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MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG

Levende lokalhistorie paBygdetunet ijuni
Sa nnidal ungdomssko le hadde viet en av de siste
dagene i fo rrige skolear ti l et ku ltu rhistorisk opp legg pa
Bygdetu net. H istorielaget og Bondekvinn elaget s"rget
for at run dt 40 eldre sannid01er isamarbei d med lrererne
vi ste en d el gamle arbe id steknikker for elevene.
Bade akt0 rene og elevene , 7 og 8. k lassingene, var
kledt i klrer (ra «ga mle dager» slik at det var ordentlig
historisk «sus » over dagen. T o rkel Tande forralte som
inn ledning am o ppretteisen av og tanken bak
Bygdetunet, og etterpa fikk elevene lrere masse o m
vanlige fo lk hverdagsliv f0r i t ida. M edlem mer fra
Bondekvinnelaget og H istorielaget s0rget for at d e
framm"tte fikk servert go d ertesuppe. varme vafler og

saft. Alle skal ba hjerlelig takk fo r a t de var med og
gj orde dage n sa vellykket som de n ble. I tillegg til del vi
ser pa b ildene fo rekom diss e akt ivitetene: F latbT0d
baking: K ristiane Tveitereid, spinn ing, veving, karding og
farging: Asta Hagen, Astrid Wast"l , Agnes Moe, Ester
Skarvang, H allgerd Li lle-0sterholt, A rnhild Homme.
D et va r og a laget en gruppe der eleveneskulle gjette hva
fo rskjellige gamle gjenstander ble brukt t il. Denne
gruppa ble ledet av Ingebj0rg Lindheim.
For de 0vrige aktiviteter se foto under samt
mo ntasjen pa midtsidene. F otografiene er utlant fra
lokalavisene og private.
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Syforeningen holdt til i jinstua i 2. etg. i Heglandhuset. De bade sang, . Of{ drakk k affe. Dessverre er ikke aile
kommet med po vart Joto. men vi ser Ragnlrild Nesland. KarenDobbeog Betsy Halvorsen. Medryggen li[: Odd/aug
Farsje og Helene Brek k a. S kjult Sign eBaann og til vel1stre(medsangbo k a) GerdMoe. MarenFiat landvarogsamed.

Seilskutersom tema

pa Sannidal HistorieIags al'SltlBte

Arsm0tet 1988 ble avholdt pa Sanitetshuset i Kil
torsdag 7. april, og pa tross av kollisjon med arsrn0tet i
Skogeierlaget, hadde ca. 50 medlemmer Ol0tl fram.
T radisjonen tro ble Sannidalssa ngen sunget til inn
ledning. Dette etter at forma nnen, FrithjofThorbj0rn
sen, badde 0nsket velkommen og bl.a. sagt at interessen
for det arbeidet Historielaget gj0r, synes a vrere stigende.
Deretter var del ett minutts stiUhet til minne om de
som var gatt bort.
Til dirigent for Ol0tet ble valgt formannen , og til
referent sekretreren .
F0rste sak pa arsm0tet denne gang var behandlingen
av de nye vedtektene for Historielaget og Bygdetunet.
Disse var u tarbeidet a v styremedlemmer, ved ta tt i sty ret
og god kjent av fylkeskonservatoren sa mt trykt i
«Arven » nr. 22 (1/88). De nye vedtektene irinebrerer
ingen store forandringer, men har snarere til hensikta fa
vedtektene mer i samsvar med praksis i Historielaget og
Bygdetunet, samt at det skal vrere bare etl sett vedtekter
fo r disse to, istedenfor som na: to.
Pa ITl0tet kom det forsiag om a utsette saken fordi
rnedlemmene hadde fatt fo r liten tid til asetteseginn i de
nye vedtektene (<<Arven» korn p.g.a. uheldige
omstendigheter noen av medlemmene seint i hende) og
fordi man kanskje burde avvente den nye museums
strukturen i fylket. Etter en kort debatt ble utsettelsen
vedtatt .
Deretter var turen kommet til arsberetning, som ble
lest av sekretreren (trykt j "Arven» Dr. 22), og
regnskapene, lest av kassereren, Per Aab0e.
Arsberetningen var fyldig, og regnskapene viste solid
0konomi. AJt ble vedtatt uten merknader. Dog gjorde
formannen oppmerksom pa den 0kende try kkeprisen
pa "A",'en» og de arbeidene som krever 0konornisk
uttelling pa Bygdetunet i 1988.
Etter dette var det vaIg, ledet av medlem av valg
komiteen, Gerd Holt. Dette ble resultatene av valgene,
aile gjort med akklamasjon:
Styret for Historielaget:
Frithjof Thorbj0rnsen, form. (gjenv.), Per Aab0e ,
kasserer, Ragnar Gr0nasen, sekretrer, Signe Torsdal
(ny), Reidun Heldal (ny).
Varamenn: Ingebj0rg Lindheim, Olav Tveitereid.
Knut Rinde, Nils Eikehaug.
Styret for Bygdetunet:
Ole Wast0 I, form . (gjenv.), Lars Moen (gjenv.), Petter
Wellek Baann, Jan Thorsen, Kjellfrid Enggrav, Kari
Nyland og Erling Solberg (ny).
Festkomiteen:
Arn e Eikehaug, Torbj0rn Baann, Sigrid Tveitereid,
Kjellfrid Enggrav, Henny Tisj0 (ny), Tordis Eikeland
(ny) og Torveig Ska rvang (ny).
Varamenn: Ingfrid Dalen , Asborg Farsj0 og Elfrid
Fjellheim (aile nye).
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Redaksjonskomiteen for .. Arven..:
Oddvar Tobiassen, F rithjofThorbj0rnsen og Ragnar
G r0m\sen (aile gjenvalgt).
Revisorer:
K nut A. Skarva ng og Kare Barland (begge gjenvalgt).
Grendemenn:
Helle: Ingeborg Jensen, VadfossiKammerfoss: Nils
Eikehaug, Refsalen: Tordis Bosvik, Kil: Gerd Holt,
Holtane: Isak Wasj0 og Asmund Mostad, Kj0lebr0nd:
Torleif Dalen, Farsj0: Gerd Moe, Mo: Ingvald
Halvorsen (ny).
Valgkomiteen:
G erd Holt, Asrnund Mostad og Nils Wastel (ny).
Etter valgene var det en lang og god mat- og
kaffepause satt i scene av den dyktige festkomiteen.
Samtidig foregikk loddsaig.

