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MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORIELAG 


Restaureringsprisen til 

Tinggarden i Kil i 993 


Winnie og lohan Ellingsen har salt i stand 
bygningen der det tidligere har wert bade 
lensmann, kolonialbutikk, hattef orretning , 
tele/onsentralog m¢belverksted. 

TinggArden ble bygd rundt 1820 i empire-stH med 
halvvalmet tak. Hvem som bygde huset, er usikkert, men 
mye tyder pA at det lean ha v<ert lensmann N. Thorbj0msen. 
Han holdt i hvert fall til der i mange Ar f0r han flyttet til 
Menstad. Eilert Nilsmundsen eide huset noen &. Da drev 
Kit forbruksforening kolonialbutikk i f¢rste e lasjc. 
Nilsmundsen eide for0vrig ogsA el hus som dengang If!. 
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Tinggarden i dag, seufra sj¢sida. 



mellom TinggArden og kommunehuset. I de nne bygnin
gen holdt herredstyret mange av m0tene sine i 1840-. 
1850- og 1860-Arene f¢r de bJe Oyttetlil kommunehusel. 

«Forbruksforeningcn» var el handelssamlag som 
haddc blill opprettel i 1873. Del var del da firc ru- gamle 
Sand0kedals Sognesclskab som flkk handelssamlaget i 
gang. Sogneselskapct varegentligen fordeklBonde-venn
forcning hvis mti.1 Var «at diskulcre a1mennyuigeSWrsmaal 
og Emncr. der vedr0re Communen. Landbo-stellel og 
Folkeskikkene m. v. »,oghandclssamlaget varetsamvirke
til tak for A kun ne selge billigere varer lil med-Iemmeme. 
Samlagels f0rste bcslyrer var Peder Rinde. seinere vel
kjent stortingsmann og bygdas ordf0rer i mange AI". 

Rundt 1885 flyLtcL J0rgen KrisLOffersen fra Gjer
stad til Ki I. Han bodde i TinggArden og var bestyrer for 
Forbruksforeningen. Etter noen Ar kj0pte J0rgen bygnin
gen og drev butikken viderc i privat regi. Han d0de i 1915, 
men hadde sluttet butikkdriften f0r del. 

Jl!lrgcns dattcr, Anna Krisloffcrsen, salle i gang 
hatlefarretning og drev telefonsentral i TinggArdens f0rste 
etasje i mange Ar. fram til rundt 1920. Anna d0de j 1938. 
Eldre fo lk i Kil husker fremdeles bAde J0rgen og isrer 
Anna Kris toffersen. Del blir fortalt at det var mange som 
ikke ville handle has J0rgen fordi han nektet A selge 
tobakk. Blant ungene i Kil ble Anna Kristo ffersen bare kalt 
«Wnle Anna». Del sics at skulle damene i Kil eUer bygda 
ellcrs ha siste hattemote. gikk de a1ltid til Anna i Ting
gArden. En gang vant Anna 1000 kroner i etlotteri, og dissc 
pengene brukte hun til Alage ny brygge foran TinggArden. 

r 1940 kj0ple lllomas Aasland, Per Holle og Svein 
Ell ingsen bygningen for A benytte den til m0belverksled. 
Del ble \agel m~bler, trapper og vinduer deT. Del var 

Winnie og l ohan Ellingsen mottar reslall.reringsprisen i 
des ember 1993. (Alle tre bildene: Vestmar) 
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Empire-d¢ra mot sj¢en er bevarl 

virksornhel i verkstedetheillil rundt 1970. Da var del Arne 
S~strand og 0ystein Lenes som drev del. 

Del var i Kil den f0rsle bebyggelsen IA i vfu"t 
distrikt. Allerede pA slutten av 1500-taIlet begynle man fl 
skipe ul t0mmer fra Vest-Kiil, som det het i mange AT. 
Detle var kanskje del f0rste sledet i Norge del ble skipet ut 
l0mmeT. Tollboden IA her f0T den pA 160O-tallet ble flyttct 
til Krager0. 

De Oeste husene i Kil i dag er bygd i perioden 1820
1920. og av disse er TinggArden den mest i0ynefallende. 
Forfallel var kom mel svrert langtda restaureringsarbeidet 
ble satt i gang rundt midten av 1980-Arene. Delte arbeidet 
stoppel imidlertid opp, og da Winnie og Johan Ellingsen 
kj0ple huset i 1992, var inlet gjort pA 5 Ar. Nitti prosent av 
arbeidet utvendig var dog ferdig . H uset hadde da vrert 
revet hell ned. bortsell fra t0mmerveggene, og bygd opp 
pA nytt. Huset stru- pA pfller ned ti l en tlAte i den sydvestre 
enden. 

Winnie og lohan forteller til «Arven» at det mer
mest var et «innfall» at de kj0pte TinggArden. men lohan. 
som er ekle Kilsgutt. har alltid han et spcsielL forhold lil 
sj0en og Kif. Dessuten er begge to interessert j gamle hus 
og gjenslandcr. Selv om mange trodde de var «gale», gikk 
Winnie og Johan pA med «krum hals» , ogarbeidel ble ledet 
av byggmester Ole Wi'lsj0. Mot sj0en har huset beholdt 
empire-fasaden med den gamle d0ra intakl. PA baksida er 
bygn ingen i svciLSerstil. og her er det ogsti. ei bru oPP til 
andre etasje. Der var det i gamle dager kj0kken, stor slue 

Forts. side 14. 
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Man ville unders¢ke hvaslags luftdetvar Del 3 
hvor man kunne sende folk sam Rinde til 
Stortinget! 

Peder Eilertsen Rinde 

en ualminnelig tiltaksrik og omstridt sannid¢l 


Vi fortsetter her Feder Rlndes (1844
1937) livserindringer, som han skrev i 1929. 
Dette er uhyre interessante glimt fra et uvan
Jig virksomt liv. Delene 1 og 2 handlet om 
«slekt», «skolegang», «her reds- og Stor-tings
valg». Dissestod i nr. 40 og 41. Vi har tillattoss 
en forsiktig modernisering av spraket. 

«I klammeri med presten». 
Sannidal hadde lenge halt prestegMd, men pre

sten bodde i byen, utenfor sin menighel. SA benyttel vi 
anledningen ved presteledighet A forplikleden nye prest til 
A bygge og bo pA prcstegArden. 1m idlertid bodde pres ten i 
byen, og der hadde han skole til bama og personlig omgang 
som han best Ilkle. Del var ikkc noe A undres pA. Men del 
er noe som helcr plikt, sclv for en prest.Sannidal var megel 
misfom0yd med at presten ikke bygde pA prestegArden. 
Un fikk han av Opplysningsvescncts kassc. Som ordf0rer 
fant jcg meg foralliediget til A skrive til presLCn - «at nu 
hadde forberedelseme varet sA lenge al nu ventet man 
arbeidet vilde bli fremmel med kraft.» 

Neste s0ndag tok man ved SkAt0Y kirke fatt pA 
formannen for SkAt0Y pA Ijgnende mile, en eldre lojal 
skipsf0rer,og denne mente vi skulle melde presten til hans 
overordnede. Jeg betraktet del som en almindelig S01e
skvetl; lar man denne v<ere, sA t0rker den og er leu A gni 
vekk. NA var del ikke bare byggesaken preslen var oppr0rl 
over. Han var en gammcl myndig preLat, som ikke var vam 
til mOLStand. I Sanniclal kirke m0lte en s0ndag et fattig 
brudcpar for A vies eltcr gudstjcnesten, og presten for
langte 16 kr. for vielsen . Fikk han ikkc disse, ville han 
ikke ha noe med dem Agj~re. Brudcparel mAtte lraske ul 
av kirken ulen A bli viet De kom ul av kirken el par 
mmuttcr clter menigheten. Da jeg kjente dem, gikk jeg til 
dem og spurte hva som var i veien - jo, presten ville ikke 
vie dem uten han [ill de 16 kr. han f0r hadde forlangt. Jeg 
har en daler, sa rudgommen, sam jeg tenkte A gi klokke
ren, men husbond min er som De vet konkurs, sA det er sA 
vanskelig A fA penger jeg har til gode. SA kom del Slraks e1 
slykke i byens avis om tildragelsen - hvor man blam annel 
spurte presten am han ikke kjenLC bcslemmelsen i KrisLian 
den femles lovbok, som fremdeles dclvis er gjeldende. 

Der stAr: «Presleme b0r n0ie overveie de falLiges 
vilkAr og ei over evne fordre det yltcrste.» Detle var 
undertegnel av 6 menigheLSlemmer, men jeg flkk jo skyl-
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den for all gall i bygden. Handletjeg relt en gang imellom, 
sA var delle bare min plikt. MedhjeJpeme salt og h0rte pi\ 
at presten grovh0v1et meg, men jeg tiet med at disse var 
blant de 6 underskriverne.Fogden 0PPld dte sIlk at del 
foranlediget forandring av loven sA hans myndighel ble 
beklippet. 

Aall var amttnann den f0rste tid jeg var orcif0rer, 
og han var en altfor klok mann til ikke A forstA hva sam 
r0rte seg i unge sinn, i medf0r av en ny lid. 

«Bygging av veier og skolehus» 
Jeg mindcs et alvorlig sammenst0t med amtrnan

nen i el av de f0rsle AT jeg var pA amtstingel. Det gjaldl et 
bidrag til en bygdevei i Sannidal, den sAkalte Haukholtvei. 
Den var bcregnel av Landstad til 1800 kr., decay bro over 
Storelven, beregnet til noen fA hundre kroner. Elven gAr 
der gjennom et slukt, en fjellk10ft, sA furutr<er rekker fro 
fjell Li l/jel l over el ven. Man 10 i am tstinget bAde av meg og 
min bro over «Sloreiven». Amtmannen hadde 
avslAu ethvert bidrag av amtskassen, og komiteen i amt
stinget str0dde som vanlig sand pi\ amttnannens forslag. 
Jeg mente komiteene burde fA el stempel hvor det stad: 
"Am1mandens forslag foreslAes bifaldt». 

