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MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTORI ELAG

Stor aktivitet i Sannidal Historielag
Ogsa i 2006 har det blitt arbeidet godt i
Sannidal Historielag, og foruten stor dug
nadsinnsats er det avviklet tre Bygdetun
d a ger, og elle rs er det virksomhet pa
mange omrader. Her f0lger arsberetnin
gen:
o

Arsberetning for
Sannidal Historielag 2006
Historielaget
Styret har i 2006 bestatt av: Leder Ragnar A.
Gr0nasen, nestleder Lars Jacob Moe, kasserer Torv
eig Skarvang, sekret<er Knut M . Skarvang, styremed
lem Marit Halvorsen og leder i Bygde-tunkomiteen
Alf Martin Dalen.
I 2006 ble det holdt 6 styrem0ter der 28 saker
ble behandlet.
Det er na 415 medlemmer i Sannidal Historie
lag.

Til arsm0tet 6. april var rundt 110 personer m0tt
fram. Alle iirsm0tesakene gikk greit unna. Etter en
god matpause holdt journalist Morten Harangen fra
Sandefjord et lysbildeforedrag med tittelen «Gjen
nom Norge med dampskip og karjol. » Dette var svrert
interessante bilder fra 1892, som ble meget godt mot
tatt.
Pa h¢stm0tet 28. september het programmet
«Garnle norske ovner og jernverksmilj0er/st0pejern
og smijern». Det var et flott Iysbildeforedrag av
Carsten Hopstock, og det ble en fantastisk fin kveld
for 110 framm0tte.
Historielagets fotobevaringsprosjekt fortsetter.
Sigmund Heldal har i 10pet av aret scan net mange
gamle bilder fra Sannidal.
Fremdeles er det mange sp0rsmttl om slekt til
Historielaget, og Reidun Heldal har fortsatt med a
svare pa alle henvendelsene om dette.
Kulturminneregistreringskomiteen i kommunen
er sa smatt i gang. Gunnar Aab0e og Ragnar Gr0n

o

Arsnt0te i
Sannidal Historielag
blir avholdt pa Sannidal samfunnshus

torsdag 22. mars kI 1S.30.
Pa arsm¢tet viI Johan Tande kasere om
«Livet i Sannidal i 1930-, 40- og 50-arene»
Utenom de vanlige arsm¢tesaker blir det
allsang, utlodning og god bevertning.
AIle er velkommen til arsm¢tet!

Johan Tande pa Tangen i Sannidal
ca. 1950.

asen representerer Sannidal Historielag i komiteen.
Ellers er Sannidal Historielag fremdeles a finne
pa Internett, under adressen «www.sannidal
historielag.no.»

Meldingsbladet «Arven»
I redaksjonskomiteen saU disse i 2006: Oddvar
Tobiassen, Ragnar A. Gr¢nasen, Ove Bertelsen,
Gunnar Aab¢e og kasserer Liv Gr¢nasen.
Den 26. argangen ble utgitt med Of. 77, 78, og
79, til sammen 60 sider lokalhistorie.
De st¢rste artiklene var disse:
Nybygg pa Bygdetunet i 2006, Arsberetning for
Sannidal Historielag 2005, Gjennom Norge med
dampskip og karjol, Sannidal for 75 ar siden (tre de
ler), Til nUne s¢skende, Ungdommen var ikke a sp¢ke
med f¢r i tida heller, 100-arsjubileumsfeiring i
Dalsfoss i august, Sand¢kedals herredsstyre (12, 13),
Skipsf¢rer Stian Pedersen (7, 8,9), Bygdetundager
og nytt lagerbygg, Dalsfoss kraftstasjon 100 fir,
Kilsjente med stor familie i Amerika, Stedsnavn pa
Helle og i Sannidal, Glimt fra arets Bygdetundager,
Gamle norske ovner ogjemverksmilj¢er pa Historie
lagets h¢stm¢te, Jeg ans¢ger om friegivelse for min
s¢n, Minne fra ei nedlagd hei-grend i Sannidal,
Dalsfoss kraftanlegg m.m.
I tillegg til dette har vi trykket en mengde sma
artikJer, og ikke nUnst bilder.
RedaksjonskonUteen minner for ¢vrig om at vi
hele tida tar imot nye abonnenter.
«Arven » klarer seg godt ¢konomisk, og bladet
«lever» na bare av frivillige gayer fra leseme.

Bygdetunet
I Bygdetunkomiteen var disse med i 2006:
Leder AlfMartin Dalen, KnutAsbj¢m Skarvang,
Olav Brarane, Torstein Lofthaug, Petter W. Baann,
Kjellfrid Enggrav, Kari Nyland, Per Tangen, Isak
Wasj¢ og Hakon Breimyr.
Alminnelig vedlikehold ute og inne har vrert fort
l¢pende gjort.
Det st¢rste I¢ftet pa Bygdetunet pa lang tid ble
taU i I¢pet av h¢sten 2006 da et 200 kvadratmeter
stort lagerbygg, inkludert arkivrom, bJe saU opp pa
dugnad, og det pa rekordtid! Huset Jigger vest for
scenen og Heglandshuset, pa en tilleggstomt til Byg
detunet, som ble gitt av Ole Wast¢1 i 2005.
En byggekonUte bestaende av leder Alf Martin
Dalen, Knut Asbj¢rn Skarvang, Lars Jacob Moe og
Ole Wast¢1 jobbet intenst for a legge arbeidet til rette,
og i alt rundt 40 personer deltok pa dugnadene, for
delt pa 4 lag med 9 deltagere pa hvert lag. Disse job
bet anslagsvis 1.280 timer i l¢pet av h¢sten!
Historielaget har ellers m¢tt stor velvilje i lokal
samfunnet for byggeprosjektet, i form av ¢kononUsk
hjelp, materialer og transport.
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Den 22. nov. arrangerte Historielaget en liten
«fest» for de som i l¢pet av h¢sten har satt opp, og
fatt under tak, det nye lagerbygget. Sammenkom
sten fant sted pa San nidal ungdomsskole, og hele 41
personer m¢tte opp til det som ble en trivelig kvelds
stund.
Det var fire store an·angementer pa Bygdetunet
i 2006: det tradisjonelJe 17. mai-arrangementet, og
tre Bygdetundager. Den 14. juni gikk lagets 10.
Bygdetundag for ungdomsskolens rundt 120 attende
og niendeklassinger av stabelen. Det ble et meget
vellykket arrangement. Den 15. juni og 7. september
inviterte 9C/1 OC ved Sannidal ungdomsskole til
Bygdetundager for alle Krager¢ kommunes sjette
klassinger. Ungdomsskoleelevene fikk mye ros for
sine kunnskaper og framf¢ringen av demo
Ellers ble Bygdetunet ogsa i 2006 vist fram for
f1ere skoleklasser. Lars Jacob Moe har for det meste
tatt seg av dette.
Disse gavene ble gitt til Sannidal Bygdetun i 2006:
Fra Kristoffer Holt: t¢mmersaks (funnet ved
S¢ndb¢vannet, hjemmesmidd av Nils L¢nner¢d,
sannsynligvis rundt 1935 i forbindelse med en t¢m
merdrift for Jeja Homann pa Berg i Krager¢);
Fra Knut Nordbraten: 3 kasser med div. snekker
redskaper, 3 merke¢kser for t¢mmer, 1 sukkersaks,
2 haker (uten skaft) til t¢mmerfl¢ting, brerkasse (til
a ha pa ryggen), vaskemaskin (50-tallstype), 2 par
ski, 1 par hoppski, 1 par bambus-skistaver, kjelke,
steikepanne, vaffeljem, kaffekvem, 2 mel¢ser, melke
sil, klesrulle (<<Made for Knud S¢strand, Krager¢»),
3 tobakksbokser, 1 takke, bord med tre stoler, stor
steinsamling;
Fra Knut Torgny Dobbe: 1 sluffe (ca. 60 ar gam
mel);
Fra Krager¢ likningskontor ved Anne Berit Thors
berg: regnemaskin og skrivemaskin;
Fra 0ystein Jarandsen: merke¢ks og dimensjons
mal til Wmmer.
Fra Sannidal sanitetsforenings hus i Vadfoss ved
Lisbeth L¢nne: staIskap, arkivskap, skolevekt, pro
tokoller.
Fra Solveig Olsen: veggteppe.
Til slutt en hjertelig takk til aile som i 2006 st¢t
tet arbeidet til Sannidal Histolielag, ¢konomisk og
pa andre mater. En spesiell takk viI vi rette til de som
m¢tte opp pa dugnadene pa lagerbygget pa Bygde
tunet og ellers pa andre mater har hjulpet til med a fa
reist dette bygget, de som engasjerte seg j a fa fram
stoff til «Arven » og de som var behjelpelige med a
fa j «land» tre Bygdetundager.
Uten denne st¢tten og interessen ville det vrere
umulig a drive aile yare virksomheter. Vi trengerdette
engasjementet ogsa i 2007!
Knut M. Skarvang
Ragnar A. Gnmasen
leder
sekretrer
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Historielaget vii bevare kultur
minner fra 1709 i Kammerfoss
F0lgende brev er sendt fra styret i Sannidal Historielag til
Statens Vegvesen:
RV 38 Eklund-Sannidal:
Ny riksveitrase Kulturminne fra 1709
I Kammerfoss
I forbindelse med veivesenets plan
legging av ny riksveitrase gjennom
Kammerfoss i 2006, tok vi i Sannidal
Historielag kontakt med Statens Veg
vesen v/J0rn Rinde for se pa mulig
heten av a bevare et svrert sjeldent
kulturminne i Kammerfoss.
Det dreier seg om en bolt med jern
ring, samt kraftige jernkjettinger, og
arstallet «1709» meislet inn i fjellet, ved
Stortekst i Kammerfosselva . Dette er
unike minner fra f10tningstida pa 1600
og 1700-tallet.
Slik ser hoveddelen av kulturminnet i Kammerfoss ut . Arstallet er

a

markert med kritt.

