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Holtane – Farsjø Sangkor

Hos familien Årlid, utenfor skolen i Tessungdalen. Her er navn på noen av personene. Vi håper Arvens 
lesere kan hjelpe med resten.: Mennene f.v.: nr. 1 Ola Dobbe, nr. 2 Sigurd Øyvang, nr. 3 Finn Lindheim, 
nr. 4 Per Nesland, nr. 5 Aasulf Tyvand, nr. 6 Gunnar Knutsen, nr. 7 ?, nr. 8 Albert Tyvand, nr. 9 ?, nr. 10 
Asbjørn Ulven. Damene f.v.:  nr. 1 Ingrid Tyvand.
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Jeg har en håndskrevet utgave av dette diktet. 
Det ser ut til at det er skrevet av min far, Finn 

Lindheim – det går fram av referatet fra 10-års-
festen. For jeg sitter også med Sekretærbok for 
Holtane-Farsjø Sangkor. Denne protokollen 
inneholder alle korets aktiviteter fra 1936 til 
1945 – møter, fester, turer, sangerstevner og 
sangunderholdning på Gimle før jul. Jeg vet ikke 
hvor lenge koret eksisterte.
 
I 1936 ble Sigurd Øyvang valgt til formann. I åre-
ne fram til 1945 vekslet formannsvervet mellom 
han og Finn Lindheim, sånn ca. hvert andre år. 
Andre gjengangere i styret var Gunnar Knutsen 
som sekretær og Asbjørn Ulven som kasserer.

Det siste som står i protokollen, er fra 1945:
«Stevne på Lindheimseidet.
Søndag den 12. august deltok koret på stevne 
på Lindheimseidet. Det var strålende sol og tørt 
og varmt vær den dagen. Med bil eller på syk-
kel kjørte vi utover til Lindheim, for derfra og 
trampe og gå bortimellom skogen til Eidet. Det 

samlet sig utover eftermiddagen nogså meget 
folk. Det blev en gild dag med megen korsang 
og tale av J. Skarvang, E. Mørland, Presten og P. 
Nesland.» 

Her er det som står i protokollen om jubile-
umsfesten i 1943:
«Jubileumsfesten på Farsjø skole.
Lørdag 27de Februar feiret sangkoret ti års jubi-
leum på Farsjø skole. Festen begynte kl 7. Vi var 
de fleste medlemmene samlet, og så var det en 
del innbudte som de fleste var tidligere med-
lemmer. Vi fant oss hver vår plass på pultene, 
som var satt mot hverandre så de dannet bord 
med det samme. Vi sang en sang til begynnelse, 
og så ønsket formannen (Dobbe) velkommen. 
Han ønsket at det måtte bli en riktig hyggelig og 
god fest.
 Og så hadde vi den store glede og ha Falken-
berg iblant oss, som jo har vært med på flere 
av våre turer. Han holt nu en kort andakt. Han 
minnet om de ordene at Jesus Kristus er i går 
og i dag den samme, og blir det til evig tid. Han 

Holtane – Farsjø Sangkor
I det forrige bladet, Arven nr.121, etterlyste vi mer opplysninger om det vi kalte  

Farsjø og Holtane sangkor, og svar har vi fått. Det setter vi stor pris på, så tusen takk til 
Reidun Lindheim, som har sendt oss både bilder og informasjon:

Sekretærbok for Holtane-Farsjø Sangkor. På første side i protokollen står oppført medlem-
mene i koret i 1936. 
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fremholdt at det var så meget som forandrer sig 
og meget som svikter i dag, men Jesus er evig 
den samme, og det er noe å bygge og hvile på en 
slik klippe som evig består. 
 Ja så var det til at vi skulle ha oss litt mat. Det 
var festlig pyntede border med blomster og lys, 
og en mengde deilig mat, så her vistes ingen 
rasjonering. Da vi hadde spist en stund leste 
Dobbe et brev fra Eilert Andersen, som også 
hadde skrevet et dikt om koret og en del opple-
velser fra korets første tid. Derefter leste Finn 
et dikt som var forfattet om alle medlemmene i 
koret, så her fikk de smurt sig alle sammen, for 
han hadde ikke spart hverken på dyd eller udyd 
hos den enkelte. Og så var det kommet hilsen 
fra Eikeland med fam. Han minnet om alle de 
gode minner som han hadde fra sin tid sammen 
med oss, og han ønsket at han kunne ha vært 
sammen med oss til fest en slik kvell. Han skrev 
om at han måtte ofte tenke på alle de deilige tu-
rer og stundene vi hadde sammen, og når tidene 
tillot det måtte vi endelig ta en tur og besøke 
dem oppe i Lom. Fra Ingeborg Farsjø fikk vi også 
en hilsen. Så sang vi bordverset, og så blev det 
en pause.
 Efter pausen blev det duettsang av Ingebjørg 
Jerstad og Elise Fossen, og koret sang flere 
sanger. Efterpå blev det frie vidnesbyrd og det 
veksler da med sang og vidnesbyrd. Da vi hadde 
holdt på med dette en stund blev vi enige om 
å spise resten av maten. Så samlet vi oss runt 
bordene igjen hvor vi forsynte oss på det beste. 
Men da det nok blev sent å kvell måtte vi tenke 
på å slutte. Falkenberg sa så noen ord til slutt og 
takket for han fikk anledning til å være sammen 
med oss. Til slutt sang vi Gud signe vort dyre fe-
dreland, og så måtte vi skilles, men med et godt 
minne rikere.»