SA kom saken inn for sam let m0te, og der ble 
mAnelySL Forslagel gikk ul pA et prinsipp jeg hadde lavet 
for aile bidrag i bygden - en tredjedel av krelsen, en 
lredjedel af bygden og en tredjedel av amtet, 600 kr. pA 
hver, og samme andeL i mulige 9verskridelser. Ordsklftet 
ble ganske skarpt. Amtmannens sterkeste argument var at 
han ville gj0re forsamlingen oppmerksom pA hvordan det 
ville bli h vis en sA liten krets mcd bare 20 skylddaler sku lIe 
fA bidrag av amtskassen. Jeg svarte at borte hos oss var del 
ikke skylddaleren som brukte veiene, det var menneskene, 
og av dem var del mange i kretsen. 

Enden pA det ble at amtmannen foreslo det an
s0kte bidrag uten ansvar eller andel av amtskassen i 
overskridelse av overslaget, og det ble am tslingets ens tem
mige beslutning. Amtmannen kom bort ti l meg etter m0tet 
og sa: «Jeg tenker De kan vrere fom0id, Rindc, at del gikk 
som del gikk. >«Jeg fAr vel det, OM amtmanden 
var sA vrang,» svarte jeg. Aall betegnet ofle seg selv som 
amtslingets Jaabrek. 

Jeg mindes klokker 0vrums ord: «En ten jeg har 
snakket med kongen elJer med en bonde, kommer ut pA 
etl.» 

MiLL slcapte prinsipp var som sagt: kom det en 
kreLS og krevde nytLskolehus, bygdevei, 0ketskole, e.l.: Ja, 
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ARSM0TET 1994 

Arsm Vjtct i HI Slonelaget sam let ca. 100 menncsker 

pi'l Samfunnshuset Jo. mars. Formannen 0nsket velkom
men til forsam lingen og kve!dens forcdragsholder, Hi'lkon 
Finstad. Han ga ogsi'l noen praktiske opplysninger om 
lodd-salgetog boksalg i regi av KragerVj og Ski'ltVjy Historie
lag. 

Det ble opplys t at ungdomsskolcns Bygdetundag 
b lIr 2 J. 6 ., og skolen hilpet pi'l s t0 tte [ra H istorielagets 
medlemmer som fVjr om 1\ ra. Fonn annen forta lle ogsil at alt 
nil er klart for flytting av R0ssbckks lua fra Mo til Bygde
tunet. 

Sekret.a;ren leste den lange fusberetningen, som ble 
godtatt. Kassereren Icste de tre regnskapene for Historie

skaff en trcdjedcl av utg iflene, si'l skal vi se! Og det gikk ut
merk el. Ti l skolehus skaffet kretsen 10mmer, kj ylrte sten 
0.1. Likedan mcd bygdeveiene. Krcl5ene styrte selv mcd 
arbe idct og utg i ftene. Vi bygde Oere skolehus, si'l da skole
loven kom med fordring om at bygdcne skul k skarfe 
skolebygninger, var vi nesten ferdi g med det. Det var ikke 
paiasser, men de gjorde og gj0r tjeneste. Likcdan med 
bygcleveiene. Vi bygde Haukholt-veien, vei ti l Kj0lebr0nd 
Ira Humlestad, ti I Farsj0 (<<Fossefjeldet»), vei over Skilt0Y, 
Levangsheien o. fl 

Del var et sunt prinsipp som man skullc opprett
holdt. Da kunne man kanskje holdt skattene innen rirnelig 
grense. N u er det bare il kane til seg h ver som best kan - tar 
ikke jeg det, si'l tar andre det! D et er toncn i s ta t og 
kommune, og sil l'<\r man del som nu. Ettc rp1\ jamrcr man 
over de sva:re skatter, som klcmmer livet av folk og 
hemmer virksomhetcn. Det C[ ni'lr man bcvilger utg iftcne , 
man laver skattene. Dette var mi tt strey si'l lcnge jeg var 
ordf0rer, og cia jeg flyttet fra Sannidal , tror jeg skmte
prosenten var 4 - 5 og bygden gje!d fri . Man kan ikke fordre 
at and re ordfyj rcrc skal La del som jeg gjorde . Vi skulle 
Leks. ha ny bro pil Aakrcheien og fi kk o verslag fra vei
inspckt0ren hva den skulk koste med beregning over 
materialer Ira et stort sagbruk. Del cr regninger som fra eL 

apotek, sa:rskilt for korken og sa:rskilt for vignetten. Jeg 
reiste opp og sil pi\. broen. I na:rhcten lil en stabe! med 
rundved (furutra:r) , og jeg tok to mann med 0PP med en 
kl0vsag og gay dem ak -kord pil i'l kl0ve tra:rne, og vi fikk 
broen for under halv-delcn av overslagei. 

Med omlcgni ngen av veien over 0sterholdLheien 
strevetjeg i 30 i\.r. J eg !a:rte den li ci lig i'l kjenne cia vi hadde 
familie i Gjerstad. Veien var sil fiC I at man stundOIl1 miltte 
bruke hest for il f" biler ove r. Enkelte <IV bakkene var si'l 
bralte at det var I m stigni ng pi'l 3 ITI . Den 11\ som dele 
mellom to bygder og to fylker, sil ingen bryddc seg riktig 
om den. Den var rikti g et steharn. Sa hadde man i Ncdenes 
en Ris(1r-patriot til Yci ingeni0r, som ikke ville forandre 
skillemuren mellom Ris0r og Kragc r0, si'l del lyktes i\. 
opprettholde muren Ic ngst m ulig. Nu forsu)r nok de Oeste 
hvor hereltiget en omlegning var. 

Fortsettes i neste nummcr. 

lage!, Bygdelunet og "Arven", som ogs i'l ble godkjent. 
"Arven" ffu gayer inn hver dag, noe som gj0r at bladet gfu 
uten underskudd. 

Etter dette var det valg, som ble ledet av Oddvar 
Tobiassen. Disse gikk helt etter valgkomiteens innstil
ling. 

Da vaJgene var over, delLe fOlmannen ut blomster 
til lederen av fesLkomitCcn, Ingfrid Dalen, som gikk ut. 
Sluttet gjorde ogsi'l Per Aab0e etter 11 fu som kasserer. 
Han fikk godord og b0ker i gave. 

Tor Wastyj l spilte til [orsamlingens sang f0r det 
var en lang og god W fe- og matpause . I pausa var det 
anledning lil i'l studere ny utgaven av Krager0-kartet i 
1:50.000, som fremdeles er skjemmet av feil og mangler. 

Etter dettc var del klan for F insLads lysbilde
ki'lseri: "Inn trykk fra historiske steder i U .S .A." Forsam
lingen fikk se ffa naturparken Oleana med navn etter 
fiolinisten O le Bull, og vi var innom Gettysburg, der det 
er laget en m innepark om den amerikanske borgerkrigen. 
Finstad fortalle ogsi'l om Amish-folkel, en reJigi0s beve
gelse som flyktet fra Europa til Amerika p i\. 1600-tallet. 
De n0yer seg en ni'l med sju fus skolegang, kler seg i 
gammeldagse kl ccr og neklcr <1 bruke maskiner som er 
avhengig av elckt.risitet eller bcnsin. Finstad ledet under 
foredraget ogs<1 [orsamlingen i allsangen "Oleana". Det 
hele f0rtc til k raftig applaus. 

Del var trekning etter loddsalget i pausa, og etter 
Finstads foredrag sang man ytterligere et par sanger f0r 
formannen takket for framm0tet og 0nsket alle vel hjem. 

Resul ta tet av valgene blc sl ik: 
Styret: R.A. Gr0ni'lsen, leder (gj.v.), R . Heldal, 

nest.leder (gj .v. ), Anne Synn0vc Gr0nstad, kasserer (ny). 
S. Torsdal, sekreta;r og LJ. Moe, styrernedlem vaI ikke 
ptl valg. Va ramenn: O. Dalen, 1. Lindheim og O . Tveiter
eid (aile gj. v.). 

Revi ore.. : K.A. Skarvang og K. Barland (begge 
gj.v.). 

8ygdetunkomiteen: O . Wast0l , leder, A. M os
tad , L. Moen, A. Bakken, K. Enggrav, K. Nyland (aIle 
gj.v.) og Tor Wast01 (ny). 

Redak jonskomitecn : L. Gr0ni'lsen , kasserer, F . 
Thorbj0rnsen, O. Tobiassen, O .A . W1\sjVj og R. Gr0ni\.sen 
(aile gj .v.). 

Valgkomiteen: T . W 1\sj0, R. WAsj0 (begge gj.v.) 
og Else Marie Eidet (ny). 

Feslkomiteen: H. T obiassen, T. Skarvang, T. 
Baann, L. Lpnne , K. Olsen , K. Oddaker, H. Fuglestvedt 
(aUe gj.v.) og Sigrun Bri'ltane (ny). Varamenn: K. Eng
gray, A.S. Aardalen, L W1\sj0 ogA.Johnsen (aIle gj.v.). 

Grendemcnn: Helle: 0 ystein Jarandsen, Refsa
len: Ru th Kristensen , Vadfoss-Kam merfoss: N ils Eike
haug , Kil: Signe Baann og Einar Larsen, Kj0k-br0nn: 
Thomas Johan Brekka, Holtane: Asmund M ostad og Isak 
Wi'lsj0, Farsj0: Ragnhild Svenum, M o: Ingvald Halvor
sen. 

Ref., sekr. 
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Et hundrearsminne 

Dette bildet er tatt ibryl
lupet til Johanne og 
lohan Brekka 20. sep
tember 1894, sa det er i 
disse dager 100 ar si
den. 

