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DE HARDE TRETTIARA 

, Oppfiske av synketBmmer (sekketBmmer) nsdsarbeid m. v. 


I et innlegg i Arven nr. 3/83 s. 9 og 10 hadde Magne 
Kurd01 et interessant - innlegg om oppfiske av 
«synket0mmer - sekklast - bunnt0mmer - krabaslast 
krabbastt0mmer». 

Han tok for seg redskapene og arbeidsmatene, videre 
om vedlikehold av redskaper - om leggeplasser o.s.v. 

Fremstillingen var meget interessantog viste pa en 
meget god mate de vanskene og arbeidsmengden som 
var forbundet med dette «fiske». 

Men bunnt0mmeret fikk etter hvert en annen og 
meget stor betydning for mange mennesker iSannidal. 

Selv om stokkene Ia nedsunket pa bunnen avelva ble 
de for mange nettopp «redningsplanken» som holdt 
dem oppe i disse harde <ira. Det hele begynte 
forholdsvis beskjedent ved at noen - i ledige stunder, 
tok opp vinterveden fra elva. 

Dette var sist i I 920-arene - etter at «lobbetiden» var 

over. Det var da «vondt» om arbeide, og noe matte en 
finne pa. Den f0rste tiden var det hon som ble tatt opp 
av elven nedenfor brukene Vafoss og Kammerfoss. 

Honen ble tatt opp ved hjelp av en lang stang med en 
solid spiss i enden, og sa dradd inn pa en wmmer
flate, fraktet til land og baret til veg. Det fortelles at noe 
ble solgt til bakerne, som hentet veden selv. Huggerne 
fikk ikke kontant betaling, men matte ta bmd som 
vederlag. 

lernbanen ble som kjent ferdigi 1927. Noen fulgte 
senere anlegget videre vestover, men mange ble igjen 
uten arbeid. -

Hva skulle sa disse finne pa? B0ndene ble oppfor
dret til a sette i gang gmftegraving _og_ ny
dyrkning. Kommunen skulle ga foran med et godt 
eksempel. Hakon Myhre fortalte om dette i Arven nr. 
17/86 s. 6. 

S!orteks!en i Kammerfoss ca. 1900. Bilde! viser de forskjellige skilleinnre!ninger som var i bruk under oppflti!ingen. 

Her er et! av de s!edene hvor de! ble !at! opp sekke!gmmer i 30-ara. Foto: N. C. Jorgensen, Helle. 




Vi gjengir her utskrift av Sannidal fattigstyres for
handlingsprotokoll som viser foranledningen til de 
tilstander han henviser til. 

Sannidal fattigstyre 

Vlakrlft &V Slmnlda1 fattlgatyre8 forhs.ndl1ngaprotokoll f¢rt 1 vodtakB

dyKtlg a¢t. den 24. august 1934. - S~ _ /J'j. 


II &Dled.nlng av at ko.rm.unen er tl1eta.a.tt dsgvsrks'bldrag BV st.aten OR &V 

st. dette bI1r ~ dleponere Boa underholdaarbelde ..", 

YOdtokes enste"",lg: 

'F~lalo:e og arbeldaf¢re menn l1ad hjel1Btavn 1 Saunlda1 SOil trenger f..ttlg
underst¢ttelae henvlB8B til u.nderholdBM'bolde pea jitaaleb.elasn 1 l1khet 

I m0te 17/12 s.a. ble under sak 128 valgt ny 
Arbeidsledighetsnemnd for arene 1932-33-34. 

«Valgt blev: Ole Pedersen, Halvor Torsdal, Gunnar 
Urberg, Harald H0yesen, Knut Maneliheien, Jacob 
Dobbedal og Petra Heldal. Til formann ble valgt 
Halvor Torsdal, nestf. Ole Pedersen. Jakob Dobbedal 
skal foreta kontroll og oppmaling av veden i 
Solumvann og Tveitereidvann. Ths. Breivik 
Farsj0vann» . 

Sak 18 _ 2111 1932: 
«Det vedtas a henstille til Skolestyret og Fattig

ul' d fi ket 
styret om a kj0pe mest m Ig ve av opp IS 

lied hvad h~ ttil ar skj.dd. Arb.ld.felt.t bUr p .... f.ltat fra spr1ngve.nns~ sekket0mmep>. 
br¢onen 1 retning aot dot ryddede kult.urbelt.t og arbeldet bI1r rydnlIJg~- Sak 18 _ s.d.: 
og kulturarbelde. nag1¢nnen stlpu1orr.s til kr. pr dag. Av dett. b._ «Efter forslag fra J. Sandland blev enstemmig4,00 

l¢p b.ta1.s Itr.1,?0 1 kontantar og r.st.n, kr.2,?o, bUr"" o.nee 80.. ..e·k- vedtatt a betale kr. 7.00 pro favn for den veden som 
nlng for IIOtt6tt underst¢tte1s•. Ing.n und.rst¢ttat kan tilde1aa l1er/4et- opphugges av bunnt0mmer me110m Vafoss og 
t. arbalde pr. uke .ller pr. and. onn hvad han .ner d. fastsatt. satser 
kan g18 1 u,ld.rst¢tte1s8. n.t SO,. den und.rst¢tt.d. Baa1ed•• opp.bar

V
l 

kontant utbet6l1ng pro ;!ke ell.r pro land. ko.... r BOla fradrag pal' under:
st¢tt.1sen pa" neste uk. eU.r land.- Arbeld.t p1anlegges, l.des og Kon
trolleros tJ'Y tl1synskom,lteen eller hal.ens beatyrer 0[1 kom.1teen Baa be-

8.temmer.- Ll'kosom dar s¢'koe lstannbre.kt en ordnln,'t Baa den kantante ~ 

utbet6l1ng k&D Skje ved helm.ns bestyrsr.
'!!;,tt utskrlft. 