Referat fra turen sommeren 1939:
«Rjukanturen
Lørdag 29de Juli skulde sangkoret ha tur til Rju-
kan. Vi reiste fra Dalsfoss kl halv syv om morge-
nen. Det var regn og ruskevær, men humøret var 
på toppen. Vi var utstyrt med ryggsekker med 
proviant og klær for natten. Turen gikk gjennom 
Bamble til Stathelle, med færje til Brevik. 
 Borte i Helgen tok vi den første matrast. Da 
det var regn, kunde vi ikke spise ute så vi måtte 
spørre om å komme inn på en gård i nærheten. 
Dette var det ingenting iveien for, og så gikk vi 
straks ivei med å koke kaffe. Mens vi var der 
traff vi også kjendte fra Sannidal, som var på 
Kinamisjonens sommerleir i Helgvinhalli. De 
spurte om vi ikke kunde komme å synge nogen 

sanger for dem, og det lovet vi. Der var tale av 
Ruberg og Terjesen m.fl. Da møtet var slutt sang 
vi tre sanger, og emissær Pedersen takket på det 
hjerteligste for besøket og ønsket oss fortsatt 
god tur. 
 Så gikk vi tilbake igjen for å spise. Vi fikk tre 
rum til rådighet, så vi spiste og hygget oss på 
det bedste. Da vi hadde spist oss gode og mette, 
måtte vi pakke sammen igjen for å drage videre. 
Men først sang vi et par sanger til takk for gjest-
frihet og godt ophold. 
 Så stod turen videre til Ulefoss og gjennem 
Nes og Sauherad med dets svære gårder og prek-
tige natur. Da vi kom til Heddal traff vi Frøken 
Ingolfsrud som bor like ved veien. Der måtte vi 
endelig stanse og komme inn å ta en rast. Her 
blev vi både vel og lenge, for vi blev også traktert 
med kaffe og mat, så vi hadde det som i det rene 
gjestebud. Men da vi ikke var ved bestemmel-
sesstedet måtte vi nok tenke på turen videre. 
Der ble da sunget nogen sanger på tunet til 
avskjed. 
 Vi kjørte så videre gjennom bygdene Hovin 
og Tinn, her var overalt veldig storslagen natur 
med skog, fjell og vann, og gårdene lå tett i tett i 
bratte liene opover. Vårt endelige mål på Lør-
dag var Austbygden i Tinn. Der skulde det være 
møte om kvelden. Vi kom hertil kl 8 om kvelden. 
Lærer Årlid ønsket oss hjertelig velkommen, og 
gav så ledelsen til Dobbe. Koret sang to sanger 
til begyndelse. Derefter holdt Sigurd Øyvang en 
kort andakt, hvori han holdt frem nødvendighe-
ten av å være en kristen og at vi var en ungdoms-
flokk som ønsket å synge til Guds ære. Vi sang så 
to sanger igjen og lærer Ulven avsluttet.
 Efter møtet blev vi innbudt til aftens hos lærer 
Årlid, hvor vi hadde det veldig hyggelig. Men da 

Fra turen i Telemark i 1939.
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SANNIDAL MENIGHETSRÅD 
OG SANNIDAL HISTORIELAG

Busstur til Norsk 
Folkemuseum  
lørdag 30. april 2022
I anledning Sannidal kirkes forestående 
250-årsjubileum arrangerer Sannidal 
Menighetsråd og Sannidal Historielag 
busstur til Norsk Folkemuseum på Bygdøy 
i Oslo lørdag 30. april 2022.

Der vil konservator Marie Fongaard Seim 
gi oss en omvisning i Kirkesamlingen ved 
museet, der gjenstander fra den tidligere 
Sannidal stavkirke er utstilt, og vi vil også 
få se gjenstander fra stavkirken, som 
til daglig er lagret der inne. Dessuten 
blir det tid til å gå på egen hånd rundt 
i de omfattende utstillingene på Norsk 
Folkemuseum.

I turen inngår formiddagsmat på Lierkroa 
på vei innover til Bygdøy. Etter besøket 
på Folkemuseet kjører vi inn til Oslo for å 
spise middag på en hyggelig restaurant før 
bussen frakter oss tilbake til Sannidal om 
kvelden.

Hele turen, inkludert buss, sjåfør 
og reiseleder, samt inngangsbillett, 
omvisning, formiddagsmat og middag, vil 
komme på  maks. kr. 1.500,- pr. deltager, 
avhengig av antallet som blir med.                        

Påmelding til Kari Skarvang på  
telefon 416 33 056, eller  
epost kari.skarvang@hotmail.com 
innen 15. februar 2022. 
Krav om betaling av turen vil bli sendt ut 
etter at påmeldingsfristen har gått ut.        

