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Gamle norske ovner og jernverks

milj~er pa His to riel agets h~stm0te 


. . 

Carsten Hopstock i stoiform 

Carsten Hopstock holdt et glitrende lysbildeforedrag om «Gamle norske 

ovner ogjemverksmilj0er/st0pejem og smijem» pa San nidal Historielags h0st
m0te 28. september. 

Hopstock trollbandt den 110 personer store forsamlingen i samfunnshuset 
i halvannen time, og det uten noen form for manus! 

Hopstocks foredrag hadde flere arhundrers jernverksindustri som ledetrad, 

Carsten Hopstock fikk en fin bolle etter sitt lysbildeforedrag. 
(Foto: KBV - Vidar Paus Knudsen.) 

Arbeid ved Bc:erum jernverk ca. 1790. 



men ulike sider av norsk historie og samfunnsutvik
ling fra 1500- til] 900-tallet ble likeledes belyst. 

I Vikingtida og Middelalderen ble det produsert 
jern av myrmalm i stor miUestokk her i landet. 
«lernvinna» ble dette kalt, og man lagde for eksem
pel ploger og Okser. 

lernverkene kom i gang pa 1500-tallet, og man 
trengte maIm, brensel til a smelte malmen og energi 
til a drive blasebelgene ved ovnene: vannkraften. I 
Christian 4.s regjeringstid i forste halvpart av 1600
tallet ble det for alvor fart i jernverksdriften. Under 
Kalmarkrigen (1611-13), som kongen vant, og sei
nere ved den katastrofale deltakelsen i Trettiarskrigen 
(1618-48), trengtes kanoner og kuler mer enn noen 
gang. 

Hopstock fortalte levende om gruvearbeidernes 
utrettelige slit, bondene rundtjernverkene som matte 
levere trekull, det enormt varme arbeidet ved 
masovnene der det hvitglodende jernet til stoping 
rant ut, og det voldsomme spetakkelet nar smijernet 
ble laget i hammerbygningene. 

Pajernverkene jobbet det mange spesialister, ogsa 

«designere» og dekoratorer, og treskjrereme som skar 
ovnsmotivene, holdt meget hOy standard. 

I Norge har det vrert 17 jemverk, hvorav Fossum 
ved Skien (1538-1867) var det eldste. Ellers kan 
nevnes Brerum (1600-] 872), Eidsvoll (1624-1822), 
Fritzoe (Laurvigen), som i storhetstida var den stOr
ste industribedriften i Danmark-Norge (1643-1868), 
Froland (1764-1869), Holden (Ulefos) (1657-1877), 
Nres (ved Tvedestrand) (1665-1909) og Egeland (i 
Gjerstad) (1705-1884). 

Et jernverk var som regel en lonnsom virksom
het, og eierne ble ofte rike. Mange av verkene hadde 
spesialarbeidere fra Tyskland, og bondene rundt 
verket fikk arbeid med a hogge og kjore all veden 
som trengtes til smelteovnene. Dette var betalt 
pliktarbeid. 

Hopstock betonte jemverkseierne som svrert ar
beidsomme, initiati vrike, kunnskapsrike og sosialt 
bevisste. Pa Here av jernverkene var det for eksem
pel egne skoler for verksarbeidernes bam, og det ble 
tidlig opprettet sosiale stotteordninger for de ansatte. 

Ved a fortelle historien om noen av de mest kjente 

Masavnen ved Bcerum jernverk. Masavnkransen stikker app av taket. Her fylfe arbeiderne avnen med 
trekull ag maIm, sam de hadde baret app den lange brua. Maleri av C. A. Lorentzen ca. 1800. 
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Hyggelig sammenkomst for dugnadsfolk 

Den 22. nov. arrangerte Historie

laget en !iten «fest» for de som i 
l0pet av h0sten har satt opp, og 
fatt under tak, lagerbygget pa 
Bygdetunet. 

Sammenkomsten fant sted pa 
kj0kkenet pa Sannidal ungdoms
skole, og hele 41 personer m0tte 
opp! 

Historielagts formann ledet det 
hele, der snitter og b10tkake stod pa 
«menyen». 

Alf Martin Dalen orienterte litt 
om det praktiske, bl. a. hvor mye 
materialer som har gatt med til .bygget. Det har f. eks. blitt brukt 
2.061 meter takbord! 

Lars Jacob Moe hadde reg net ut at arbeids bygget helt ferdig, og han frambevet Alf Martin 
lagene hadde jobbet 1.280 timer i l0pet av h0sten. Dalen og Knut Asbj0m Skarvang som de viktig
En person hadde ikke «skulket» en eneste time: ste personene for a drive fram byggingen. 
Tor Erling L0nne. Dessuten «krydret» han kvelden med a fortelle 

Magnar Kalseth skr0t av det fine miU0et pa fra 1870-arene da Peder Rinde «l<erte» sannid0lene 
dugnadene. Det sosiale samv<eret hadde V<ert helt a spise hestekj0tt. 
topp. Dette har V<ert moro! konkluderte han. Tre av damene fra festkomiteen hadde rigget 

Historielagets formann . hapet til slutt at alle til «festen » pa en flott mate. 
sammen ville gyve pa igjen til varen for a fa Ref. 

Et utsnitt av den storeforsamlingen. (Foto: S. Heldal.) 

jernverkseierne i Norge pa 1800-tallet, klarte 
Hopstock a bibringe tilh0rerne i Sannidal en god del 
Norgeshistorie. Is<er kom han mye inn pa begiven
hetene i ] 814. 

Grunnlovsforsamlingen den varen satt sammen i 
Norges vakreste hjem, hos Carsten Anker pa Eids
voll Verk (han var selv i disse dramatiske ukene norsk 
utsending i London). Anker var en personlig venn 
av den danske prinsen, Christian Fredrik, som stod 
sentralt i de politiske hendelsene i Norge i 1814. 

Carsten Ankers fetter, eier av bJ.a. B<erum jem
verk, Peder Anker, var ogsa midt oppe i begivenhe
tene i Riksforsamlingen. Han eide ogsa den 550.000 
mal store Bogstad gard . Etter hans d0d overtok svi
gers0nnen, grey Herman Wedel Jarlsberg, jernver
ket. Han var leder av det sakalte «unionspartiet» i 
Riksforsamlingen pa Eidsvoll. 

Peder Ankers bror, Bernt Anker, som eide flere 
jernverk, store skogeiendommer og sagbruk, hadde 
20.000 mennesker i arbeid. 

Eieren av N<es verk ved Tvedestrand, JacobAal1, 
var ogsa en sentral akt0r i Riksforsamlingen i 1814. 
Han var utdannet teolog, men hadde i tillegg stu
dert bergverksdrift. 

Etter at Norge ble tvunget inn i union med Sve-
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rige h0sten 1814, bIe avtalen mellom de to landene 
underskrevet pa Moss Jernverk. 

Pa «overtid» minnet Hopstock forsamlingen pa 
at vi ogsa har hatt et jemverk i Sannidal, M0rland 
Jernverk (1641-65). Det eneste synlige minnet der
fra er gravplata fra 1643 som er utstilt i vapenhuset 
i Sannidal kirke. 

Etter foredraget fikk Hopstock, ledsaget av lang
varig applaus fra de framm0tte, overrakt en trebo lle 
laget av sannid0len Kristoffer Holt. 

Nybygget 
Pa h0stm0tet ble det ellers orientert om den raske 

oppf0ringen av lagerbygget pa Bygdetunet, der det 
jobbes dugnad hv er eneste dag. Dessuten har 
Historielaget fatt mye 0konomisk hjelp og materia
ler og transport fra mange privatpersoner og firmaer 
i n<ermilj0et. 

Som vanlig spilte Dagfinn 0yvang til allsang, og 
festkomiteen hadde rigget til en meget god bevert
ning. 

I pausen var det utlodning, der hovedgevinstene 
ogsa denne gangen var flotte fat og boller fra Kris
toffer Holts hand. Lodd salget innbrakte hele kr. 
13.000,-! Ref. 
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Sannidal Bygdetun 7. septenber 2006 

Klasse 10 C underviser 6. klassingerpa Sannidal Bygdetun 

Espen Gjernes forklarer hvordan kverna virket. Thomas Aars (t.v.) og SVelTe Andresen «juger» om 
gamle gjenstander. 

Torgeir Lundstr¢m og Lene Daast¢l har det hygge
lig i en pause. 

Hanne Solumforklarer hvordan man rullet t¢y f¢r i 
tida. 

Renate Nicolaysen med mangletre og rulle. 
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gar ordentlig for seg. 
Martin Waasj¢ Wiig ser til at skjeeringen av stokker 
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Stedsnavn pa Helle og i Sannidal 

Det er prisverdig at Berit Schulze i «Arven» nr. 

78 korrigerer yare lokalavisers feil bruk av navn og 
plassering av de respektive steder. Det er lokalhisto
risk sett a'l stor betydning at vi sa langt mulig for
s0ker a verne og opprettholde yare gamle stedsnavn. 
Yare lokalaviser og deres joumalister er i h0yeste 
grad medvirkende til at sa skjer. Det er slurv og dar
lig «handverk» nar man serverer eksempler som Berit 
viser til. 