's1.nnldal fattlgBtyr. den 24. august 1934. C / '. -" 
II-< ~"--

fonaann. 

En kan i sannhet si at det var harde tider. 
NAr det gjaldt Nedsarbeidet sa var dette som regel 

vegarbeid, enten pa den S0rlandske hove.dveg eller 
bygdevegene til Farsj0, Kammerfoss og KJ01e.bm~d. 
Det ble som regel tatt ut 12 til 14mann som arbeldet 13
5 uker. Siden ble sa disse byttet ut med nye. Dette h~ldt 
da pa sa lenge de bevilgede «n0dsmidlep> strakk tIl. 

Arbeidsledighetsnemnden sto for ~ plukke ut de som 
skulle fa arbeide. I sannhet litt av en oppgave. 

Den 5/11 1931 forela det skriv fra formannen i 
nemnden til Herredsstyret om at det pro 30/10 var 218 
ledige i kommunen. 

Det besluttedes a sende Kristen Lindheim og Gustav 
Jensen til Oslo der de skulle s0ke foretrede for stats
maktene. 

Det ble vedtatt a s0ke om kr. 12.000,- til oppar
beidelse av den gjenstaende del av den S0rlandske 
Hovedvei pa strekningen Amsvingen - Humlestad. 

I samme m0te forela s0knad fra 17 arbeidsledige om 
a 	 sette i gang mer arbeide fer vinteren satte inn. 

M0tet gjorde dette enst. vedtak.: 
«H.styret henstiller til Ordf. om a S0ke under

handling med Direkt0ren i Fellesfl0tningen 0r:n adgang 
til a oppta sekket0mmer i Hoved~lven .. HVlss denn~ 
henvendelse f0rer til at arbeldsledlge kan fa 
besjeftigelse ved a ta opp nevnte t0mmer bin.der 
Herredsstyret sig til at godgj0re vedkomende arbelds
ledige med kr. 6.00 pro favn (60 cm. lang) oppstablet sa 
h0yt fra vannet at ikke flommen skal f0re det bort. 

Det overlates til Arbeidsledighetsnemnden at 
oppmale og kontrollere veden, samt anvise stedet og 
bestemme hvem som skal ha arbeide». 
(Det skal visstnok ha vrert Jakob Sandland som fram
satte forslaget). 

Solumsfoss mot at vedk. hugger bes0rger veden opp
stablet pa Vadfossdammen». (qette skyldtes vanske
lige arbeidsforhold pa stedet. Prisen pro favn andre 
steder var kr. 5>00). 

d 	 . d bl
Forutsetningen for denne or nmg , var at en e

f B
godkjent av Va os rug.

Utover i trettiarene kom det stadig inn saker til 
1 ... b

Herredsstyret, s0knader om ov til <l ta opp unnd 1 
t0mmer, klager pa priser, vanskeligheter me egge
plasser O.S.V. 

Men aller mest var det skriv fra formannen i Arbeids
ledighetsnemnda, som foret Herredsstyret med 
0ppsaver over hvor menge arbeidsledige det var i 
kommunen til enhver tid. 

Ved a ga igjennom Herredsstyreprotokollene i tids
rommet 5/11-1931 til 2115-1937 kan en se at det ble 
behandlet over 70 - sytti saker som direkte hadde 
tilknytning til oppfiske av sekket0mmer (sekkeveden). 

Det vii selvf01gelig f0re for langt a omtale aile disse 
sakene, men det tas med et utdrag som viser hvor 
vanskelig situasjonen var for kommunen. 

Sommeren 1932 rna ha vrert spesiellt vanskelig. 
Formannen i Ledighetsnemnden meddelte at pro 3118 
var det 198 ledige. Da var ikke tatt med de som var 
ledige ved Vafoss og Kammerfoss Brug. Disse hadde 
allerede gatt ledige i 2 maneder p.g.a. vannmangel. 

N emnda fryktet st0rre ledighet utover h0St og Yin ter. 
Den ba om a s0ke Staten om kr. 12000 til n0dsarbeide 
pa Serlandske. Den ba videre om a fa ta opp mer bunn
t0mmer. Statsmaktene hadde na bevilget kr. 2,00 pro 
favn for ved fra elven, hugget, ilandfert og plassert over 
flomvannstand. 

25/10 1932 ble det inngatt ny kontrakt med Felles
fl0tningen om tillatelse til a ta opp bunnt0mmer pa 
strekningen fra Kammerfoss Flateplass til Kurd01
tekst i Tokevann. Avgift kr: 0,25 pro kubikk. 