Hvis du lurer på noe om turen,  
ta gjerne kontakt med Ragnar Grønåsen på 
telefon 991 60 250.

det var sent på kveld måtte vi nok tenke på litt 
søvn. Vi skulde ligge i lae på to gårder i nærhe-
ten. Vi pakket oss godt inn i teppene og snart falt 
vi den søteste søvn.
 Vi våknet nokså tidlig neste morgen, men da 
vi visste at morgenstund har gull i munn stod vi 
gutter straks opp og kledte på oss. Da vi hadde 
gjort oss istand og vasket søvn av øinene, gikk 
vi avsted for å koke kaffe. Da vi hadde fått fres i 
kjelene, kom straks damene i full galla, de var så 
blide at de hadde sikkert hatt en bra natt, eller 
var det kanskje fordi de slapp å koke kaffe om 
morgenen. Da kaffen var kokt, satte vi oss til å 
spise med god appetitt og humøret var på toppen 
for solen lot sig også vise bak skogtoppene. Efter 
maten holdt Per Nesland andakt. 
 Men da tiden gikk så altfor fort måtte vi nok 
tenke på turen videre. Vi sang så to sanger på 
trappen. Op til strid og Den himmelske lovsang. 
Vi tok derefter farvel med familien Årlid, og så 
stod turen til Rjukan. Her var det veldig flott, 
med svære fabrikkanlegg og kraftstasjon. Her 
var også den bekjendte fjellbanen, en slags hen-
gekurv som gikk på vairer. Vi blev ført ca. 900 
meter til værs, så det var ikke fritt for annet enn 
det føltes litt rart innen vi kom opp. På toppen av 
fjellet var det flott restaurant og en veldig utsikt 
over hele Rjukan og Gaustatoppen. 
 Da vi kom ned igjen kjørte vi videre til vi kom 
rett overfor Vemork kraftstasjon. Her blev vi 
enige om å stelle middag. Så kom primusene 
frem og poteter, kål og pølse blev satt over. Det 
varte nok en stund før maten blev ferdig, men vi 
tok det med godt humør. Da den omsider blev 
kokt, rotet vi frem tallerkener, kniver og gafler, 
og det smakte som den reneste hotellmiddag 
skjønt potetene var vel litt hårde.
 Da vi omsider hadde spist, samlet vi sakene 
sammen igjen for at reise videre. Vi kjørte forbi 
Møsvann og videre gjennom Rauland. Her var 
ikke veien av de bedste, så vi fikk nok skompet 
og skaket oss adskillig. Da vi omsider nådde over 
det værste blev vi kaffetørste og kjelene blev satt 
over, og snart duftet det av deilig kaffe. Vi tok det 
med god ro og forsynte oss av nisten alt vi orket, 
mens praten var i full gang og humøret på top-
pen. Derefter stod turen videre forbi Totak, Ban-
dak og op til Dalen. Her var overalt veldig vak-
kert med fjell, skog og vann. Da vi nådde Vrådal 
begyndte det og mørkne, så da var det slutt med 
å kikke gjennom ruten, men da blev det desto 
mer underholdt med sang. Nogen sov og andre 
sang og snart var vi i Sannidal igjen. Så måtte vi 
skilles fra hverandre og leve videre i minnene. 
Det er vel en av de turer vi sent vil glemme.»
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VISER FRA SANDØKEDAL (5)
Fra Hasse Lønne, som var bosatt i Oslo og hadde stor slekt i Sannidal, har  

Arven fått tilgang til et hefte med tittelen «Viser fra Sandøkedal, samlet og  
nedtegnet av Jørgen Pedersen Tyvand og hans døtre i året 1887».

Vi trykker noen av disse visene i Arven. Hasse Lønne døde sommeren 2021.

Den forelskede Bondegut
Haat bry mig Lensmannsdatter, eg veit nok ho e rik, 

men inga Jente Sigrimi er her i Bygdi lik. 
Ja vel i sine Kvardagskler ja mer snaal og fin 

end noka Kaupstadsfrøken er her i Helgostadsen sin.

Du veit paa hinnars Pande staar so runno Leppen er,
Fint fletter hun sit vene Haar og kvelva Bringo er,
og Auger har vene blaa, æg tør naa sei saa stort

at den ho lenge bisma paa, han maatte bli frigjort.

I fjor da Oni var forbi, du veit me Dunning har,
Da dansa eg med Jenta mi, eg sparte ei Føtne da.
Den Ganga sette eg meg ner og spraata lite Gryn

med Skalken Thor og med Per Smed og Nils, en Fant fra Byn.

Eg dansa fyst, og tenk ho bau meg te aa danse med,
Men dyaaheile aa eg flaug, eg Føtna saa i Kjøtet saa fint.

Ho te ein Svivar gikk og te ein Springdans,
Men aldri saa du henno slik saa fint ho holdt Balans.

Og om eg svingte, datt ho ner, eg tok ho att saa støtt,
og derfor fikk eg se et Kne som var saa hvitt som Snø,

og Presten Aalryn blei paa med, han ha slikt gjeng kje an,
lat vera med saa svare e, eg ro med Spellemand.

Hans Amtmans Frue e vel ven, men venere e ho
End eg sel ikjø Borkjøn min om ho sil Friskyds ha,

men dikkon som gjeng bygdi kring med Sladder og med Rø,
for dikkan vil eg sei en Ting, ho e min Festermø.

Eg nyssens hen til Presten gikk, ho stede var med meg,
han spurgte me kvart Augoblikk om eg sil gifte mæ.

Da seist eg va me Sigrid mi ti Kjørka,
eg forstod at Presten glømte Messa si og Bisma stift paa ho.

Vort Bryllup det da straks skal staa, dit vi eg mange be,
saa mangen Springar di skal faa og mangen Halling med,

jeg dem og da traktere skal med Øl og Brendevin,
med Grøt og Stek og Fiskespa, med Mjød og Messevin.
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Vi har skrevet om Krokheia i Arven 
mange ganger, bl.a. i nummer 57, 58, 60, 
62, 63, 64, 73, 74, 79, 96, 105 og 107.

