnner, Kristian og Knut, dreiv med is pa 
kjenna her til etter krigen og leverte is til fiske
brygga i Kragem. De skar og dro for hand og kj"rte 
isen med hest til byen, et utrolig slit. 

Thor Thorsen, f"dt 1899, ble fra 1927 kalt Thor 
Traktor og i mange ar etter iste krig Is-Thor. Da han 
var en flink og aIlsidig arbeidsmann, var han et stort 
forbilde for oss guttunger. Han kj"rte noe som ingen av 
oss hadde sett f"r, en rar kj"redoning som ble kalt 
traktor. Vel var det noe fa biler den gang, men om 
vinteren var det mest bare hester som var etter veien. 
Det ble ogsa br"Ytet med hester. Thor Thorsen var 
ansatt hos en ingenielr Thesen fra Trondheim. Thesen 
stod for en del gruvedrift i distriktet, bI.a. i Dalane vest 
for San nidal kirke, i Gofellgruva og i Armyrgruva. Det 
er denne transporten jeg husker Thor dreiv pa 

Thor Thorsen, fedl pa 
Sanssouci i 1899, ogsa 
kjenl under navnel 
Thor Traktor og Is
Thor. 

med. Fra Armyrgruva ble feltspaten kjert ned ti lliYVre 
Baten, der Bm dsj0moen na boi. D et var h0)'1 ned til 
vannflata, sa lasteplanen for stein ble seinere lagt til 
nedre Baten. Thors traktor vaT en 24 HK Fordson fra 
Fredrikstad, hvorfra en mann korn for ft lrere Thor a 
kj0re og behandle denne viduner maskin. Trakto ren 
hadde jernhjul, men disse ble for t skiftet til hju l med 
luftringer da det ble gjort uloviig a kj0re med jemhjul 
pa kj0retgye t drevet ned motor pa offen tlig veL 

Thor sleit nok frelt med denne transp orten fra 
Armyrgruva . Han bruk te kjettinger nar han kjelrte pa 
veien rnellom Samvirkelaget og gruva , men han matte 
ta dem av nar han kj0rte pa hovedveien til og fra Baten. 
Traktoren var ogsa meget vanskelig a starte vinterstid 
da det var et annet system og friksjon den gang. 
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Fra Gofjellgruva ble steinen fraktet til Helle, hvor 
traktoren stod over natta. Morgenen etter var det a fa 
varmet vann hos Anders Schulze for a fa traktoren i 
gang. Barna fulgte nok med i aile bevegelser Thor 
gjorde. Traktoren hadde tilhenger og lastet tre tonn. 

Fra Dalanegruva kj"rte Thor ogsa feltspat, da med 
en liten bil, Ford 24 HK. Den tok kun ett tonn, men den 
hadde merkelig nok sveivtipp. Og det var biygga i Kil 
som var utskipningsstedet. 

Foruten a kj"re stein med de forannevnte doningene, 
var Thorsen bas eller formann for Thesen, og han 
matte ta inn folk, etc. 

En gang ble det for trangt i Armyrgruva. Der var 
noen stabber som «tobben» (grab ben) huket seg fast i. 
Men Thor fant rad pa dette, for Karl M"rkvik kunne 
sla «engelskmann», dvs. bore med feisel og mineborr 
over seg, med stropp i feiselen. 

Pa nedre Baten var det ogsa lasteplass for utskipning 
fra Stene, S"lebukta og Asengruvene i seinere tid. Da 
ble steinen kj0rt i sma lastebiler. Steinene var 10 - 12 
tom mer i omkrets, og de ble slatt mindre med 
kultslegger og trillet ombord i lektere. Dette var heIst 
dolomittstein, som var lettere asIa og handtere, og det 
var flinke gutter herfra og fra Bamble som trillet og slo 
stein med Iiv og Iyst, men det var et slit, helt sikkert. 