Dette er det Per Lia som skriver i en henvendelse 
til «Arven». Han har ogsa et innlegg som han tidli
gere har sendt til Krager0 Blad Vest mar: 

Til redakt0r og journalister! 
Det er a beklage at vi som bor pa Helle og har 

interesse for lokalhistorien i vart samfunn, blir gitt 
feil informasjon hva stedsnavn angar. 

SANNIDAL 
I bigIalao t 94IJ III 1!a5 

_",.,,"_--c."F'l' •• 


Disse b0ker er afa kj0pt: 

B0ker til salgs! 


Denne bok, «5anni
daL i krigsarene 
1940 til 1945», er 
en av de b¢kene 
5annidaL Historie
Lag har tiL saLgs. 

«Sannidal i krigsarene 1940 til 1945», 

«Sangbok» utgitt av Sannidal Historielag, 

«Protokoll fra 1919», fortegnelse over de 
som hadde rasjoneringskort i Sannidal. 

«Gards- og stedsnavn i 
Vestmar». 

Sannidal Historielag har ogsa 
ti I salgs en video fra Moe
slektens stevne pa Sannidal 
Bygdetun 14. august 2005. 

B0kene og DVD kan kj0pes i 

Sannidal Landhandel 
vi Ove Bertelsen. 
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Denne gang gjeJder det en [iten artikkel, «Flere 
sandstrender i Skjrergarden» (KV 16/10-04), der bl. 
a. «M011ebrygga ved Skarbo» er en sandstrand med 
annen prioritet. Mulig vi her skulle tatt Ellegard 
isteden! ! 

Imldlertid er den gamle «M0I1ebrygga» borte for 
mange ar tilbake. Den la for0vrig pa eiendommen 
«Helle» og var tilh0rende gamle Helle bruk og er i 
dag privatomrade . Det er mange mennesker tilflyttet 
Helle i de senere ar, og vi b0r sa langt mulig gi dem 
riktige opplysninger. Denne gang er avisaJEllegard 
hel t pa «ville veier». 

Vi har for0vrig i dag bare ett kommunalt friom
rade pa fastlandet Helle, nemlig «Sandvika», med 
en mindre god badestrand med s01e og stein, be
liggende nrer Helle smabathavn. 

Sentralt pa Helle er «Helleskjrer-stranda» blitt 
en yndet badeplass, som oppstod etter at de gamle 
t0rkeskurene med bolverk, tilh0rende Helle bruk, 
ble fjemet i 1940-arene. Stedet er fortsatt privat, til
h0rende Helle Bruk A/S og har for0vrig hatt navnet 
«Helleskjrer» i mer enn 100 ar. 

Neste badeplass for sV0mmedyktige er <<Fisker
odden» ved Skarbobukta, ogsa privatomrade, tilh0
rende Skarbo gard. Videre 0stover, med sma bade
strender, er «Slerva» og «Heftet» beliggende pa 
Skarbolandet, men fortsatt er dette privatomrader og 
tilh0rende Skarbo gard. 

For0vrig kan vi nevne disse stedene: 
«Tangane», er bebyggelsen regnet fra Skarbo

bukta i vest til Hellesund i 0st, en kort strekning av 
Fossi ngveien. 

«Skarbolandet», er som nevnt bebyggelsen fra 
Hellesund til Skarbodalen, ogsa en del av Fos
slllgvelen . 

«Bukta», beliggende like vest for Skarbobukta, 
er i dag nedbygd med lager/opplagsplass. 

«Heibj7)>>, var til langt ut i 1960-arene 0vre del 
av Helle. Etter sammenslaingen av kommunene og 
utbyggingen av de tre boligfelter, er Heib0 bJitt det 
naturlige sentrum. 

Hilsen Per Lia. 

Gaver til «Arven» 
Siden sist harJfJlgende gaver kommet inn til bla

del. Hjertelig takk til aile! 
O.T , Sannidal 300. TS., do. 100. A. G . L. E., 

Krager0100. V. og 0. J., Helle 100. E .U., do. 100. 
? 300. LH., Neslandsvatn 100. LS., Balestrand 100. 
A. H., Kr.sand ISO. S. O. L, Sannidal 100. O.S., do. 
150. T.B ., Skat0y 100. A. S., Krager0 200. A. L. , 
Sverige 200. T K., Lunde 100. 
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Det er no' mange ar siden norske soldater hIe utkalt til militrertjeneste for a for
svare silt land. I dag er det mer snakk omfredshevarende militrerinnsats i andre 
land. Men i tidligere tider, som i Napoleonskrigene, var det harde karfor de som 
hIe innkalt. Vi gjengir her en artikkel som Hakon Finstad skrev som del av en 
serie i lokalavisene om «Kragerfjdistriktet i gamle hrev og dokumenter». 

Krager¢distriktet i gamle brev og dokumenter (4): 

<<Jeg ans~ger om frie
givelse for min s~n..» 


Av Hakon Finstad 
Ved «Flateranet» i august 1807 kom Danmarkl 

Norge i krig med England. Valt land matte da straks 
sette seg i best mulig forsvarsmessig stand. Hreren 
ble mobilisert, og mannskaper ble innkalt til orlogs
flaren. I valt distrikt matte de fleste gj(llre tjeneste i 
kystforsvaret, srerlig om bord pa kanonbatene i 
skjrergardsflotiljen. Mange familier b\e satt i en svrert 
vanskelig situasjon, nar mennene var borte i arevis. 
Koner og barn matte fors(llrge seg selv som best de 
kunne. Spesielt tyngende ble det for enkelte gards
bruk som mistet sin beste arbeidskraft. I tillegg matte 
b(llndene svare ekstra ytelser under krigen, f. eks. 
tvungne leveranser av korn og kj(lltt til de militrere 
styrker. Behovet for transport (Ilkte sterkt, og gardene 
matte til enhver tid stille hest og mannskap til dis
posisjon i skysstjenesten. 

Hvorfortvilet situasjonen av og til kunne bli, far 
vi et sterkt inntrykk av nar vi studerer de mange s(llk
nader som ble sendt om fritak for militreltjeneste. Vi 
far problemene nrer inn pa livet i det f(lligende bre
vet fra Knud Aslachsen Lien i Sannidal til amtmann 
L(Ilvenskiold i Bratsberg amt. Det er datert 3. februar 
1810: 

«/ F¢lge Pas af 1/ te Februar 1789, blev jeg 
afskedigetfra Hans Majesteets Tjeneste, formedelst 
tilf¢yet Skade ved et Kanonskud, der ber¢vede mig 
mit venstre Oye og beskadigede det h¢yre, samt 
bedeervede mine Arme saaledes, at jeg neesten intet 
Arbejde kanforrette. 

Jeg beboer og bruger 9 Skind i Gaarden Lien i 
Sannichedahls Preestegjeld, men min eneste SljJn 
Thor Knudsen 19 Aar gammel, som er den eneste 
jeg har til Hjelp i min Gaardsdrivt, har I1U i 2de Aar 
veeret i Hs. Msts Tjeneste ved Skjeerflottillien, og 

saaledes er alt hvad 
der henh¢rer til et 
hensigtsm ess igt 
Gaardsbrug blevet 
forsljJmt, og F¢lgen af 
denne Fors¢mmelse 
vil blive min og ¢v
rige Families Ode
leeggelse og Ruin. 

Paa Grund heraf, 
vover jeg underdanig 
at ans¢g e Deres 
HljJyvelbaarenhed om 
Friegivels e for be
meldte nlln SljJn 
saaledes at han afHs 
Majesteets Tjeneste 
maatte demitteres for 
Gveere mig til Hjelp i 
min Gaardsdrivt, 
hvorved j eg haaber at forebygge den ellers 
uundgaaelige N¢dveendighed at blive til Byrde for 
det Offentlige. » 

Underdanigst 
Knud Aslachsen 

Knud Liens s(llknad ble anbefalt pa det beste av 
sogneprest Drejer. Amtmann L(Ilvenskiold kunne ikke 
selv avgj(llre saken pa egen hand, men han oversendte 
s(llknaden med anbefaling til (Ilverstkommanderende 
for de norske sj(llstridskrefter, admiral Fisker. Svaret 
ble imidlertid negativt. Admiralen hadde ikke hjem
mel, ble det sagt, til a dimittere Thor Knudsen fra 
tjenesten . 

H vordan det gikk med gardsdriften pa Vestre Lien 
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Vakthavende matros i 
den dansklnorske ma
rine. 
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Vestre Lien er garden som Thor Knudsen Lien overtok i 1824. De bygningene som er pa dette bildet, er 
vaningshus bygd i 1856 og uthus i 1901. I dag er det Ruth og Tor Kare Lien som er pa garden. 

under siste del av krigen, vet vi ikke. If0lge bygde
boka for Sannidal d0de Knud Aslachsen i 1824, og 
s0nnen overtok eiendommen. 

Thor Knudsen Lien ble en kjent og aktet mann i 
Sannidal. Vi har bevart en nekrolog over ham fra 
«Vestmar» 13/9 1882. Der fortelles det at han ved 
siden av gardsdriften begynte a bygge skip. Han var 
en av de f0rste b0ndene i distriktet som drev 
skipsbyggeriet opp til a bli en forretning. Han skal i 
sin tid ha bygd ca. 20 st0rre og mindre fart0yer. 