Pd bi/det er i f¢rste 
rekke fra venstre : 
Halvor Langr¢n 
ningen, Tarald Sevik, 
Lars Nyhus. lens J. 
Skarvang og Jakob T. 
Brekka. 
I annen rekke fra ven

stre: Torstein Torsdal, 
Tarald Litangen, Lars 
Lindheim 0 g Sveinung 
Johnsen, Kil. 

I tredje rekke: Alf 
Sevik, Abraham S¢r
dalen og Knut Eikenes. 

Biidet har vi fau lane 
av Helene Brekka. 

GAVER TIL «ARVEN» 
F0Jgende gaver er kommet inn siden sist: 
R.S. , Krage~ 100,-. G.N., Hokksund 100,-. I.K. , Kongs
berg 100,-. T.S.,Neslandsvatn 100,-. K.H.H.,SundebruSO,
M.E., Helle 100,-. E.S. , Sannidal 100,-. L.R., Porsgrunn 
100,-. K.H. , Stokke 250,-. S.R.G., Krager!1lI00,-. E.A., do. 
100,-.0.0, Neslandsvatn 100,-. M. H., Krager0 60,-. S. 
T., do. 75,-. P. T.S., Sannidal 100,-. R.D. , Sundcbru 100,
B.S., Skien 50,-. H.W., Krager!1l50,-. L.D., do. 100,-. J.E., 
do. 100,-. M.G. , Helle 50,-. E.S., do. 100,-. 1.A., Krage~ 
100,-. G.E. , Stalhelle 100,-. M.M., Vikersund 100,- . T .S., 
Skien 100,- . H.J.R., Sannidal 100,-. S.W., Fosser 100,-. 
R.S., Krager!1l 50,-. M.T., Grimstad 100,-. GL, San nidal 
100,-. T.H.B., Krager!1l70,-. R.K., 0deg. Verk 100,-. KL, 
Sannidal100,-. T.M., Helle 50,-. I.E., Krager0 75,-. A.M., 
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Helle 100,-. H.F., Sannidal 100.-. LA., Tj!1lme 100,-. 
L.J.M., Sanrudal 100,-. Krager0 og SkAt0Y Hislorielag 
200,-. Krager0 Sparebank 2.000,-. T L.,DrangedallOO,
EN., Sannidal 100,-. J.S., Krager0 100,-. T.H., Helle 
100,-. Pa.-Jo. M.v., San nidal 100,-. M.E., Ski 50,-. F.L., 
Krager0100,-. H.S ., Krager0 100,-. S.E., SrumidallOO,
KJ.B., Krager!1l lOO,-. O.L., Neslandsvatn 80,-. O.W., 
SannidallOO,-. H.M.,Krager0100,-. I.B.,SannidallOO,
Farsj~ Vel 100,-. K.0., Stathelle 200,-. H.B. , Akland 
100,-. H.O., Ris¢r 100,-. M.1.0., Krager0 100,- . N. W., 
Sannidal 200,-. E. D. 1. Arendal 100,-. K. F., Sundebru 
100,-. 

OgsA i AT har HisLOriclaget mottaH kr. 500,- i 
gave til «MeG» fra Sannidal Husmorgrnppe. Dette 
setter vi um<1Le1ig slor pris pA, og vi takker sA myel 

Red.korn. 
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Heimevernet i mai-dagene 1945 

HV-leiren pa Mabuholta i Kroken i tiden 7/5-16/5-45 

I de ICe nummer av «Arven» avslutter vi arriklene 
f ra den avisen som kom ut i HV-leiren pd 
Mdbuholta. Redakl¢r av avisen «Dag Cry» var 
Paul Bentsen. Avtrykkene har vi JIm ldne av 
HiJkon B r¢dsj¢. Defire f¢rste delene sto i nr. 38, 
39,40 og 41. 

DAGGRY 
Nr.S M~buholta onsdag 16. mai 1945 

F estnummer istedenf or de festnummer som 
burde ha utkommet 17. mai. Redigert efter en 
hyggelig permisjon. 

ph. 

De Oeste av oss som tilh0rer de eldre Arganger 
hadde vel j gruilnen aldri tenkt at vi skulle ligge i fell igjen 
og s0ke om permisjon nAr hjemlengselen hie for sterk. Men 
del er vel ikke mange her nA uten al de har vrert h jemme og 
kikka pA kona, barna, kjrerest.en eHer hvem det mAtte vrere. 
Og de fleste har pussa seg fjongt opp nAr de er reist pA penn 
for at de skal vrere et vakkert skue og pryd for sin stand og 
sin tropp nAr de beskues av de der hjemme. 

Det eret par mann fra Helle som ikke harvrerti vei 
enda og del pAstAs at den ene, HMcon hin tause, liker seg sA 
godt i felt at han arbeider i det skjul te for at leiren her skat 
bli vrerende i hvertfall def¢rs te 5 Ar sA han kan haerstatning 
for de 5 Am som var bortkasta. 

F0r jeg gAr videre har renovat¢ren bedt meg Ii 
skrive Iill om avtredene her. Renovat¢r er et mere offentlig 
brukl navn pA de som steller med driuen. HenstiLiingen 10d: 
Vrer vennlig A benytte de doer som har b¢tte under rompa. 
Det er sA langt lellere A fjerne den brukt.e maten i b91tter enn 
AmAtte skrape den opp pA bordstubber og slikL Pr¢v A vrer 
sA rcnslig som muJ ig. Neste gang er det din tur til Ii brere 
vekk. 

En lear Cra Neslandsvatn som kaller seg 
observator, skriver Lil bladel her i dag: Det viser seg at dere 
oppe pii Miibuholta har en kar som litt euer hvert kan bli 
farl ig for sikkerheten her nedc pA stasjonen. Han komman
derer og ekserserer, ekspedcrer og marsjerer, proktamerer 
og stafferer mest seg sj01 noe gan ke farlig. Del stikker ut 
forskjeUig matcriell p<'l ham alle trulig og utrulige steder. 
Kompass og karl har han allLid klan nM han skal foreta 
rekognosering i terrenget rundt stasjonen. Stjernekikkert 
og flere andre farl ige instrumenter henger ogsA pA ham, og 

det er konstatert at han sliper bajonetten flere ganger om 
dagen, og hvis ikke leirkameratene nA tar seg av denne 
karen og forteller han god bygdeskikk sA blir vi her pA 
Neslandsvatn n¢<It Lil A oppsette spesialvakter for <'I passe 
pA bygdas medaljer og annet utstyr. .. 

Observator. 

F0r jeg begynner pA 17. mai programmet skuHe 
del i grunnen vrert gilt plass for et par innlegg fra noen 
karer som bar sett andre karer vrert ute og springe ener 
jentene. Men sA vidljeg alltid har kunnet forstA sA har det 
vrert en hver ung norsk soldats plikt A tilgodese de norske 
jent.er meSl m ulig i rekruttida. , 

Og sA vii jeg fA lov til Askrive litt om dagen i 
morra, slik i sin alminneligheL 17. mai har vrert en 
omstridt dag. 

De f¢rste som feiret 17 . mai og de som fulgte 
Henrik Wergeland, ble hAnel og utskjelt i Norge. Riktig 
fme folk rullct ned sine gardiner i hovedstaden nM et 17. 
maitog gikk forbi. E tterhvert sA b le det flere og flere med 
i feiringen av Norges grunnlovsdag og motstanden svant 
hen. Men 17. maidagen ble oft.e forvandlet Lil en 
karnevalsdag bvor 10yer og fan teri kom i forgrunnen, og 
den ble til en festens dag istedenfor en kravenes og

I 

fo lkenes dag. Mange stuttet a. feire 17. maio Srerl ig indus
triarbeidel11e. Og 1. mai-feiringen hIe for en stordel av det 
norske folk den vArdag de sA fram til som sin dag. 17. mai 
i Ar vii bli feifet av hele det norske folk. B lir det pent vrer 
i morgen, sA vil det bH en oppsiutning om 17. mai
fes tlighetene som aldri f0r. Og det som vil bli det pussige 
er at 17. mai i Ar ikke kommer til A bli feiret som noen 
grunnlovsdag eHer minnedag i vanl ig forstand, men kan
skje i f0rste rekke som en utt0sning av gleden over freden 
som kom i maidagene. Det ville vrere gildt om den felles 
gleden som vi kommer til A se i morra, kunne fortsette og 
gj0re sitt til al det norske folk kunne istemme og leve etter 
ordene: 

A leva del er d elska , det beste di sjel fekk na, 
a leva det er i arbeid mot rikare mdl a rra. 

A leva del er j liver afinne det st¢rste verd 
a leva det er iJ vinne til sanning i all sin ferd. 