Lektor Johne dreiv Asengruva etter at han hadde Johne 
sluttet i sin stilling ved Middelskolen i Kragem. Johne 
var en dYlctig geolog. Han fikk rigget til en provisorisk 
taubane fra Asengruva og ned til Bei.tsvingen, og han 
ble sa ivrig da den skulJe pmvekj"res at han samlet ikke 
(var ikke oppmerksom pa) at de ropte opp i asen. Det vann 
hadde mer blitt Johnes bane. Han fikk noen smastein i 
hodet, men det gikk bra. Dagen etter gikk han opp til 

Rettelse: 
I forbindelse med utgivelsen av T. A. 

Tandes hefte «Sannidal i krigsarene 1940 
til 1945" tar vi med noen rettelser: 

BiJdet pa omslaget, side 2 og side 25 skal 
de rette navnene vrere sam vist under bildet 
til hroyre. 

Slippen nederst til venstre pa denne side 
lean settes inn i hetfet pa side 7. D u kan 
ogsa fa eD SliOD med retteisene ved 
henvendeise til f;~manneD . 

Slippen nederst til venstre pa denne siden , 
med rettelsene, kan du klippe ut og sette 
inn i heftet. Du kan ogsa fa rettel sene trykt 
pa gummiert papir til innklebning ved 
henvendelse til formannen i historielaget. 

!!!J CJ 

Rettelsert." 
Omslagsbilde - si e 2 - side 25: 

Mannen med patronbeltet er T rygve T angen. Einar Solum og Aslak 

Ei kehaug var ikke tiistede da bildet ble taU. 

Side 47 nederst : Navnet ska! vzre Olaf Pettersen i ke Reidar Pct! ersen. 


Red2ksjo komiteer.:. 

Det var en. tor av denne typen som ble brukttil tran
sportenJra Armyrgruva til Baten. 

guttene, for han var forn"yd med arbeidet deres, og da 
var gatt, diktet de et sangvers med dette 

refrenget: Aile lektrer synger, aile lektrer synker, lektor 
Johne synker ei, lektor Johne synker ei. Og sa kastet de 
kultsleggene, tok «renfart» og stupte med dongeri
buksene pei. ut i Hellefjordens den gang krystallklare 

for ei. vederkvege sine unge, men slitne lemmer 
etter det harde arbeidet. 

Forts. 

venstre: Johnny 
Nyland, Anton Aaboe, Trygve Tangen, 
lohan Gustavsen, Anders LoJthaug, Nils 
Eikehaug, H akon Fuglestvedt og Nils 
Wasta!, fagfm-er. 

Fo r dem som emsker a kj 0pe heftet er det 
ti l salgs i fle re butiklcer i Sannidal eller ved 
ht nvendelse til form annen, tiL 85286. 

ARVEN 




Forbudsavstemningene i 1919 og 1926 

Sannidolene sterke motstandere av brennevin 

Avholdsbevegelsen sto sv<ert sterkt i vart land i 
begynnelsen i dette arhundret. Den hadde st0tte bade 
fra radikale politikere i feks. Arbeiderpartiet og fra 
forskjellige religi0se kretser. Under 1. verdenskrig vant 
denne fhryen i avholdsbevegelsen som ville ha et 
lovfestet totalforbud mot alkohol, fram. Mange mente 
imidlertid at forbudet, som hadde blitt innf0rt 
midlertidig for krigsara, burde falle bort i 1918-19. Da 
krevede avholdsfolket folkeavstemning om forbudet, 
og det fikk de gjennomslag for i 1919. 