Thor Knudsen Lien var ellers med i San nidal 
herredsstyre i en arrekke, valgt inn f0rste gang sa 
tidl ig som i 1837, formannskapsrepresentant fra 
1845-1848. 

Han var f0dt 27/91790 og var altsa n<Er inn pa 
92 ar da han d0de. I nekrologen ble han nevnt som 
den nest siste i Krager0-distriktet av veteranene fra 
Napoleonskrigen. 

Det heter videre: 
«Han blev 1808 udkommandert og blev ansat 

paa Kanonbaadflotillen, paa hvilken han forblev 
indtil Krigens Oph¢r i 1814. Blandt de Trcefninger, 
hvori han deltog, hcendte det engang, at den 
Kanonbaad, hvorpaa han var, skj¢d en fiendtlig 
Skonne rt iscenk 0 g fratog Eng lcenderne en A rendals
Skonnert, som disse havde kapret. Afden fiendtlige 
Skonnert bjergedes Fokken, og da Matrosemes Elcvi
pering var klein, lod Chefen sy 120 Benklceder af 

denne; denne Begivenhed hcendte, me dens han var 
stationeret ved lomfruland; han var forresten ogsaa 
med ved Trcefningen ved Hvaler¢erne ». 

Innbinding av «Arven» 
For de som tidligere har bundet inn Arven fra nr. 1 til nr. 63, 

er det blitt fern bind, og na kan det passe alage et bind ill. seks. 
Bind I er fra nr. 1 til nr. 21, til sammen 232 sider. 
Bind II er fra nr. 22 til nr. 33, til sammen 168 sider. 
Bind III er fra ill. 34 til nr. 43, til sammen 164 sider. 
Bind IV er fra nr. 44 til nr. 51, til sammen 128 si der. 
Bind V er fra nr. 52 til nr. 63 , til sammen 196 sider. 
Bind VI blir fra ill. 64 til nr. 76, til sa mmen 236 sider. 

De som har sam let egne blader og !,!nsker innbinding, kan 
henvende seg til Krager!'! Aksidenstrykkeri eller ringe Oddvar 
Tobiassen, tif. 35 99 21 20. Mangler du noen blader, kan ogsa 
de skaffes. 

«ARVEN» utgis av Sannidal Historielag 
www.sannidalhistorielag.no 

Redaksjonskomite: 
Ragnar Gr0nasen, tlf. 359922 16 
Ove Bertelsen tlf. 35 99 03 74 
Gunnar Aab0e tIf. 35 990990 
Oddvar Tobiassen tlf. 35 99 21 20 

Kasserer: Liv Gr0nasen tlf. 359922 16 
«Arven»s ban kgi rokon ton r.: 2655.60.82854 
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Skipsf~rer Stian 

Pedersen 

Stian Pedersen startet med a fortelle om sin 
oppvekst i Krager¢ og sin f¢rste tur til sj¢s, over 
Nordsj¢en til Cardiff i England. Derfra gikk turen 
med kull til Brasil. Her forteller han videre om Livet 
om bord i en seilskute. For afa seile som matros, 
tok han hyre pa «Real/o», en tysk bark. Etter flere 
turer mellom England og Brasil kom han i 1896 om 
bord i en engelsk bat som seille pa Amasonas-flo
den og reparerte telegrajkabelen der. H¢sten 1897 
tok Stian styrmannsskolen i Krager¢ og var en vin
ter pa issjauf¢r han i 1898 avtjente sin verneplikt i 
marinen, pa panserskipet «Harald Haarfagre ». 
Denne h¢sten reiste han ut som 2. styrmann pa 
bark «Bravo» av Krager¢. Etter noen turer i istra
fikk pa Nordsj¢en i stormfullt va:r reiste Stian Pe
dersen ut med «Cara» pa en tur som tok 28 mane
der. Han var da nygift. Etter noen raske seilaser med 
«Black Adder» som 1. styrmann og skipsf¢rer, var 
Stian Pedersen hjemme i Krager¢ og hadde no en 
sma jobber til han i 1908 reiste over tilAmerika igjen. 

Hans fOrfeiling er na kommet fram til 1. ver
denskrig, og hanforteller om sine opplevelser med 
ubater og uro blant mannskapene. Vi fortsetter her 
hans historie: 

Mitt levnedsl0p -DeI9. 

Mot slutten av 1. verdenskrig 
Vi kom under land utenfor Marstein i Iysningen 

med en liten bris av sydJig vind og flagget oppe for 
los, og vi la der i minst 2 timer f0r der endelig kom 
en los ombord, og da jeg spurte om der ikke var 
losvakt her, fikk jeg det svar at stasjonen var na 
ved Teie. Men hvorledes kunne jeg vite det som 
korn fra Amerika? 

I Bergen ble det bestemt av assuransen at skibet 
skulle slepes til Aarhus hvor lasten skulle losses, 
hvilket jo ble gjort, men det ble ogsa en lang tur. Vi 
matte jo pa den tiden slepe innenfor 3 mils grensen 
bade langs Norge, Sverige og Danmark, og det tok 
oss ] 4 dager, men det var jo ogsa darlig slepebat, 
men det var alJikevel en pen tur i mai maned. 

Vi kom omsider til Aarhus hvor vi losset lasten, 
og der kom ombord folk fra flere verksteder, og be
stemmelsen ble at reparasjon skulle utf0res i Moss. 
Slepebat ble arrangert, og vi kom til Moss Verft i 

Skipsf¢rer Stian Pedersen 

Til «Arven» har vi fatt lane en 
samling med manuskripter som 
skipsffjrer Stian Pedersen (1875
1953) nedtegnet om sitt liv til 
sjfjs. Han reiste ut som dekksgutt 
pa en seilskute, bark «Hebe», 1. 
mars 1891, og var til sjfjs til 1941 
da han mfjnstret av i New York, 
som skipper pa «Asket». Vi kom
mer til a bringe flere avsnitt fra 
hans beretning i bladet. De ffjrste 
stod i nr. 70, 71, 72, 73, 74, 75, 77 
og 78. 

juli maned 1917 hvor riggen ble istandsatt og 
ski bet dokket og ettersett. Der ble ogsa satt inn seks 
nye plater, som burde vrert innsatt under klassifise
ringen i november 1916 i Aalborg. 

Imidlel1id ble skibet liggende i Moss til varen 
1918 og ble da stuet med last av papir til Melbourne 
i Australia. Det var et svrel1 strey den gang a fa pro
vi ant og det n0dvendige utstyr til en sa lang tur, men 
det gikk jo etter en lang parlamentering med de for
skjeUige 0vrigheter. Verst var det med salt kj0tt som 
rarnet da vi korn ned i tropene, men jeg hadde en 
t0nne amerikansk kj0tt, og vi skulJe innom Cape 
Town for inspeksjon, og der fikk vi jo nytt kj0tt. 

Ved pasketider ble vi lastet i Oslo og slept til 
Marstenen utenfor Bergen, hvor vi ble liggende i en 
uthavn og vente pa god vind. Etter noen dagers tid 
kom vind, sydostlig med regndrive, og det var jo 
den fineste anledning vi kunne fa. Kom ut en etter
middag og satte aile seil, og det gikk strykende. 
Det var jo a komme ut av faresonen sa snart som 
mulig, og om natten var det bekm0rkt og regntykke. 
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Skuten gikk med 12-13 mil, og ingen Iys eller lan
terner matte vises. 

Jeg var pa dekket det meste av natten, og som 
jeg gikk pa poppen, sa plutselig fikk jeg se en m0rk 
ting som farte rett forbi akterstevnen . Den gjorde 
sikkert sine 20 mil, det sa ut til a vrere en jager. Jeg 
ble ganske kald. Vi kom godt og vel ut i Atlanteren 
og kom oss sydover i pent vrer. 

Lite tobakk var det a fa i Norge den gang, og det 
vi hadde, tok snart slutt. Kommet nedover begynte 
noen av folkene a bli syke, med mavesjau, oppkast 
og hodepine. Det ble en ren epiderni, og jeg fors0kte 
alle rad som jeg tenkte kunne hjelpe, men sa snart 
noen ble bra, sa ble andre syke, men bare av mann
skapet framme. Sa en morgen jeg gikk forover etter 
klokken atte og kom forbi ruffen, kjente jeg en rar 
lukt som kom derfra. Jeg gikk inn, og da fikkjeg se 
arsaken til sykdommen. Der satt nemlig to mann og 
karvet orebark. 

I Oslo kunne vi nemlig ikke fii all den kull vi 
trengte til byssen, men matte ta en del oreved til hjelp, 
og den var stu vet ned i fremre pig. Etter den dag var 
det ikke mer sykdom, for det ble slutt med a r0yke 
orebark, for fremre pig ble stengt sa ingen kunne 
komme der ned, og siden ble det kontrol nar noe ble 
tatt opp til byssen. 

Vi kom lykkelig til Cape Town, men folk kunne 
ikke skj0nne hva vi skulle gj0re der, men jeg hadde 
jo papirer fra den engelske konsul i Oslo a fremvise. 
Allikevel bIe jeg Jiggende der i to uker f0r jeg kunne 
komme av sted igjen, og jeg fikk da den proviant jeg 
trengte. 