Aleva der er aleggja all urett og lygn i grav 
iJ leva det er som havet aspegla ein himmel avo 

Om vi nA ikke er blilt engler aile med en gang pA 

grunn av disse 5 Ara vi har levd under Aket, s<'l burde de i 

hvert fall ha lrerl oss A sette pris pA friheten og lrert oss at 
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HV-stoff fra Sannidal og Krager0 

., 
J neste nr. av «Arven» begynner vi pa en ny artikkel om Heimevernet i distriktet. Vi har wert sa 
he/dig a ja lane stoffog bilder av RolfHogner, sam var omradesjejfor HV-1705. Pa dette bildet 
sam er tattpa Asheim iKammerfoss , servi RolfHagner i midtenmellom noenav karene i sin stab. 
Vi har navnene pa aile de som var med i troppenejra Sannidal, i alt 113 stk. Det var stor spredning 
i alder pa de sam var med i troppene i 1945, den eldste var 52 ar og den yngste 18. 

skal lasset komme fram sA rna vi dra samla alJe vi som vil 
at lasset skal berges i hus med den gr0a som er Jagt pA 
lasseL Oct er ingen tvil om at samkvemmet mcllom ung
dommen gjennom idretLen hadde gjort etgodlarbeide med 
A bygge bru mellom by ogland. B yguttene lrerte snarl atdet 
var kjemekarer el Lreffe, dissc som de kanskje f0r bare 
hadde sell i byen en og annen gang og leah en «bonnik» 
oppe fra landeL Og gUltene fra bygdene la:rte el kjenne 
disse byfantene og fant snart at deL var ikke bare fant i 
byene, men ogsa folk. Sclv om nA en masse byfolk i disse 
5 fua ikke har halt noen annen befatni ng med bygdene enn 
el ha vrert i vei for A fil seg en melkeskvett eller ei b0tte 
poteter, s<'l trurjeg at mangen en bru er bygget pa den millen 
og forhApentl ig brucr som viI holde framovcr. Om ikkc 
akkurat bruer for a 10pe etter melk pel, men som bruer der 
har medf0rt at forstaelsen for hi nannens yrkerer 0ket og at 
begge parter er blitt kJar over at skal Norge blomstre i 
framtida, sA mil denne forstaelsen alllid vrere tilstcde og 
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begge parter forsta at de i silt daglige virke mil utfylle 
hinannen. Hvis disse 5 Ara har gjort et slikt arbcide sa er de 
kanskje ikke sa bortkastet allikevel, og 17. mai viI for 
eltertida kunne feires ogsA som den dagen da arbeidsfolket 
i Norge samles. 

De sam arbeider i skog og jord , de som arbeider 
i industri og som funksjonrercr, de sa m arbeider pa anlegg 
eller formidler yarer cHer matedell, har forstan hinannen 
og blilt enige am at enhver mann skal ha sill virke, og 
enhver mann skal pil skikkelig vis ha rell til A leve av sitt 
arbeide, en ten det cr del ene eller an net. 

Lykke til med 17. mai, karer, og fe lre den med 
glede og med kultur. Delle bIir redakt0rens siste avis her i 
leiren , og han sier leseme takk [or godt kameratskap 
gjennom spaltene og b r om unnsky ldning hvis han har 
skrevet noe som noen har fi'm varig men avo 

Paul Bentsen 

7 



DALSFOSS 

av Ola/ Overland 

DALSFOSSDAMMEN 
Krager~vassdragel er del fl ere fossefall: 

Kammerfoss, Vadfoss, SoJumfoss, Tveitereidfoss og 
Dalsfoss, som den ~werste. 

Dalsfoss hie utbygd vcd Ahundreskiftet Det hie 
laget en solid mUT av grAstein fra grunnen avo Denne har 
holdt stand i snart hundre Ar. 

PA toppen av muren ble det laget en sAkalt nAle
dam , sikkert en av de siste i Norge. 

NAT del er SLOr flom, blir det sluppel ul ca 300 
kbm. pro sekund, og del er et prektig skue A se fossen i all 
sin velde. 

Men tilbake til Arhundreskiftel. 
Denne utbyggingen ble ulf~rt noen AT f0r min tid, 

sA jeg f~ler meg ikke helt kompetent til A skrive om delte. 
Men jeg har jo endel holdepunkter her, for det ble snak
ket meget om delte anlegget i min bamdom, og som jeg 
husker en del avo 

BAde min far og bestefar arbeidet her, og flere av 
mine onkler. 

f bygdeboken for Sannidal og SkAt0y (Felles
bindet) stAr ende1 interessant stoff om dette anlegget. Her 
framgAr del at planleggingen av ulbyggingen gAr langl 

til bake pA 1800-tallet. 
I 1889 var mankommet sA langt at selve oppdem

ningen av Toke ca. 4 meter var i orden. Selve arbeidet med 
dam men pAgikk fra 1900 til 1902. Del var f0rst og fremst 
pA grunn av f1~tningen at det hele ble salt igang. Det ble 
f1~tningsinspekt0r L. Bodahl som stod [or arbeidet. Han 
mAtte vrere en meget dyktig kar, sA hans navn vii nok all tid 
stA fast. Ellers var del ogsA en mann som het Dahlgren, som 
jeg h~rte megeL snakk om. Han var antagelig en slags 
arbeidsleder og var fra Krager0. 

Dette ble selvf01ge lig ct meget stort anlegg pA den 
Liden. Hvor mange som arbeidet her, t0r jeg ikke si, men 
her arbcidet folk fra hele Krager0distriktet og en hel del fca 
Drangedal. 

Del var jo ikke mange tekniske hjelpemidlec pA 
den tid, sA det ble mest manueltarbeid. Men to viktige ling 
var oppfunnet f~r den tid, nemlig dynarnitten (1866) og 
sementen. 

Til den h0ye og tykke muren skuJIe del mengder 
med stein. Man kunne ikke bruke hva som heist av grA
stein lil dette, men fast fje ll av god kvaIitet. 

Fra el h0yt fjell oven for Langmo ble denne s tei
nen sprengt ut. Deue fjellet kalies «SteinbrAtet» den dag i 
dag. 

Steinen ble sA fraklet ned til anleggel pA et e ller 
annel vis i passe stykker og huggel ti l med hAnd.Til dette 

arbeidel ble det brukt noe som hette «setl» og «pigg», og 
hver mUTer hadde sin faste «oppslager» som det hette. 

Jeg mA 13 med en hyggelig opplevelse jeg hadde 
i Krager0 for noen AT siden i forbindelse med et pensjo
nistm01e. Jeg ble siuendc ved siden av den kjente Krager0
mannen Tor Kivle, som var en megct garnrnel mann <la. 
Han spllrte sA hvor jeg kom fra og hvem jeg var s~nn til. 
Da han h0rte det, ble han megel interessert og fonaIIc at 
han hadde arbeidet pA Dalsfoss, og var oppslager for min 
far. Tor Kivle kunne siIdeert ha fortall meget fra den lid, 
men dat var jo ikke i mine tanker at jeg skulle skrive om 
detle. 

Selve anieggel var ferdig i 1902. D ct fiIde Slor 
betydning for distriktet pA mange mAter. 

Som f0r nevnl var del FeUesfl0tningen som ~n

sket bedre fl0tningsforhold pA Dalsfoss; f0r oppdemnin
gen gikk antakelig 10mmeret direkte i fossen. Man bygget 
sA en lang t0mmerrenne som mAtte vrere 200-300 meter 
lang, og munnet ullangt nedenfor kraftstasjonen. Den ble 
salt opp av solid eik som fundament og av 3 toms plank j 
selve renna. Dette var et meget stort fremskriU. og l0mme
ret fikk ingen skade slik som f0r i tiden. 

Denne t0mmerrenna var i bruk til elter siste krig, 
sA del var nok enorrne mengder l0mmer som passerte den 
i 10pel av aile disse AT. PA slutten av 1940-ATene ble del 
lager en lunnel pA 0stsiden av dammen og sl0pt renne i 
tunnelen, som virket svrert effektivt sA lenge fl0tn ingen 
eksisterte. Den gamle renna ble da revet. fdag er jo all 
fl0tning SIUIl, - og har blitt historie. 

KRAFTSTASJONEN 
I 1906 begynte man 1\ bygge kraftstasjon p1't 

Dalsfoss. Den tekniske utvikling begynte A skyte fart for 
alvor. Krafts13sjon var noe helt nyU pA den tid. og det var 
en komplisert oppgave, srerli g med tanke pA transport 0.1 . 

Kraflverket kom igang 1908. Da ble Norsk Elek
lwkjemisk As. e13blert med delvis tysk kapital (NEA). En 
karbidfabrikk hIe bygget i Krager~ , og samlidig en 
h0yspenllinje fra Dalsfoss til Krager0. 

Kraftstasjonen har tre lurbiner. Maskinene var av 
lysk fabrikat, og tyske mont0rer stod for installasjonen. 
Disse maskinene kom med bAt fra TyskJand til Kil . Del 
ble da en enorrn oppgave A frakle altdette til Dalsfoss, med 
de veier som var da. Maskinene ble antagelig demontert 
s~ meget som mulig, men man rnA huskc pA at del var 
maskindeler som veide mangfoldige tonn. De mindre 
delene ble antagelig kj0rt med hest. J eg har ial1fall h0rt at 
de st0rste delene ble fraktet opp Kilskleivene ved hjelp av 
taljer, meter for meter. Del stAr visstnok endel bol ter i 

ARVEN 8 



Kra/tstasjonen pa Dais/ ass mot slutten av Ulbyggingen . Del var et stort bygg og er solid byggverk. 

veikanten der som ble brukt til feste for taljene. Og sA 
m{lUe man skifte feste enerhvert. Det lean nok vrere noen 
som lurer p{l hvorfor disse boltene stAr der. Da lean de 
vile at det er et minne om kraftverket pA Dalsfoss. 

Som fS(lr nevnt ble det karbidfabrikk j Krager0. 
som ga mange arbeidsplasser der. Der lA pA samme Sled 
som Tangen Verft ligger idag. Jeg kan huske denne 
fabrikken sA vidt deL cr. Jeg sA den da jeg var i Krager0 
for f0rste gang. J eg Lror det mAtte vrere i 1922 da jeg var 
11 AT. Vi kj0rte med hest og trille, og Ole Brendt0y var 
skysskar. Da vi kom til Tangen, kan jeg huske Ole sa: 
«Ja, nu er vi SLraks i byen, for der ser du hettene pA 
Karbilten». Det var flere piper pA denne fabrikken med 
noen store pipehetter. En artig opplevelse. 