Folkeavstemning fant sted 5. oktober 1919 «over 
Sp0rgsmalet om lovfestet va rig Forbud mot 
Tilvirkning, Innf0rsel og Omsetning av Brennevin og 
sterk (het) vin ". I San nidal ble det stemt i kommune
huset i Kil og i skolehusene i Kj0lebr0nd, Mo, Holtane, 
Am og Farsj0. Den 6. oktober foregikk opptellingen 
for hele San nidal valgsogn i kommunelokalet i Kil 
under ledeles av valgstyret. Det besto av lensmann O. 
Strand og formannskapsmedlemmene Alf Larsen, Th 
Nyhus, Aslak Lofthaug, Ole Tveiterid og John Larsen. 
Lensmannen fungerte som formann . Stemmesedlene 
for aIle kretsene var brakt inn i forseglet stand sam men 
med manntallet og valgb0kene som var brukt. (Ned 
Aapningen viste Forseglingen sig a v<ere i Orden, og 
efterat samtlige Konvolutter var blandet vel om 
hverandre i Urnen, fandt Stemmeoppt<ellingen Sted 
paa den i Stortingsva1g10vens § 29 foreskrevne Maate . 
Ingen Stemmesedler forkastedes ." 

Av 843 avgitte stemmer var 746, dvs. 88,5%, for for
budet, mens 97, dvs. II,S , var mot. Pa landsbasis var 
vel 500 000 eller 62,5% for forbud mens vel 300 000, 
eller 37,5% var mot. Det var altsa atskillig st0rre 
prosent for forbud i Sannidal enn i resten av landet. 

Dette val en radgivende folkeavstemning, men 
Stortinget tok resultatet til f01ge og vedtok et forbud 
mot omsetning av drikkevarel med mer enn 12% 
alkoholinnhold. 

Men etter dette tarnet problemene seg opp. 
Frankrike, Portugal og Spania, som var de st0rste 
eksport0rene av sterkvin og brennevin til Norge , 
reagerte ved a sette tollen kraftig opp pa fisk, og da 
leom n<eringsgrunnlaget pa norskekysten i fare . I f0rste 
halvpart av 1920-ara f0rte skiftende regjeringer 
forhandlinger med de vin- og brennevineksporterende 
landene, og I 'orge matte finne seg i a ta imot en del 
sterkvin. Dette f0rte i sin tm til at sterkvinsforbudet ble 
avskaffet av Stortinget i 1923 Da sto altsa bare 
brennevinsforbudet igjen 

Etter hvert kom sp!ZJrsmaiet om en folkeavstemning 
om opphevels av ogsa dette forbudet opp , og den 18. 
oktober 1926 b!e denne holdt . Na var det lensmann 

Svang som var formann for valgstyret i Sannidal 
valgsogn. Valgstyret besto ellers av formannskapsmed
lemmen Alf Larsen, Ole O. Liane (var ikke til stede), 
Jakob Eikenes, Eilert Farsj0 og Erling M0rland. Av
stemningen foregikk i kommunelokalet i Kil og i 
skolehuset i 0yfjell, Kj0Iehr0nd, Lindheim, Mo, 
Holtane, Farsj0, Hull, Am og Atangen. Det var 
tilsammen 1552 stemmeLrettigede i sognet. 

Samtlige konvolutter ble sam let i kommunelokalet i 
Kil og godt blandet f0r opptellingen tok til. Av 1004 
avgitte og godkjente stemmer stemte 792, dvs. 79% 
for fortsatt forbud og 212, dvs. 21%, mot forbud. Pft 
landsbasis var 423 000 for fortsatt forbud mens 
flertallet pa 513 000 var mot. Vi ser altsa at mens det i 
landet som helhet var blitt flertalI for opphevelse, var 
det fremdeles solid mot s tan d i Sannidal. Og 
sannid01ene fikk det ikke som de ville, for etter dette ble 
brennevinsforbudet i Norge opphevet. 

R. G. 

Kilde : Forhandlingsprotokoll for valg-forsamlingene i 
San nidal preslegjeld 1929-1960. 

I Arven nr. 3 1984 
hadde vi et bilde av et bryllup i Kjelebnmd. Thomas J. 
Brekka og andre i Kj01ebr0nd har greid a finne 
navnene pa de fleste som var med pa bildet. Dette 
kommer vi til bake til senere, men vi kan nevne at 
bryllupet stod pa Brekka i Kj.,lebmnd 20. sept. 1894. 
Brud og brudgom var 10hanne Marie Brekka og J ohan 
Lindheim. Brudeparets foreldre sitter ba lc. 