I januar 2006 ble det foretatt en be
faring med representanter fra historielaget og veivese
net til stedet, der det fra veivesenets side ble lovet at man
skulle pr0ve a gj0re alt for a fa bevart dette spesielle
kulturminnet, og at man ville holde historielaget orien
tert om hva man kom fram til.
Historielaget h0rte imidlertid ikke mer om saken i
2006, men d1l vi gjorde en telefonisk henvendelse i
januar 2007, fikk vi beskjed om at veivesenet ikke hadde
klart a 10se problemet med a ta yare pa disse kulturmin
nene og det innmeislete arstallet.
Dette synes vi er meget beklagelig. Vi mener at
veivesenets prosjekter i vart distrikt i de senere arene har
vrert meget vellykket, og det matte ha vrert en «fjeer i
hatten» for etaten hv is man hadde klart a finne en i0sning

Innhinding av «Arven»
Innbundne «Arven» foreligger na i 6 bind.
Bind I
er fra nr. 1 til nr. 21 , til sammen 232 sider.
er fra nr. 22 til nr. 33, til sammen 168 sider.
Bind II
Bind III
er fra nr. 34 til nr. 43, til sammen 164 sider.
er fra nr. 44 til nr. 51, til sammen 128 sider.
Bind IV
er fra nr. 52 til nr. 63, til sammen 196 sider.
Bind V
Bind VI
er fra nr. 64 til nr. 76, til sammen 236 sider.
De som har samlet egne blader og ¢nsker innbinding, kan
hen vende seg til Krager¢ Aksidenstrykkeri e.ller ringe Oddvar
Tobiassen, tlf. 35 9921 20. Mangler du noen blader, kan ogsa
de skaffes.
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Foto: Per Ole Halvorsen, Helle.
slik at dette kulturminnet, som vi vet har stor betydning
for mange i lokalomradet, kunne ha blitt tatt yare pa.
Da jernbanen ble anlagt i 1920-arene, ble det bygget
ny vei pa utsida langs elva. Allerede den gangen sa man
verdien av dette historiske stedet, og veimyndighetene
bygget en flott steinmur omkring kulturminnene for a
beskytte og synliggj0re demo Dette sees den dag i dag .
Vi vet at det skallages en turvei parallelt med den nye
riksveien langs elva i Kammerfoss, og denne mener vi
hadde vrert en attraksjon rikere med et lite ski It som viser
vei til dette sjeldne kulturminnet. I 2007 b0r det veere mulig
a finne en 10sning her, slik at stedet ikke bare forsvinner
under en fylling.
Det har fra historielaget og andre interesserte kommet
konstruktive forslag til hvordan dette kan 10ses pa en ut
merket mate. Det ene er a forskyve senterlinja pa veien
mer bort fra elva for derrned a apne for en kulvert- eller
brul¢sning over kulturminnene, som pa den miiten blir
tilgjengeJige fra den planiagte stien langs elva.
En annen 10sning kan vrere a bevare kulturminnene
under en bru med senterlinja slik den er vist i planene.
Historielaget ser det som svrert viktig at disse histo
riske klenodiene bevares der de h0rer hjemme, og at yare
etterkommere kan ta del i den historiske «fortellingen»
langs elvel0pet.
Vi haper a komme i dialog med veivesenet i hap om a
komme fram til en 10sning som ettertida vii ha glede av.
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Innholdet i «Arven» nr. 70 - 79
Innholdsoversikter har vi f~r trykket
i disse nummerne: 15, 24,30, 40, 50, 60
og 70.
Vi har bare taU med de st~rste
artiklene.

Nr. 70 (1/04)
Deltagere pa landsvennestevne fra Sannidal,
SkipsfY'rer Stian Pedersen (1), Sannidal Travsel
skap 125 ar (3), Innholdet i «Arven» nr. 60-69,
SandY'kedals herredsstyre (9), Rallarvise, Sannidal
ungdomsskole 20 ar, Arsberetning for Sannidal
Historielag 2003, Den stY'rste lind i Sannidal, SY'n
dagsskole i KjY'lebrY'nd bedehus 1946, Episoder fra
Sannidal i gamle dager, lY'rgen Sparre, GullbryUup
1930.

Nr. 71 (2/04)
Suksess for By gdetundagen, Fotobevarings
prosjektet presentert pa arsmY'tet, Hans Bakke,
SkipsfY'rer Stian Pedersen (2), Konfinnanter i
San nidal 1932, Episoder fra Sannidal i gamle dager,
Emigrantsangen , leg fant, jeg fant, Mo yngre kvin
neforening 1954, Styret og komiteene i 2004, Fra
Helle, Fern generasjoner samlet pa Mo i 1903,
Gaver til «Arven», Holtane pikeforening 1920, Barn
i KjY'lebrY'nd i 1927.

Nr. 72 (3/04)
Tyvand-stol i gave til Sannidal Bygdetun, Butik
ken te' Sveiom, Sannidalsspeidernes natursti nr. 30,
Holtane pikeforening 1920, Barndomsminner, Skips
fY'rer Stian Pedersen (3), Farfar vant julenissen,
Sannidal hesteavlslag, Den onde lukt i Hellefjorden,
Fortsettelsesskolen 1934-35, Fullt hus pa hY'stmY'
tet, Episoder fra Sannidal i gamle dager, SandY'kedals
herredsstyre (10), Elevene i 1.-3. kl. ved Mo skole
1943-44, K vinneforening pa Sannidal prestegard i
1895.

Nr. 74 (2/05)
Yare falne under 2. verdenskri g 1940-45,
Konfirmantleir pa RisY'ya i 1963, Oldemorstolene
fra KragerY', Unionen med Sverige og 1905 i fo
ku s, Styret og komiteene i 2005 , Halvor Andreas
Bentsen, SkipsfY'rer Stian Pedersen (5), Gaver til
«Arven», 4.-7. klasse pa Mo skole i 1934, Pa tur
med KragerY' Turistforening pa Krokheia, Gull
konfirmanter i Sannidal 1980.

Nr. 75 (3/05)
Sannidal fra 1905 til 2005 (1905-45), Hvalfangst
i Antarktis, SkipsfY'rer Stian Pedersen (6), Gutte
arbeidere omkring 1850, Stort slektsstevne pa San
nidal Bygdetun.

Nr. 76 (4/05)
Natu rbilder til munnspillmusikk pa hY'stmY'tet,
Sannidal 1905 til 2005 (1945-2005), Tallak Tomas
sen FarsjY', Kil skole i 1934.

N r. 77 (1/06)
Nybygg pa Bygdetunet i 2006, Arsberetning for
Sannidal Historielag 2005, Gjennom Norge med
dampskip og karjol, Sannidal for 75 ar siden, Til mine
sY'skende, Ungdommen var ikke til a spY'ke med fY'r
i tida heller, KjY'lebrY'nd ca. 1910-12, 100-ars
jubileumsfeiring i Dalsfoss i august, SandY'kedals
herredsstyre (12), Biltur i 1953, SkipsfY'rer Stian
Pedersen (7), Konfinnanter i Sannidal i 1944.

N r. 78 (2/06 )
Bygdetundager og nytt lagerbygg, Dalsfoss
kraftstasjon 100 ar, Gjennom Norge med damps kip
og karjol, Kilsjente med stor familie i Amerika,
SandY'kedals herredsstyre (13), Styret og komiteene
i 2006, Byggingen av Vadfoss jernbanebru ca.
1925, Stedsnavn pa Helle og i Sannidal, Sannidal
for 75 ar siden, SkipsfY'rer Stian Pedersen (8), Glimt
fra arets Bygdetundager, Gaver til bladet, Kammer
fosselva augu st 2006.