Denne fabrikkcn fikk. ingen srerlig lang levetid, 
det mAtte bli ca. 20 AT. Den ble nedlagt i 1928. Det stAr 
ikke noe i bygdeboken om hvorfor den ble nedlagt, men 
jeg husker godt at det var endel ting som ikke var helt 
normalt. Fabrikken ble kj0pt opp av et utenlandsk sel
sleap, -og sA lagt ned. Men jeg !ror fabrikken gikk rimelig 
bra. Det var f0rste gangjeg h0rte navnet «TrusD>. Denne 
«trusten» ble da kvitt en plagsom konkurrent. Men deue 
vet jeg all for I ite om • sAjeg l0r ikke skrive mere om dette. 

Men tilbake til Dalsfoss. Da biide dammen og 
kraftstasjonen var ferdig, kan en vel si at en ny tid 
bcgynte A fungere. 

NEA bygde hus til sine ansatle. og dessuten ble 
det byggct endel andre hus p{l Dalsfoss, slik at det ble et 
lite samfunn pA dettc liUe stedet. SA hIe del ansatt 
maskinmester til A ta seg av stasjonen. Det ble gAtt to 12
timers skift med to mann p{l hvert skilt j mange AT. De 
f0rste som ble ansaU, var: maskinmester John Dr0i
voldsmo, lohan Kurd01, Didrik Diliefsen, Halvor 
Kristensen, Vellek Odden og Olav Tisj0. Dr0ivoldsmo 
kom rra Skjeberg i 0 tfold og hadde vrert ansatt ved 
A/S Hafslund. Han korn til Dalsfoss i 1908 sammen med 
sin hUSlru Anna og sine Lre d0tre: Aasta, Olga og Marit. 
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Dr0ivoldsmo hie etterhvert en sentral person pA Dalsfoss, 
og en aktetmann. Han ble dagJig kaIt«Mesteren». Familien 
bodde pA samme sted hele tiden og hadde et.prektig hjem 
der, og hadde mange venner. Fru Dr0ivoldsmo varen 
stillferdig og hyggelig dame, og alltid i godt hum0r. Hun 
deltok mye i det kristne arbeidet og i misjonen. leg husker 
henne som en trofast gjest pc\ bedehuset. Hun d0dc i 1975 
94 M gammel. Dr0ivoldsmo d0de i 1953. Han hadde da vrert 
maskinrnester siden 1908, med tre [orskjellige overordnede, 
f0rst en som het WiderS(le, sA Th. Pedersen og sA Sigurd 
Rinde. 

I tillegg til kraflStasjonen hadde han mange andre 
ting A passe p{l. Han hadde med reguleringa av dammen, og 
tilsyn med «Solvang» som ble brukt til feriested av sjefene 
hosNEA. 

Dcssnten var det Alekar der, og er del fremdeles. 
NMdeter Qom, stArofte nesten he Ie dammen Apen, 

srerlig h¢st og VM. Stengning og Apning av dammen er et 
farl ig og komplisert arbeide. Her trengtes det kyndige folk 
som hadde lrert delte arbeidet ved c\ vrere med pc\ del over 
lengre tid. leg rnA nevne Stian Sand{tker og Nils Brendt0Y 
som eksperter pA delle arbeidet 

Jeg rnAta med li tt mere om Alekaret Her ble det 
tatt store mengder AI f0r i tiden, men nA er det visst rela
tivt lite Al som kommer. leg husker fra min bamdom at 
det kom flere b0nder fra Sannidal med hest og Lrille og 
kj0pte {II pA Dalsfoss. Alen ble stukket og puttet i slrisekker 
kan jeg huske. En annen merkelig ting var at det kom en 
mengde AIyngel opp fra sj0en, og kunne ikke komme lengre 
pA grunn av dammen. De laget da en kum like ved stasjonen, 
og der samlet det seg i tusenvis av AIynge1. Den ble bMet opp 
i sinkb¢lter og t0mt oven for dammen . Den spredte seg da 
antagelig over hele Toke. Jeg tror yngelen var PA st0rrelse 
med en vanlig meitemark. Alens vandring har visstnok vrert 
et mysterium i aIle M. Det er meget lenge siden de sluttet A 

brere opp AJeyngel, sA det er bare sAvidt jeg husker del. 
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Hvem var foreldrene til Anund Isaksen Atangen? 


v Kan moderne teknikk kaste nytt ly;' 
over slektssammenhenger iSannidal? 

~ A 

Til aIle tider har det vrert en tradisjon A bringe 
opplysningerom forfedrenc og deres liv og virke videre til 
kommende gencrasjoner. LangL Lilbake skjedde dette ene 
og alene ved at foreldre fortalte historicn videre til barna. 
For omtrenL hundre Ar siden var ulviklingen kommet sA 
langl al del begynte A bli vanlig at folk flest beherskel 
skrivekunsten, og siekLShisLOrien bie av flere og flere 
nedskrevet. ofte pA permene i en gammel bibel eller 
lignende. Etter som vi nrermer oss vAt egcn Lid synes del 
som om intercssen forA sarnleopplysningerom sleklen har 
vrert 0kende. Det er skrevet g Ulgill b0ker om mange 
sIckler. Noen floLle innbundne b0ker. andre som enkle 
kopierte hefter. Det ble vanlig i de Oeste kommuner A 

HUS OG F AMILIER PA DALSFOSS 
Del var visst bare ell hus der f0r anleggcl kom , 

men det er nok megel gammelt Her bodde mine bestefor
eldre pA far-siden , Anne og Knut Bjerva. Senere overlok 
s0nnen, HaIvor. som var gift med Marie, som kom fra 
Venno i Drangedal. Marie ble hundre At. De hadde to 
d0tre, Agnes og Karen. Like ved siden budde Ingeborg og 
Ell ing Sand!1ker. Sidenovertok datteren ElIeville, giflmed 
Wellek Odden. Dc har barna: Ingeborg, Signe. Else. 
Olaug, Ruth og Sverre. Her var del ogsA lc1efonsentral i 
mange fir. [ anleggstiden drev Tor Moe buLikk der. 

De 0vrige bustadene vat: Marie og Olav BrAten 
budde i el av husene. De hadde ikke bam. 

Gunhild og Nils Langmo hadde mange bam: 
Halvor, Jens, Lina, Olav, Nikoline, Anna, Karen, Trygve. 
J9Irgen og HAkon. Lina vat s kes0ster i Sannidal i mange 
<'tr. og gikk bare under navnet «S0stcr Lina». 

NEAbygde et hus nrermerc sLasjonen. Jeg husker 
det ble bygd. Her bod de Margrete og J ohan Kurd01. Deres 
bam er: Erling, Magne. Else. Dagfinn og Ivar. 

Didrik Ditlefsen og kona Edith bodde ogsi't der. 
De hadde ikke bam . 

Det var ogsA to andre familier som bod de der: 
Asborg og Pcr Hansen med barna Hans. Johanne, Jon , 
Aasmund og Anker. Her bodde ogsA lngeborg og Olav 
Brendt¢y med bama: Nils, Ingebj0rg, Aasta, Hans og 
Olaf. Delle var de familicr som bod de j DaIsfoss sa lenge 
jeg kan huske lilbake. De fleste er borte net Hele familien 
til Nils Langmo og Olav Brendt0Y er d0de. 

Jeg mA La med en annen inlercssant sale. I 1920
Arene ble deliagel en Oytebro over elven . Folk mAtte jo 
over clvcn for A komme pA Farsj0-veien. Rver husstand 
haddc som regeJ sin egen pram pA den tiden. Del var svrert 
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utarbeide gArds- og reltesag, og slike b0kcr bIe populrere 
og mange opplag ble raskt utsolgl. 

VAre bam lrerer A benytte daLamaskiner pa skolen. 
Mange fat koniakl med slikl uLSlyr gjennom jobben og 
fiere skaffer seg ogsA Slikl privat I vat komrnune er del 
forctaU endel registreringsarbeid av kirkeb0kcr og 
folketellinger. Delle materialel er tilgjengelig pA datadis
ketter og som innbundne hefter. Del tar bare sekunder A 
1ete fram opplysninger am vAre forfedre i datamaskiner. 
Etter Aha funnetopplysningenekan manregistrere person 
for person inn i dataprogrammet for senere A skrive ul 
flotte familie-trrer, ja til og med en komplettslcktsbok med 
person og stedsregister og del hele. I dag finnes en mengde 
ulike dataprogrammer for slik brule I enkelte program er 
del muIig A seue 0PP endel kontrollrutiner som gj0r at man 
fAr sjekkel de dataene man har funnet. og kontrollere at 
man holder seg innenfor rimelige verdier for hva som kan 
betraktes som korrekl. SeIv har jeg benyttel data endel Ar, 
og holder pA A utarbeide en liten slektsbok for famiIicn. Del 

tungvint. srerlig vinterstid. Denne flytebroen ble vel heist 
laget pA dugnad, men med god hjelp fra NEA. Nat 
fl0ln ingen slod pA, og nArdetvar flom, :nAue broen fjemes. 
Vinterstid IA den som regel pA plass, for da var det nonnal 
vannf0ring. I begynnelsen av 1950-tallet bygde NEA en 
ny hengebro lenger nede. sterk nok til vanlige privatbiler. 
Delte var et stort fremskritt. 

SLUTTBEMERKNINGER 
Det kunne nok vrert mere A skrive om, srerlig 

fl0tningen, som gAr minst 200 Ar tilbake, men det er en 
lang historie. 

En annen Ling jeg vi] nevne er den s0rgelige skyte
ulykken ved Langsj0 i 1921 der Per Hansen og Halvor 
Moen omkom, og min far overlevde sAvidl del var. Om 
dette skrev Magne Kurd01 en interessant artikkel i 
«Arven» for en tid siden i forbindelse med Marie Moens 
100 Ars dag. 

Mens jcg holdt pA med denne skrivingen, har jeg 
ofte tenkt pA om det finnes noen gamle arkiver f.eks. hos 
Fclles00tningen, NEA eller Vafos Brug. 