Deretter gikk man over til den mer kulturelledelenav
programmet.
Else 0mes leste smahistorier og dikt fra Vestlandet.
HAkon Finstad sto for hovedinnslaget: Iysbildeforedrag
om seilskulemalerier. Bildene han viste var fra Berg
Krager0 Museum, Kragere Sj0mannsforening og
private samlinger.
Seilskutemalerne var i virksomhet vesentlig i
perioden 1814-1914, og del var rederne, kapteinene og i
noen tilfeUer styrmennene som bestilte malerier av
skutene. Mannskapet eUers hadde sjelden rftd til dette.
Maleriene av skutene er ofte idealbilder: skuta sett fra
sid a og med fulle seil, hvite og reine. I virkeligheten var
seilene som regel bAde gra, brune og lappa, og baten var
skitten og i dArlig forfatning. Av og til ble det ogsa malt
sakalte tvillingportretter: skuta seU fra sida og bakfra, i
mindre sterrelse, i samme portrett.
N oen a v de mesl kjente seilskutemalerne var Tb. WiJls
i New York i l870-ara, Anders Lind i Trondheim og
firmaet Weyts i Antwerpen.
I Krager0distriktet har det opp gjennom tidene vrert
rundt 40 skuteverver, hvorav mange i San nidal. I den
forbindeLse kom Finstad ogsa en del inn pa skutenes
navn og deres opprinnelse. Skipet " Nescio» fra Krager0
fikk f.eks. navnet silt fordi rederen var i tvil om hva han
sulle kalle det og ba en bekjent om rad. Denne svarte pa
latin : «nescio» (jeg vet ikke), og dermed ble det !
«Retep Kirderf» var rederens S0nn, Peter Fredrlk
bakvendt. Ellers brukte man ofte stedsnavn som
skutenavn: «Kalstad» , .·. Skaad0». Dessuten ble
historiske og mytiske gu de- og heltenavn stadig brukt:
""ama» (ryktets gudinne),« Torgny» (Torgny lagmann
som talte svenske kongen midt imot), "Tor», "Balder»
og " Ceres» . U toyer i 1870-ara gjenspei Ites den poJitiske
kampen i skutenavnene: .. President Sverdrup», ..Stats
minister Stang» og«Bondevennen». Denne siste til
h0rte Peder Rinde og henspilte S0ren Jaabreks bonde
vennforeninger.
Et artig trekk ved skutenavnene var at det hendte
kapteinene ft kk navn etter skuta: «Fama..-Nilsen,
.. Embla ..-Olsen.
Det var nagg og vim pier, til sammen fire , som var
FORTS. SIDE 11
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Furulund tuberkulosehjem
Av Anne Marie Lyng Olsen
Kommer du 0stfra pa den gamle fylkesveien i
Sannidal og har passert Helle ligger der en star, hvit
villa oppe i asen til Iwyre. Eiendommen ble bygget sam
tuberkulosehjem i 19 13, men ble 121 II -52 solgt til
ekteparet Wesley Pedersen . Begge er sykepleiere og
driver fortsa tt sykehjem her for Oslo kommune.
I mange ar la Furu lund fomemt alene inne i skogen.
Idag er det bygget forholdsvis tett i Nordb0:lsen.
Historien om Furulund tu berkulosehjem er f0rst og
frems t historien om tuberkulosen, en farsott som tok
mange liv. Videre er det historien om dyktige og
energiske kvinoer og ikke minst en enestaende
gavmildhet blant folk.
Tuberkulosen - tbe - er en infeksjonssykdom som
kan ramme aile. Sykdommen bleofteo ppdagetfor sent,
og man hadde ikke nok medisinsk viten til a stoppe
den. I 188(}189Q-arene regnet men med at hvert 5.
menoeske d0de av tbe i vart land .
I Skottland viste det seg at behandling i sykehjem ga
resultater, og i 1890 startet man opp arbeidet i Norge.
Kragem Kvionerad sto som bygger av Furulund, og
slik startet arbeidet: 11909 tok Kragem Kvinnerad opp
sam sak om man burde bygge et tbe-hjem, men f0rst i
1910 ble det fa rt i saken. Maiblomstkomiteen