Pra Cape Town til Melbourne gikk det fint. Kom
met til Melbourne var det mangel pa papir. Ingen 
avis var kommet ut de siste 14 dagene. Vi var ikke 
fort0yd langs kaien f0r de var ombord og apnet lu
kene og satte kranene i gang i land. Aile trykkeriene 
fikk sin rull med papir, sa den dagen kom der ut avi
ser i Melbourne. 

Skuten var blitt lekk pa veien, pa grunn av at ski
bet var for sti vt. Arsaken til det var at s j0kontrollen 
i Oslo tvang meg til a ta 100 tonn ballast mer i sku
ten enn jeg ville ha. Jeg hadde jo seilt med ski bet og 
med andre skib, sa jeg mente jeg hadde god rede pa 
hvor meget ballast jeg trengte, men det hjalp ikke. 
Jeg skulle ha 400 tonn, og jeg mente at 300 tonn var 
nok, men jeg matte b0ye meg. 

Jeg matte sa i dokk med skuten, og det viste seg 
at en del nagler var 10se. Concul Schruder var da i 
Melbourne, ogjeg kjente litt til hans familie hjemme 
i Norge, og han var jo representant for de fieste 
institusjoner i Norge og en god representant for 
norske interesser. 

Vi lastet igjen i Melbourne med ull og div. for 
Boston, USA. Vi seilte fra Melbourne i oktobrt 1918. 
Krigen var jo slutt da, men vi fikk ikke vite det f0r i 
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slutten av januar 1919 pa kysten av Brasil i syd-ost 
passaten hvor vi signaliserte med en engelsk dam
per. 

Vi kom til Boston i februar og losset lasten og 
tok inn en del ballast og slepte til Newport News og 
lastet kull for Rio de Janeiro. Vi var tre skib som 
seilte ut fra Newport News pa samme tid om morge
nen og kom inn til Rio de Janeiro aile tre pa samme 
dag. Et noksa merkelig treff. I Rio de Janeiro den 
gang la der 30 store norske seilskib. Vi la aile og 
ventet pa ordre fra den amerikanske shipping board 
som had de befraktning av de fieste norske skibo 
Flere av disse skib hadde ligget i Rio de Janeiro i 
lengre tid og trukket sine liggedagspenger, og det 
var store bel0p som ble utbetalt til hver dag. Bestem
melsen ble til sist at aile skib skulle avga til Buenos 
Aires i ballast, og liggedagene skulle 10pe til ballas
ten var ute der. 

Tilbake til Europa 
Jeg hadde pen reise til Buenos Aires, men fiere 

hadde lang reise. I Buenos Aires ble skuten sluttet 
med last til K0benhavn . Det var mange skib i Bu
enos Aires den gang, bade steam og seil, sa opphol
det ble noksa langt, men omsider ble vi na lastet og 
avseilte. 

Kommet nord over bestemte jeg meg til a ga nor
dom Skottland, da jeg enna ikke hadde fart nogen 
melding om at den engelske kanal var fri for miner, 
og vinden var 0stlig . Kommet sa langt som nord for 
Skouland, m0tte vi nordost med storm og snebyger. 
Det var i november maned 1919. Vi ble liggende der 
for storm med h0yt, oppr0rt hav. 

En natt som var srerlig grov, hadde jeg vrert pa 
dekk til klokken fire om morgenen. Jeg gikk da inn 
for a hvile meg, men sa f0r jeg gikk av til styrmann 
at han skulle sette en seising pa mannen som stod 
ved roret, for sikkerhet. Det var et h0yt hav, og jeg 
var redd for at det skulle brekke over poppen. Jeg 
var savidt kommet ned og slengt meg pa sofaen f0r 
der kom et bratt over, som tok med seg skylightet, 
rattet og kompasset. Roret var slatt i borde og skruen 
satt seg fast. Salongen og lugaren fyltes med vann. 
Jeg hadde trukket av meg st0vlene, ellers hadde jeg 
aile klrer pa. St0vlene kunne jeg ikke finne i m0rket, 
for lampen som hang i skylightet, var sloknet. Jeg 
fikk na reddet meg ut, jeg mer sv0mte enn gikk, men 
kom dog opp pa dekk. 

AIle mann kom pa dekk, og der fikk vi arbeide. 
Taljer ble satt pa rorpinnen til vi fikk 10s skruen. T0m
mermann hadde jeg ikke ombord den gang, sa det 
matte jeg selv vrere. Vi fikk fau i noen planker som 
vi hogg til, og fikk gjort en kile og SUITet pa isteden
for ratt. Kaldt var det, gjennomvare var vi, og t0rt a 
skifte pa var det heller ingen tid til f0r alt var i noen
lunde i orden igjen, sa godt som det lot seg gj0re 
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under disse omstendigheter. Etter ca. tre timers tid 
var vi sa langt kommet at jeg kunne tenke pa a 
komme ned og fa t0rt pa. Stuerten hadde nemlig t0r
ket noe t0Y i byssen. Vi var jo aIle mer eIler mindre 
vate, sa jeg bad stuerten skjenke aIle mann en god 
dram. Det var jo kaldt, og en dram i sadant 0yeblikk 
mener jeg gj0r godt. 

Vannet var kommet ut av salongen og lugaren, 
og jeg gikk ned for askifte og fa et krus med varm 
kaffe. Da jeg skulIe skifte og ta av meg str0mpene, 
var de gjennomsauset av blod, og jeg hadde ikke 
kjent det f0r jeg trakk str0mpene av, men da fikk jeg 
kjenne det. Jeg hadde nemlig vrert nede i salongen 
flere ganger for a se hvorledes det gikk med a fa ut 
vannet og gikk bare pa str0mpene, og selvf01geJig 
hadde jeg da satt flere glassbiter i f0ttene. De val' 
komrnet fra skylightet. Jeg hadde et frelt arbeide med 
a fa ut glassbitene, og matte ha stuerten til hjelp og 
instrumenter fra medisinskapet. Da jeg na hadde fart 
ut det jeg trodde var del', sm0rte jeg fotbladene inn 
med jod og bandasje og gikk med kalosjer i lengre 
tid, og det gikk bra allikevel. 

Det ble na holdt skibsrad, og bestemrnelsen ble 
at vi skuIle fors0ke a komrne til Norge, men mot
vind, storm og darlige styregreier gjorde at en mann 
matte sitte med lanteme og lyse i kompasset om nat

ten. Vi stilte opp reservekompasset i en kasse. Storm 
og motvind fortsatte, og vi bestemte da a styre for 
Belfast og fa et nytt ratt og natthus. Vi snudde rundt, 
og etter 24 timers forl0P var vi i Belfast havn. 

Etter at vi snudde rundt, gikk det fykende, men 
for ikke a komme i Ie av St. Kilda, fikk vi vind 
noksa meget inn om babord, og der var snestorrn 
og ikke langt man kunne se, og jeg fikk et skimt 
av 0ya, og den var ikke langt vekk. Glad var jeg da 
vi passerte den. Radde vi gatt pa den 0ya, hadde in
gen blitt berget. 

I Belfast ble vi Jiggende i to uker f0r vi fikk alt i 
orden igjen og fortsatte sa reisen. Men denne gang 
lensetjeg da det blaste en frisk nordvest vind. Vi var 
heldig gjennom Kanalen og Nordsj0en og kom oss 
ut i Kattegat, men fikk sa motvind, snudde sa rundt 
og styrte for Oslofjorden. 

Forts. 

Mitt levnedshJp 
av skipsffSrer Stian Pedersen 

er ogsa samlet i et hefte som er til salgs 
hos Arvid Jensen, tlf. 35 98 1953, eller i 
Krager¢ Aksidenstrykkeri. 

Bilde fra ca. 1925, taft ved Sunde bru i Gjerstad. Karene iforgrunnen er arbeidere 
ved anlegget, og han som star som nr. tre fra venstre, er Abraham H¢gstli, og nr. fem er lens H¢gstli. 
Bden har registreringsnr. C- 20300. Er det noen som har opplysninger til dette bildet? Vi har fatt lane 
det av Ingrid Haugholt. 
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Krokheia - geografi og historie (9) 

Fra «lol i Telemark» 1991: 

Minne Ira ei nedlagd 

hei-grend i Sannidal 


Av Trygve Fosstveit 

Tre-fire dagars slattearbeid og tre kveldsstunder 
i ei nedlagd hei-grend ligg klart i minnet. Grenda 
Hig pa Sannidals side av bygdegrensa, men mer den 
ytste delen av Kroken. Her hadde det visst tidlegare 
yore tre smabruk med namnet H0ymyra, men lik
som fleire andre heimar i dette heiomradet var dei 
fraflytte for mange ar sidan. 

Det var Jensine og Per Sagmoen i Kroken som 
eigde det gamle smabruket som mine minne er knytt 
til. Som 14-aring var eg der oppe sam an med Per 
Sagmoen og den trufaste arbeidskaren Per Lauv
asdalen. Sa snart slattonna var unnagjort beirne pa 
Sag moen, stod det same arbeidet for tur oppe pa 
H0ymyra. Det aret eg var med der oppe, var den 
tredje sommaren eg var hjuring hos Jensine og Per. 
I dei to f0rste somrane hadde eg nok hatt lyst til a 
f01gje med karane pa slattearbeid oppe i heia, men 
eg matte vere heime a ta meg av gjetinga. Det var 
mitt arbeid. 