To bruk på 1800-tallet
Hovstølen har nok navnet etter hov, som betyr 
høyde, et sted som hever seg opp i terrenget.
 Hovstølen var plass under Holtane, og opprin-
nelig var det to bruk her. Det eldste lå oppe i 
bakken ned mot dammen, men har vært borte 
i mange år. Her bodde Anders Olsen (Olavsen) 
(1796-1852). Han var gift med Åse Katrine Nils-

datter (1790-1866). De hadde barna Ingeborg 
(1827-1879) og Marthe. Marthe ble gift med Nils 
Andersen fra Gjerstad. De hadde fem barn og 
var de siste som bodde på det eldste bruket på 
Hovstølen.
 Ingeborg Andersdatter giftet seg med Sven 
Thorsen Hovstølen (1832-1907), og han leide 
det andre bruket på Hovstølen av Jens Persen 
Holtane. Det var Sven som satte opp det huset 
som ennå står på Hovstølen, og som i 2018-20 
har blitt restaurert.
 Sven Thorsen var skomaker og kom opprin-
nelig fra Søndeled. Torkell Tande fortalte om 

KROKHEIA – GEOGRAFI OG HISTORIE (13)

Omfattende restaurering av  
Speiderhytta på Hovstølen

FOTO: PER MORTEN AABØE FOTO: DAGFRID BRÅTANE

FOTO: DAGFRID BRÅTANE

FOTO: DAGFRID BRÅTANE
Torgrim Landsverk (eier av Husmannsplassen 
Lia i Gjerstad).
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Morten Moland (bakerst), Peder Aarø og Eirik 
Øen Johansen.

ham at han var en kraftkar. Han bar melsek-
kene opp fra Fikkjebakke til Hovstølen. En gang 
hadde noen felt et tre over veien, og Sven gikk 
over ende i mørket. Da han kom inn, slengte han 
melsekken i golvet så hele huset ristet. Ingeborg 
hadde aldri sett ham så sinna.
 Ingeborg og Sven fikk barna Tor Andreas, 
Nils og Olav. Etter at Ingeborg døde, giftet Sven 
seg med Gunhild Matea Halvorsdatter Høymyr 
(1847-1904). De fikk barna Gunnar og Anne Mar-
grete. Etter at Gunhild døde, flytta Sven til Helle. 
Etter det har ingen bodd fast på Hovstølen.

Turisthytte og speiderhytte
Kragerø og Opland Turistforening, som ble 
stiftet i 1946, kjøpte huset på Hovstølen i 1947. 
Det ble pusset opp og utvidet noe, og deretter 
innviet som «turisthytte» 5. november 1948. 
På 1950- og 60-tallet var det vanlig å gå hit på 
søndagene, især på ski om vinteren. Folk gikk 
fra Sannidal – mange tok toget fra byen – eller 
Farsjø, om Våsjø og Seteren, nord for Grøtvann, 
og til Hovstølen.
 Etter at skogsbilveien fra Fikkjebakke forbi 

Kvennvann og Rogntjenn ble ferdig, bygde Tu-
ristforeningen en ny hytte ved Jambakkmyra. 
Denne ble tatt i bruk i januar 1967, og Hovstøl-
hytta ble overdratt til speiderbevegelsen i 
Kragerø og Sannidal i 1971. Utallige speidere har 
i årenes løp bodd på denne hytta.

Restaurering 2016-21
Dagfrid Bråtane, medlem av komiteen for re-
staurering av Speiderhytta, sier:
 Etter mye bruk gjennom mange år ble det 
etter hvert synlig at huset på Hovstølen var 
nedslitt og dårlig, og Fellesrådet for speiderne 
i Kragerø og Sannidal søkte, etter en del disku-
sjon, om å få rive bygningen.
 Da kom byantikvaren i Kragerø, Tanja Røskar, 
på banen. Det ble sendt søknad til Kulturmin-
nefondet om midler til restaurering, i november 
2016. I mars 2017 ble det gitt et tilsagn om kr. 
540.000,-, og man begynte restaureringsarbei-
der på grunnlag av dette. Etter dette bidro også 
de lokale bankene, kommunen og andre med 
midler. I tillegg ble det lagt ned en betydelig 
dugnadsinnsats.
 Arbeidene startet i september 2017, og det 
gikk litt «i rykk og napp» p.g.a. flere uforutsette 
hendelser, f. eks. en hard snøvinter og korona-
epidemien.
 I realiteten er mye i huset skiftet ut fordi det 
var svært store råteskader. På taket er det lagt 
spon, et såkalt stikketak, som man tror huset må 
ha hatt fra begynnelsen av.
 I september i år begynte speiderne å bruke 
hytta igjen, og i begynnelsen av november ble 
den høytidelige åpningen foretatt.
    R.G.

FOTO: DAGFRID BRÅTANE FOTO: DAGFRID BRÅTANE

FOTO: DAGFRID BRÅTANE
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TAKTEKKING PÅ HOVSTØLEN  
SPEIDERHYTTE
TAKTEKKING OG TAKKONSTRUKSJON PÅ 
HOVSTØLEN
Bølgeblikk ble vanlig tilgjengelig fra slutten av 
1800-tallet og ble utbredt utover på 1900-tallet. 
Ut fra tilgjengeligheten til bølgeblikk kan vi da 
regne med at Hovstølen har hatt et annet tak-
materiale da den ble bygget en gang på kanskje 
midten av 1800-tallet. Da det ble et ønske om å 
vurdere andre takmaterialer enn bølgeblikk, var 
det både spennende og relevant å prøve å finne 
ut hva det kan ha vært opprinnelig. 
Det vi vet er:
•  Vi har ikke funnet teglstein eller rester etter 

teglstein på eller ved Hovstølen. Dette ville 
vært et tydelig tegn på at det hadde vært tegl 
på taket. 