I 	samme ffi0te ble fastsatt visse retningslinjer for 
opptak av t0mmeret. Huggerne matte selv ta kontakt 
med grunneierne om tillatelse til ilandf0ring og 
oppstabling pa eierens grund. Dette f0rte enkelte gan
ger til konflikter for alle grunneiere var ikke like greie. 
Enkelte grunneiere nektet kj0ring over sin eiendom. 
Dette ordnet seg da grunneierne fikk ta opp en del 
t0mmer til eget bruk. 
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27/12 1932 ble det vedtatt a s13ke statsmaktene om a hadde vanskelig for a holde dag10nnen. Det kom da 
13ke 2-kronerstillegget til totalt kr. 2500,-. Ekstratilleg- s13knader om forh13yelse med kr. 1.00 pro favn. H.styret 
get skulle brukes til de mest trengende. 14/2 1933 forela gikk med pa 0.50. 
melding om at statbidraget var 13kt til kr. 2000,-. 30/3 Totalt er det antydet at det ble tatt opp 20 til30 tusen 
1933. Efter ny s13knad ble meddelt at det bevilges kr. favner elveved. Atskillig skurt13mmer til husbygging 
500,- mer. Efter forslag fra representantene i H.styret samt endel cellulosekubb til Bamble Cellulose som ble 
ble det besluttet 0 sette ned dagl13nnen for hest og mann levert ved Kil Brygge. 
til kr. 6,00 pro dag. For mann alene kr. 4,00 pro dag. Veden ble hovedsaklig solgt til Skien, Solum o~ 

14/ 9 1933. S0knad fra Halvor Torsdal om a slippe Eidanger kommuner. Ellers gikk ogsa noen vognlaster 
som formann. Enstemmig avslatt. Men det ble vedtatt til bl.a. Drammen. 
at Gunnar Eklund skulle hjelpe til med oppmalimg av Nesten all frakt gikk med jernbanen fra Vadfoss, 
elveveden. Sannidal og Farsj13 st. 

I samme m0te forela regnskap fra formannen for Stasjonsmester Haugen og Tellef Wast131 stod for 
tidsrommet nov. 1932 til aug. 1933. Det var hugget 1525 oppmaling pa stasjonene. 
favner. Underskuddet var kr. 565,77. Det ble samtidig Foruten 8 til 10 kj13rere med hest, var det 30 til 40 

· vedtatt at «Sneishugget pa t13mmeret rna skjreres bort». mann i gang samfidig med hugging og roing av ved. I de 
· Herredstyret vedtok a bygge to eker (flatbunnede tider trafikken var st13rst. 
· prammer) samt kj13pe sakser og noovendig tauverk. 21/5 1937 bevilget Herredsstyret Ola Braten en er

14/12 1933. Andragende fra Ledighetsnemnden om kjentlighetsgave pa kr. 100,- for aha tilvirket modellen 
kommunen kunne sette igangn13dsarbeide f13r jul, da det til den t13mmersaks som ble brukt i elven. 
var mange som ellers ville lide n13d. Enst. vedt. H.styret Etter a ha sett igjennom protokoller og den 
at de hadde ikke adgang til dette f13r myndighetene be- korrespondanse som harvrert f13rt, saer det ikke tvil om 
stemte. at det var harde tider, bade for den menige mann og de 

23/1 1934. Vegvesenet meddelte at Sannidal er styrende myndigheter. 
bevilget kr. 10.000,- til utbedring av S13rlandske. Arbeidsledighetsnemnden rna ha hatt en nesten 

S.dato. En grunneier forlangte kr. 0,20 pro favn for a umulig opgave. De hadde de arbeidss13kende pa den 
ilandsette ved pa eiendommen. Enst. Vedt. a avsla . ene siden og de styrende myndighetene pa den andre a ta 

S.dato. Skriv fra formannen i Ledighetsnemnden hensyn til. En ser at aile hadde god vilje, men det hjalpsa 
vedlegges (Brev 22/1-34). lite, nar midlene manglet helt. 

En kan godt forsta formann i nemnden da han midt i ,£ ,~~~~c~c- c:74-tA..C.~/V'-. periode ba seg fritatt fra formannsvervet. 
Det kunne nok va:re flere ting a nevne om saker fra 

cJi //~4A-- /1.1-'7 ..-e<-dA. ~ .2 -2~. 4--< L:'£'''''7-<:> de harde 30 ara - men det far bli en annen gang. 
~ 11-,.' --V<- -<. t? '-~A' ","""k~~ i -....--. .1' i 7 w'. ......n. 
a-v ~~d-f' ..z 9 ~p.. ........... _.&L ~4/L C2A . 4~ .--------------------