Men na, mot slutten av juli 1933, skulle eg fa 
vere med. Dei to Per-ane, Brona og eg drog av stad 
grytidleg ein morgon, og to-tre kilometer kunne me 
f01gje bygdevegen ut Kroken. Men sa matte firehjuls
vogna spennast ifra, og vidare matte me ta oss fram 
til fots pa ein kroglute heiveg. 

Eg ser dei enno for meg: Per sj0lv, stuttvaksen 
og kraftig og med ein grovt tilskoren stay i handa, 
og den skarpskorne og senesterke Per Lauvasdalen 
som f01gde i tau mane til Brona. 

Me var framme pa H0ymyra tidJeg pa f0re
middagen, og pa det nedlagde smabruket stod enno 
ei gammal t0mmerstue og ei skeiv og forfallen 10e. 
Karane hadde slamaskin og tremeislede med h0Y
karm staande her oppe, nyslipa ljaar hadde me med 
oss, men her var fleire orv og river og dessutan 
hesjetrad og staur. 

Det var straIande sommarver, og sa snart me 
badde fatt i oss litt mat, tok me til med arbeidet. Per 
Lauvasdalen sette i gang med Brona og slamaski-
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nen, Per sj01v svinga orvet og eg bruka riva. I det 
gode veret kunne det meste av h0yet Iiggje til t0rk 
pa bakken,men utpa ettermiddagen den f0rste da
gen sette me 0PP ei lita hesje pa eit jordstykke der 
graset var tjUkt og frodig. 

Det var verkeleg fin eng her oppe pa H0ymyra, 
for om vintrane blei det gjerne k0yrt opp litt kunst
gj0dsel som blei spreidd ut pa dei sma jordlappane 
om varen. Da me sette opp hesja, laga Per sj01v hoi 
for hesjestaurane med eit jarnspett som var uvanleg 
tjukt. Han fortalde at dette spettet hadde ti Ih0yrt den 
siste oppsitjaren pa H0ymyra, ein som heite Halvor 
Kabbestul. Seinare har eg forstatt at nar etternamnet 
enda pa stul, sa kunne ikkje Halvor vere fra Sanni
dal eller Kroken, for ordet stul eller stule finst ikkje 
i det ornradet. Der heiter det st¢yl eller st¢l. 

Na bar Per Naas fortalt meg at Halvor var komen 
fra Kabbestul i 0vre Kjosen, fra heiane over mot 
Lunde, og vidare har han gjort meg merksam pa at 
dette er det fortalt om i Sannidalsboka. Der Stilr det 
at Halvor Halvorsson Kabbestul (1829-1920) var 
gift med Margit Olsdotter (1834-1911). De hadde 
fern born, sa i den tida var det nok trongt i den vesle 
stua. 

I Sannidalsboka er det ogsa fortalt at dei kunne 
f0 to kyr og nokre sauer pa kvar av H0ymyr-plass
ane. Like ved desse plassane er det eit fIatt berg 
som heiter Treskarasen, sa det har nok blitt bade 
dyrka og treska kom her oppe pa H0ymyra. 

Pa ein av plassane budde Tor A.sulvsson H0Y
dalen fra 0vre Vefall, og han var gift med Anniken 
Persdotter fdl Dalane ved Vaje, og det er fortalt at 
dei to fekk smabruket i bryllupsgave. Dei hadde to 
d0trer, Anne Karine og Torine, og den siste av 
desse kom til 0vre Vefall og blei gift med Per 
Kristoffersson H0ydalen. Dei har ei stor slekt etter 
seg, og dei er besteforeldre til den naverande redak
t0r av «101 i Telemark». 

Men sa attende til sommaren 1933. Me tre 
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H¢ymyra har i mange ar wert et turmal for folk i San nidal. Her er det noen 
fra Mo-kretsen sam er pa tur i 1947148. Fra venstre: Arne Linkjenn, Oddvar 
Tobiassen, Helen Nilsen, Solveig Nilsen og Arnold Linkjenn. 

ha litt mjukt og nytt h¢y a Jiggje i. 
Resten av h¢yet k¢yrde me etter kvart 
inn i l¢a . 

Fram mot kvelden sette me ein god 
del av h¢yet i sater, og etter kvelds
mat fortalde Per sj0lv om den gamle 
grenda her oppe i heia, om dei tre 
plassane H¢ymyra og fIeire heimar 
som aile var nedJagde. Eg minnest 
namna Jambakkmyra, Fjellmyr, 
Kvennmyr og Hovst¢l. Dessutan 
fortalde han om ein heim som lag ein 
god dellenger aust i dette heiomradet, 
Seteren, og der meiner eg at det budde 
folk enna i 1933. 

Eg har ikkje yore der oppe i heia i 
dei snart 60 ara som seinare har gatt, 
men av det eg har lese i Vestmar, for
star eg at det i denne gamle grenda er 
bygd ei sporthytte som er popul<er for 

sHittekarane gay oss lang arbeidsdag, og da me seint 
pa kvelden fekk oss kveldsmat, fortalde dei to Per
ane om ei myr ikkje langt borte der det visse somrar 
kunne vere bra med molter. Dit ville eg, og eg fann 
myra. Der var rikeleg med moltegras, men denne 
sommaren var det visst ikkje ei einaste molte. Da eg 
kom attende til HjZiymyra, hadde dei to karane lagt 
seg, men Brona gjekk og godgjorde seg av graset 
ute pa det tilgrodde tunet. 

Eg soy fast heile natta innom dei gamle t0mmer
veggane, men om morgonen vakna eg av at Per 
Lauvasdalen stod i d¢ropninga og fortalde at Brona 
var borte. Per-ane blei straks einige om at det var 
myggplaga som var blitt sa brysam at hesten hadde 
valt a kome seg ned til bygda. Per Lauvasdalen gay 
seg ikkje eingong tid til a vente pa morgonkaffien, 
men tok i veg for a finne Brona. Per sj¢lv og eg fekk 
oss mat og gjekk dernest i gang med slattearbeidet. 
Ogsa eg fekk meg Ija og orv, og det beit reint utruleg 
godt i det doggvate graset. Men me hadde ikkje ar
beidd lange stunda f¢r me h¢yrde Iyden av hestesko 
som slo mot stein borte i heivegen. Per Lauvasdalen 
hadde funne Brona. Ho hadde pr¢vd a ta seg fram 
over ei blautmyr der vintervegen brukte a vere, men 
myra var for blaut, og den tunge hesten hadde streva 
seg fram til ein liten bergknaus. Der stod den stak
kars Brona og knegga mot Per Lauvasdalen da han 
kom fram til myrkanten. Det var liksom eit rop om 
hjelp. Per fann ein stad der han meinte at det var 
mogleg for Brona a komme seg i land, og det gjekk 
heldigvis bra. Dernest gjekk turen attende til H¢y
myra. 

Arbeidet gjekk vidare i godveret, og litt utpa 
ettermiddagen var noko av h¢yet sa t¢rt at me 
kunne ta det i hus. Det f¢rste lasset i h¢ykarmen pa 
tremeisleden blei k¢yrt fram i tunet, og der blei det 
lempa inn i den gam Ie stua. Det var Per sj01v som 
ville ha det slik, for han meinte at det var sa godt a 

turgaarar i Krager¢distriktet. 
Dessverre har eg visst alltid yore plagsom til a 

grave og sp¢rje, og slik var eg vel ogsa som 14
aring. Og eg fekk Per Sagmoen til a fortelje, men 
noko har eg nok gl¢ymt og noko er kanskje blitt 
ornforma i minnet i den lange tida som seinare har 
gatt. Men noko minnest eg sapass klart at eg vagar 
meg til a setje det ned pa papiret. 

Per hadde h¢yrt, sa han, at det ein gong var to 
br¢r oppe i Tinn som skulle delast om arven etter 
foreldra. Den eine fekk garden og rettane til fjeU
beitet og fisket, og den andre fekk mellom anna 
overta ein del dyregra ver innover fjell vidda. Denne 
retten seide han og tok ut pa vandring, truleg som 
handelsmann. Det var mange tinnd¢lar som var rundt 
i bygdene i Telemark og seide smedvarer - s<erleg 
Ijaar og knivblad. Denne karen kom seg vel omsider 
nedover til Krager¢ som i eldre tider var ein livleg 
sj¢fartsby. Mange ungdomar fra bygdene i Telemark 
kom dit for a s¢kje arbeid. Kanskje var denne tinn
d¢len ute i eit slikt <erend, men fjellguten greidde 
kanskje ikkje a til passe seg livet i sj¢fartsbyen . Der
for drog han litt inn i landet for a finne seg ein stad 
der han lettare kunne finne seg til rette. Kanskje var 
det han som bygde den gamle stua som me budde i 
der opp pa H¢ymyra. 