Kragem , en forwper for Kragef0 Sanitetsforening,
hadde i 2 ar fatt inn kr. 600,- sam ble overrakt.
Kvinnwidet med anrnodning am a bygge et tbc-hjem
for Kragef0 og la dette vrere f0rste bidrag. Den 4. mars
1910 holdt Kvinneradet et godt bes0kt diskusjonsm0te
am man skulle arbeide for a bygge et slikt bjem. Komi
teen for a arbeide med saken ble eyebLikkelig nedsatt.
Den besto av styret i Kragere Kvionerad + to kvioner
og f1fe menn, ialt 11 personer, og arbeidet ble
eyeblikkelig startet opp. Ferst henvendte man seg til
private am bidrag. I l0pet av kart tid var det innsamlet
ca. kr. 6000,-. At saken hadde star oppslutning, viste
ikke bare de store belep fra rike slekter, men ikke minst
aUe smAbel0p sam ble gitt av den alminnelige mann og
kvinne.
Det manglet ikke pa advarende rester mot den store
oppgaven man hadde pataU seg, og kanskje man ikke
maktet a fa fuJlf0rt den.
lmidlertid fikk komiteen opplyst at en av amtets
legeforeninger hadde nedsatt en tuberkulosekomite.
Det var besluttet a bygge to tbc-hjem - ett i 0st- og ett i
vest-Telemark. Denne komiteen hadde fatt bevilget kr.
1.000,- til forberedende arbeide og !cr. 1.500,- til
byggekomiteen for amtet. I den anledning ble det
opplyst at det burde bygges et tbc-hjem ved Kragef0.

Tuberkulosehjem met «Furulund», Joto Jra ca. 1915. Bildet star i «Kragern Bys historie 1666-1916».
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Denne komites formann var distriktslege Holst, og han
fikk anerkjent at Kragen"ko miteen ble byggekomite
for Krageredistriktets hjem. Amtets bevilgningerskulle
deles pit de tre planlagte hjem. Byggekomiteen for
Kragere skuUe svare regnskap overfor amtet, og de
skulle forplikte seg til a bygge hjemmet der
distriktets representanter fant best. Komiteen fikk frie
hender ved alt arbeide og net bele tiden godt av
distriktslege HoIsts kompetanse . Man var sa pa jakt
eUer en passende tomt og det var iogen lett sak . Tomten
sku lie Jigge lunt, i barskog, solrikt. tert og med lett
adgang til springvannsledning til huset. Dessuten
matte det vrere lett adkomst og ikke for langt fra lege.
Del viste seg at del kuperte terreng rundl Kragere ikke
egnet seg. Endelig fant man stedet i Saonidal, og denne
tomteo tilfredsstillet aile fordringer. De interesserte
dirslrikter hadde da beller intet il innvende mot stedet
sam lil meget sentralt for kretsen og med lett adgang
bade til lands og til va oos.

I 1911 inngikk man kontrakt med leosmann Stand
om uoppsigelig leie av denne tomt pa Stra nd gard ved
Helle. I kootrakten fikk man blant annet inn bestem
melser om at skogen omkring sykehusel skulle vernes
mot hogst , og del skulle ikke forems sterre utbugninger
enn sykehusets bestyrelse bestemte. Den 29. mars 1912
begynte man pa fundamenteringen og grunnarbeidet
som var bortsatt til kontrakter Serensen,og i juJj s. A.
pabegyntes reisningen av bygget som var overdratt til
byggmester L. Thorsen - etter at anbud var
innhentet. Senere fikk byggmester Thorsen ogsa
overdratt byggingen av IiggebaUen og uthuset .
Kontrakter Serensen fikk arbeidet med anleggavvei og
likeledes planeringsarbeidet. Hovedbygningen er byg
get eUer tegninger av arkitekt Lyche i Dramrnen. med
endel forandringer som ble foreslatt av byingenier Erik

Furulund slik det so ut ; 1952.