Vi har jo meget aktive historielag i Sannidal, Kra
ger0 og Drangedal. Det kan nok vrere cndel viktig kultur
stoff A hente i slike arkiver. Vi har flere dyktige skribentcr 
i hislorielagene som kunne gi en mer fagmes-sig behand
ling av delte erone enn det jeg har fors0kt A skrive her. 

Til slutt slutt viI jeg nevne at elter hva jeg har h0rt 
skaI del ikke vrere noen ansalte pA Dalsfoss kraftstasjon fra 
kommende nyttAr. Det hele skat gA aUlomatisk. Det er helt 
utrolig nAr en tenker pA det SOln var. 

Merkcbckk, 1992. Olaf 0verland. 
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bill ofte lange kvelder med kirkeb0ker, folketellinger, 

bygdeb0ker, mikroftlm og gamle slek:tshefter. 


Under registreringsarbeidet med min kones slekt 

hentet jeg endel opplysninger fra et hefte om S0ndb0
slekta, utarbeidet av Alfred BratIid. Han var tydelig inter

essert i sine forfedres hi storie og det var greitog oversiktIig 

satt opp. 


Problemet var bare at datarnaskinen ikke alltid var 

like fom0yd med opplysningene ... 


PA side 5 j heftet stoppet maskinen opp med sp0rs

mAlet om jeg virkelig 0nsket A registrere bamet som blir 

f0dt 56 fu etter at faren var d0d! Nei, man var vel ikke 

kommet si'i langt med bioteknikken i slutten av 1700 tenkte 

jeg .. . Her var det noe som ikke kunne stemme. Alfred 

Bratlid skriver pi'i side 5 i slektsheftet at Torbj0rn J0rgen

sen R0d d0r i 1743 og videre at s0nnenJ0rgen Torbj0msen 

er f0dt i 1799, men det er al tsA 56 Ar etter farens d0d. 


Delte medf0rer at side 3, 4 og f0rste person pi'i side 
5 blir feil i dette heftel. 

Jeg har ikke brydd meg om i'i gA sA langt til bake , 
men slik mener jeg slekta til Anne-Karine J0rgensdatter 
rnA ha v::ert: 

,---- ·J0rgensen R0d,Torbj0rn 1767

~.:orbj0rnsen R0d,J0rgen 1792-186 1 


I ~·Olsdatter Heldal,Anne 

J 0 rgensdatter R0d ,Anne-Karine 1 8 22-1909 


L 
,-----Ha1vorsen Gryting,Tarald 1770-1847 


'Tarald s datter Gryt lng, Gunh l ld 1795-1872 


~'Jonsdatter Jysereid, Kari 1770-1837 


PA side 18 i samme heftet meldte problemene seg 

igjen. DerstArdetat IsakOlsen Gautefald d0de i 1827, men 

i Drangedal bygdebok stAr det at han d0de i 1805. Det kan 

se ut til at Alfred Bratlid har fi'itt byttet om d0dsfuet pA han 

og hans kone. 


Jeg registrerer videre , men maskinen stopper igjen 
og sWr om jeg 0nsker A registrere Anund Isaksen Atangen 
f0dt 1823, altsA 18 fu etter at faren er d0d! (dersom 1827 
var korrekt). Nei, tenker jeg, her mi'i ling sjekkes n0yere. 
Jeg tar kontakt med en annen etterkommer etter Anund 
Isaksen Atangen og fAr lAne en slektstavle som vedk:om
mende har fAtt utarbeidet. Her finner jeg samme feilen 
igjen! Nei tenker jeg, i'i skrive av andres nedtegnelser er 
kanskje ikke sA lurt likevel. Med forbehold om mangler og 
feil gjengir jeg noen generasjoner etterkommere etter 
Anund Isaksen Atangen. Det er kanskje flere av «Arvens» 
lesere som gjenkjenner personer her. (De som stfu pi!. 
samme linje er s0sken). (Ill. 2, 0verst til h0yre). 

Jeg tok etter dette kontakt med Reidun Helda l og 
hun hadde mikrofilm av den aktuelle kirkeboken. og hun 
finner Anund f0dt den 13. sept. og d0ptden 28. sept. 1823 
i Sannidal. Hans far er Isak Olsen Humlestad og moren er 
Anna Anundsdatter Hegland (f. Svenum). Her erdet ingen 
tvil, delte er de korrekte foreldre. 
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I sa ksen Atange n, Anund 182 3-1 883 

·--.Anundscn 50ndb0 ,J0 rgen 1849- 1. 930 


.--.J0rgensen S0 ndb0, Anunu 1874 -19 44 

'J0rgensen S0ndb0, Jacob 18 77-1949 

.J0rgensen S0ndb0 , I sak 18 BO- 19 40 
'J0r gens datter S0ndb0 ,Anne 188 1- 1.9 52 

. ·J0rgens e n 50ndb0 ,Abraham 188 6 
.J0rg en.s da tter S0ndb0 ,lng~borg 1889-1965 
~ -J0rgensdat t er S0 ndb0, Torlne 1889-1929 


~·J0rgensen S0ndb0 , J0rgen 1893- 1974 

. Anundsen S0ndb0 , l sak 1852- 1880 

.--. I s a ksdatter S0ndb0,Karen 187 5-1 934 


-Anundsd a tter S0nd b0 ,An ne 1858-1 95 0 

·-- ·Thoma sen,Te11ef 1881 

E
-Thoma Sen, J 0rgen 188 4- 191 7 

-Thomase n , I s ak 1890

. ' Thoma sen, Gunh i ld Lovise 1 893
- Thomasen,Anders 1895

~-Thomasen ,Anna 19 00 
'An undsdatte r S0 ndb0,Gunhild 1862-1904 

.--- Pedersen Blandk jenn ,Anna 1890- 1970 

·t=. peders e n Bland k j.e nn,Ka r en 1 892-1976 


-Pede r s en Blandkjenn,Pe t ra 189 5
-Peder s en Bl andk j enn , Ragna 1897 

~-Pedersen B1and k j e nn , El ias 1900
.Anundsda t t e r S0ndb 0 ,Kare n 1866-19 52 


•--- Ol sen Enggrav, Abraham 189 0
~-Olsen,Anna 1892-1 980 

L---- , o l s en Enggrav ,Ei l ert 1897-1935 

~·Olsen, Inga Paul ine 1900

Illlustrasjon II 


Viderc finner jeg Isak Olsen Humlestad pi'i folke 

tellingen i 180 1 for Sannidal. Han er oppf0rt under Humle

stad og er 9 Ar gammel. Han bor dcr sammen med sine 

s0sken og sin mor. Sistnevnte er 45 fu gammel og cnke. 


IS annidal kirkebok fi nner jeg at Isak Olsen H umle
stad og Anne Anunsdatter Hegland (f. Svenum) giftcr scg 
13. juni 1819 i Sannidal. Anne er da 17 fu, og Isak er 

oppf0rt som 30 Ar gam mel. 


I 1848 oAr Anund og Anne Karine gifter seg i 

Sannidal kirke er de begge.. oppf0rt som 25 fu gam Ie. 

Anund erpA delte tidspunkt bosatt pA Atangen. Her er han 

ogsA bosat t Aret etter i 1849 da s0nnen J0rgen bEr d0pt. 

BAde ved giftet og denne bamedApen er han oppf0rt som 

matros. BMe i 1865 og 1875 finner jcg familien bosatt pA 

S0ndb0 i Sannidal. Alfred Bratlid skriver i heftet om 

S0ndb0-slekta atAnund Isaksen d0r bAde i 1883 og i 1903. 

For A fA svar pA hva som er korrekt kontakter jeg Stats

arkivel i Oslo og ffu opplyst at Anund Isaksen d0r 5. nov. 

1883 pA S0ncfbs;j i Sann idal og begraves i Sannidal12. nov. 

1883. (Klokkerbok for Sannidal nr. 2 s. 187). Han er da 

«gArdmand p1l. S0ndb0». 


For A dobbeltsjekke det hele tar jeg konlakt med 
Bj0m Edvin Holte i Drangedal som sitter med gode kunn
skaper om slekter i Drangedal. Han oppgirat Isak Olsen 
Gautefald er d0pt 24 . mai 1751 og at kona hans heter Kari 
Olsdatter Vogsland og hun er d0pt 23. feb. 1749. Parel 
gifte t seg 9. okl. l780 i Drangedal . Bj0rn Edvin opplyser 
videre at Isak d0r 27. des. 1804. Da Kari Olsdatter d0r 15. 
okt. 1826 er hun oppf0rt som «eoke pi!. Gautefald» og hun 
blir begravd i Drangedal 25. okt. 1826. 

Det betyr at aIle forfedrene pA side 11 og 12 i 

slektsheftet om S¢ndb0-slekta er fei l. 


Elterdetjeg lean Finne erdeue troli g Anund Isaksens 

forfedre: (Ill. III neste side). 
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Da Anne Anundsdatter blir d0pt 8. 
nov. 180l er hennes foreldre oppf0rt som 

,--- -Finbosen lIurnlestad , E11ev 1705

Anun Pedersen og Maria Hansdaller r--- : 11evsen lIurn1estad,OIav 175)

Swcnum. Maria er da cnke etter Peder J0r I L----- Tellefsdatter,Ase -1762 
gensen Svenum som d0r f0rderes siste bam, 
Pemille Marie, blir d0pl 17. feb. 1799. Jeg 
sjckker ogsA delte p1\. folketellingen for San 
nidal 18()1 og finnerda Maria Hansdatter45 
ar gammel og enke, og Anund Pedersen er 
enkcmann etter f0rstc ekteskap ogs1l. 45 AT 
gammel og «logerende dagl0nncr» pi\. Sve 
num . Det var vanskelig 1\. finne giftet etter 
Anund Pedersen og Maria Hansdaucr, men 
cllcr mye leljng og god hjclp av Beige Hen 
riksen i Fossing fmner vi det sam kan se ut 
som deres giftc. I Sannidal kirkebok nr. 2 den 
17. juli 180 I cr oppf0rt gifte til cnkemann 
Anund (Auen) Pedersen og enke Maria 
Pcdersdatter (Hansdatter). Forlovere var: 
Peder Haraldsen (noen tyderdeue til Simen
sen) og Abraham Simensen. Flere steder j denne kirkcbo
ken skriver presten reU og slell feil ettcmavn pA personer. 
AIL tyder pA at dette er det korrekte giftem~. 