•  Takkonstruksjonen kan kanskje gi oss noen 
indikasjoner. Den består av sperrebind der 
saksene på gavlene er felt ned i toppstokkene 
på laftet. Det har nok skjedd endringer med 
takkonstruksjonen men det er grunn til å tro 
at prinsippet er det samme som opprinnelig. 
Det ligger i dag noen få «strangler» slik en fin-
ner på flistak.

•  Hadde det tidligere vært et undertak der det 
er vanlig med bruk av tegl, er det grunn til å 
tro at de ikke ville fjernet dette da de la bølge-
blikkplatene på taket.

•  Vi vet at det også i vårt område har vært vanlig 
med stikketak.

DEN LOKALE BYGGESKIKKEN
Sannidal grenser til Gjerstad og Drangedal, og 
det er naturlig å se på byggeskikken i disse om-
rådene i sammenheng og uavhengig av dagens 
kommunegrenser. Skogsområdene er sammen-
hengende, og historisk og kulturelt er det nære 
bånd.
 I boka «Hus i Drangedal» er det et kapittel om 
taktekking, og der beskrives bruken av både 
bordtak, kvåv, never, tov og flis-/stikketak som 
vanlige taktekkinger tilbake i tid. Det er få slike 
tak igjen, men det er mange fotografier i boka 
som viser bygninger med slike tak. Mange av 
dem er husmannsplasser og stuer tilsvarende 
som på Hovstølen.
 I Kragerø kommune har vi i etterkant av arbei-
det med taket på Hovstølen blitt kjent med flere 
som har eller har hatt stikketak.
 På Sannidal Bygdetun står Kvernhuset fra 
Wåsjøsetra, som ikke er langt fra Hovstølen. Det 
ble sannsynligvis bygget omkring 1830 og flyttet 
til bygdetunet våren 1950 som det første huset i 
samlingen. Taket er blitt skiftet en gang i løpet 
av årene på Bygdetunet slik at det som ligger i 
dag, ser ut til å være et spontak. Kvernhuset skal 
ha hatt stikketak da det ble flyttet fra Wåsjøse-
tra.

Bruken av flistak  
i vårt distrikt                                      av Dagfrid Bråtane

Takkonstruksjonen 2018. foto: Dagfrid Bråtane.Ikke datert fotografi av Hovstølen.
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TEKNIKKEN
For å gjennomføre leggingen av et stikketak ble 
tradisjonshåndverker Hans Petter Musum en-
gasjert til å lede arbeidet. Tømmer til taket ble 
hugget lokalt. På dette taket er det brukt gran. 
Stokkene ble delt i kubber på rett lengde og delt 
i fire før de ble kokt. Mens det enda var varme 
i kubbene, ble de stukket for hånd med 3-6mm 
tykkelse. Stikkene ble buntet og lagt i vann i 
påvente av leggingen. Leggingen foregikk i løpet 
av en helg. Sløyfer og lekter var allerede klare og 
tusenvis av stikker ble festet med tynne spiker. 
Arbeidet ble utført på dugnad og som kurs, og 
både barn, ungdom og voksne deltok.

KUNNSKAP OG KOMPETANSE
I dag er det liten kjennskap til bruk av tre som 
takmateriale i vårt distrikt, og kompetanse om 
tradisjonell bruk og teknikk er så å si borte. 
Bruk av tre på tak blir nok av mange oppfattet 
som å høre til på fjellet eller i helt andre deler 
av landet. Det forbindes med stavkirker langt 
borte og kanskje nyere prosjekter i andre lands-
deler der bruken er tatt opp igjen. 

Leggingen av et stikketak på Hovstølen handlet 
derfor også om å øke kunnskapen om bruk av 
tre mer generelt, og spesielt hvordan tre kunne 
bli brukt på tak på 1800-tallet. Speiderhytta vil 
bli benyttet av mange og er med sin beliggen-
het i et viktig turområde i Kragerø kommune, 
et bygg som mange vil se. Vi har derfor fått noe 
mer enn et vakkert tak, vi har også fått fornyet 
glemt kunnskap. Taket vil i lang tid framover 
være et synlig eksempel på det, fram til det igjen 
er på tide å gjennomføre prosessen og gi den 
samme kunnskapen videre til nye generasjoner.

Sannidal 15. november 2021
Dagfrid Bråtane Siv. Ark MNAL

Foto: Dagfrid  
Bråtane.

Frå Gudbrands 1915-1926. Foto fra boka hus i 
Drangedal. Drangedal historielags bildesamling 
7936.

KILDER:
Tekking og kledning 
med emne frå skog og 
mark, 2012, Jan Bojer 
Godal
Beresystem i eldre 
Norske hus, 2009, Jan 
Bojer Godal, Steinar 
Moldal, Trond Oalann 
og Embret Sandbak-
ken
Hus i Drangedal, 2014, 
Tor Kjetil Gardåsen

Foto fra prosessen.
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Under oppholdet i USA tok bestefar en rekke 
bilder. I alle år har disse ligget stua vekk i 

en skoeske, og denne spesielle «familieskatten» 
blir fremdeles tatt godt vare på. Min bestefar 
kom fra en husmannsplass, som så mange andre 
som dro over «dammen». Han var 24 år gammel 
da han i 1909 dro fra Bureid i Sannidal til Ame-
rika.