utgis av Sannidal H istorielag
med lre nu mmer i aret.
Redaksjonskomite: Fridtjof Thorbjernsen, IIf.
990286, Ragnar A. Grefl{lsen, IIf. 99 2216 og
Oddvar Tnb ioss en. tlf. 9921 20.
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Furulund 17. mai 1988 mol vest. FOlo: W. Pedersen.
Fjeld i Kragem. Den forandrede plan ble forelagt dis
triktslege Holst som erklrerte seg enig. Fjeld var konsu
lent under hele arbeidet. Som tilsynsmann under hele ar
beidet fungerle dessuten sagmester Ellefsen . Bygningen
var utstyrt med varmvannssentralanlegg levert og
monte rt av A/S W isbeck, Christiania.
Sendag 1. juli 1913 ble Furulund innviet, ett ar etter

a

Artikkelen om Furulund var ment v(Zre el stykke
om gode arbeidsplasser i tidUgere Sannidal
kommune, men er bUtt noe mer enn om/ale av
arbeidsplasser.
Forfatteren av artikkelen, Anne Marie Lyng
Olsen, selv tidligere pasien! ved Furulund og sen ere
mangetirig medlem og formann i Kragere
San it elsforen ing, har greid dfdfrem mange oPP
Iysninger om Furulund som er ukjenlfor defieste.
(Del kan opply ses at Norske Kvinners Nasjonalrad
hadde mislel sine arkiv. Noe beslagla tyskerne og
endel forsvan t i brann. Noen opplysninger skriver
segfra Kragere Sanitetsforenings arkiv, re.~/enfra
ref eraler i lokalpressen).
Redaksjonen lakker forfal/eren for vel uiferr
arbeide. Vi vii ogra lakke ekleparet Wesley
Pedersen for Ian av hilder og uvrige opplysninger
am Furulund. Bildene viser hvordan det ser ul idag.
Leserne kan se. av bi/delle at husel flere ganger er
pabygd.
Fersle paoyggillg skjedde ved en ulbygging som
ekle kapasiteten fra 20 til 30 pasienter.
Senere har Wesley Pedersen bygd po
hovedhuset med innehygde trappeoppganger og
beljeningsboliger, SOl: . 1 moderniserl de uvrige
husene ved Furulund Be/egge! po svkeh;emmel er i
dog 26 pas/enter. Antall heljening er 24 slyk.
inkl/Jderl slyrer og vikarer.
I disse dager bringer avisene nyhelen am at
Furulun d Sykehjem skal nedleggesfra 311121988.
Arsaken er at Olso kmnnlll.'le svnp.s avslandenfor
pasienlene er f or slor. S amtidig gar Wesly
Pedersen ng frue over i pensjonistenes rekker.
Del er beklagelig at Fum/und skal selj!es. Stedet
har i aile dr werl en god helseinstitusjon og
arbeidsplass. De! er bare 0 hape at evenluelle
k]epere kan anve sleael som en arbeidsolass til
Hi/sen redaksjonen.
beste for hele distriktet.
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starten. Det var et flott resultat. Marie Eide, formann i
tuberkulosekomiteen, sa a t de nesten ikkehadde vaget a
tenke pa denne dagen. Det viste seg at tross det var
k vinner som tok opp saken og at det hadde veert mange
vanske ligheter a overvinne, sto man med et fint
resultat. Dr. A. Dahle var fo rmann j byggekomiteen og
ogsa ansatt som hjemmets lege. Ved a pn ingen
str"mmet folk til, bade inviterte ~g Sannida l- og Kra
gem-innbyggere. Bestyrerinnen fru Mathiesen ogsyke
S0"ster Dagny tok imot og viste rundt sammen med
styret.
Byggesummen ble kr. 47 000,-, det hele sykehus fullt
montert. I alt var del samlet inn 31 000,- med tildels
store bidrag fra Sannidal og Skat 0"Y kommuner. Resten
betalte sparebankene i de kommuner so m kunne sende
pasienter til hjemmet: Kragem , Sannidal, Bamble og
Drangedal sparebanker tok en fjerdepart hver.
Krager" K vinnerad og Kragem Sanite tsforening
drev i mange ar Furulund sammen. D et var dyrt a drive
sykehjem, og man fors"kte ogsa a hjelpe utskrevne
pasienter sa de ikke fikk tilbakefall. Foruten basarer og
annen «tigging» fikk begge foreningene dele
Vinmonopolpengene i Krager0 . Dette var en god
t"tte. Et Kvinnerad ska l egen tl ig ikke drive sosia lt
arbeide, men stetteforeninger gjer dette. I 1931
skilte de to fo reninger lag. Kragef0 Kvinnerad ville
ikke gi fra seg Furulund, og Krager0 kommune ga aile

pengene til Sanitetsforeningen til drift av folkeskolens
tannklinikk.