Nr. 79 (3/06)
N r. 73 (1/05)
Hytta ved K venntjennane, En stol sett fra flere
sider, Kil skole 1958, Auksjon pa 0stre Hegland i
1935, SkipsfY'rer Stian Pedersen (4), Elever i 1.-3.
kl. ved Mo skole i 1938, Arsberetning for Sannidal
Historielag 2004, SandY'kedals herredsstyre (11),
Solveig WaasjY' 105 ar, Interessant og vellykket
tilstelning, En gammel boplass pa Helle.
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Gamle norske ovner og jernverksmiljY'er pa
HistOlielagets hY'stmY'te, Hyggelig sammenkomst for
dugnadsfolk, Sannidal Bygdetun 7. sept. 2006, Steds
navn pa Helle og i Sannidal, leg ansY'ger om frie
givelse for min sY'n, SkipsfY'rer Stian Pedersen (9),
Minne fra ei nedlagd hei-grend i Sannidal, Sanni
dal for 75 ar siden, Konfirmanter i Sannidal 1931,
Dalsfoss kraftanlegg m. m., Familien Lindheim.
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lulehilsen fra Amerika
I «Arven » nr. 78 (2-06) pa
side 5, hadde vi en liten artikkel
med tittelen «Kilsjente med stor
farrrilie i Amerika».
Til julen 2006 fikk famili
ene i Sannidal hilsen fra sin fet
ter i USA, s~nnen til Margrete
Hanson f. H~ie s en . Han heter
Clarence Norman (Bill) Hanson
og er den eneste som lever av
Magretes barn.
Her i distriktet har Bill flere
s~skenbarn, og det er bama til
Lars H~iesen, barna til Ase,
som var gift med Jacob Dobbe
dal, og bama til Anna, som var
gift med Wilhelm Olsen.
I brevet forteller Bill bl. a. at
han har vrert pa tur til sine barn
domstrakter, o g pa en kafe ,
«Trails restaurant and Bar in Big
Lake», henger det et bilde fra 1940, hvor han og
syv av hans br~dre er. De spilte aIle samtidig pa
«Orrock Town Baseball Team».

F¢rjulsfest for akt¢rer
pa Bygdetundagen
Det har etter hvert blitt en tradisjon at de ca. 60
personene som er med og lager i stand Bygdetun
dagen annethvert ar, f~r jul blir innbudt til en hyg
gelig sammenkomst pa Sannidal ungdomsskole.
I ar skjedde dette den 14. desember, og ogsa denne
gangen var det 9. klassin gene som var verter. I til
legg til akt~rene pa Bygdetundagen var elevenes
besteforeldre invitert.
Dr~ye 40 personer var til stede i gymsalen
sammen med elevene. De sistnevnte stod for en del
underholdning, og det ble vist bilder fra Bygdetun
dagen.
Dessuten fikk de framm~tte se bilder fra skolens
byggeprosjekt i Den Dorrrinikanske Republikk, og i
matpausa var det en utlodnin g der overskuddet gikk
til dette prosjektet.
Elevene serverte gr~t, saft, kaker og kaffe, og det
ble sunget noen av de kjente julesangene.
Etter uttalelsene fra de tilstedevrerende a d~mme,
er dette et arrangement de setter stor pris pa.
Ref.
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Bill Hanson med fru en Viola.
Dette brevet og bildet har vi fatt lane av
Bente Johansen Dobbedal.

Byggingen av Vadfossbrua i 1925
I «Arven » nr. 78 (side 9) viste vi et bilde der
fra, og i nr. 79 (side 15) f~yde vi til noen navn. Denne
gangen har vi ett navn til. Karen ytterst t. h. pa
bildet hette Alfred Isaksen, og han var fra Tallaks
havn i Krager~ .

Angaende maskinhallen
pa Dalsfoss kraftstasjon,
som vi omtalte i forrige utgave av «Arven», har
vi fatt en hen vendelse fra murmester Johannes
Nielsen, opprinnelig fra Krager~, na bosatt i LjJ[e
sand.
Nielsen forteller at han var med sin far, Paul
Nielsen, i 1954 eller 1956, og murte igjen det store
vinduet i maskinhallen, ut mot fossen . I den forbin
delse puttet maskinmester J ohan Kurd~l et skri v
med titte1en «Den tids hendelser», inklusive en del
navn, i et skrin, eller ei flaske, og dette ble murt
inne der vinduet hadde vrert.
Sa en gang i framtida kan det der komme in
teressante opplysninger for dagen.
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Skipsf~rer

Stian

Pedersen
Stian Pedersen startet med a Jortelle om sin
oppvekst i Krager¢ og sin J¢rste tur til sj¢s, over
Nordsj¢en til Cardiff i England. Derfra gikk turen
med kull til Brasil. Her Jorteller han videre om livet
om bord i en seilskute. For a Ja seile sam matros,
tok han hyre pa «Realto», en tysk bark. Etter flere
turer mellom England og Brasil kom han i 1896 om
bord i en engelsk bat som seilte pa Amasonas-flo
den og reparerte telegrajkabelen der. H¢sten 1897
tok Stian styrmannsskolen i Krager¢ og var en vin
ter pa issjau J¢r han i 1898 avtjente sin verneplikt i
marinen, pa panserskipet «Harald HaarJagre».
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 veer 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 skipsJ¢rer, var
Stian Pedersen hjemme i Krager¢ og hadde no en
smajobber til han i 1908 reiste over tilAmerika igjen.
Hans Jortelling er ru1 kommet Jram til 1. ver
denskrig, og han skriver om sine opplevelser med
ubater og uro blant mannskapene. Etter et kraJtig
uveer pa reisen hjem Jra Buenos Aires, kommer
Stian hjem til Norge igjen. Vi Jortsetter her hans
historie:

Mitt levnedsl0P -DelIO.
Med cement fra Brevik til Buenos Aires
Ordren fra rederen var a ga inn til Norge, og hvis
ikke at vind var f\1lyelig, ned til Danmark. Der var
enna ikke rent for miner i sj\1len . Ble liggende
noen dager til ankers i T\1lnsbergfjorden til slepebat
kom og slepte oss til K\1lbenhavn. Ankret dertil ved
Jadegaten. Lossede lasten og var ved verksted i
K\1lbenhavn .
Slepedes deretter til Dalen Portland Cement
fabrikk ved Brevik, hvor vi lastet cement for Buenos
Aires. Vi hadde en dansk slepebat fra K\1lbenhavn
til Brevik. Jeg hadde gjort kapteinen pa slepebi\.ten
oppmerksom pa at utenfor Langesund var det mulig
at der ingen los var a fa i m\1lrket, hvis det var
styggv<er. Derfor skulle han, om det var n\1ldvendig
a ga inn, l\1lse pa med lang sIeper hvis vind sto pa
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Skipsf¢rer Stian Pedersen