/':-~ ~ J>~d4.k.c ~~;rdd/~ 
/.y~/.L4~ 

,:...o!:£./ --&: ~ -Z ~// ~/r /J -?,9 /<.,...,~~d-
7 t:O.4 /j"/-~.~~. . 
J~ a::u....vl.. La.f/~ /f'~ / "-->->' ....-...<A J;/LA'L),
~~~ ~!d~41 

o /1~~~~'/ '7 dv/ .-M.. ~"'~:t<. 
~aM- ~;-/~ :7~c'.</r~.b1.. 
f~ ~~1 ~~ M ~~.L bvua:

.d~ #~~..A.e. ~~a:{. ~p...., 4~~~ 
?4 L Cu... j Cl--Y-rj' sM1 :'-! I04LS ',- .::OIQHEHNItVNIY-- .z ? ~j? J "/, .---r~ J~vf...£'" 

1/3 1934, Enst. bevilget kr. 10 000. til n13dsarbeide for 
trengende til vegen Sannidal-Skat0Y-S0Ildeled, 
Heist innen Sannidal. 

19/ 4 1934, Medelte Fylket at Sannidal ikke kom i . 
betraktning ved fordeling av Statsbidrag til vanskelig
stilte kommuner for 1934/ 35. 

6/4 1935 besluttet Herredsstyret enstemmig a velge en 
komite til a s0ke om gjeldsordning for Herredet. Valgt 
ble Herredskasserer Aspeflaten , fattigforstander Kr. 
Lindheim og T. A. Tande. 

Utover h13sten 1935/ 36 begynte t13mmeret a minke 
forskjellige steder i elven, Dette f0rte til a t huggeme 

ARVEN 

Til Arvens lesere 
Sannidal Historielag har i dag 330 medlemmer. 
Arven deles ut til 1200 husstander innen tidligere 

Sannidal kommune. Utenfor dette omrade sendes 
den 100 husstander og institusjoner. 

Vi 0nsker imidlertid flere medlemmer, spesielt 
yngre, Om du 13nsker a bli medlem kan du sende 
denne slippen til: 
Kasserer Per Aabee, 3766 Sannidal, tlf. 85463 eller 
Formann Fr. ThorbjBmsen, Rindebakken, 3770 
Kragem, tlf. 85 286, 

Medlemskontingenten er kr. 10,-, Yare Grende
menn og -kvinner kommer sa og krever inn 
kontingenten en gang i aret. .----------------.i Jeg Bnsker abli medlem: • 

IN"," ··· ···· ·· ······ ··· ·· ··· ···· ······· ···i 
• Adr.: ............. .. .... . . . .. . .. .. . ... . .. . . 
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Gra vmonumenter VELKOMMEN til 

leveres ferdig oppsall Vit Cam pin 9 
Innehaver: Jon Kjetil VAle - Tlf . 86038 

Oppussing etter avtalt pris KIOSK med oppholdsrom Apen hele Aret. 
Mand.-fred . 18-22.30, 10rd . 16-22.30, s0nd . 15-22.30 

KRAG ER0 St£n- INDUSTRI 
TIt. 036/81229 

Byggmester 

TV-STUE til leie for foreningsm0ter. 

Tapeter, 

ars Moen tepper, 

mallng 

Gode tilbud - god service 

Sannidal 

Tlf.86084 
1:I:II ,,:I" U '13 

Helle - Tlf. 84 440 

Kragers 

Sparebank 

- et begrep i 
Krager~ kommune 

siden 1840 
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Trivelig hostfest i Sannidal Historielag 

SHren SHrensen Urberg 
Sannid0Ien som ble prest i Amerika 


Pa tross av mange andre arrangementer samme 
kvelden samlet Historielagets tilstelning i Sanitetshuset 
i Kil torsdag 23/lO ca. 80 mennesker, deravenkelte helt 
fra Langesund og Sem. Disse langveisfarende var 
etterkommere av S(2Jren S(2Jrensen Urberg, sannid01en 
som utvandret til Amerika og ble en svrert kjerit og 
avholdt prest i byen Blair i Wisconsin . Det var nemlig 
han som var emnet for kveldens foredragsholder, 
0 yvind Gulliksen fra B(2J. 

Gulliksen fortalte engasjerende om Urberg og viste 
lysbilder fra hans milj0 i U.S.A. S0ren S(2Jrensen Urbetg 
var f0dt i S0ndeled, men vokste opp pa Urberg i 
Kj01ebmnd og ble konfirmert i Sannidal kirke i 1877. I 
1889 dro han til Amerika sammen med Jens Aslaksen 
Lofthaug. 

I Amerika gjennomf0rte Urberg, som kom fra sma 
kar i Sannidal, en 3-arig presteskole og ble prest pa det 
lille stedet Blair. Han betjente i alt fern kirker, og det 
f0rste aret, 1893, var preste10nna 200 dollar (ca. 1400 
kr.) . 

Blair var et typisk jordbrukssamfunn og et svrert 
norsk samfunn. Og Urberg preket pa norsk i hele sin 
37-arige prestetid, til han d0de i 1930. 

Prestegarden i Blair ligger i Urberggata, ogi Urbergs 
tid var denne et samlingspunkt og samfunnssentrum i 
den vesle byen. Prestegarden fungerte bade som 
bibliotek, samtalested, skole for norsktalende, 
konfirmasjonsundervisningssted, mottakingssentral 
for innvandrere og «sosialkontor» . 

samfunnsmenneske. Han pmvde a rydde opp i 
drikkeondet, som var et stort problem i Blair, og han 
var en fremragende kulturarbeider. Han holdt utallige 
17. mai-taler og var ogsa en peri ode formann i 
Telemarkslaget i Wisconsin. Han var veldig stolt av 
hjemlandet og hjembygda. 

To ganger reiste Urberg til Sannidal, i 1901 og 1930. I 