I de f" rste 20 ~ene var behandlingen kuringoggodog
riktig kost, men pa Sanatoriene hadde man etter hvert
begynt med kirurgisk behandling. Man blas te luft i
meUomrommet mellom lungene og pleuraen
~Pneumathorax). De som ikke kunne biases, kunne
opereres, den store operasjon. Etterhvert kom
Exstrapleuralen (man kuttet bort litt avetpar ribben og
sa kunne man blase.) Dette ble fine helbredelses
metoder. Fru Borghild With i Krager0 var na formann
i K vinneradet, og hun og hennes styre gjorde en virkelig
god jobb. De skj0nte at Furulund matte utvides til a ta
30 eller flere pasienter hvis de skulle fa balanse/wnn
somhet i driften og samlidig modernisere behand
tingen. Distriktslege Morten Harbo i Kragere var
lungespesialist og ble ansatt ved Furulund, og samtidig
ble det installert moderner0ntgenanlegg. Pasientene ble
operert ved sykehuset og sendt tilbake til Furulund
hvor etterbebandlingen va r som ved sanatoriene .
Furulund klarte seg i mange ar takket veere dyktig
administrasjon og dyktige medarbeidere. Dr.
0 ygarden ovenok som spesialist etter dr. Harbo.
Etter hvert ble det feerre pasienter . Tuberku
losen var overvunnet som folkesykdom , og Furulund
ble nedlagt. Men i aIle disse ar hadde Furulund veert en
\iten, med god og solid arbeidsplass i Sannidal. Srerlig
var det kvinnene som fa nt noe a gj0re her.

«Furulund 17. mai 1988 mOl est. FoIO: W Pedersen.
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Fra Bygdetun,dagen
Vi viser her j7ere bilder fra ungdomsskolens dag
po Bygdetunel i juni:
Per Th. Svenum i knivsmia. og Thomas Waslol
lager Iresko (til hoyre).
Under vrir Alfred Snooa vier for inleresserle herere
og eleva i 7B. Po samme gruppe demonstrerle Ivar
Byholt. Oskar Breimyr og Morten Brodsjomoen
jlisj7elling og gjorde sopelimer.
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Glimt Ira Sannidal Bygdetun (9)
ISPLAU
Sammen med annen tung redskap er to isplaoor
lagret palaven pa BYKdetunet og ikke utstilt til daglig.
Plauen har fire store, svungne skja:r(tenner), som er
bollet f asl i jern. Den har to styrehandtak (selve
hOndtakene er av tre) med en tversgaende jernstang.
Begge plauene pa Bygdetunet har wa:rt i bruk ved
Svarttjern ishruk. De h/e gill av K are Skarbo.
Elter af Ijenna var ryddetfor SM oglw vie I, gjordede
i Slam/Iii isskja:ringen.
Bredden pa isrebbene (<<rebbe», «ribbe», «sponge»,
og " sponge» var ordfor dette) ble merket opp og spar
laget medoppleggeren. Skja:ringen i sporel h/e gjort av
i.sp/auen. Plauen sk ar seg ned i isen ca. 1,5 tommefor
hver lur, i mildl va:r noc mindre.
Arbeiderne pluyde Iii det gjenstoca. to tommeris, og
resten ble brukk er Ius med islusere.
lsplauen ble Iruk ket Qven hestog betjent av en mann.
Der gik k fiere hester eller hverandre og skar ned i
samme sporel , og de t var en hardjubbfor hestogmann
a go med plogen he/e dog en.
Isp/auen var a/wi el redsk ap som ble bruk t ifurste
fase a v i~produ ksjonen.

gang i Krageru, Skaruy og Sannidal.f Sannidal hadde
vi bI.a. Eidet. Braten, Kjolebrund, Snekkevik. Kil og
Lyngdalen. Snekkevik, som 10k isen pa Froviktjenna,
var landets SfDrSle isbruk med i all 20 slorre og mindre
ishus. Pa de f besle (ca. 1895-1900) kunfle de pa
Snekkevik skja:re oppfif 9000 blokker pro dag (en
blokk veide opptil 200 k g.) Do hie skulene ful/asta i
lupet av nalla.
Arbeidsdagen for isbruksarbeiderne var lang. De
begynle k l. 6 om morgenen, sa de som hadde lengsr vei,
reiste hjemmefra fer kl. 5. De j obberril kl. J8 eller sa
lenge del liar Iysl. Til tross jor 01 arbeidet var meget
slitsom t og krevende (arheidel matte hefe lido «,?,a
unna») , var del vanlig med 14-15-aringer pa «issjau».

ISTRAFIKKE N
Fer kjeleskapenes tid Irengte man is Iii isskapene i
private husho/dninger. Dessuten b/e is brukt til den
ferske fisken i fiskeforretningene, og man brukte is i .
bryggeriene.
Del var langs kysten i Ser-Norge isen ble skaret.
heist pa steder med forh oldsvis kalde vintre og gode
utskipningsmulighe/er.
lsutskipningen gjennomgikk en rivende utviklingi
.liSle ha/vparl av forrige arhundre, fra skiping direk te
{ra Ijernel am yin/eren og varen Iii utskiping u/over
sommeren og hesten eller hverl som ishus ble bygd pa
isbrukene rundt omkring i dislriktet.
Og Kragero-distriktel ut viklel seg snort til bli
landels ledende pa iseksporlomradet. [sen gikk til
Danmark, Sverige, England, Frankrike, Spania og
andre europeiske land, dessuten f orsek svis til USA.
Canada, Nord-Afrika og ogso Tyrkia og India!
Rekordaretfor eksportfra dislriktet vort var 1899. Da
gikk del ul i alt 135.300 reg. lonn is herjra.
ISlrafikken forte med seg mye arbeid for folk,
yesentlig sesongarbeid.-Sagbruka var som regel kun i
drifl am sommeren og heslen, sa arbeidsfolkafra disse
{ant beskjeflige/se ved isbruka am vinteren. Fra ca. J5.
des. til ca. 1. mars kunne opptil 1000 mann va:re i
virksomhet po «issjau» ..Mange av disse var ogsa
sjofolk om sommeren; dette gja/dt mange sannideler,
somjikk hardt tiltrengte inntekter i vinterhalvaret pa
del/ne maten.
Ved arh undreskiftet vardel mel/om 35 og40isbruk i