Anund Isaksen Arangen hadde/har mange eLLer
kommere i bygda vAT. Et raskt rasteuykk gir meg 304 
slykker, men jeg tror at det er mange som mangier her. 
Talleter ook na:rmcre 400. Et par tastetrykk til s~ kommer 
helc slektsboka ul pA skjermen i tabcllform. Oct ble 113 
taheller til sammen. Hele boka ble p~ 180 sider med 
alfabetisk p Tson og stedsregister inkludcrl. 

Jeg h1\.pcr at disse Linjer, i tillegg til A oppkJare en 
Ijlcn «slektshistorisk noke» ogsA gir eL bilde av hvilket 
betydningsfullt verkt0y en datamaskin kan va:re i slikt 
arbeid. Jeg tror ikke jeg hadde oppdaget disse feilene hvis 
ikke maskinen hadde varslet meg. Samtidig vii jeg under
strekeat man ikkeamornatisk fAr «fasit» ved A bcnytte data. 
Ta derfar ogs~ slikc (mine) opplysninger under lupen ! 
Finner du feil eller 0nskcr flere opplysninger sA ta kontakL 

Gunnar Aab~e. 

" ARVEN" utgis av Sannidal H istorielag 
Redaksjonskom i le: 

Frilbjof Thorbj¢msen, tlf. 35 99 02 86 
Ragnar Gnm1'lscn, 
Olav AlVid WAsj¢ 
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Kasscrcr: Liv Gr¢nAscn 
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i 
-Olsen lIumlestad,Isak 1792

L ;-----Rasrnussen Holtane , Ni1s 1731-1787 

'Nilsdatter Hol t anc,Anne 1 756

L 

L---- -Finbosdatter lIumlestad,Marie 17)0-179 4 

I saksen Atangen,Anund 1823-1883 

,---- Pedersen,Anund 1756

-Anundsdatt er,Anne 1801

L ,---- · Jacobsen Langrno,Hans 1730-1794 

'Hansdatter,Mar~a 1757

L---- -Simonsdatter Kurnl~ya . Ra9nhi ld 1 73 ) 

lllustrasjon III 

Redaksjonen 
gj0r oppmcrksom pf\ at vi har mer stoff om Dalsfoss 
liggende, skrcvclav Agncs KitLilscn. Hun har ogsil rartall 
om Farsj0 skolc. Detlckommervi tilbakc til. Dessuten har 
vi mange intcressante bUder era [orskjellige kanler av 
bygda fJA lager 

Historielagets 

hostm0te 


bIir torsdag 10. november 
pa Samfunnshuset. 

Folk oppfordres til A ta med seg gamle 
ting til m¢tet, som 

BJ¢rn Sandberg 
kommer for it kommentere. Vi er 

interessert i bAde morsomme og spesi
elIe gjenstander, og gjerne noen som 

det knytter seg artige historier til . 

* 

Vi kan ellers som vanlig love god 

bevertning. 

Velkommen! 
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S E E KIN G A NEW HOME (7) 

Farvel til gamle Norge, velkommen til Amerika 

Her fortsetter vi his torien om Tellef Olson og 
HeJje Christiansdatter som utvandret til Amerika fra 
0stre HuJlenJya i Sannidal i 1846. Deseks fl'1rste delene 
stod i nr. 32, 33, 34,36, 38 og 39. 

I det nye landet 
Tjostolf hadde arbeidet i Warner Earll's butikk , 

men sA fikk han et bedre tilbud av David Davidson i 
Cambridge. Tjostolf skaffet Dav idson mer handcl fo rdi 
han snakket samme sprru-: som de norske nybyggerne. 

Davidson sa ti l Tjostolf at han burde forandre for
navnet sitt til Chester, som var den amerikanske versjonen 
av Tjostolf, og det gjorde han. Resten av livet hel han 
Chester Tellefson. Broren Christian tok ogsA Tellefson lil 
etternavn. Chester hadde bukkeskjegg uten barl. og Chri s
tian hadde el Slort skjegg uten bart; de hadde lyseblA 0yne; 
Chesters hAr var m0rkt og Christians Iysebrunl. Begge var 
h0ye av veksl. 

Kari Tellefsdatter og ektemannen , BerulfStrand
skogen, med veslejenta, Aase Helena, kom seg ovcr til 
Amerika rundt 1848 og slo seg ned pi\. Albion-preerien. 
Seinere flyttel de til Stoughlon og si\. ti l Eureka i Kansas , 
hvor man sist h0rte fra dem. 

Koleraepidemien i 1849-52 
En Slor ulykke rycldet mange av pionerene vekk 

i 1849. Slerke menn Ja scg [riske om kvelden og var d0de 
neste morgen. En av nybyggerne beskrev sommeren 1849 
som «den frykLeligste sommer jeg har opplevd.» En annen 
sa: «Vi haddemcrenn nokmedi\. brereded0de ul av husene 
og trekke dem til gravene med oksene yAre, mens andre 
gravde gravene.» 

Del var myrlendt sledvis pi\. preerien , og da delle 
stillesli\.ende vannet seinere ble drenert, forbedrel de sani
lcere forholdene seg. 

Folk ble syke av frykt. I redsel sA de e ller symp
tomene: kroppsvcrsken l0rket vekk, huden ble bli\.-r0d og 
hoven og nesa spiss, t0rst brente tunga og halsen, kroppen 
taIte verken vi\.LL ellcr l0rl, lemmene f01tes kalde og i 
krampe, 0ynene «forsvant» inn i skallen, spytt-funksjonen 
opph0rte og t.i\.rene l0rkel opp - dette var legn pi\. al 
sykdommen hadde inntatt kroppen! Hvis mirakelel ikke 
fant sted - at svelle slo ut pi\. hele kroppen innen La timer 
etter f0rSle anfaJl - hadde d0den forberedt silt arbcid godl 
og ville komme lil i\. avslutte del f0r del var gil.tl el d0gn! 

Det var en smcrtefull sykdom; likevel kunne den 
kaJles barmhjertig fordi den clrepte pA forholdsv is kort tid. 
PA en dag eHer kanskje to tvang den Jivsvarmen ut av 
kroppen og erstattet den med d0dskulden. De sterkesle og 
friskeste led under de verste smertene. Jo sterkcre og mer 
motstandsdyktige ofrene var, jo mer smertefull ble d0ds
kampen. 

Denne morderiske sykdommen var den asialiske 
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koleraepidemien. I lopet av to ill feide den 0stens syk
dom over Nord-Amerika. Dcn gamle verdcn hadde gitt 
den nye verden en d0deJig epidemi. Det var en bengalsk 
gave fra den hellige Ganges med sitt sum pete og giftige 
vann. Immigrantene fra Europa hadde tatt pesten med seg. 
De bar den med seg innover i landet pi\. reisene sine , og den 
ble spredt fra Sled lil sted, b1'It lil bilt, ely til elv. Ingen sa til 
passasjerene at koleraen var om bord pi\. dampbi\.ten - den 
ble ikke registrert i passasjerlista. Umerkelig og raskt ble 
likene tatt i land, for i varmen var det viktig i\. bli fort kvitt 
dem o Da de mystiske turene i land hadde pi\.g~tt en tid, 
begynte navnet pi\. denne fryktelige sykdommen i\. bli 
visket blant passasjerene, og da ble de aJle etter hvert som 
paralysert, ikke bare av den ubOnnh0rlige pesten, men 
ogsi\. av frykten for den. D0den var usynlig iblant demo 

Olson-fam ilien og naboene deres i Clinton slapp 
heller ikke unna denne «Svartedauen». Tellef Olsons 
kone, Helje, d0de av koleraen i 1850, og Ole, den eldste 
s0nnen deres, d0de av skrekksykdommen i 1852. Resten 
av famil ien var heldigere, og etter al epidemien var over, 
forlSatte de sine anstrengelser for i\. skaffe seg en bedre 
livssituasjon. 

Nye yrkcr 
ELLer HeJjes d0d flyttet Tellef og Christian til 

Clinton. Teilef var for gammel ti l i\. drive jordbruk, og 
Christian 0nskct i\. f01ge opp handelsyrket.Christian drev 
med jakt og tilberedte pelsverk; dessuten laget han 
husholdningsredskaper. Han hadde ]cerl skredderyrket i 
Norge. Han reisle fra gfu'd lil gArd og laget bomullsjakker 
og -bukser til b0ndenc, men ellers var del lite en skredder 
kunne gj0re i dette milj0et, noe som Vaf en stor skuffelse 
for ham. Et av skredderredskapene hans var ellite slil.lblad 
som var omtrent en tomme lang og skarp som el barber
blad . Delte var til i\. skjrere knapphuller. Det ble kaJt en 
«bil» pli norsk. Men som sagl, han fikk aJdri sjansen til i\. 
vise sine egenskaper som skredder. 

Chester hadde god utdannelse fra Norge, og han 
var en foretaksom ung mann. Han var ivrig etter i\. starte 
forretning for seg selv. Han kj0pte David Davidsons 
varebeholdn ing og flyttet den til Clinton der han i\.pnet sin 
f0rste butikk.Chester m0tte ogsi\. kjcerligheten igjen, og 
den 14. februar 1850 giftet han seg med Hege Johnson 
Suby, datter til Osmund SUby. Vielsen ble foretatt av 
pastor J.W .c. Dietrichson hjemme hos Chesters s0ster, 
Kari Strandskogen, i Stoughton i Wisconsin. Chester kalle 
a llLid I-Jege for sin «valentin » (kjcereste valgt pi\. St. 
Valentins dag, den 14. februar, da etter gammel folketro 
fuglene begynte i\. parre seg). 