Per fortalde ogsa at den f¢rste som bygde seg ein 
heim ute pa H¢nnesmyra, lengst ute i Kroken, var 
ein dei kalla Ringeriken. Dette narnnet fortel kan
skje Iitt om kvar denne karen var komen ifra. Det 
skulle vere interessant a vite om det er nokon fra 
dette distriktet som har fIeire og sikre opplysningar 
om busetjinga i desse utkantomrada i Kroken og San
nidal. 

Det er Kare Enggrav sam har kommet med denne 
artikkelen til «A rven». 

(Se ellers «Arven» nr. 43: «Litt am byggeskikk i 
Drangedal og Sannidal» av Trygve Fosstveit.) 
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Sannidal 

for 75 ar siden 

Vi bringer her noen sma utsnitt fra det som 
ble skrevet i «Vestmar» fra Sannidal for 75 
ar siden: 

I 193] var det kommunevalg i Sannidal, og vi tar 
her med de 10 forste pa de fire listene som var pa 
valg : 

, 
De Uavhengige Velgere: 

1. Gardbruker Eilert Farsjo, FarsjO. 
2. Kjobmann Th. Johnsen, Kjolebrond. 
3. Gardbruker Jens R. Farsjo, FarsjO. 
4. Gardbruker Knut Vaasjo, Vaasjo. 
5. Gardbruker Finbo Hurnlestad, Humlestad. 
6. Gardbruker Knut Ekehaug, Ekehaug. 
7. Sliperimester Oskar Fostvedt, Kammerfoss. 
8. Gardbruker Erling Morland, Morland. 
9. Gardbruker Ole Tveitereid, Tveitereid. 

10. Gardbruker Tellef Vastol, Vasto\. 

Arbeiderdemokratene: 
1. Fabrikarb. Alf H. Larsen, Ekelund. 
2. Veivokter Anund Sondbo, Mo. 
3. Kjobmann Gunnar Kristiansen, Kiil. 
4 . Kjobmann Jacob Dobbedal, Holtane. 
5. Arbeider Nils Sigemes, Kj0lebrond. 
6. Arbeider Jakob Sondbo, Kiil. 
7. Fabrikkarb. Abraham Johnsen, Kammerfoss . 
8. Fabrikkarb. Ole Lonnerod, Vadfoss. 
9. Arbeider Thor Larsen, Sordalen, Litangen. 

10. Arbeider Peder J . Norli, Helle. 

Venstre: 
1. Lrerer Jens Barland, Kj0lebrond. 
2. Gardbruker Johan Brekka, Brekka. 
3. Gardsarbeider Ole T. Braaten, Kurdol. 
4. Gardbruker Abraham Auraaen, Auraaen. 
5. Maskinist VeJlek Odden, Dalsfoss . 
6. Floter Jorgen Holte, Kiil. 
7. Postforer Jorgen Haukoy, Lauvheim. 
8. Herredskasserer Sverre Aspeflaten, Aspeflaten. 
9. Gardbruker Jakob Eikenes, Eikenes. 

10. Bestyrer Ole Eikelaod, Ronningen . 

Arbeidernes fellesliste: 
1. Fabrikarbeider Gustav Jensen, Vafoss. 
2. 	 Jernbanekontorist Gudmund Haugen, 

Sannidal st. 
3. Reparator Jacob Sandland, Vadfoss. 
4. Sagbruksformann John Heibo, Helle. 
5. Fabrikarbeider Andreas Larsen, Vafoss. 
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6. 	 Fabrikkarbeider Knut Jensen Sagatun, 

Kjolebrond. 


7. 	Snekker Aslak Bakken, Kiil. 
8. 	 Fabrikkarbeider Hemik Londalen, Londalen. 
9. 	 Skiftformann Ole Pedersen, Kammerfoss. 

10. 	 Lrerer Hakon Mindrebo, Kiil. 
(Sannidal valgstyre, 1. oktober 1931) 

Gjerpen smabruksskule 
byrjar nytt kurs 5. oktober. Millom elevane, som er 
teke upp til kurset, er Otto R. Bolin, SkatOY, Halvor 
Lindheim, Skaroy, Klaus Lonne, Sannidal og Jacob 
Menstad, San nidal. (3. oktober) 

Dng mesterskapsskytter 
Ragnar Aaboe er bare 18 ar, men har allerede en 

stralende rekke av seire ved de forskjellige skytter
stevner. Han var bare 16 ar da han i 1929 vant Ha
gens pokal og gullmedalje pa Honefoss. Siden har 
han folgende trofeer: 3 pokaler pa landsskytterstevnet 
i Trondheim 1930, 2 aksjer i N. M. Nielsen & Sons 
pokal og 2 i Sannidal Skytterlags pokal, godseier 
Lowenskiolds pokal og 2 damenes pokal. 

Det er i alt 8 gullmedaljer og 4 solvmedaljer foru
ten en masse premier forovrig. 

I host fait 2 elgokser for hans kuler. 
(19. oktober) 

Sannidal Kr. ungdomsforening 
har mote i Kammerfoss bedehus lordag 24de kl 8. 

Lrereme Sku\lemd og Tveten taler. 


Farsj0 bedehus 

i morgen kveld (lordag) kl. 7.30 viserT. Bergane Iys

bilder og holder foredrag fra sin Palestinaferd. Entre 

25 og 50 ore. 


Harald H0iesen 
Konditori og Wienerbakeri 


F0rsteklasses kafe 

Torvet - Telefon 358 


(Annonser 24. oktober) 

Kiils bedehus feirer i morgen 40 ars jubih~um 
idet huset var Ferdig og bJev innviet sondag 25. ok
tober 1891. Fri tomt til huset blev skjenket av fm 
Asborg Menstad, og folgende var da med i misjons
styret: Ole Stoen, Eilert Farsjo, Svenung Johnsen, 
Th. Moe, Knut Tveit, Gunstein Tallaksen og Ole 
Dobbedal. Det nuvrerende styre er Gunnar Kristian
sen (formann), Jakob Sondbo, Kristoffer Thorsdal, 
Gustav Kristiansen og Sigvald Pedersen. 

Da flere av de som var med i styret forste gang, 
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Konfirmanter i Sannidal 4. oktober 1931. Det var 22 jenter og 28 gutter som sto til konfirmasjon dette a ret. De ble 
konfirmert av sogneprest T A. Tande. Det var hans f¢rste konfirmantkuU i Sannidal. Vi ser i ifJrste rekke ira venstre: 1 Marit Tomine Auren, 
2 Karen Ashild Hegland, 3 Anna Vasj¢, 4 Rakel Braten, 5 Helga L¢nner¢d, 6 Helene Farsj¢, 7 Ingrid L¢vas, 8 T A. Tande, 9 Ingrid Boman, 
10 lohanne Breivik, 11 Mary Helene Nyhus, 12 Martha Andora Kristiansen, 13 Maren Kirstine Tveitereid, 14 Anne Tomine SoW og 15 Margot 
Stensland. I annen rekke ira venstre: 16 Knut Solbakken?, 17 Ivar lul Knutsen Sagatun, 18 Fritz Akre, 19 Nils Andreas Nilsen Fossen, 
20 Ingvald Karlberg, 21 Bergljot Tangen, 22 A rna Olinda Olsen, 23 Signe Breivang, 24 Gjertrud FjeUhaug, 25 Lena Kristensen, 26 lohanne 
Lovise Sandland, 27 Ruth Nordlie, 28 Hildur Marie H¢gmoe, 45 Olaf Tangen, 48 Bernhard Andreas Ansteinsbraten og 50 Peder S¢rdalen. 
I tredje rekke ira venstre: 29 l¢rgen Hermansen, 30 Fredrik Thorbj¢rn l ¢rgensen Mostad, 31 Hans Martin Gr¢nstad L¢nne, 32 Arne Syvert 
Bj¢rnsvik, 33 Erling Wasj¢, 34 Kare Hegna?, 35 Alfred Granvik?, 36 Ingvald Hull¢en, 37 Olaf Olsen Dalane, 37B Kristen Skarvang, 38 
Kristoffer Einertsen, 39 Harald Strand , 40 Einar Valter Efraimsen, 41 Aslak Eikehaug, 42 Tomas Konrad Dalen, 43 Harald Nikolai 

» Halvorsen R¢nning, 44 Ellef Mostad, 46 Ivar Antony Johansen Breivang, 47 Olaf Solheim Enggrav og 49 Gunnar Knutsen Tangene. Det er 
~ mange som har sett pa bildet og hjulpet oss med navn, men vi er ikke sikre pa aUe. Har noen sikre navn a komme med, er detfint. Bildet har 
mZ vi 
~

lant av Kari Nyland. 
~ 



ennu lever, og flere dyktige talere kommer, vii det 
sikkert bli en hyggelig fest i morgen. 

(24. oktober) 

Kommunevalget i Sannidal 
i gar har hatt som resultat at De uavhengige har fatt 
7 representanter, Arbeidernes fellesliste 7, Venstre 3 
og Arbeiderdemokratene 3. Fremm0tet var elendig, 
idet der bare ble avgitt 658 stemmer eller 48 % av 
de stemmeberettigede. 

Valgt blev: 
De uavhengige: 

Eilert Farsj0, K. Vaasj0, KnutEkehaug, T. Vast01, 
O. Tveitreid, Th. lohnsen og Erling M0rland. 