[ 1890 var daglunna pa isbrukene 2 kr.• og omkring
arhundresk iftet hadde den steger til kr. 2,25. I 1920
ara val' del blitt 8 kr. pro dag.
Sa fort isen hadde lagl .leg, malle den makes hvisdet
kom SM. Kom del sMfalljerj ul, pie ide sjauerne a .Ii:
«Naf ekk vi e' godjulekake». Av og Ii/vardel sa mange
omjobbene at jormennene mdtte avvise enkelte. Eller
makingen ble isen hevlel og skrapel. Sa merkel de av
hredden pa isrebbene for de gikk i gang med a skja:re
blokkene. Delle ble gjort f or hand ved hjelp av Siore
issager.
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Det var !itl av en jobb. kanskje den Iyngsle pa
isbrukel, a fa blokkene opp fro tjenna til planel ved
siden avo Etter det var det d sende b/okkene nedover
lange rrerenner iii ulskipningsplassen og ishusene.
[shusf>ne var solide reisverk med to kraflige '
bordkledninger, en ylre og en indre med sagmuggfy/l
imellom. DessUlen var del himUng med el sagmugglag
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Sannidal Skiklubb/Sannidal Idrettslag 75 ar

•,

I Arven nr. 19 (1/87) hadde vi et bllde at styret for
Skiklubben fra midt i 1920-arene.
Vi ba den gangeD Arvens lesere om a hjelpe til a
sam le stoff til et eventuelt 75 a rs-skrift. Vi tenkte da pa
bilder. resultatiister, programmer o. I.. men ogsa
gjenstander sa sam gamJe ski, stavet, bindinger, stsvler
m.m. kan vrere av interesse. Vi kjenner til at det
omkring 1930 ogsa ble bestilt en egen klubbgenser. Er
det Doen sam har en sl ik? Etter de opplysningene vi
sitter inne med, var den m/ink bla med noe bvitt pa
armer og krave. Den hadde ogsa to S-er i kryss pa
vens.tre side.
Var f0rste oppfordriDg ga endeI resultater, men vi
haper a t det fremdeles er noen som kan ha noe
liggende. V rer snille, se etter i skuffer og skap a m del
finnes noe fr a den gamle skiklubben ! Det kan bli
vanskelig a lage en 75 ars beretning nAr vi ikke kan
fi nne noe skriftlig fra de f0 rsle 20 arene. Det bl ir da
bare spredte notater og res ultatlister fra lokalavisene.

Historielagets hBstfest
blir i ar torsdag 20. oktober i Sannidal Samfunnshus.
Da haper vi pa et godt bes0kt mme. Vi har vrert sa
heldige a fa f0rstek onservator Carsten Hopstock til a
holdc foredrag for oss. H an skal snakke om «Jomfruland
i grevens tid». Foredraget blir ledsaget av lysbilder.
Kjenner vi Hopstock rett, vii han gi oss en hyggeJig
kveId . Ellers blir del som vanlig god bevertning, sang
og loddsalg O.S.V. Ellers vlser VI til ann. i lokalavisene.
- - - n. ·
Vel mmtt!

ARVEN

Has fo tograf J0rgensen i Krager", har vi vrert sa
heldige a fa fi nne fram endel bilder fra f0r 1920. Vi tar
rued et sa m viser et skirenn i Rindebakken i 191 5. Det
var mange tilskuere den gangen. Selv darner m",tte 0 PP
rned ski pa bena Er det noen sam kjenner disse?
Eventuelt «stoff» kan sendes til in nsamlings
komiteen enten pr. post eller pro telefon. PA for hand
takk! A braban S0rdaJen, 3766 Sannidal - tlf. 9921 37,
Knul Rinde, 3770 Krager", - tlf. 9905 38, Fr.
Thorbj0Tns en, 3770 Krager", - tlf. 990286.