Til «Arven» har vi fatt lane en
samling med manuskripter som
skipsf0rer Stian Pedersen (1875
1953) nedtegnet om sitt liv til
sj0S. Han reiste ut som dekksgutt
pa en seilskute, bark «Hebe», 1.
mars 1891, og var til sj0s til 1941
da han m0nstret av i New York,
som skipper pa «Asket». Vi kom
mer til a bringe flere avsnitt fra
hans beretning i bladet. De f0rste
stod i nr. 70, 71, 72, 73, 74, 75,
77,78 og 79.
land . Sa skulle jeg styre skuten inn selv, og sa ble
det. Rett etter jeg fikk se fyrene, blaste det opp fra
sydost med snetykke, og inne pa Langesundsbukten
blusset vi i ett, men ingen svar, og slepebaten var
n\1ldt til a snu og ga inn da han ikke kunne holde oss
klar av land.
Det var da enten a drive i land eller bare sta pa.
Det siste ble gjort. lone i sundet sto vi klar pa begge
sider med lodder og tauer, for vi tenkte jo at det
matte v<ere en los til stede, men rett som vi kom
forbi tollbodbryggen, ropte en fra brygga og spurte
hvor vi skulle hen og han fikk svar. Han sa han var
los, men det var liten hjelp for meg at han sto pa
bryggen. Vi kunne jo ikke stoppe eller legge til
med en skute 250 fot lang i en storm. Ski bet gikk
nemlig 6-7 mil igjennom sundet for bare riggen ,
men vi gikk fint igjennom ved Feggeskj<er og kom
opp pa Eidangerfjorden og stoppet ved iskanten .
Det var nemlig i januar maned. Jeg var da ganske
hes av a skrike og fikk ikke malet igjen pa flere
dager.
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Det var vel ogsa lite a b!i snakket om, men det
kom ikke engang en !iten notis i avisen.
Neste dag var sl/Sndag, men vi hadde nok med a fa
ski bet inn til kaien, sa hele dagen gikk. Vi kom til
kaien og la rolig og stille og kunne hvile ut. Det var
en deilig plass a ligge og mere hjemmet. Familien
hadde jeg ogsa meget om bord, og vi koste oss godt.
leg skuJle jo ut pa langtur igjen .
Mens vi la ved Cementfabrikken, fikk rederne
tilbud om a selge ski bet for 400.000 kroner, men
de ville ha 425.000 i salget. De spurte meg hva
jeg syntes. la, sa jeg, det er jo ingen interesse for
meg om skibet blir solgt, for da blir jeg arbeidsle
dig, men jeg mener at dere bl/Sr akseptere 400.000.
Nei, de ville ha 25.000 mer. Etter et ars forll/Sp
ble de nl/Sdt til a selge for 50.000. Den ble opplagt i
Danmark.
Vel, tiden gikk, og vi ble lastet og ble liggende i
bl/Sye ved Langesund i f1ere dager for kuling og storm
fra sydvest. Men til sist ble det seilas.
Min moder var nemlig syk den tid, og vi ventet
hver dag pa at hun skulle vandre. Det var en lei tid.
leg kunne jo ikke si fra meg jobben, og jeg ville
gjeme vrere hjemme og se slutten . Det underlige
inntraff at mor dl/Sde og ble gravlagt, og et par da
ger etter begravelsen tl/Srnet vinden rundt til nord
ost med pent vrer, og vi kunne seile.
Denne cementladning til Bounos Aires var den
fl/Srste ladning cement fra Dalen til Bounos Aires.
Altsa en prl/Sveladning, og det fait fint ut. leg har
hl/Srt senere at eksporten har vrert god derned.
Skibet var ikke sluttet fra Bounos Aires ut igjen
da jeg kom der ned, og det var darlig med frakter, sa
vi matte ta en benlast til USA, etter a ha ventet et
par ukers tid, fl/Sr vi kunne begynne a laste. Det
var en elendig frakt som ikke engang betalte utgif
tene. Vi kom frem med denne beinhaugen, og som
heldig var, sa var lasten tyngre da vi losset ut enn
da vi tok den inn i Bounos Aires, og vi hadde frakt
etter utlosset tonn. Men sa var det ogsa billioner av
mark som ogsa veiet noe, men de var dl/Sde. Det var
skikk og bruk i den tid da de skipet sa meget benlast
fra Argentina, og heist med treskibe, a kalke hele
skibet i rummet og lufte sa meget som mulig i pent
vrer. leg gjorde det motsatte, sa rummet var sa godt
som lufttett, og i nordostpassaten i pent vrer apnet vi
en av lukene for a se, og da la der ca. 6 tommer
mark oppe pa benlasten. De var dl/Sde, altsa kvalt i
mangel av luft.
Vi kom da fram til New Orleans og losset lasten
og lastet oljekanner for Danmark. En del av mann
skapet rl/Smte selvfl/SlgeJig, og jeg matte fa folk fra
Sjl/Smannshjemmet i Brooklyn for] 00 kr. maneden
for matroser. Dollaren sto den gang i ca. 7,00 kr.
Folkene hadde jo utgifter, og endel klrer ble kjl/Spt
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til de i New Orleans, sa det meste av fl/Srste maneds
hyre var gatt fl/Sr vi kom ut og seile. Karene tenkte jo
at vi skulle fa 2-3 maneders reise, sa de skulle fa
mange penger ved avml/Snstring i Danmark, men de
ble sl/Srgelig skuffet. Da vi kom frem til Danmark,
hadde de vrert om bord i 38 dager, og kursen pa
dollaren fait til ca. 4,00 kr., sa det var ikke mange
kroner de hadde igjen.
Aile ble avml/Snstret, sa det ble bare meg og
1. styrmann igjen . Etter utlossing ble skibet opplagt
i Danmark og til salgs, liksom aile andre norske
skibe den gang, og dermed ble de hvite seils dage
slutt. Det var i mars 1921.

Endelig hjemme igjen
leg reiste jo hjem, og det var godt a fa hvile ut
etter a ha seilt under hele krigen og til 1921, men det
ble en lang hvile.
Det ble jo lovet i Norge at de som seilte under
krigen, skulle fa vrere de fl/Srste til a fa jobb etter
krigen, men de II/Sfter ble ikke holdt. Men derimot
de som hadde gatt hjemme, og jobbet under krigen,
og hjulpet til og satt bankene over styr i Norge, ble
de som fikk jobber. Vi som hadde seilt he Ie krigen
gjennom med seilskib og matte ta hva som heIst fra
styrmann ned til batsmann, og f1ere som var sa uhel
dig a ha aksjer med en reder (nybegynner og job
bere), mistet det lille de hadde oppspart og som ble
igjen ide fallitte banker.
En venn av meg og jeg forsl/Skte oss pa kystfart
med en !iten motorbat, men hyrene var store, likesa
utgiftene, og sma frakter, sa det skjl/Snte vi ikke ville
ga, sa etter et ars frakting soigte vi, og fikk noen
lunde det samme som vi hadde betalt, men intet for
vart eget arbeide.
leg tok siden hva arbeide der falt. Seilte som 1.
styrmann og 2. styrmann, og i 1928 var jeg blakk.
Men man majo greie seg med lite nar man er nl/Sdt til
det.
Den darligste reder jeg seilte for som styrmann,
var i 1934-35, der var det elendig. Ikke kunne man
fa trekk, og fikk man en anvisning fra rederen og
sendte hjem, matte min hustru ga f1ere ganger pa
kontoret og fa en slump om gangen.
Da jeg hadde vrert om bord der i 18 maneder, sa
jeg opp og reiste hjem. Baten skulle da over til
Canada med jernbjelker, og vi hadde gjort en tur
dertil, og det mente vi aBe sammen at kunne vrere
nok .
leg var heldig som kom hjem, for etter en tid ble
jeg tilbudt fl/Srerposten pa en bat pa ca. 2000 tonn.
Etter den tid har det gatt godt. Det var jo bare som
vikar, men vikarjobbene har gatt slag i slag. I ] 938 i
januar reiste jeg til en bat som la i Marseille og seilte
med den til november, og ble da avl0st av en annen
skipper som hadde vrert hjemme med sykdom.
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Vi seilte da mellom Afrika og Europa med last
fra Afrika, med pean0tter og kull fra England, for
det meste til Canary Island og Madeira.
Da jeg kom hjem og kom inn til rederen i Oslo,
ble jeg spurt om jeg ville ut igjen. la, er det bare
noen som har bruk for meg, sa gar jeg gjerne ut
igjen, svarte jeg. Sa om 14 dager kunne jeg reise til
Fredrikstad og ta over den nye baten, som da skulle
ga pr0vetur. leg vet jo ikke riktig hva jeg svarte,
men det var vi sst takk. leg ble som ventelig var,
meget overrasket og glad.
Der kom en skipper over til England og 10ste meg
avo Han hadde seilt i flere ar i rederiet, og jeg kom
hjem og tok over den nye baten. Der var nok de
som var misunnelige pa meg den gang, og jeg fikk
jo h0re bade ditt og datt igjennom andre.
la, tiden kom, og min hustru og jeg reiste til
Fredrikstad pa dagen, og neste dag gikk vi pr0vetur
i Oslofjorden, og jeg avgikk samme dag for England
hvor vi skulle laste kull for Madeira. Der var natur
ligvis mange gjester med pa pr0veturen. Disse ble
satt i land da turen var over, og deriblandt min

Fra en mor
leg sitter sa ensom og tenker sa tidt
pa tiden og ar som er gatt
og ¢nsker sa gjeme afa en visitt,
du kom - og en blomst har jeg fatt.
la, takkfor hver blomst og tanke du ga
du er meg sa inderlig kja:r,
men ta heller tid og sett deg og ta
litt kaffe, og va:r meg litt na:r.
For na er jeg gammel og tiden gar fort
jeg ville sa gjerne fa se
deg glad ogfom¢ydfordetjeg har gjort
forst da kan jeg hvile i fred.

En mor.
Var gamle mor har flyttet pa sykehjem. Da vi
ryddet i hennes ting, fant jeg dette utklippet. Jeg
vet ikke hvem som har skrevet det, eller hvor
gammelt det er, men uansett er det like aktuelt
den dag i dag. Jeg viI derfor oppfordre aile som
har gamle eller syke i familien, om de bor
hjemme, bor pa sykehjem, eller ligger pa syke
hus: Ta en tur innom!
(Dette diktet har vi fatt fra en av vare lesere).
~
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hustru, som jeg dessverre sa farvel til for siste gang.
Det er jo verdens gang a m0tes og ski lies, men denne
gang tenkte jegjo ikke at vi ikke skulle m0tes igjen
her pa jorden.
Dagen etter vi gikk fra Fredrikstad, fikkjeg pr0ve
den nye baten. Vi fikk nemlig en storm fra sydvest,
ja nesten full orkan med et h0yt hay. Med ballastet
skib kom vi jo ingen vei, for vi kunne jo ikke holde
ski bet imot vind og sj0. Baten ble liggende med
bredsiden til sj0en. Fors0kte a holde akterenden
med sj0en og saktne farten, men det gikkjo ikke heI
ler, sa vi ble liggende med siden til og baugen nord
over med ganske sakte fart, og dreiv sa nordostover
og baten tok det fint. Hadde jo tenkt at det ble en
voldsom slingring, men det gikk fint med ganske
sakte rulling.
Vi skulle vrert i Tyne og lastet og ut igjen 10rdag,
men kom ikke over f0r 10rdag og fikk saledes S0n
dag ved land. Mandagen derpa begynte vi a laste
med kull og avgikk til Madeira. I den Engelske ka
nal fikk vi ogsa storm fra sydvest, men da var baten
lastet, og da gikk det fint. Denne nye type bat var en
fin sj0bi'tt. Noe lett pa van net i ballast var den jo,
men i det farvann vi skulle ga i, var det fint.
I Madeira hvor vi losset kullene, var det deilig a
vrere i land. Der var ogsa mange turister den gang.
Etter utlossing avgikk vi for Dakar i Vest-Afrika
hvor vi skulle fa trimmere og los om bord, og sa
opp i floden og laste pean0tter for Nice i Frankrike.
Det var 70 mil opp i Senegalfloden. Kom opp og
lastet. De innf0dte bar n0ttene om bord i sekker
pa hodet og t0mte i lukene, mens trimmerne var i
rommet og trimmet. Vi hadde julen mens vi la der,
men arbeidet med lastingen gikk like godt, og etter
4-5 dager var skibet lastet. Vi gikk til Dakar igjen
for bunkring og klarering. Det var deilig a komme
til sj0s og i frisk luft. Oppe i floden var det kokende
varmt og stille.
Avgikk Dakar for Nice, og etter 9 d0gn ankom vi
dertil og ble Jiggende der og losse en hel uke, men
der var deilig a ligge. Det er jo ogsa Rivieraen.
Etter utlossingen avgikk vi til Dakar igjen, dette
var i 1938. Gikk i stadig fart mellomAfrika og Frank
rike til august 1939. Gikk da over til Canada og las
tet trelast for England. Ble lastet i Canada den 2.
september om kvelden. Neste morgen fikk jeg h0re
at franskrnenn og engelskmenn hadde erklrert krig
Forts.
mot Tyskland.