Vi minner om at arsskrlftene for Kragew og SHtey 
H istorielag ogsii inneholder interessant lokalhistorisk 
stoff om Sannidal. Vi kan nevne at det i 1980-heftef er 
en artikkel om Kil-stolen skrevet av Bj0r!1 Sandberg, 
og i heftet for 1981 shiver H akon Finstad og Torke1 
Tande om henholdsvis «H vorledis budstichen 
Sannichedahl slcal beris omkring» og «Illegal presse i 
Sannidal under krigen». 

Videre finnes aet i 1983-heftet en arti ekel av Bjarne 
Rennemo om den gamle veien til og fra Kragem , og i 
heftet for 1984 minnes H elene Brynemo sine «glade og 
trygge oppvekstar i en storfamilie i Kih, intervjuet av 
Inger Sandberg. Dessuten kommer flere artikler inn pa 
fo,hold i Sannida! i eldre tider . 

De som er interessert i disse heftene kan henvende 
seg til Ragnar Gremasen, H oltsvingen, Sannida1. 
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Fjorden .derhjernme 
Mel: Skjenne Taltiiti 

Fjorden hjemme er, for oss aile kjtl!r 
Kilsj]orden den jeg glemmer ei. 
Og i solgangsbris, vii jeg Iii din pris 
synge her en sang Iii deg. 

Nar kveldsolen skinner over j]orden 
en SI. Hanskveld med bal og skrall. 
mer stemningsfullt del finnes ei her pa Jorden 
enn i baten, slik en St. Hansnall. 
Del vakresle jeg vel er sommerkvelden 
i balen pa en speilblank fjord. Benytt «arven» som med Terneskrik og sprett Ulav makrellen. 

Kan du enske deg no' bedre her pa jord? 
 har tjent bygdas Vakre sommerkveld. med blanke himmelvelv 

og medfjorden blank og fin. 
Kjente steder glir for eyel vart forbi interesse siden oPP
ti sa myk du blir i sinn. rettelsen avlmot oss kneiser Bralley meklig 


som en konge. mellom holmer og skjtl!r. 

Og Frevikgarden ligger lunt og preklig 
 Sand0kedals Spare
bak alleens vakre grenne gamle Irtl!r. 

Vi ser sa mange kjenle kjtl!re steder 
 bank i 1867 
og kjenner hver en liten strand. 

Med minner ifra mange ungdomsgleder 


~ som vi aldri. aldri glemmer noengang. 
Baten varden gar. mOl Dypsundholmen var S S SANNID AL OG S KAT"Y SPAREBANK 
den er skjenn og full av poesi. 
Mange elskovsord. pa holmen her jeg tror - banken hvor folk feler seg hjemme tl! 
har lefter gill for evig lid. 

Den holmen er sa full. sa full av minner 
med gey og dans Iii Irekkspillat. 
Fra kveld Iii morgensolen skinner. LINKJENDA 
sa mang en nail pa den man 'er hal' gall. 

Nti er holmen var for ar som kommer 
 BILFORRET ING A S 
og vi vel af den er min og din. AUTORISERT BILVERKS'IED - BILUTlEIE 
o~ nar aller def igjen blir sol og sommer. TLF (036) 86 065 . 3766 SANNIDAL 
j~ da vi seiler dif i laber solgangsvind. 

For en tid tilbake hadde vi i Arven et dikt skrevet av Godt utvalg inye
Torbjenn W iik om Kilsfjorden. Na tar vi med en vise 
skrevet av hans bror Anker Wiile H an hadde ogsa en og brukte biler? finlyri sk are og skrev en mengde dikt, viser ogprologer. 
At han ogsa i «Fjorden derhjemme» hadde Kilsfjorden 
i tankene er det ikke tvi ] om og melodien han skrev den 
pa vet vi at han var spesielt glad i. Visen skrev han i 
1944. Anke r Wiik d0de i 1972, 74 ar gammel. 
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