Gaver til «Arven»

Fra mars 1988 og til dette nummer gar i trykken, har
kassereren mottatt disse gaver. Redaksjonskomiteen
sier hjertelig takk.
H. B., Kj0lebr"'nd 50,-. K. T ., SannidallOO,-. Aa. T.,
SannidaJ 100,-. E. W., Oslo 100,-. L. W., SannidaJ 100,
E. N., Sannidal 50,-. L. G. G ., Arendal 50,-. M. og N.
W., Sannidal 100,-. G. W., SannidaJ 50,-. R. G., T oroo
100,-. E . H. G., Krager", 50,-. O. R. J., USA 100,-. A.
H., Oslo 100,-. G. N., Hokksund 50,-. K. 0., Drangedal
75,-. M. H., Grimstad 30,-. J. T., Vadfoss 50,-. T. W.,
Krager", 50,-. E . L., Vadfoss 50,-. T. 08 H. B. ,
KjBlebrend 100,-. A. S., Kammerfoss 50,-. K. K.,
Sannidal 50,-. R. H., Sanrudal 50,-. S. P., Kongsberg
100.-. D . H.. Stabbestad 60,-. J. S .. DrangedaJ 100.-. J .
E. , SannidaI50,-. J. B., Krages", 50,-. S. F., Helle 30,-. E.
E., Helle 50,-.1. G., San nidal 50,-. J . T., Vadfoss 50,-.
A. B., Skien 100,-.
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Solveig Thorsen. lrerer, Tore Pedersen, Olav Tveitereid,
Kjell Mostad, Olav Lars Water, Ragnar Haugholt,
Anders J0rgen Gaserud, 0ystein Isaksen , Per Wasj0, Per
Tore Halvorsen og Halvard Holtane.
Pa det nederste bildel i f" rsle rekke fra venslre: Anlaug
Landsverk, Vigdis Landsverk, Torunn Landsverk, Brit
Haugho lt og Magnhild Gunnarsen. I andre rekke fra
venstre: Lrerer Asbj0rn Ulven, Eilert Landsverk, Harry
Hegland , Arne-K are Svendsen, Dagfinn 0yvang. Morten
Forts. neste side.

Holtane skole 1956.
J var serie med skolebilder, har vi i detfe nummer bilder
fro Hollane skole. Den var den gat/gen 3-dell, I. og 2.
tlrskull var en klasse. 3., 4. og 5. arskull nesle klasse og 6. Og
-7. arskull den Iredje klassen. I dog er del I., 2. og 3. arskull
som gar ved Hollane skoJe.
PA det 0Versle bildet ser vi i ferste rekke fra venSlre:
Torstein Haugholl, Elborg Landsverk, Helene Holtane,
Ingeborg Kristine Tyvand, Grethe Holtane, Kari Synn0Ve
Lindheim og Asbj"rn J uklered. Annen rekke fra venstre:
M
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Seilskuter - - - Forts. fra side 2.
skutas identifika sjon . «L» va r bokstaven for Kragere
tolldistrikt, og fra 1867 matte skutene f", re signalflagg.
I perioden 1821-44 og etter 1898 var det rene norske
flagg i bruk (1898-1905: unionsmerket bare i orlogs
fl agg). 1844-98 matte flaggene ha unionsmerket i de t
",verste venstre hj",rnet bade i svenske og norske flagg .
U nionsmerket ble populre rt ka lt «si ldesa laten». Oskar
I. innf0rte dette merket for a fa mer jevnbyrdighet i
unionen .
For a unnga sj",r",vera ngrep fra f0 versta tene i Nord
Afrika, Algerie og Marokko, nar skutene gikk inn i
Middelhavet, fikk skipene pa ma lt falske ka no npo rter.
Dessuten hadde Sverige en avtale med sj0f0Verstatene
f0r 1832, slik at hvis sku tene f0rte svensk flagg S0r fo r
Kapp Finisterre i Nord-Spania , unngikk de angrep.
Ti l slutt kom F instad inn pa sk ulelypene , som var
bestemt a v seilf",ringen . F ulJriggeren ha dde tre eller fire
master med rrer (raseil, tverrsei l) p a a ile mastene.
Barken hadde tre master, hvo rav to var med rrer. Disse
va r det nest av. Pa briggen var det to master, Begge med
rrer. Pa skonnerten var d et bare en mast som hadde rrer,
me n den hadde flere master. Hvert seil hadde ogsa sitt
navn : underseil, mersseil , bramseil og r0yJ.
Aile skuter hadde en ga llionsfigvr i bauen , ofte endame
figur. K rager0s fineste skute var nok likevelfullriggeren
«H iawatha » med en india ner i ba ugen . D enne ga Jlions
figuren kan na sees om bo rd i " Cutty Sark », en gang
skarpsei ler, som na ligger som museumsbat i Lo ndon.
Finstad a vsluttet fo red ra get sitt med noen b ilder derfra
og h0stet stor applaus .
Til sl utt fo retok fo rma nnen blomstero ve rrek kelser til
F instad, Else 0rnes og dessu ten til de utt redende fra
fe tk omiteen: Gerd Moe, A rna H olte, Ma rgot Aabee og
Kari Nyland .
Det var trekning e tter loddsalget, og f",r forman nen
",nsket «vel hj em », sang fo rsam lingen «Gud signe vart
jyre fed re land ».
Ref.

Folk pa Hoymyra i Sannidal
I «Arven » nr. 15, 3/85, om talte vi folk fra Heymyra
pa Krokheia i forb indelse med amerikanerne Ruby
H offmann og Lillian Fossums forfedre. Etterpa har
Reidun Heldal i Sannida l funnet fram dette om de som
bebodde H0ymyra.