Mitt levnedsl~p
av skipsff}rer Stian Pedersen
er ogsa samlet i et hefte som er til salgs
hos Arvid Jensen, tlf. 35 98 1953, eller i
Krager¢ Aksidenstrykkeri.
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]fJrgen SfJndbfJ
treskjrerer og
rosemaler fra Kil
J~rgen S~ndb~ var eldste s~nn til Karen Jakobsdatter
Moe og Jacob J~rgensen S~nd b~ og bodde i Kif i hele
sitt Iiv. J~rgen badde sitt arbeid som fl~ter i Kam
merfoss, og det kunne vrere mange ledige stunder i et
slikt sesongpreget arbeid. Det var da han drev med tre
skjrering og malerarbeid. Det er nok mange i Sannidal
som har gjenstander skaret i tre eller rosemalte kister
og kubbestoler, som J~rgen bar gjort.

Jjljrgen Sjljndbjlj var ogsa kjent utenfor Sannidal,
for i 1975 var det en reportasje i «Varden», der jour
nalist Arne Hugo Stjljlan blant annet hadde dette a
fortelle:
«Har noen hjljrt historien om dengang Robin Hood
matte redde sin venn «Lille John» fra a bli fakket av
indianere pa Junaitens prrerie-Iand? Ikke det?
Historikere viI kanskje rynke pa sine buskete
jljyenbryn over dette tilsynelatende umulige mjljtet.
Levde ikke Robin Hood i Sherwoodskogen i Eng
land i mjljrkeste middelalderen? Og hadde han ikke
evig nok med sin innpaslitne hovedfiende, sheriffen
av Nottingham? Langt ifra. Og hans bravader
«over there» er foreviget av pensjonist og treskjrerer
Jjljrgen Sjljndbjlj i Sannidal.
Begivenheten er kanskje ikke skildret historisk

It(Jrgen S¢ndb¢ (1899-1981) var en flit
tig treskjcerer og rosemaler.

ned til minste detalj.
Det kan sa vrere. En
treskjrerer rna ta yare
pa sin frodige fan
tasi, han som aile
andre kunstnere. Og
det har Jjljrgen gjort,
gjennom sine over
50 ar med kni v og
naver.

I monter
Robin Hood og
indianerne kan be
skues i en praktfull
glassmonter. Et
fl ott treskj rerer

Slike n¢tteknekkere var det l¢r
gen S¢ndb¢ laget.

arbeide som det tok Jjljrgen en hel vinter a gi liv. Det
var tidlig i 30-arene, og den tiden var det som
kjent lite penger rundt omkring, ogsa for Jjljrgen, som
arbeidet som fjjljter ved Kammerfoss.
Da han hadde lagt kniven fra seg og beundret
sitt verk, fant han ut at han minst ville ha 400 kroner
for det. Dermed dukket han opp pa en varemesse i
Porsgronn med sitt historisk sensasjonelle sceneri .
Men som sagt, tidene var harde, og folk ville ikke
broke dem pa sant. Det var bare en annen utvei,
lodde den ut.

Gevinst til Gjerpen

It(Jrgen har ogsa skaret ut denne framstilling en av
«To sjakkspillere », som har mange fine detaljer.
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Og det gjorde Jjljrgen. Fikk stasen taksert til , ikke
400, men 800 kroner, og gikk fra bygd til bygd i
nedre Telemark. Robin Hood, kameraten og et halvt
dusin indianere kunne vinnes for 25 jljre. Hvem ble
den heldige telemarking?
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Et av J¢rgen S¢ndb¢s store arbeider er «Indianerflukt», som viser Robin Hood, LilLe John og indianere i vilt
ritt over Amerikas prr:erie. Det tok ham en hel vinter askjr:ere ut dette. Dette arbeidet var med po. en utstilling
i Krager¢ og Porsgrunn og jikk medalje.

Trekningen foregikk pa politikammeret i Pors
grunn, og vinneren var en bonde fra Gjerpen.
Men sa er det denne merkelige forbindelse da,
mellom kunstneren og det verket han er mest for
n0yd med . Riktignok hadde 10rgen i meIlomtiden
laget massevis av kubbestoler, bade i osp, furo og
eik, men mest i lind. Rosemalt dem hadde han ogsa,
og den som bes0ker ham i stua og kan se et par
eksemplarer av dem, kan skrive under pa at de er
gilde, bade a se pa og a sitte i. Og han hadde laget
trestakenisser, store, flotte og levende, med optimis
tiske smil i skjegget. Trekrakker, figurer av aile
slag, og til og med noen tredyr i middelst0rrelse til
a ha i hagen, en ponni og et radyr.
Kj~pt

En liten kiste fra 1862 som er rosemalt av J¢rgen
S¢ndb¢.

tilbake

Men det var altsa denne forbindelsen. Kubbe
stoler og nisser er vel og bra, men de kan man all
tids lage mange avo Ikke slik med var venn Robin
Hood og de jagende indianere. Der var et en-gangs
verk, og tid en leget savisst ingenting, hverken av
savn eller smerte. 10rgen kunne ikke g1emme dette
mesterverket.

Ingen vei utenom, det matte oppspores. DerIDed
fikk bonden i Gjerpen bes0k, og leverte monteren
fra seg mot en sum pa 1800 kroner. Prisen pa
Robin Hood hadde steget med 1000 kroner pa 45 ar.
Ingenting a si pa det, prisstigninger og indeks
reguleringer tatt i betraktning.
Og slik gikk det til at prreriens Robin Hood ble
forenet med sin skaper, som
seg h0r og b0r etter et langt
og brogete liv!».

o. T.

En stor kiste ros emalt av
J¢rgen S¢ndb¢. Han hadde
sin egen stit, og mye av det
han malte. ble holdt i
gr¢nne farger og var sr:er
egne for hans arbeider.
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Fattigstyret.

Sannidal
for 75 ar siden
Vi bringer her noen sma utsnitt fra det som
ble skrevet i «Vestmar» fra Sannidal for 75
ar siden:
Kj~Iebn~nd avhoidsiag
hadde arsm0te 10rdag 9. 1. Efter en andakt av Nils
Sigernes var det kaffepause, og sa gikk man over til
valgene.
Til formann blev gjenvalgt Gunnar Urberg, og
som 0vrige medlemmer av styret blev valgt Nils
Sigernes og Gunvor Johnsen .
Redakt0rer av «Reform» blev Karen Havet og
Anne Kjrerra.
Til slutt fikk vi resultatet av kveldens utlodning, i
form av to appelsiner.

Nils Bakken s0kte om a bli fritatt som medlem
av fattigstyret for Lien krets.
Votering: S0knaden blev enst. innvilget.
I hans sted valgtes enst. Knut Sagatun.

Arbeidsledighetskomiteen.
Petra Heldal bad sig fritatt for hvervet som med
lem av arbeidsledighetskomiteen.
AIf H. Larsen mente at det ikke var pakrevet a
ha kvinnelige medlemmer i komiteen.
Votering: Petra Heldal blev enst. fritatt for hver
vet. Som ny valgtes Peder J. Farsj0.

Dagl0nn.
Menighetsradet har foreslatt dagl0nnen for kir
ketjeneren nedsatt fra 6 kr. til 5 kr. I den anledning
s0ker kirketjeneren om a fa beholde den nuvrerende
dagl0nn .
Enst. vedt.: Herredsstyret finner i dette tilfelle
ikke a kunne blande sig inn i menighetsradets dis
posisjoner.

(14.januar 1932).
Stikkrende.

Gimle
Sannidal ungdomslag har skuddarsfest f0rst
kommende 10rdag kl. 8. «Young fellows trio» spil
ler. Entre kr. 1,00.

Styret.
Ved trekning i dag pa en av Ingeborg Otterhei,
Sannidal, utloddet grammofon med 15 plater utkom
Of. 213, Oddlaug L0vas, Farsj0.
Sannidallensmannskontor, 19. januar 1932.