1930 samlet menigheten i Blair inn penger for at han 
skulle fa anledning til a reise, og i Sannidal var kirken 
fullsatt da han prekte der. Flere sannid(2Jler husker 
fremdeles denne prekenen. Urberg rakk bare sa vidt 
tilbake til Blair etter dette bes(2Jket. Han d0de i oktober 
1930, og det var 2000 mennesker i gravf0lget. Urberg 
ligger begravet under ei norsk furu som han selv hadde 
plantet. 

En hel kulturform forsvant med S0ren S0rensen 
Urberg i Blair, hevdet Gulliksen til slutt. 

Etter foredaget satt vi igjen med det inntrykket at . 
Gulliksen her hadde gitt et nytt, verdifullt bidrag til var 
viten om Sannidals utvandrerhistorie. 

Etter foredraget orienterte formannen i laget, Fr. 
Thorbj0rnsen, bl.a. om tilstanden til arkivet i Kil og om 
en utflukt som styremedlemmer har gjort til en mulig 
gravhaug ved H0ymyr pa Krokheia. 

Det var sang og musikk av E. Bjordam, som bl.a. 
brukte en 3-rader fra 1900. Loddsalget innbrakte som 
vanlig mange penger, og bevertningen pa festen var 
ogsa et h0ydepunkt. Den har festkomiteen all rere av! 

Som en vii forsta, var Urberg et svrert engasjert R.G. 

Del var bra med tilherere po hestjesten. Her el ulsnilt av forsamlingen . 
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Pd landeveg og gjengrodde stier (6): 

Om det gamle legdsystemet 

og gamleheimene i Sannidal 


Vi fortsetter her Myhre's artikkel fra forrige Dummer 
av Arven: 

Det ble trangt om plassen pa RI2JOningen. Bygdens 
karne menn hadde ikke sett seg om etter en bedre plass. 
Lyngdalen var til salgs og der var romlige og store hus, 
og fra 1938 ble det der gamleheim i San nidal. Deter lett 
i ettertid a se feil, men dette var en umatelig dariig plass 
for barn og gamle folk, for selvsagt matte den 
tjenestegjl2!re som sjukeheim ogsa. Eikeland tok over 
som forpakter pa R0nningen, sa de hadde ikke han a ty 
til lenger heller. Lyngdalen ligger 1600 meter fra 
hovedvegen og bmytingcn foregikk med hester, og i 
store snl2!vintere var dette et stort problem. Ei natt 
holdt det pa a bli en stor katastrofe fordi en feil pa 
ledningsnettet hadde forarsaket at hl2!)'spentledningen 
hadde kommet i forbindelse med jordledningen til 
hovedhuset, slik at lagen slo ut i sikringskapet i annen 
etasje i hovedbygget. Bestyrerinnen fikk ringt opp til 
elektriker Arne Eikehaug, og da han kom nedover 
Lyngdalsvegen, sa han det gnistret i ledni~gene: Det 
var tungt sn0vrer, og derfor hadde denne sltuasJonen 
oppstatt. Heldigvis var det Eikehaug . som 
bestyrerinnen budsendte for han had de grele pa 
hvordan stfl2!mmen hurtigst mulig kunne bli slatt avo 
Da dette var gjort, sprang han ned til Gamleheimen, 
hvor bestyrerinnen hadde skvettet vann mot det gnist
rende sikringskapet, mens en av betjeningen bar opp 

Skolehilder fra 1956 

Redaksjonskomiteen i Arven har f:ht tak i et album 

med bilder av samtlige skoleelever i Sannidal hl2!sten 
1956. Bildene er tatt av fotograf Bmdrene Jl2!rgensen, 
Kragefl2!. Selv om det ikke er mer enn 30 ar siden 
bildene er tatt er det alt blitt historie, for no en av 
skolene er jo nedlagt. Vi haper a kunne bringe 
bildene i Arven etter hvert som det er plass og begynner 
i dette nummer med Farsjl2! skole, som na er nedlagt. 

Elever ved Farsje skole 956 
Fl2!rste rekke fra venstre: Else Homleid, Aslaug 

Andersen, Kirsten Skjervann, BodiI Nesland, Solfrid 
Lia, Anne Farsjl2!, Ase Folkvord. 
A ndre rekke fra venstre: Per Homleid, Nils Johan 
Karlberg, Kare Johnny Gunnarsen, J ens Dag 
H alvorsen, Tor Moe, Nils Olav Breivik, Bj0rn Bakke, 
Kjell Kvilekval. 

Tredje rekke fra venstre: Inger S. Fossen, Kari Anne 
Andersen. Bjl2!rg Folkvord , Ragnhild Abt2le, As bjl2!rg 
Pedersen. 

Fjerde rekke fra venstre: Birger Homleid, Jens Moe, 
Ragnar Gunnarsen, Tore Farsjl2!, H elge Nesland. 
Lrerer: Einar Lia. 
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Av Haakon Myhre 
vann til henne. Det var en livsfarlig jabb de hadde 
utfl2!rt med star fare for sitt liv. Brennmerkene sto 
tydelig. i veggen rundt sikringskapet. Ingen mannlig 
ansatt var naen gang i Lyngdalen, men formannen i 
Tilsynet gjennom mange ar, Kristian Refsdalen, var til 