I begynnelsen av 1850-a ra kom Ole Olsen og Maria
H a lvorsdtr. fra Drangedal til Sannidal (Heymyra).
Ole Olsen hadde vrert gift f0r med Asborg Asulfsdtr.
Heydalen og de fikk f01gende bam:
1. Per f. 1830 g. m . Anne Oline lsaksdtr. De reiste til
Amerika 1867 med barna Asborg Bertine , Ole , Anne
Helene, Inger Karine, Halvorog IngeborgMarie. Perog
A nne aline ble stam fo reldre til Ruby og Lillia n.
2. Olef. 1832g. m. Anna Pedersdtr. Hofst0logandre
g. m. Marte S0rensdtr. Seteren, til Lien under Gofjeld,
nere bam.
3. Anne Karinf f. 1835 g. m. Gunder Knutsen. De
bosal te seg i Kalstadkilen, storetterslekt, se SkAt",ybo ka
s. 75 1 og213.
4. Asulf f. 1838 g. m . Susanne Gundersdtr. D e reiste til
Amerilca 1881 med bama: Ole, Asborg , Finbo og
lohanne Marie.
Asborg Asulfsdtr. oode 1839 og Ole Olsen giftet seg
igjen m. Ma ria H alvorsdtr. Lusiss fra Drangedal og de
fikk f",lgende barn:
5. Halvor f. 1847, ikke funnel noe om.
6. Asborg f. 1849 g. m. Nils S",rensen Seteren, se
Sannidalsboka s. 99 . Stor etterslekt.
7. Gunhild Marie f. 1854 pa H0ymyra, ikke funnet
noe om henne .
8. Tom mas f. 1858.g. m . BerteOlineNilsdtr., Tommas
f. pa Lien.
.
9. Jon f. 1860, han reiste til Amerika 1886. Jon f. pa
Lien G ofjeld.
Det er mange her i distriktet som kan si at de er i
Reidun Heldal
familie med Ruby og Lillian .
Kilde r: Kir keb0kene for Dra ngedal og Sannidal,
Folketellingene for 1865 og 1875.

r
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Tveitereid, Helge
. TellefWAsj0?g Knut Skarvang.
p~ bildet over ser vi i f0fste rekke f. v. : Nils Pedersen, Jorunn
Holtane, Gudveig Gunnarsen og Ivar Pedersen .. '. andre
rekke f. v.: Lerer Ulven, Tore Mobekk, Ragnar Krlsuansen,
Olav Mostad og Knut 0yvang. Foto: Br. J&rgensen. Krager".
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Forts. fra side 8

oppii. Meningen var d holde Vlnlerkulda mne og
sommervarmen ute.
Der under/aget var isete og glatt, og det var del j o
nesten overall pii et isbruk. brukte arbeiderne tresko
med smidde pigger eller brodder. Men mange gikk va te
pa beina i iSSBrpa he/edagen, noe som selvsagt var swert
helseJarlig.
Jobbepriser i perioder med mangel po is og istEr den
nye Jryseteknikk og Jabrik asj on av k unstig is tok til
stull knekk en pa den naturJrosne isen. Eksporten gikk
sterkt ned clter 1914, og all ek sport 10k slullJDr 1940.
Etter 1965 er det ikke skaret is Jor salg i KragerD
diSlrik tet.
Fotografiet er tatt av L eif H . Gu nnarsen.
Mer utforlig om istrafIkken kan en lese i Kragers og
SUtey Historielags arsskrift for 1981, sidene 14-35.
R.G.
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Lynet slo ned pa Bygdetunet
slatt til pinn eved og den sto re kista fra Do bbe er
slengt bortover gulvet.

Torsdag I. septem ber slo, Iynet ned i
H eglandsstua pa Bygdetunet. I 1. etg. er en Kilstol

Pa bil d t ser vi for
ma nnen vise hvor
veggen er 0delagt av
del kraftige Iynet. Det
0d ela ogsa en parafin
lampe i taket , men
uten at beholderen
gikk i stykker. I fins tua
i 2. etg. er del gjort
skader bade pa veggen
og brannmuren , og pa
taket ble pipa og en del
takstein 0delagt. Det
ble ogsa slatt i stykker
mange glassruter.
Hvo r mye skadene
bel0per seg til, erenda
uk lart. Bildet har vi
fatt lane av Vestmar.

~...IANDLAND

Stedet for en

god hilhandel

TRANSPORT
Innehaver: Thorbjsrn Sandiand
Mobiltelefon: 094-56093
Kontakt oss nAr det gjelder

SALG - SERVICE
OPPRETTING

transportoppdrag

Regn med oss nar det gjelder:
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BYGGVARER
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BATPLASS
BATOPPLAG

981842 - Privat 982017

Kjelebrond. 3766 Sannidal.
Tlf. 03-98 94 80.
SlIs: Veslmlr Krager"