F. Svang.
(Ann. 21 . januar 1932)

Sp0rsmalet ang. en stikkrende ved Helle var sendt
tilbake til herredsstyret fra fylket med bemerkning
om at stikkrenden ikke sorterte under fylket, da
veien er bygdevei.
Til a arbeide videre med sp0rsmalet valgtes A.
H. Larsen og J. Sandland.

Elveveden.
Enst. vedt.: Der betales 7 kr. pr. fa vn for den ved
som rna roes ned til Vadfoss dam, under forutsetning
av at A .s. Vadfos Brug gir tilladelse til at veden
settes pa dammen.
Det vedt. enst. en henstilling til skolestyret om
mest mulig a kj0pe elveved til kommunens skoler.
En lignende henvendelse blev sendt fattigstyret.

(22. januar 1932)

Sannidal herredsstyre
Ordf¢rer Eilert Farsj¢
M¢te den 21. januar 1932
(Noen utdrag av m0tets behandlinger)

Heimebrenningen i Sannidal
Er den bekjempet?
(Utsnitt fra et JeserinnJegg).

Arbeids]edigheten.
Pa grunn av den store arbeidsledighet anmoder
herredsstyret enstemmig ordf. om a hen vende sig til
statsmyndighetene for om mulig a fa statsbidrag, 2
kr. pro favn, til vedhugst innen komrnunen. Likele
des om der er adgang til a fa bidrag til optagelse og
ophugning av bunnt0mmer til ved.

Valg av kirkeverge for 1932-34.
Menighetsradet har bragt f01gende i forslag: K.
Kilane, K. Eikehaug og Fjnbo Humlestad.
Mot en stemme valgtes Knut Kilane.
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Takket vrere initiativ av lensmann Svang har
det gjentagne ganger vrert rensket opp i heime
brenningsaffrerer her i Sannjdal, og enkelte buler er
ryddet helt opp.
Vi er lensmannen stor takk skyldig for det. Vi har
i frisk erindring paskedag to ar siden, da han blev
kalt ut av kirken midt under gudstjenesten for a
hindre blodsutgytelser under basketak pa selve
brenningstedet, hvor kundene gikk bersekergang
efter nektaren.
Men hvordan skal man kunne verne ungdommen
nar den farlige yare fallbydes fra st0rre og mindre
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fabrikker bade her og der i bygden? Ja, nar tilmed
Sannidals gamleheim teller brennere blandt sitt
belegg, hvilket kom for en dag ved styrem~te forle
den. Denne skandale finner jeg ikke b¢r ga upatalt,
da den mUligens t~r illustrere forholdet bygden over.
Og Gimle?
Er ikke huset bygget som et tilholdssted for en
undgom som i alvor og lek viI vinne sig opp og frem
i utvikling og kultur? Er det ikke ment som et vern
mot moralsk utglidning?
Sannid01.
(23. jam-lar 1932).

Foreningen har i siste ar hatt en inntekt av kr.
3.300,61, og balanserte med en kassabeholdning av
kr. 772,94.
(16. februar 1932).

Sannidal menighetsrad
har valgt en komite til a innsamle midler for
«Ungdomshjelpen».
Medlemmer av denne er: Sogneprest Tande, for
mann, Hans Brent~i, Dalsfoss, leerer Eikeland,
Holtane, Ole L~nner~d, Vafoss, Tomas Sveinung
sen, Kil, Knut Hegland, Vestbygda og leerer Barland,
Kj~lebr~nd.

Heimebrenningen i Sannidal
Under denne overskrift kunne man i Vestmar for
I~rdag lese om denne ulovlige trafikk i Sannidal.
Riktignok fikk vi h~re at det var ryddet atskillig
opp her og der, men som et d~me pa forholdene fikk
vi vite at man endog pa gamleheimen drev denne
geskjeft.
Da «Sannid~l » med eller mot sin viUe pa denne
mate setter gamleheimen i gapestokken, skylder jeg
a meddele at det tilfelle «Sannid~l » sikter til, sky I
des en liten krukke med sukker og gjeer som en
unggutt eksperimenterte med, og som snart blev
opdaget og uskadeliggjort. Noen brenning har det
saledes ikke veert tale om.
Jeg vii ikke undskylde tilfellet, men da
« Sannid~l » s meddelelse kan gi rum for mange tan
ker og anelser, skylder jeg a gj~re leserne kjent med
det faktiske forhold.
Sannidal gamleheim, den 24. 1. 1932.
O. Eikeland.
(26. januar 1932).

Sannidal Sanitetsforening
hadde ardm~te pa Gimle s~ndag. Som vanlig sarnlet
festen fullt hus.
Distriktslege Eriksen holdt foredrag over: Hvor
dan helsen skal bevares . Og han omtalte tuberkulo
sen til slutt.
Sogneprest Tande taIte, og Frikirkens sangkor
sang vakkert og stemningsfult.
Med i styret valgtes fruene Johnsen, Farsj~,
Ekehaug, Langmo og frk. Dobbe. Gjenstaende sty
remedlemmer fruene Kilane og H~gmo. Til formann
gjenvalgtes fra Kilane. Revisor: Leerer Mindreb~.

/

~
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Rettelse
til bilde av konfinnanter i 1931:
Vi har fatt opplyst av Anna Solbakken,
Kil, at Knut Solbakken er nr. 30, og ikke nr.
16. Da er mUligens Fredrik Thorbj~rn J~r
gensen Mostad nr. 16.

\

~

Nar nu sognepresten i neermeste fremtid kommer
til a reise rundt pa skolehus og bedehus for a tale de
arbeidslediges sak, sa er det ~nskelig om sa mange
som mulig kommer til m~testedene - bade for a h~re
og for a yde til «Ungdomshjelpen». Vi vet at 15 til
18-20 arsalderen er de vanskeligste ar a ga ardeids
l~s for en ungdom. Malet er a skaffe arbeid eller mu
ligens lidt utdannelse for de rnidler som matte komme
inn.
Farsj~ 15. februar 1932.
(17.februar 1932).

Fra Sannidal
Er det vinter? Man fristes til a sp~rre slik, for
vinteraktig er det ikke. Solen skinner dag efter dag 
varmer behagelig - og lokker frem i sol veggen fluer
og andre insekter. I biegarden er det liv som pa en
maidag, fortelles det. Det er st~vskyer efter bilene.
Er det norsk vinter slikt?
Mange synes dette er deilig. Men b~ndene som
har last eller ved som skal frem, de venter pa sne.
«Sneen kommer nok i mars», tr~ster man med.
Det klages mindre enn man kunde tro!
I storelven har det veert drevet et iherdig arbeide
med a fa opp sekket~mmer. Og utenkelig meget
har man fatt opp. Over 300 favner ved er det bJitt.
Den er heller ikke dariig. Det er verdier som ellers
hadde gatt tapt.
«nugy»
(20. februar 1932)

Sk0itehlpet pa Valbergtjernet
var noksa vellykket, tross den dariige is. Det viste
sig ogsa at den ikke var sa tykk heller, og nar der
blev mange folk, slo den sprekker, og van net
flommet inn over isen. Dette influerte selvf~lgelig
pa tiderne, iseer under 1500-meter I~pet. Det var 42
deltagere.
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PremieJisten blev som fjjlger:
Kl. 18-32 ar. 500 meter:
1. Sigurd Nilsen, San nidal
53,1
54,0
2. Thomas Flom, Drangedal
1500 meter:
]. Thomas Flom, Drangedal
3,07,2
2. Sigurd Nilsen, Sannidal
3,09,1
KI. 15-18 ar. 500 meter:
l. Kare Juel, Spring
56,2
2. S. Nordli, Sannidal
59,1
1500 meter:
3,19,0
1. E. Gr0nstad, Drangedal
2. S. Nordli, Sannidal
3,25,2
(29.februar 1932)

Sannidals traverklubb
avholdt travkj0ring pa Tyvann 10rdag 5. mars.
Resultatet blev:
] . 10p. 1000 meter:
1. «Kvikk», 10itnant Jensen, kj0rt av T. Dalen.
2. «Kari», Aasulf Aar0 .
2. l0p. 500 meter:
1. «Vossebaus», Aasulf Aar0.
3. l0p. 1000 meter:
1. «Bausar», Jens St0a.
2. «Vesleblakk», Gotfr. Mathiesen.
4. l0p. 1000 meter:
1. «K vikk», 10itnantJensen.
2. <<1eppe», Peder Hoe!.
Efter travkj0ringen holdtes der pa «Gimle» ge
neralforsamling hvor valg pa nyt styre blev foretatt.
Valgt blev : John Rinde, formann , Thorleif Dalen,
nestformann. 0vrige styremedlemmer blev: Peder
Hoel, Alfred R0nningen og Eilert St0a. Varamenn :
O. Tveitereid og Gunnar Kristiansen.
Derpa var det spiseaften og svingom som holdt
pa ut i de sma timer.
(10. mars 1932).