star nytte for aile pa gamleheimen og det var tydelig at 
aile satte umatelig stor pris pa han. En skulle ikke 
snakke lenge med Heimens bebaere, unge som gamle, 
f0r en forstod at Kristian var kameraten deres. Nar det 
var noe som la dem pa hjertet, var det Kristian de matte 
ha en prat med. Ellers hadde naboer og andre stor 
betydning nar de pa en eUer annen mate hadde kontakt 
med disse heimene. Det skulle sa lite til for a lette litt pa 
en gra tilvrerelse. 

Den som var lengst bestyrerinne i Lyngdalen, var 
frk. Marte Sydtveit fra Tl2!rdal. Tiden var fartsatt 
vanskelig, men Sannidal kammune var ikke av de 
verst stilte i landet, for den var ikke under 
administrasjon fra Staten, som flere kammuner var. 
Men de satte nok frk. Sydtveits I2!konomiske evne hl2!yt i 
Kommunekassa. Fern krigsar var nak ogsa et mareritt 
for bestyrerinnen a komme gjennom. Mat, klrer ag 
annet skulle skaffes. Det gar en fortelling om en mann 
som kam til Lyngdalen ag ville ha et par gutter til 
onnearbeide. Marte takket for dette, men akkurat da 
passet det ikke, for de hadde kommet inn pa 
fortsettelsesskolen. Mannen svarte at det var vel ikke sa 

Forts. side 9. 
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6 Talamarks ank n 

~ Avdeling av B"ndernes Bank as 

Torvet - Krager. 

Alt i dagligvarer 
ogfiskemat 

HUSK var 
nyfrosne regnbuoorret 

Velkommen 
til en hyggelig 
handel! 

FINN JENSEN 

R8RLE&&ERMESTER 

Tlf. 036/85284 - Sannidal 

Vidars Bakeri 
& Konditori 

Telefoner: 
Bakeri, Kragem 80799 
Konditori 81115 
Matsenter, Kil 85271 

Teppel ftet 

VADFOSS - Tlf. 85666 

Alt i TEPPER, TAPETER 

og MA LING! 


APNINGSTIDER: 
Mand., tirsd., onsd., fred. kl. 14.00-17.00 
Torsdag kl. 14.00-19.00. Ltllrdag kl. 09.00-13.00 
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Kristian Refsdalen. formann i byggekomiteen for Sannidal Pleiehjem ved Torsdalkjenna. overrekker 
neklene til best'yrerinnen Marte Sydtveil. Foto: Telemark Arbeiderblad. 

farlig om de skoftet skolen noen dager? Dette var hun 
ikke enig i. Han fikk heller komme igjen en annen gang, 
for hun trodde det var den eneste undervisning etter 
folkeskolen de fikk. Om fortellingen er rett, hatten av 
for bestyrerinnen! Underbemanning var et ord eller 
begrep som ingen i den tiden kjente til. Det var a sta pa 
for fullt. Faste nattevakter fantes ikke pa de sma 
heimene. Den tid var det ikke gifte, ertame husm0dre 
som . tok arbeid utenfor hjemmet. Det var ofte 
ungjenter som arbeidet paslike heimer landet over. 
Som regel gikk dette bra, for de hadde vanligvis god 
kontakt med beboeme, bade unge og eldre. 

Fritidsbeskjeftigelser eller annen adspredeise var det 
lite med. Det var ingen som kom med noe tilbud. Pa 
R0nningen var elevene ved Are skole 17. mai i mange 
ar. J eg husker aile oppegaende fulgte med pa leikene, og 
at de gledet seg med OSS, var tydelig. En dag ble dette 
slutt. AIle skolene i Sannidal skulle til kjerka. Vi var 
noen som mislikte dette. Vegen var ikke sa lang til 
Kragem by, sa vi reiste dit. 

Da vi hadde kommet til byen, var det fremmed og 
rart. Vi angret nesten og gikk og rush::t i gatene . 
Plutselig fikk vi se 5-6 fra fu3nningen sta utenfor 
Legaten pa torvet , og det ble med ett sa kjenslig, og 
mo tet kom p!utselig. Sa det ble en morsom 17. mai 
likevel. De va r kommet til byen med toget fra Vadfoss , 
for 17. maifeiringen pa Remningen va r jo slutt. En ma 
vel kunne si at de kristelige organisasjoner i bygda var 
til det gode for gamleheimene, for der va r velmente folk 
som knyttet kontakt med de som pa en ro.lte var isolert. 

I 1956 vaT det slutt med Gamleheimen i Lyngdalen. 

Ny ble bygget ved Torsdalssletta, og her kom det straks 
til a bli bedre. Det var fort a fa forbindelse, de lange 
veiene var slutt, det var mer a se og h0re for aile, flere i 
betjeningen etter hvert, og det ble ogsa hyppigere med 
bes0k osv. 

Aret 1936 var et merkear i Norge . Alderstrygden 
kom som en kjrer venn, selv om den var tynn, tredve kr. 
mnd. Det hadde vrert arbeidet i mange ar med dette. De 
fleste politikerne ville ha reren for dette. Og selv om det 
idag h0res mikroskopisk ut, var det et vendepunkt i 
tilvrerelsen for de fleste. Vi tar en historie fra Sannidal, 