Den nye verden
Som så mange andre endte bestefar opp i Min-
nesota. Her tok han diverse jobber, mens han 
forsøkte å nå den amerikanske drømmen.
 De første åra var han på bygg og veianlegg. Et-
ter hvert livnærte han seg som fotograf.
 Jeg vet ikke helt hvordan han endte opp med 
dette yrket, men jeg har hørt at han var assistent 
hos en fotograf i Minneapolis.
 Da bestefar kom til Amerika i 1909, kom han 
til et land med sterkt voksende mistenksomhet 
mot nye innvandrere.
 Minneapolis og Minnesota var for lengst blitt 
et etablert nybyggerområde, og det hadde ikke 

vært noe «ledig» nybyggerjord her på et par-tre 
tiår.
 Minneapolis (St. Paul) var også et etablert 
storbysentrum, og hadde overtatt for Chicago 
som det norske miljøets viktigste by. For ganske 
mange ble den amerikanske drømmen en solid 
skuffelse. Eneste sikre mulighet for inntektsgi-

BESTEFARS LIV I

«Ville Vesten»«Ville Vesten»
Min bestefar, Gunnar Bureid, utvandret til 
Amerika 17. mars 1909. Han ankom Boston 
den 2. april, og levde et spennende liv i 
Amerika. Hans historier derfra har alltid 
vært et tema for vår familie.

Ungdomsbilde av Gunnar Bureid.

Indianerkvinne som selger sine produkter.I denne hytta bodde Arizonas eldste kvinne. Hun 
var da 116 år.
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Gunnar med jaktbytte fra ei småviltjakt. Den første skolen for indianere i Clarkdale.                                            
Læreren, t.v., var en god venn av Gunnar.

Hovedgaten i Jerome, Arizona.

vende arbeid ble for mange anleggsarbeid, siden 
dette var et område i sterk vekst.

Et mysterium
Hva som fikk bestefar til å dra opp i fjellene 
i Arizona, til kobbergruvebyen Jerome ute i 
ødemarka, er et lite mysterium. Kanskje hadde 
noen han var blitt kjent med i Minnesota, dratt 
dit før ham. Mange av bildene som bestefar har 
tatt, er av indianere fra området rundt Jerome 
- det må være snakk om en undergruppe av 
pueblo-ene. Han var ellers naturinteressert, 
også det gjenspeiler seg i bildesamlinga.
 Fra bildene - i postkort-format - kan jeg slå 
fast at de er tatt etter 1913. På noen av dem står 
det «Aveldson Photo», et fotoatelier drevet av en 
svenske. Jeg antar at han arbeidet der mellom 

1913 og 1916.
 Alt dette har blitt diskutert mang en gang i 
familien.

Reiste hjem
Bestefar reiste tilbake til Norge i 1916. Han giftet 
seg med Johanne Isaksen. I 1922 bygde han 
hus på Ringheim i Vadfoss, hvor de ble boende 
resten av livet.
 Jeg husker ham godt – for de bodde i første 
etasje og vi i andre.
 Bestefar Gunnar var nok en noe streng mann, 
men også veldig barnekjær.
 Nå er bildene det mest håndfaste vi har etter 
ham.

Gunnar Bureid
Artikkelen stod i Dagbladet i mai 2013
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Endelig – kom dagen da historiela-
get igjen kunne åpne døre-

ne og ønske velkommen til møte, det første på 2 
år, og grunnen trenger ikke nærmere forklaring. 
Festkomiteen var nok mest spent på oppmøtet, 
for ingen ante om det kom 50 eller 150. Det ligger 
noen brødskiver imellom de tallene der. Men 
salen ble full, 120-130 personer var på plass da 
møtet åpnet.
 Leder Kjell Ove Heistad startet med å minnes 
to trofaste medlemmer som var gått bort den 
siste tiden, Else Marie Thorsen og Olav Tveiter-
eid, sistnevnte for under to uker siden. Historie-
laget fikk også minnegave etter begge to.
 «Mellom bakkar og berg» ble sunget mens Jens 
Barland ordnet musikken til. 
 Så ble møteleder og referent foreslått, og det 
ble ikke gjort vanskeligere enn at de som ellers 
innehar de vervene i styret, også fikk de her. 
 Årsberetning for 2019 ble lest opp og godkjent, 
den har tidligere vært trykket i Arven nr. 117.
 Årsberetning for 2020 ble lest opp og godkjent, 
den har tidligere vært trykket i Arven nr. 120.
 Regnskap for begge årene var lagt ut på borde-
ne, og ingen hadde noen kommentarer, så disse 
ble også godkjent.

 Valget er jo en sak for seg sjøl i historielaget, 
og siden det bare er et halvt år igjen til ordinært 
årsmøte, ble det foreslått at de som allerede har 
sittet så lenge, kunne sitte til våren hvis ikke 
noen protesterte. Det var det ingen som gjorde. 
 Merkelig nok var neste sang «Dei vil alltid 
klaga og syta».