Vastf)lrennet
Det blev ny bakkerekord av Halvor Espe
dalen og Hans Kleppen pa 46,5 meter.
Det stralende vrer, og de mange storhoppere som
var anmeldt, hadde lokket mange tilskuere til hopp
rennet i Vast01bakken om 10rdag.
I bakken var tiiskuertallet ca. 500. Dette tallet for
teller med hvilken interesse Vast01rennet omfattes
selv om det blir avholdt pa en hverdag.
Premieutdelingen foregikk pa Gimle om kvelden,
og premielisten ser slik ut:
Klasse over 32 ar:
1. Angel Dahlgren, K. Tog 1. F.
133,4
Klasse 20-32 ar:
1. Hans Kleppen, Skarphedin
153,4
3. Ivar Br0dsj0, S. S.
144,4
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5. Per Sandland, S. S.
Klasse under 20 ar:
1. Thor Salvesen, Spring
2. Jens Barland, K. Tog 1. F.
3. Sigurd Nilsen, S. S.

139,7
150,9
143,9
142,9
(21. mars 1932).

Sannidal landbrukslag
hadde arsm0te pa Rinde l0rdag under ledelse av for
mann, Hal vor Thorsdal.
Regnskap og beretning blev godkjent.
Av styret utgikk efter tur Halvor Thorsdal, Alfr.
R0nningen og J0rgen Holt.
Thorsdal frabad sig gjenvalg, og som ny formann
valgtes Thorleif Dalen. Til 0vrige medlemmer av
styret valgtes O. Tveitereid og Per Moe.

*

Samme dag holdtes arsm0te i Sannidal innkjjjps
lag og Sannidal feavlsJag. Det var gjenvalg over
hele linjen.
(12 . april 1932).

Valg i Sannidal herredsstyre
Skograd
Til medlem av skogradet valgtes enst. Ole E.
Vasj0 med Tomas G. Nas som varamann.
Brandmestere for 1932-24.
Hertil valgtes enstemmig:
Rode 1:
Brandmester Tomas Nesland,
varamann Tarald Vasj0.
Rode 2:
Brandmester John Rinde,
varamann Jens St0en.
Rode 3:
Brandmester Gunnar Holtane,
varamann Jon Vasj0.
Rode 4:
Brandmester Jens N . Eikehaug,
varamann Per Moe.
Rode 5:
Brandmester Lars Lofthaug,
varamann Knut Eikenes.
Rode 6:
Brandmester Kristen T. Urberg,
varamann Lars Skarvang.
Brandmester Jakob Brekka,
Rode 7:
varamann Lars Dobbe.
Brandsjef.
Enst. valgtes Jens R. Farsj0. Varamann Eilert
Vasj0.
Kommunens ved.
Halvor Thorsdal s0kte om a slippe fri for a ha
med salget av kommunens ved a gj0re.
Enst. innvilget.
I hans sted valgtes enst. T. Vas01 og Gudm.
Haugen.
(20. april 1932).
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Dalsfoss kraftstasjon 100 ar
I forbinde1se med kraftstasjonens 100-flrSjubileum viI det trolig, historisk sett, vcere av interesse a
kjenne til de modemiseringsarbeider som bJe utf¢rt fra 1954 og senere i 1958. Jeg har forel¢pig ikke
funnet at dette fra Rindegruppens side er blitt offisielt kjent.
I min 30-arige ansettelse som byggeleder i Rindegruppen fra 1958 har jeg f¢lgelig vcert delaktig ide
mange store og mindre prosjekter, som den dynamiske industriherre Sigurd Rinde hadde i gang til sin
d¢d i 1972.
Min f¢rste jobb i Gruppen var for¢vrig nyinstallasjon av aggregat I og II i Dalsfoss kraftstasjon, og i
1954 hadde vart byggefirma fatt i oppdrag a foreta ombygging og modemisering av h¢yspentanlegget. I
tillegg til dette hadde to pensjonister i 1993, Bakke og jeg, av byggherre fatt i oppdrag a f¢lge opp Kruse
Smiths jobb med installasjon av den nye luken i Dalsfossdammen.
Forhapentlig viI disse relativt korte, men dokumentariske beretninger vcere kompletterende til
N .E.A. s ju bileumsbok i 1956 og historisk sett av interesse, spesielt for en eventuell vemeverdig kraft
stasjon.
Helle, oktober 2006 Per Lia.
~

h

DALSFOSS KRAFfANLEGG m. In.
Del 2:

1958: Dalsfoss Kraftstasjon 
nyinstallasjon av aggregat I og II
Fra 1. april 1958 ble jeg av konsulentfirma Chr.
F. Gr¢ner, Oslo, pa vegne av NEA, ansatt som
byggekontroll¢r for de planlagte ombygninger pa

Dalsfoss kraftstasjon. Dette i forbindelse med instal
lasjon av to st¢rre aggregater, som erstatning for de
gamle fra 1908. Det var ogsa firma Ingeni¢r Chr. F.
Gr¢ner, Oslo, som var anleggets bygningtekniske
konsulent, ogsa pa den tid et av landets mest aner
kjente fIrma i kraftsektoren .
Utf¢rende entrepren¢r var Ingeni¢r F. Selmer
A.s - avd. Skien, og deres ansvarlige anleggsleder

Kraftstasjonensfasade syd 1958. De gamle pipene over tak er fjernet.
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var avdelingsingeni0r Vik. Kon
traktmessig var avtalt at byggherren
selv skulle levere samtlige materiell til
anlegget.
De kontraktmessige bygg- og an
leggsmessige arbeider bestod av utvi
delse og st0p a v nye sugel0P,
generatorgruber mlluftinntakskanaler,
samt tilh0rende fundamenter for
turbiner, generatorer og regulatorer. I
tillegg ble utf0rt omst0ping/forankring
av turbinr0r, henh0rende til aggrega
ter. Videre var medregnet i de
kontraktmessige
arbeider
all
demontasje av de to aggregater, samt
uttran sport av disse. I forbindelse med
demontasjen av generatorene var av
byggherren ansatt en mont0r fra E. G. A., som
ansvarlig leder for denne jobben. Det var planlagt
at generatorene skulle pa «lager» for event. senere
bruk innen gruppen. Dette ble imidlertid aldri ak
tuelt.
Det var for0vrig forutsatt at det gamle aggregat
III kunne vcere i gang under hele ombyggings-perio
den.
Det ble ikke denne gang de store endringer av
stasjonsbyggets fasader, men en observant tilskuer
viI registrere at de fire skorsteinspiper over tak pa
byggets fire hj0mer ble fjernet. Henh0rende til disse
ble ogsa de store «rundbrennere» i maskinsalen
fjernet. Prektige ovner med h0yde pa ca. 4,0 m. som
trolig i sin tid hadde vcert i bruk i streng kulde med
liten eller ingen kraftproduksjon. Videre viI man pa
fasade mot undervann finne to luftinntakskanaler.
Entrepren0rens riggarbeider m. v. var i gang fra
omkring 15/4 1958, den kontraktmessige startdato
for anleggsarbeidene var 24. april 1958.
All transport av maskingods m. v. var planlagt
utf0rt av byggherren. Dette ble for 0vrig en vesent
lig enklere transport enn den som i sin tid ble fore
tatt fra Kil .
Det var S0rumsand Verksted som hadde fatt
kontrakten vedr0rende levering av turbinene. Disse
ble i alt vesentlig Ie vert i seksjoner pa jembanen til
Farsj0 stasjon og del vis Vadfoss stasjon der man
hadde kran for lossing. Mye av dette ble transportert
over hengebrua, men de st0rste og tyngre kolli ble
transportert over elva pa en flate, bestaende av to
store pontonger samt tomme oljefat, for a fa «fla
ten» mere stabil.
Turbinregulatorene var ogsa inkludert i S0rum
sands leveranse. Den gamle turbin III fikk likeledes
en ny regulator.
Generatorene ble levert av det store tyske elektro
tekniske konsern Siemens i Berlin, og transportert
pa jembane til Merkebekk stasjon. Hver generator
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To nye aggregater er installert i 1958.