med tillagede navn , som bekrefter vendepunktet. Olav 
far vrere bonden, og Per far vrere karen som arbeidet 
ofte pa garden til Olav. En dag fikk Per melding 
skriftlig i posten om at han skulle fa 30 kr. i maneden. 
Per studerte og tenkte . Han fikk ta en tur til Olav og 
h0re om det var riktig. Per spurte Olav om han hadde 
fatt dette glade gledesbudskapet. Nei, det var ikke 
kommet noe i posten til Olav, sa dette h0rtes merkelig 
ut. - Kan det vrere riktig atjeg skal fa ei heil krone om 
dagen og ikke gjere et eneste grann? - Kan du fa den 
krona du , Per, sa bare ta ho , duo - Ja, da kan jeg det, 
svarte Per. Utgangstillingen dengang var at det var 
behovspmvning , sa de fleste nreringsdrivende kom 
ikke inn under trygden, kun 10nnsmo ttagere. 

Etter datidens levemate forandret den gra hverdag 
for mange i Norge seg total t. Fortelles kan at helt opp 
til 1948 (-nittenatteogfgrti) fikk kona tii mannen som 
learn pa sjukehus , 45 rare dagen a greie seg med fra 
sykekassa. Mannen hadde fast arbeid aret rundt. 

ctterh vert ble trygdes ys temet bedre og bedre, 

Forts. oeste side. 
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Bilde tatt pa Tveitereid sommeren 1914? 


Fra venstre: Trygve Haugland, Ingeborg 
Haugland, Kristine Dobbedal, Asulf Tveitereid, 
Knut Tveitereid, Ingeborg Hansen f",dt Tveitereid, 
Kristine Tveitereid, Asulf Tveitereid, Hakon 
Tveitereid, Karen Tveitereid f",dt Dobbedal, Ole 
Tveitereid, Solveig Tveitereid og Margrethe Tveiter
eid f",dt Haugland. 

Om det gamle - - -Forts. fra side 9 

folk som hadde inntekter, betalte jo mn til 
trygden, sa idag regner aile som riktig er, at dette gode 
har de selv betalt. Fattigmannsstemplet er borte, aile er 
like. Vi er vel ikke forn",yd i var moderne tid. Vi lever 
under press pa mange mater, men tenker vi pa de som 
na er borte som strevet og vel pa mange mater ble lite 
akta pa, kommer det en klump i halsen, og en tare 
renner stille ned. Ord blir fattige. En fAr til avslutning 
om Legdesystemet og gamleheimene lAne en strofe fra 
en sang: «Her gikk de under stor forakt, men se dem na 
i deres prakt ». 

Fra Redaksjonen 
Ogsa i dette nummer kan vi kvittere for gaver til «Arven». 

De er kommet inn i tiden 22/10-18/11-86: K. T., Kammerfoss 
30,-. G. M., Kragere 50,-. H. J. R, SannidaI50,-.K. og O. K., 
Sannidal100,-. R ogT. S. , Vadfoss 100,-. E. K. , Helle 50,-. G. 
og. G .G ., Farsje 200,- . A. og S. W., Kragef0 50,-. K. H., 
Sannidal 30,-. Vi takke sci myel. 

I hap am at flere vii stette oss med en gave, legger vi i dette 
nummer med en innbetaJingsblankett. Vi vii samtidig takke 
vare annonserer og givere for all stette og enske de og alle 

lesere en riktig god jul og et godt nytt ar! 

Husqvarna9 
5 8FRESERE 


GJ"R LIVET LETTERE A LEVE 

Med en Husqvarna snefreser kan du glede deg 
til vinterens snefal! 

Carsten Bakkes Eftf. 
HELDAL OG DOBBE MOTOR 


Salg og Service 

Telalon (036) 86079 . 3766 SANNIOAl 
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- A se en linilker om morgenen nilr sola skinner, del er el syn! 

En samtale med Kristine Nygard 
om lindyrking i Sannidal 

En av de fa i Sannidal som enmi husker hvordan 
findyrking og linbehandling var, er Kristine Nygard 
(83). Hun vokste opp pa Torsdal. Men ogsa pa Nygard 
dyrket de lin til for 40-50 ar til bake. 

Vi spurte fro-st hva de gjorde for a fa vekk ugraset. 
- Nar linfrea var sadd, og linet begynte a komme 

opp, matte vi grasse sa ikke ugraset fikk vokse med. 
Den gamle maten a fjerne ugraset pa, var a sitte flatt 
nede pa linen og plukke vekk ugraset. Men vi gjorde det 
ikke akkuratslik. Kristine fortalte at linstraa kunne bli 
mellom en halv meter og 75 em heye, og vi hadde Iyst til 
a vite hvordan innh0stingen foregikk. 

- Om h0sten nar straa hadde blitt modne, reska vi 
de opp med rota og bandt de sammen til sma 
kornband, som vi festa pa staur for at de skulle t0rke 
ute. 

- Hva gjorde dere nar linet var t0rt? 
- Da matte frea tas avo Til det brukte vi en slags 

kam av tre som vi dro hvert band over. Pa den maten 
bJei frea rispa av, og disse brukte vi etterpa til kalvef6r. 
Sa 10ste vi opp alle banda og la linet i tynne remser 