Arbeidernes fellesliste: 
Gudm. Haugen, Hakon Mindreb0, lac. Sandland, 

Andreas Larsen, Peder Bratland , lohn Heib0 og Ole 
Pedersen. 

Venstre: 
lakob Eikenes, lob. Brekka og Lars Grimsrud . 

Arbeiderdemokratene: 
Alf H. Larsen, Abraham lohnsen og Nils Siger

nes. 
(28.oktober) 

Sannidal 
(Mel.: Blandt aile lande i 0st og vest) 

Av aile bygder i Norges land 

med Sannidal ingen males kan. 

Safin ogfager !ned eng og aker 

og skog og strand. 


Og midt i dalen en kirke star 

som snart har statt i to hundre ar; 

og tarnets klokker; de ringer; lokker 

fra ar til ar. 


En bedre arv kan vel ingen gi 

enn den vare fedre gav dengang de 

oss bygden skjenket og vi blev lenket 

til skog og sti. 


I Sannidal har min vugge statt, 

der sang jeg ogsa minj'¢rste slatt. 

Den har mig skjermer og om meg vernet 

i ondt og godt. 


Deifor til din pris kjrere Sannidal 

idag denne sangen jeg synge skal. 


ARVEN 

Om alt det kjrere, som jeg fikk lrere 
a holde avo 

Derfor til Sannidal star min hu 
skj¢nt jeg er langt borte fra deg nu. 
Med hus og hytte, jeg vil ei bytte 
I myldrende by. 

Marie Pedersen. 
(22. oktober ) 

Kj01ebnmd avholdslag 

hadde l0rdag 7. 11. stelt til fest og innbudt arets kon

firmanter. 


Festtalen blev holdt av sogneprest Tande. Han 
talte blandt annet om at den moderne spesialisering 
av arbeidet i store fabrikker var en fare for det en
kelte menneske. Arbeidets ensidighet gjorde at det 
personlige blev bOlte. Det ideelle var den allsidige 
utvikling. 

For konfirmantene var der dekket bordo Og laget 
hadde den glede at distriktets samtlige konfirmanter 
var m0tt frem,og aile skrev sig inn i laget. 

Til slutt blev der enstemmig vedtatt a, sende en 
resolusjon til Krager0 bystyre med anmodning om a 
nekte aIle skjenkerettigbeter i 1932. Der blev i denne 
gjort oppmerksom pa at bevilgning av sadanne ogsa 
er uheldige for byens opland. 

(9. november) 

Opsigelser ved Hellesund kassefabrik 
Ved HeIlesund kassefabrik er fleste av arbeiderne 

opsagt med 14 dagers varsel. Lagrene er overfylte, 
sa de ma bringes ned f0r der kan bli full drift igjen. 
Forhapentlig vii en del kunne Hi begynne igjen utpa 
vinteren, hvad der dog ikke kan sies noe om ennu, sa 
usikre som tidene er. 

( 7. desember) 

Solumfoss og Tveitereidfoss 
Utbygni ngsfristen forlenget. 
I statsrad fredag fikk Norsk elektrokjemisk 

Aktieselskap forlenget fristen for utbygning av 
Solumfossen og Tveitereidfossen i Krager0-vassdra
get med 5 ar. 

(15, desember) 

Angaende bildet 
fra bygginga av Vadfossbrua i 1925, pa side 
9 i «Arven» nr. 78, har vi fatt to navn til. 
Nr. 3 fra venstre er Mads Braten og nr. 6 
er Jens Langmo. Det var Kristiane Tveiter
eid som hadde disse opplysningene. 
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Dalsfoss kraftstasjon 100 ar 

I forbindelse med kraftstasjonens 100 arsjubileum vii det trolig, historisk sett, vrere av interesse a 

kjenne til de moderniseringsarbeider som ble utf0rt fra 1954 og senere i 1958. Jeg har forel0pig ikke 
funnet at dette fra Rindegruppens side er blitt offisielt kjent. 

I min 30-arige ansettelse som byggeleder i Rindegruppen fra 1958 har jeg f01geJig vrert delaktig i de 
mange store og mindre prosjekter, som dynamiske industriherre Sigurd Rinde hadde i gang til sin d0d i 
1972. 

Min f0rste jobb i Gruppen var for0vrig nyinstallasjon av aggregat I og II i Dalsfoss kraftstasjon, og i 
1954 hadde vart byggefirma fatt i oppdrag a foreta ombygging og modernisering av h0yspentanlegget. I 
tillegg til dette hadde to pensjonister i 1993, Bakke og jeg, av byggherre fatt i oppdrag a f01ge opp Kruse 
Smiths jobb med installasjon av den nye luken i Dalsfossdammen. 

Forhapentlig viI disse relativt korte, men dokumentariske beretninger vrere kompletterende til 
N.E.A. s jubileumsbok i 1956 og historisk sett av interesse, spesieJt for en eventuell vemeverdig kraft
stasjon. Helle, oktober 2006 Per Lia. 

~ h 

DALSFOSS KRAFTANLEGG m.m. 

I forbindelse med NEA' s 50 -arsjubileum i 1956 gruppen . Her er f01geli g ogsa skrevet om Dalsfoss 

har journalist Sigvart Strandsted pa oppdrag skre Kraftstasjon. Strandsted skriver som avslutning i den 
vet om selskapets 50 arige historie, sen ere Rinde- anledning, sitat: 

«Norsk Elektrokemisk Aktieselskab's 50-arige 
historie er elektrisitetens historie for Krager(; og 
de omliggende konununer, men selskapet og dets 
virke er ogsa et lite kapittel av industrialismens his
torie i vart land. De menn som den gang sa frem-

Den ny e karbidfabrikkell - 1909. Det var det tysk e 
Brandellburgerische Carbid - und Elektrizitiits Werke 
G.m.b.H. i Berlin, som ville etablere seg i Norge, hvor mall 
mente det var rike/ig og billig kraft. Deres /lye norske sel

synt gikk i gang pa nye og ukjente omrader og 
fikk byen og distriktet med i den oppblomstrende 
utvikling fra hundrearsskif'tet, fortjener at deres 
virke sikres et varig minne gjennom denne histo
riske fremstilling.» 

skap fikk llaVllet Norsk Elektrokemisk Aktieselskab, kOllsti
tzurt i Kristiallia 7. mai 1906. 
Fotolbrevkort IItgift av M~llers Bog- & Papirhalldel i Kra
ger~. 

.. 
• ".":1 .,. 

De respektive selskaper innen Rindegruppen har 
senere utgitt sine jubileumsskrifter, men for Dals
foss kraftstasjon er det i disse skrifter etter 1954 in
tet av betydning a finne vedr0rende de foretatte 
modemiseringsarbeider m. v. Historisk sett b0r det 
vrere av interesse abli kjent med dens videre utvik
ling. 

1954 - Dalsfos Kraftstasjon 
Ombygging og modernisering av 
htiyspentavdelingen. 
Det var det kjente tyske elektrofirma A. E. G. 

(Allgemeine Elektrizitats-Gesellschaft) som i 1908 
hadde ]evert og montert de tre generatorene og tro-
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Dalsfosdammen under byggillg - trolig foto fra 1902. Det var AIS Krager" 
Fossekompagni med fi"tllingsinspekt"r Bohdahl som ledet og gjennom
f"rte damarbeidet med to svenskf"dte grilsteinsmurere som baser. Disse 
var Johan Olsen og Johan August Nilsen, som begge var bosatt pil Dal 
gilrd. Foto fra N.E.A.s jubileumsbok 1906-1956. 

Jig ogsa det tilh0rende h0yspentanlegget. Turbinene 
var ogsa tyske, levert av J. M. Voith i Heidelberg. 

Det var tyske arkitekter som tegnet kraftstasjons
bygningen med det srerpregede bindingsverksystem. 
Murmester Lynneberg, Kristiania, fikk i oppdrag a 
utf0re alle mur- og pussearbeider, etter foretatt an
budsinnbydelse. 

Den planlagte ombygging i 1954 endret den srer
pregete fasade totalt, mot undervannsiden. lmidIer
tid fikk den nye fasade for 2. etg. spekket murstein, 
mens fasadens 1. etg. ble pusset. Det primrere for 
industriell virksomhet er imidlertid ikke de ekste
ri0rmessige forhold, men for 
dir. Rinde var det av betyd
ning at ogsa industribygg 
kunne vrere det han kalte 
«pene». Vafos B rug er et 
godt eksempel pa dette. 

Normalt har man i 
Krager0vassdraget den min
ste vannf0ring i vinterhalv
aret og en total driftsstans vii 
f01gelig skje pa det tid spunk
tet. 

Planlagte bygnings
arbeider og de forberedende 
arbeider var i gang i januar 
1954. Det var elektrofirma 
EGA som hadde fau i opp
drag a levere det nye 
h0yspentanJegget, og deres 
prosjekteringsarbeider var i 
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gang h0sten 1953. Byggherren, 
N.E.A., var da teknisk sett represen
tert ved Vafos Brugs driftsingeni0r 
Arne Knudsen, som d0de i januar 
1954. Bygningsteknisk konsulent 
var siv.ing. Birger Haaheim. 