bestod da av fire enheter: stator, rotor, magnetise
ringsmaskin og fundamentramme. Entrepren0r Sel
mer og transportfirma Isak M. Nilsen fikk i oppdrag
a transportere dette frem til maskinkran i kraftsta
sjon . Maskingodset ble da pa Merkebekk lastet opp
pa to store pontonger og pa Tokke slept ned til
Dalsfoss. Dette matte forega ved egnet vannstand i
Tokke. Det kan bemerkes at dette var blant de f0rste
st0rre oppdrag Isak Nilsen utf0rte. I dag er firma
Isak M. Nilsen det st0rste kran- og transportfirma i
Telemark.
For a fa det store maskingods inn i maskinsalen
ble det store vinduspartiet pa vestre side av inn
gangspartiet fjemet. Dette ogsa i forbindelse med
uttransport av det gamle maskinelle utstyr.
Det planlagte ombyggingsarbeide krevde t0rrlagt
undervannskanal i forbindelse med de nye turbinene
og deres sugel0p. Fra Fossen Kassefabrikk fikk vi
de n0dvendige antall 8x8 toms boks for bjelke
stengsel.
Mandag 21. april 1958 ble aggregat I stoppet og
samme dag kom bjelkestengsel pa plass, og lensin
gen av kanalen kom i gang. Lekkasjeproblemene
var imidlertid sa store at vi matte fa en st0rre
pumpekapasitet (Flygt-pumpe).
Demontasje/uttransport av generatoren var fer
dig 30. april 1958, mens entrepren0ren hadde ve
sentlig st0rre problemer med demontasje av turbi
nen, der den siste delen var ute den 14. maio
De nye turbiner krevde en vesentlig utvidelse
av sugel0P i forhold til eksisterende, dette ogsa for
generatorer med «grube» og en st¢rre friskluftkanal.
Det var kontraktmessig forutsatt at dette skulle
«meisles» ut. Sprengning var ikke tillatt. Dette ar
beid var f0lgelig i gang umiddelbart etter at det
gamle aggregat I var demontert, omkring 1. maio
Pa grunn av en «glasshard » betong, som man pa
traff stedvis, ble det imidlertid etter avtale foretatt
forsiktig spregning, der man hadde fritt utslag. Av
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hensyn til framdriftsplan og montasjefrister ble disse
meisling- og sprengningsarbeider utf0rt med fire
mann pa d0gnkontinuerlig skift og ble avsluttet fre
dag 13. juni 1958.
Omkring 15. juni ble den prefabrikerte forska
ling for suge10pet transportert inn i kraftstasjonen og
med stasjonens kran plassert i suge10pskanalen, en
st0rre forskalingsseksjon inklusi ve armering. 0vre
del av turbinens sugel0P har en stalforing som fort
setter i armert betong og avsluttes i en bue mot bunn
under vann . Dette var en krevende forskaling, der
entrepren0rens tekniske kontor hadde utarbeidet en
detaljert forskali ngstegning. Denne starter 0verst i
en sirkel og utvider seg i en ellipseform ut mot
eksi sterende kanalvegger. Med betong fra entre
pren0rens blandeverk ble st0pearbeidet utf0rt
kontinuerlig, dette for a unnga «st0peskj0ter».
St0pearbeidet var igang s0ndag kveld 22. juni og
ble avsluttet mandag formiddag kl 9.30. For mitt
vedkommende ble dette et langt nattskift med 10
pende kontrollpr0ver. Etterkontroll av sugel0pets
betongoverflate ble meget tilfredsstillende. Ikke et
eneste «sar» ble registrert, og et dyktig st0pe
mannskap med lang erfaring skal ha reren for dette.

Sprengningsarbeidet er utff:)rt, og forskalings
arbeidet er j gang. (Foto: 5. juli 1994).
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Arbeidet med luftekanaVgeneratorgrube ble ut
f0rt tilnrermet parallelt med sugel0pet.
Entrepren0ren fulgte greit den oppsatte fremdrifts
plan, hvilket var en forutsetning for den planlagte
maskinmontasje. I forbindelse med denne montasje
var Bakke sterkt opptatt av at maskinistene, sa langt
mulig, fikk vrere med de respektive mont0rer, for
derved a bli bedre kjent med produksjonsutstyret.
Mont0rene skulk for 0vrig, etter avtale, ha 2-4 hjelpe
menno Blant byggherrens hjelpemenn var Petter
Fossen bas . For generatormontasjen hadde leveran
d0ren hentet frem en pensjonert mont0r Larsen, med
stor erfaring. I begynnelsen ga han Petter, som
hjelpemannskapets bas, store problemer. Fra sin
«standplass» sittende pa sin verkt0ykasse med en
kaffekopp ved sin side, benyttet han i alt vesentlig
sitt «tegnsprilk». Han var ikke d0V og kunne br01e
som en 10ve nar ikke dette funket. Etter hvert gikk
dette greit, og hans hjelpemannskap, med Petter i
spissen, lrerte raskt hans tegnsprak. Kaffekoppen
ble staende igjen etter utf0rt jobb. Den var da nesten
«igjengrodd», for verken han eller andre hadde fore
tatt koppevask i hans montasjeperiode.

Lukevanger og luketerskel er ferdig, og luke
montasje kan komme i gang. (Foto: Oktobe
1994).
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I min rapport 4. september
1958 har jeg notert f01gende:
«Pr¢vekj¢ring av aggregat I
bleforetatt i dag medf¢lgende
representanter fra leverand¢
rene: S¢ rumsand Verksted,
ing. Yggeseth, SiemenslPro- I
ton, ing. Hoftun og fra Chr. F
Gr¢ner, ing. Hauger¢d. Fore
tatte kontrollmalinger m. v.
under pr¢vek}¢ringen var til
fredsstillende. »
Entrepren0rens arbeider
for aggregat II var identisk
med aggregat I og b]e del vis
utf0rt paraUelt med dette.
Kraftstasjonens aggregat II
Kraftstasjonen med bakenforliggende damanlegg, rued det nye lukearr.
ble igangsatt mandag 13. ok
til hflyre pa foto.
tober 1958.
Jeg fikk f0r avs]uttet jobb
pa Dalsfoss ti I bu d fra d ir.
Rinde om ansettelse som byggeleder. Han hadde
jeg i 1994 av byggherre fatt i oppdrag a f0lge opp
mange mer forestaende prosjekter pa den tid . Jeg b]e
arbeidet med den store tappeluken i Dalsfoss
i den jobben i 30 ar.
dammen. Kruse Smiths Krager0avdeling var utf0r
ende entrepren0r. Maskinentrepren0r Kjell Farsj0
hadde oppdraget med sprengningsarbeidene. Vfu lille
1994: Ny tappeluke
fotoserie forteller noe om dette.
i Dalsfossdammen
-PerSom pensjonister hadde kollega Hans Bakke og

Gaver siden sist
Redaksjonen takker hjerteligst for disse ga
vene som har kommet inn siden sist:
A.K., Neslandsvatn 150. T.B., Larvik 100.
C.F.M., Krager¢ 150. E.& T., Helle 100. H.L.0.,
Sundebru 100. K.E., Sannidal 100. K.M., Sta
vanger 200. A. J. G., Krager¢ 100. 1. W., Sanni
da1200.
Det er tidJor nye innbetaiinger til bladet; der
Jor ligger det med en giro denne gangen, og vi
haper riktig mange sender oss et bidrag, siik at
«Arven» kan Jortsette a komme ut ogsa resten
av dette aret.
Paforhand takk!

Utgifter:
Trykking
Porto og gebyrer
Saldo pro 31.12.2006
TotaH
Status pr. 31.12.2006:
Innestaende pa konto
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kr. 103.973,23

kr. 103.973,23

kr. 42.272,43

Sannida128.1.2007

Liv Gnmasen,
kasserer

Gaver til nybygget
pa Bygdetunet

Regnskap for «Arven» 2006
Inntekter:
Saldo pro 1.1. 2006
kr. 43.904,70
Gaver fra leserne
kr. 59.825,00
kr.
243,53
Renteinntekter
TotaH

kr. 40.958,00
kr. 20.742,80
kr. 42.272,43

~

I forbindelse med byggingen av det nye
lagerbygget har Historielaget fart mange
gaver, bade i form av rene penger, ar
beid, transport og materialer.
I neste nr. av «Arven» kommer vi til
a trykke en oversikt over disse.
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PORTO BETALT
YEO
INNLEVERINGA

P.P.

Returadresse:

Sannidal Historielag
KALSETH, Ernst
Postboks 25
3793 SANNIDAL

NORGEINOREG

Adr: Ragnar Gr0nasen,
Holtsvingen 20 B
3766 Sannidal

Ei seilskute Ira Sannidal

« VestaLinden »,

oljemaLeri pa Lerret, 50 x 74 em, sign. 1. P R. Bygget Aaret 1858 af Gunder
Pedersen Aasen, f¢rt af Cap. Ellef OLsen 1879.

Fra en av vare lesere har vi faU
dette bildet av bark«Vestalinden».
Det er foto av et maJeri. Var leser
har deUe a forteUe i forbindelse med
bildet:
Bark Vestalinden ble bygget pa Atangen
i 1858 av skipsbyggmester Gunnar Peder
sen Asen. Reder var ala Halvorsen Strand
pa Helle, som var gift med Gunnars s¢ster,
Kirsti. Etter Sannidalsboka hadde ala
Knutsen fra ¢vre Asen kj¢pt Atangen i 1820
arene. Hans brors¢nn pa Asen, Gunnar
Pedersen, ble skipsbyggmester og anla et
ter hvert skuteverv pa sin onkels eiendom.

Fra 1853 til 1877 kjennes det til at i alt 9
seilskuter er bygget der, aIle for lokale ei
ere og partsrederier.
«Vestalinden» ble f¢rt av Eilert Olsen og
solgt i 1871 til Mad. Egeness i T¢nsberg,
f¢rer H. H. Egeness.
I 1878 ble « Vestalinden » igjen inn
registrert i Krager¢, na med C. Olsen som
reder, og f¢rere C. Thorbj¢msen og Ellef
Olsen.
Skuta ble solgt til Drammen i 1888, og
videre skjebne er ukjent. I 1893 var hun
borte fra de norske skipsregistrene.

Sats og trykk: Kragero Aksidenstrykkeri