utover pa grasbakken. Der skulle det ligge en tid i vrer 
og vind for at det skulle bli ftidd, som vi sa. 
Vi lurte pa hva det betydde, og Kristine forklarte at 
fiiingen var en slags ratning for at marven skulle bli . 
spre. Bindestoffet som holdt basten og den tre-aktige 
marven sammen, ble 10st opp. 

- Etter dette matte vellinet t0rkes igjen. Hvordan 
gjorde dere det? ville vi vite. 

En brtite fotografert pti Sannidal bygdetun 

ARVEN 

En linhekle joto
grajert i Dobbedal
stua pa Sannidal byg- ' 
detun. 

- Hver gang etter 
at vi hadde baka 
bred, Ja vi det utover 
i bakerovnen. Der la 
det natta over. Og 
etter at linet var t0rt, 
kunne vi bryte ut 
marven, som det 
hette. Det vii si at den 
trelignende kjerna 
linstenglene ble 
knust. 

Da vi spurte hva 
de brukte for a bryte 
ut marven, fortalte 
Kristine at det hadde 
de noe de kalte for en 
brate til. Den sto pa golvet og sa ut som en slags krakk 
med handtak pa. 

- Sa var det at dere tok linhekla i bruk? spurte vi 
videre og forklarte at en slik hadde vi sett pa 
Bygdetunet. 

- la, etter at marven var brutt ut , dro vi linstraa 
over hekla. Det var ei slags fj01 med mange pigger pa. 
Nar linet blei dratt gjennom piggene pa hekla , gikk det 
korteste og darligste avo Dette kaJte vi stry. Det som 
var igjen, var det fineste, og det kalte vi harr. 
Linbuntene blei greid fint ut. 

- Og sa kunne endelig linet spinnes? 
- la, og stryet blei brukt til uvanne ting som f.eks. 

hverdagshandklrer. De var forresten gode a vaske og 
lette a fa reine. leg lure!" na pa om ikke uttrykket 
«striskjorta (stryeskjorta) og havreJefsa" kommer av 
dette. Det var den skjorta de hadde pa seg i arbeid. For 
ikke a snakke om det vi av og til sa om oss Sj0J: «leg ser 
ut som estryekrafse pa haret!" 

Harret blei spunnet til li.ngarn og vevd til duker, 
la!cen og slike ting. 

- Er det noe du husker godt fra dette arbeidet? 
- A ja, det a se en linaker om morgenen nar sola 

skinner, det er et syn! Da spretter blomstene, og akeren 
star heilt bla. 

R.G. 
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Redaksjonen beklager 
at det i forrige nummer av Arven ble glemt siste avsnitt av 
artiklen om «Da Mormoneme kom til Sannidal». Artiklener 
skrevet av Torkell Tande. Det uteglemte er fl1llgende: 

Etter original avskrevet. Mormonerne De siste dagers 
hellige har den tro at de kan ga igjennom en rekke ritualer 
(ordinanser) og pa den maten sl1lrge for at avdl1lde forfedre 
kan bli medlemmer i det nye Guds rike som engang kommer. 
De har vrert i Oslo og fatt fotostat av gamle kirkeb0kene til 
det bruk. Torkell Tande. 

Sannidal Bygdetun (4): 


I VaT serie fra BJlgdetunet viseT vi i dette nummeret 
deler av inventaret i jinstua i 2. etasje i 
Heglandslzuset. Dette rommet er meblert med 
inventar vesentlig laget i perioden ca. 1830-1900. 

Bade sofaen. bordet og stolene er i bjerk og laget ca. 
1840 - 1860. empiretidens siste del. De ble gitt som 
gave til Sannidal Bygdetun av Karen Aatangen. 
Bordet stdr pa en fot. som haT et sekskaniet tverrsnitt. 
Fotplata er utstyrt med tre svungne bein. Bordplata 
har ovalform. Stolene har dreideforbein medsakalte 
vulster mens bakbeina hal'" et rektangukert tverrsnitt. 
Stolryggene er svungne og buet. og pa midtsprossene 
ser vi symmetriske. utskllrete bladverk. Setene er i tre 
med nye. gronne trekk. Pii sofaen er beina sterkt 
utoversvungne. og over dem er det laget svungne 
rosetter. Armlenene er store med skranende ovaler. 

Over sofaen henger et fotograji som viser kong 

Haakon 7. og dronning Maud ca. 1906. 

Barometeret over stolen ved vinduet er gitt som 
gave av Jorgen Torsdal. Det er laget i Kristiania ca. 
1900. 

Berg - Kragero Museum har deponert et oljetrykk 
pa veggen til venstre og hengelampa i taket. 
Oljetrykket viser et nasjonalromantisk framstilt 
landskap, ca. 1860 - 1880. 

Hengelampa er til parajin og laget ca. 1880 - 1910. 
Den har tilhort Nils Lervik i Kammerfoss. 

Mer frajinstua i Heglandshuset kommer vi tilbake 
til seinere i denne serien. Bade dette fotografiet og det vi 
viste fra Bygdetunet i nr. 17. er tatt av Per Jergen 
Halvorsen. R. G. 

Trykk : Kragerl1l Aksidenstrykkeri . 