For a bedre fremkommeligheten 
og kapasiteten i forbindelse med 
dette arbeidet hadde «hengebrua» i 
1953 ffm utvidet kj0rebredde og 0kt 
kapasitet til maks last pa 2.500 kg. 
Det var for0vrig siv.ing. og 
fl0tningsdirekt0r Birger Haaheim, 
som var hengebruas konstrukt0r 
ogsa denne gang, som ved etab1erin
gen i 1942-43. 

Maskinmester John Dr0i
voldsmo var den f0rste ansatte tek
niske leder ved Dalsfos kraftstasjon, 
frajuni 1908 til sin d0d ijuli 1953. 

SiviJingeni0r Hans K. Bakke ble 
i april 1954 ansatt som driftsinge
ni¢r, med bopel Dalsfos . Han var i 
tillegg teknisk leder for samtlige av 

Rindegruppens kraftanlegg. 
Det nye h¢yspentanlegget viste seg etter hvert a 

kreve relativt store ombygningsarbeider, og den ka
rakteristiske fasade av kraftstasjonen mot 0st, be
staende av et sakalt tilbygg i bindingsverk med tarn, 
ble nrermest totalt endret. Alt dette ble fjernet ned til 
bjelkelag i davrerende underetasje. Det nye h0yspent
anlegget ble oppf¢rt i to etasjeh0yder, og tilbyggets 
takflate gikk opp i h¢yde med eksisterende bygg og 
takflate. 

Det var murmester Per Nielsen, Krager0, som ut
f0rte aile mur- pg pussearbeider. 

Oversiktsfoto -1908 - av Dalsfos Kraftstasjon med inntaksbassenget og t~mmerrenlla. 

Til venstre for stasjonen sees store mengder med utsprengte steinmasser, i dag 
skogbevokst. Lukehuset pil inntaksbassenget er ikke bygget. 

Fotolbrevkort utgitt av M(Jllers Bog- & Papirhandel i Krager(J. 
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Kraftstasjonensfasade (jst, etter moderniseringen av hfJyspent
interifjr fra maskinsaLen - foto omkring 1910. 

anLegget i 1954. 
Foto fra N.E.A.sjubiLeumsbok 1906-1956. 

Foto fra N.E.A.s jubiLeumsbok 1906-1956. 

Det nye tilbygg ble oppf0rt i teglsten, (spekket) 1954 - Total ombygging av 
som bygget for0vrig, med etasjeskiller (gulv) utf0rt «Dalsfoss vestre» med tilbygg
i armert betong. Det gamle vaktrom bIe fortsatt lig

Det var behov for maskinistleiligheter, og det 
gende pa guIvplan, i maskinsalen . Kontor for den 

gamle t0mmerbygget fra anleggstiden ble totalt
nye driftsingeni0r ble pIassert i byggets 2. etg. 

ombygget, og plasshensyn ga muligheter for et ny
De byggningsmessige arbeider i industriell virk

bygg tilknyttet dette. Det bIe her to leiliaheter et
somhet blir som vanlig tilpasset maskin/utstyrsleve b , 

oppdrag vi leverte med tegninger og komplett fer
rand0rens leveransetider og montasje. Den oppsatte 

dig etter en fast pris . 
framdriftspIan vedr. vart byggeoppdrag var i alt ve
sentlig basert pa en to-skiftsordning, hvilket for oss 1954 - Ombygging av «Solvang», og vart mannskap pa den tid ikke var noe problem. 

familien Rindes sommerhusDette hadde foregatt siden 1952 i forbindelse ned 
Dette var i utgangspunktet et av de gamle anleggsombygging og gjenoppbygging av Vafos Brug etter 

byggene fra omkring 1906, som da Rindefamilien katastrofebrannen. 
Som nevt tiltradte siv.ing. Hans K. Bakke som benyttet som fritidsbolig etter at denne bIe ominnre

det, tilsvarende en normal lei1ighet. driftsingeni0r i april 1954, og han ble da med pa de 

helt avsluttende ar
beider hva bygg og .. ., 


montasje angikk. 

Dette ble et av hans 

f0rste oppdrag i 

Rindegruppen. Se

nere ble han drifts

ansvarlig for kraft

stasjoner og 

fabrikkenes lav- og 

h0yspentanlegg. 


Bakke flyttet 
med sin familie inn 
i Dalsfos 0stre, tid
ligere bebodd av 
Dr0ivoldsmo, etter 
at diverse mindre 
mod e rn i seri ngs
arbeider pa kj0kken 
og bad hadde blitt 
foretatt. TotaL ombygging av «SoLvang» bLe foretatt i 1954, dir. Sigurd Rindes sommerboLig. 
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Til venstre den ombygde og lIye bedriftsbolig i 1954. 

Vi fikk i 1954 i oppdrag av dir. Rinde a foreta en 
total ombygging. Dette ble utf0rt etter Osloarkitekt 
Einar Pienes tegninger, detaljer og beskrivelse. Dette 
ble en givende oppgave der Rinde hadde overlatt alt 
sitt byggherreansvar og de mange detaljer til sin ek
tefel Ie og arki tekten. 

Etter avsluttet jobb ble vi invitert til «Solvang», 
der Rinde fortalte at han syntes det hele var blitt rik
tig bra, men at han hadde hatt store vanske ligheter 

med a fa gjennomf0rt sitt eneste og st0rste 0nske 
om a fa en hvitmalt trapp. Dette ble fortalt i hans 
«gode lune» da han hadde sitt ene 0yelokk halvt luk
ket og et lite smil om munnen. 

Som min direkte overordnede , til hans d0d i 1972, 
fikk jeg ved mange anledninger oppleve ovennevnte 
nar jobber var vellykket gjennomf0rt. Han var tross 
alt medansvarIig for disse. Det bIe et reelt savn i min 
jobb da han ble borte. Forts. 

Dalsfoss kraftstasjon - Dalllanlegget, 

Folketellingen 3. desen1ber 1900 

Det var h0sten 1900 at A/S Krager0 Fos
sekompagni under Jedelse av f10tningsinspekt0r 
Lars Bohdal satte, i gang anleggsarbeidet med 
utspregning av damfot og stein for muring av den 
store Dalsfossdammen. 

Det er kjent at det blant mannskapet ogsa var 
svensker, der to av dem var formenn, som med 
sitt mannskap begynte sitt arbeide pa hver sin 
en de av dammen, damfestene. Mannskapet var 
naturlig nok steinarbeidere og gdisteinsmurere. 

I folketellingen 1900 finner vi pa gardsbru
ket Dal, eier Peder Voje og hustru lohanne, mid
lertidige bosatte (Iogerende) arbeidere som job
bet pa damanIegget: 
1. 	 lohan Olsen, arbeidsformann, f. 1855 i 

Sverige, bosted Krager0, N. statsborger. 
2. 	 lohan August Nilsen, arbeidsformann, f. 1858 

i Sverige, N. statsborger fra Krager0, bosatt i 
bryggerhuset. 

3. 	 Karl Andersen, steinarbeider, f. 1854 i 
Sverige, bosted Krager0, Sv. statsborger. 

4. 	Edvin Andersen, steinarbeider, f. J 875 i 
Krager0, gift. 

5. 	 Alf Knutsen, smed, f. 1873 i Gjerstad, gift. 
6. 	 Teodor Evensen, steiarbeider, f. J 861 i 

Krager0, gift. 

Pa Nesland var midlertidig bosatt: 
1. 	 Peder Breivik, steinarbeider, f. J873 i 

Sannidal. 
2. 	 Elias Simonsen, steinarbeider, f. 1879 pa 

R0ros, gift og bosatt i Skafsa. 

For spesielt interesserte er det sikkert mange 
flere anleggsarbeidere a finne pa bopJassene i 
Farsj0 pa den tid. 

- Per 
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KALSETH, Ernst 
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Retu radresse: 

Sannidal Historielag 
Adr: Ragnar Gr!2lnasen, 
Holtsvingen 20 B 
3766 Sannidal 

F amilien Lindheim. I f¢rste rekke fra venstre: Ellen Lindheim, f¢dt 1890? Anders Lindheim, 
f¢dt 1899. lens Lindheim, familiefaren, f¢dt 1863. l¢rgen Lindheim, f¢dt 1901. Nils lui Lindheim, 
f¢dt 1906*. lensine Lindheim, familiemoren, f¢dt Eikehaug 1862. lnga Lindheim, f¢dt 1896. Bak 
fra venstre: Knut Lindheim (Hegland), f¢dt 1888. Isak Lindheim, f¢dt 1894. Halvor Lindheim, f¢dt 
1886. Sally Lindheim, f¢dt 1892? BUdet har vi lGnt av Asbj¢rg H. lensen. 

* Han tokjuridisk embedseksamen skriftlig i 1931. 

Vi takker herved for all hyggelig 
oppmerksomhet som «Arven» har 
fatt i 2006, og vi haper at aile le
serne vare ogsa bUr med i 2007. 

Vi n1inner samtidig om at aIle 
som har fatt ny adresse, vennligst 
lar oss fa den. 

Sannidal Historielag og 
redaksjonen i «Arven» 

¢nskeralle 

En riktig 

godjul 

og 

et godt nyttiir! 

Sats og trykk: Krager0 Aksidenstrykkeri 