Så kom kveldens høydepunkt: «Butikker i San-
nidal», med bilder og historier rundt, satt i scene 
av Ove Bertelsen, og det var jo rett mann på 
rett plass. Han tok for seg butikk for butikk, fra 
Kammerfoss til Kjølebrønd, fra de starta, hvem 
som dreiv og når de flytta videre eller la ned. Her 
nevnes noe av det han fortalte, men dette er så 
interessant at vi håper vi kan bruke dette i sin 
helhet i Arven senere.
 Det ble nevnt at det hadde vært 28 butikker, 
men noen flyttet på seg, så antallet er ikke helt 
lett å holde styr på. I alle fall så startet han i 
Kammerfoss, der det var tre forskjellige butik-
ker. Eklund var neste, der lå Årø Landhandel. 
Den var litt privilegert, for den hadde melkeut-
salg i tillegg til de vanlige varene, det var det ikke 
alle som hadde. Så til Helle der butikken lenge 
het O.T.Løvstad, startet i 1925. Løvstad dreiv med 

Sannidal  Sannidal  
HistorielagHistorielag

Høstmøtet 2021  
KOMBINERT MED TO ÅRSMØTER
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drosjekjøring i tillegg, og det var bensinstasjon 
der. Denne butikken ble ombygd flere ganger, 
men den er faktisk fortsatt i drift som Coop 
Extra Helle. Helle Kjøtt startet med kun kjøtt, 
senere ble det Helle Kjøtt og Kolonial, og kjøttva-
rene derfra var kjent langt ut i distriktet. Denne 
butikken var faktisk nr. 2 i Telemark med «Post 
i butikk». Morten Sundbø var siste driver til 
butikken ble nedlagt i 2002.
 Årøsvingen Landhandel og Kafé lå i krysnings-
punktet mellom Gamle Sørlandske og veien til 
Kragerø. Her var det drift fra 1931 til 1962, og 
etter det har det vært drevet forskjellige andre 
forretninger i dette bygget. 
 I Vadfoss var det flere butikker. P. K. Gunder-
sen landhandel var en, det var en kolonial med 
melkeutsalg, post fra 1920 til 1928, og det var 
telefonsentral i huset. Over veien for denne lå 
Vadfoss Samvirkelag, som ble drevet i Lønne-
røds hus til 1940, da de flyttet 100 meter lenger 
mot Sannidal og inn i det som til da hadde vært 
Vadfoss Landhandel. Etter nybygg i 1955 ble 
Samvirkelaget den første selvbetjente butikk i 
vårt distrikt. Her var Ivar Nordbø bestyrer i 20 
år fram til han overtok Sannidal Landhandel i 
1963. Siste handelen på Samvirkelaget i Vadfoss 
ble gjort her i 2000.
 Over Vadfossbrua mot Sannidal holdt Rønning 
Landhandel til fram til 1962. Gunnar Rønning 
startet her, men dreiv også butikk på Refsalen 
fra 1928 til 1940. Da ble Sannidal Landhandel 
flyttet over til Refsum. Han startet hotell og kafe 
i 1931 i bygget som het Bilstad, fra 1918. I tilknyt-
ning kom også bensinstasjon her etter hvert, og 
det ble etterslekta som dreiv videre. Hotellbyg-
get ble revet i 2009. I 1963 flyttet Ivar Nordbø fra 
Vadfoss Samvirkelag opp og tok over Sannidal 
Landhandel. Her var også Revsalen brevhus 
med postnummer 3767. Nordbø kom ikke alene, 

og via datteren, Randi, kom Ove Bertelsen inn 
i butikkbransjen. (Han kjørte varer til en stor 
kundekrets, så det er nok ikke mange gårdstun i 
Sannidal han ikke har vært på. Og han var ikke 
bare butikkmann. Nei, det var service på høyt 
plan, han tok med posten, bytta lyspærer, bar 
inn varene på kjøkkenet, og det var vel nesten så 
de ble plassert i kjøleskapet. Dette er referentens 
kommentar.) I 2014 ble også Sannidal Landhan-
del lagt ned.   
 Det er mulig Kristian Refsalen dreiv litt butikk 
i huset Granholt, også kalt «Marie Stenes hus», i 
tilfelle var det før krigen. Senere var det et lager 
og malerverksted der. 
 Like ved Holtane skole, i huset Skogheim, dreiv 
Jacob Dobbedal noen år butikk. På Gjerdemyra 
dreiv Elise og Petter Fossen Gjærbo Landhandel. 
Dette var også et knutepunkt med transport-
forbindelser mellom Kragerø og Drangedal, og 
her brukte Milorg og Tande å utveksle diverse 
sendinger under krigen. I 1950-årene ble butik-
ken lagt ned. På Gjerdemyra var det også butikk 
i huset Granholtet til utpå 30-tallet, der dreiv de 
bl.a. landpostbud. Kirsten Langmo dreiv Fossen 
Landhandel i kjelleren, og det var post på Farsjø 
stasjon. Farsjø Landhandel startet i 1885, og Tal-
lak Farsjø overdro drifta til barnebarnet Trygve i 
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1939. Etter 75 år var det over her også. På Dals-
foss leide Tor Moe huset Langmo i tre år, før 
han bygde ny butikk i 1909. Da han skulle hjem 
og drive gården, tok han butikken med og dreiv 
videre fra Svenum en tid. 
 I Kil var det mange butikker og flere bakerier 
nesten vegg i vegg. Det kan nevnes Sveinungsen, 
Menstad Landhandel v/Kåre Kristiansen, senere 
Vidars Matsenter 1971-1991, og hele butikken 
ble nedlagt i 1995. Midttun huset poståpneri og 
kommunekasse, Vonheim brant i 1923, ble bygd 
opp igjen og drevet av to brødre Hegna, før Kon-
rad Bråten dreiv der, siste året Tollef Dale, i 1975 
var det slutt der. Lars Therkelsens hus inneholdt 
bl.a. Sannidal Samvirkelag. Oppe ved hoved-
veien kom en videreføring av dette i Nils Jons 
Matsenter fra 1969. Etter 10 år måtte kona Ellen 
overta og dreiv videre til 2005. Noen av disse åra 
dreiv hun også Berg Landhandel i Kjølebrønd. 
Nils Jons Matsenter dreiv også med fisk og hjem-
melaget fiskemat som ble viden kjent.
 Sveinung Sveinungsen var den siste som dreiv 
Tangen Landhandel fram til 1975. Han hadde 
varelageret i kjelleren og hadde mange turer 
opp og ned dit daglig. Dette huset ble kontrol-
lert brent ned i 2002, da vei og utbygging trengte 
plassen. Haugtun Landhandel ble drevet av 
Anna Nilsen før Leif Bakke hadde den. Her var 
det også bensinstasjon. I 1981 overtok sønnen 
Carsten Bakke, som bygde ut og som etter hvert 
utvidet med salg og reparasjoner av småmaski-
ner. I 1987 ble Volumsenteret åpnet og et nytt 
supermarked så dagens lys. Men de allerede 
eksisterende butikkene hadde så lojale kunder, 
at etter et halvt år ga de seg, og Carsten Bakke 
med Haugtun Super flyttet over veien og inn i 
senteret. Han byttet kjede flere ganger, og i 2010 
ga han seg som handelsmann. 
 Siste butikken på lista var Berg Landhandel i 
Kjølebrønd. Fra 1894 til 1900 T. Litangen, så ble 
det flere drivere, til kaptein Thomas Johnsen 
kjøpte i 1918, datteren Judith Kjærra tok over 
1952 til 1978. Hjørdis Lloyd dreiv noen år før El-
len Andersen dreiv den sammen med Nils Jons 
Matsenter til 1990. Da var det slutt.
 En skikkelig reise i tid og steder. Pr. i dag er det 
fire matbutikker igjen i det som regnes til San-
nidal. Det er Spar Sluppan, Extra Helle, Extra 
Haugtun og Rema 1000 Sannidal. 
 Her takket Ove for handelen.