Hege hadde egentlig kommet til Amerika for i\. 
jobbe i hUSCl hos sin fetter, TollefKraase og familien, som 
hadde re ist over tidligere og slil.tt seg ned ncrr Ulica. 
Trellen Ar gammel og f0r hun var konfirmert hadde hun 
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blitt valgt ut til A dra fordi del var lite hun kunne brukes til 
i hjemlandct. Hun reistc over sammen med cn familie som 
foreldrene hennes kjemc. De hadde mAttet gA fra 
Milwaukee til Utica, en dislanse pA omtrent IS mil. 

Hege la:rtc aldri A lese uykt skrift eller a. skrive, 
men hun ble med i den f~rste konfirmasjonsklassen i 
kicken i East Koshkonong. 

Religi~st liv og kirkebygging 
Religion spille en viktig rolle i Ii vel til nybyg

geme i Clinton-omrAdet; den gay dem tro og styrke til it 
tAle de mange strabasene de stod overfor. 

De to n~rste kirkene i delte omrMel, East 
Koshkonong- og W est Koshkonong-kirken, var velctig 
viktige fordi de praktisk tall startet med den norskc luther
ske lrere i De Forcnte Slater. De lit nrer hverandre ved 
innsj~en og var omsluttet av den samme kirkegArd med 
tilh¢rende gravplass. Disse to menighelene holdt til i LO av 
de eldste norsk-lutherskc kirkebygninger i delle landeL En 
av de som organiserte disse kirkene , var pastor C. L. 
Clausen, en 23 Ar gammcl danske. Han hadde vrert lrerer 
f¢r han ble kalt til A.ljene kirken. L. F. E . Krausen, en tysk 
pastor fra Milwaukee. ordinene ham i en lAve som stod i 
nrerheLen av Muskegokirken, en av Amerikas f0rste nor
ske kirker. 

J .W. C. Dietrich on hadde blitt sendt av den 
norske kirke for Aorganisere kirker ide norske ny-bygger
sll'jilkene i USA. Han valgte East og West Koshkonong og 
Liberty Prairie som Sill arbeidsomrAde. Han var h0yt 
uLdannet og godt skikket for Sill nye v.irke. Menighetene 
ble samlct til b~nn pA (oav gArdene j distriktel, hos Amund 
Anderson i ~st Koshkonong 30. august 1844 og hos Knud 
Aslakson Juve i vest Koshkonong 1. scptember s. a.. 

Ganske umiddclbart begyme kirkemedlemmene 
it bygge gudshus. Mange av dem var dyktige arbeidsfolk 
og hAndverkere. de sarnlet stein j omrndet, og to stein
kirker ble bygd drj6ye 3 kilometer ~r for Clinton. West 
Koshkonong-kirken ble innviel 19. desember 1844 og 
kicken i Easl Koshkonong 31. januar 1845. 

Inventaret i kirkene var enkelt hAndarbeid . Et 
bard mcd hvil duk og ct sort trekors ljcnle scm alter. En 
grav pUlL var prekestol, og d0pcfonten var hoggel ut av en 
eikestamme. De opprinnelige alteme er fremdeles i bruk i 
de to Koshkonong-kirkene. En av d opprinncligc d0pe
fontene er ogsA i bruk i dag . Dissc kirkene ble byggct to 
gangcr. Da steink.irkcne ble for smA til A huse mcnighctcne, 
blc nye trekirker salt opp i stedeL Etter hvcrt tIki< pa toren 
assistanse av en klokker og en «forsanger» under gudstje
ncstene. 

Kirkcne fikk egne manns- og kvinnesider, og 
hver husholdning mAtte bygge benkene i kirkene selv. Vi 
h0rer ogsA om en episode mellom Dietrichson og en av 
nybyggcme, Peter Funkeli. Sistnevnte oppf0rte seg ikkc 
slik pastoren mente det s0mmet seg, og han ble bedt om A 
itle nederSl ved d0ra i kirken, noc han nekter. EtlerdeL blc 

han kastct ut av kirken med makt. Men Peter Funkeli gikk 
lil sak mot Dietrichson for overfall og void. Isaac Brown 
f0rte saken for Funkeli, som vanL Dommer Steelman i 

1 4 

Albion Center d0mLe pastoren til A belale en bot pA 10 
dollar og saksomkostninger, en stor sum i de dagenc. 

Det var rivalisering mellom de to mcnighelene. 
Uenigheten gikk mest pA om man ble fTelst ved «tro» el1er 
«gode gjeminger». I ~sl-kirken holdt man seg til troen. En 
s¢ndag menighelen kom til kirken, fant de porten lAst med 
hengelAs og klokka bundet sA de ikke kunne Tinge med den. 
De dro hjem til pre ten og holdt gudsljeneslen der. Vesl
kirken fikk cller hven kontrollen og kastet gravsteinene til 
0st-kirkens medlemmer over gjcrdet og utenror kirkegAr
den. Gravene til Chesters og Heges babyer blc bl.a. {6de
lagL Clinton (RockdaJe)-kirken ble grunnlagt som «dat
ter» til Ea 1 Koshkonong-kirken. Den startet alLSA som et 
resultat av alskillclsen fra moderkirken. Folk pA prrerien 
bygde sin egen kirke. og innbyggeme i Rockdale sin. 

Rockdale-kirken ble innviet 24. juni 189 som 
«The First Norwegian Evangclican Lutheran Church of 
East Koshkonong and Rockdale». De to f0rste pastorene 
var M.F. Wiese og D.G. Ristad. Den sistnevnte ar den 
f0rsle som bodde der. Den opprinnclige bygningen 1<\ pt\ 
vestsida a v byeo, med til h0rende gravplass. Den ble rruffel 
av et Iyn og brant ned) 8. juli 1915, men all inventarcl bJe 
reddel, til og med kirkeklokka. 

Inventarct fra den opprinnelige bygningen er 
fremdeles i bruk i den n~vrerende kirken, som ble innviet 
i 1917, og som er byggel mer i sentrum av byen . Gmnnen 
ble giu av Hege (Chesters enke) og hennes S0nner. Denne 
kirkcn har i dag en lor menighel og ul0ver stor innOytelse 
i lokalsamfunnel. Kirkene hadde kommet i gang kort f0r 
01 on-familien kom til Clinton, og de fam fort plasser i 
mcnigheten. 

Fort'). i neste nummer. 

Tinggarden, forts . fra side 2 

og soverom, og «lAvebrua» ble benyltet som inngang lil 
andre elasje .. tt er kj0kkcncl Ilytlel ned i f\llrstc elasje, i 
den vestee enden av huset. Ellers er bygningcn nalurligv is 
modcmisert innvcndig, men i en del av andre elasje er 
t0mmcrveggene beholdl. 

Resultalet av resLaureringen er blill svrert bra, og 
Tingg!\rden ble hedret med Kragcrl<' kommunes 
restaureringspri for 1993. FamiHen Ellingsen liker seg 
vcldig godt i del «nyc» husel, og bygda har lagl en alen til 
sin lokalhistoriske vekst lakkel vrere Winnie g Johan 
Ellingsens p:lgangsmoL 

PA de sisLe 4 Arene r brygga i KiI blitl to attraksjo
ner rikere . I 1990 fikk Kil Vel rcstaureringsprisen for 
iSlandsetLingen av kommunehuset (omtalt i «Arveo» nr. 
3 J), og nA er allsil TinggArden gjenoppbygd. NAr en i dag 
kommer rundL odden ved Sj0stranda og fAr uLSyn mOl Kil , 
erdeue noksit likt delsom m~mesj0folka pt\ scilskulenefor 
hundre Arsiden . Detteerdet all mulig grunn til iI vrere stolt 
avo 

R. G. 
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Nokengang 
levende 
lokalhistorie 
pa Bygdetunet 

Sannidal ungdomsskole ar
rangerte i juni Bygdetundag for 4. 
gang, i samarbeid med Historie
laget og Bondekvinnelaget. For f¢r
ste gang var det gdvrer mens det 
hele pc'\.gikk, men dette la ingen 
demper pc'\. aktivitetene. 

Rundt 50 bygdefolk s¢rget for at over 
100 elever og lrerere fikk ta del i tidligere 
tiders arbeids- og samfunnsliv. Des uten var 
det som vanlig en lang pause med god serve
ring. Vi viser her og pc'\. siste side bilder fra 
dagen. 
Elever i 8A: Over fra venstre: Maren Su
sanne Flatland med barnevogn, Mette Fos
sen, RikkeBreimyr, Hilde Farsj¢, Marl Eike
haug, Hilde L¢vdal, Stine Dahlgren. 
I midten Ira venstre: Johan Eklo, Vegard 
Gr¢no.sen, Joachim Skorge, Trond Skar
vang. Under: Noen av de som var med po. 
serveringen: Sigrunn Bro.tane, Anne Sofie 
Aardalen, Karen Haugom og Anlaug Dobbe. 
(foto: H.T. ) 
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Flere bilder fra B ygdetundagen 
Over: Mariann Vest¢I.8B. hadde tall med enfin . gammel barnevogfl med 
lilles¢ster oppi . Til h¢yre: M agne K urd¢l i kjent posieur. Uflder IiI venslre: 
Hege L¢vstad. 7B, pr¢ver cl vaske pa gammelmalen, «overvaket av 
Ingrid Sle/leberg. Under Iii h¢yre: To pene «damer» fra 8 A: Johallne 
Manstad (t. v.) og Calhrine Einatsen. 

Sats og trykk: Krager0 Aksidenstrykkeri A.s 
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