Men handelen var ikke helt over, for i matpausen 
ble det salg av Årskalenderen 2022 og lodder. 
Gevinster var blomster, lokalstoff i bokform og 
husholdningskurver fra nettopp Extra Haugtun. 

Loddsalget er en god inntektskilde, der beløpet 
nærmet seg 20 000.
 Torstein Lofthaug ba om ordet og leste et dikt 
kalt «Pensjonistvask». Det var ikke mange tørre 
øyne i salen da han var ferdig, det løste virkelig 
opp i lattermusklene.
 Inger Kristine Fuglestvedt kom på eget initia-
tiv med opplysning om at Historielaget og Arven 
har forskjellige kontonummer. Det ene som opp-
gis i Arven, er til frivillige gaver for å dekke tryk-
king og utgivelse av bladet. Selve arbeidet med 
stoffet er dugnadsarbeid. Historielagets konto er 
til medlemskontingent og bidrar til drift av bl.a. 
Bygdetunet og Mo skole. 
 Etter trekning ble kvelden avsluttet med «San-
nidalssangen» akkompagnert av Jens Barland.
Nok en vellykket kveld i Historielagets regi, tu-
sen takk til festkomiteen for god servering.
 Ref. AS

To bautaer er borte
To markante støttespillere i Historielaget 

er borte: Lars Tore Lien, håndverkeren 
med en fantastisk dugnadsinnsats for 
laget, og nylig avdøde Olav Tveitereid, 
med sin fotografiske hukommelse og 

formidlingsevne.

Vi lyser fred over deres gode minne.

Styret
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Gaver til Arven   
GTD 300, GH 400, MKh 200, KSL 200, PAE 300, KT 200, ET 250, ESL 200, ØH 300, AM 200, 

LJM 200, GH 400, SØG 200, EØ 200, PT 1000, UH 1000, LKG 400, ? 400, TS 250, DHS 200, HL 
200, TGD 200, LKAL 150, BNF 200, JCK 250, EBF 200, HH 200, OAE 500, ATB 200, HWL 200, 

AJA 100, OAW 500, EH 200, LW200, HAa 300, IHS 200, RL 300, PAN 200, ILS200, KM 250, 
OBR200, SL 200, JSB 100, LTØ 200, SV 200, TRS 200, ISJ 150, KS 200, ØD 250, KAK 100, IL 

200, NJK 200, WT 500, PMAa 200,KOH 200, SB 300,GEK 250, KSL 200, PAE 300, KT 200, PH 
300, BJV 250, MH 200, SK 400.

Bygdetunet fikk koselig besøk
Besøk og arrangementer på Bygdetunet har 

vært nesten fraværende i 2020 og 2021. Der-
for var det usedvanlig hyggelig å ta imot 5., 6. og 
7. klassinger, som er på «uteskole», fra Sannidal 
skole, den første onsdagen i november.
De ble fortalt historien om og ideen bak San-
nidal Bygdetun. De fikk også en gjennomgang 

av hvor alle husene der oppe kommer fra, før 
de ble tatt med på en «oppdagelsesferd» i første 
etasje i Heglandshuset.
Dette var interesserte og nysgjerrige elever, som 
spurte om mye, og dermed var tida fort ute! 
Resten av huset får vi ta en annen gang. Velkom-
men igjen! RG

Redaksjonskomiteen i Arven ønsker alle leserne en  

riktig trivelig jul og et godt nytt år 2022!
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