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MELDINGSBLAD FOR SANNIDAL HISTO RIELAG

Naturbilder tillllunnspillntusikk
pa Historielagets h0stm0te
I overkant av 120 mennesker fant nok en gang veien
til et arrangement i regi av Sannidal Historielag
Bilder og musikk i samspill
Hpstmptet pa samfunnshuset 3. november ble
meget vellykket, fprst og fremst takket vrere Halvor
Tveraaens naturbilder akkompagnert av franske
Eddy Sowas suverene munnspillmusikk.
Tveraaens bilder viste de fleste typer landskap
til aile arstider selv om sommeren pa Telemarks
kysten nok var «overrepresentert»; dessuten er

Tveraaen en mester i a
vise fram detaljer i natu Alf Martin Dalen jor
ren som de fleste av oss talte om byggeplaner
andre fort overser nar vi pa Bygdetunet.
(Foto: J. Asen, KV)
er ute pa tur.
At Eddy Sowa er en av verdens beste pa munn
spill, er vi ikke i tvil om etter a ha hprt ham denne
kvelden. Musikken var meget variert og spente fra
Beatles til Claude Debussy.
Bildene og musikken var
samstemt slik at man bare
kunne drpmme seg bort. Da
gikk en time fort!

Allsang og matpause
med utlodning
Som vanlig sprget festko
miteen for en meget god be
vertning. I pausen var det
loddsalg som innbrakte hele
11.000 kroner! Dette mye
takket vrere flotte gevinster
fra flere av de frammptte, bl.
a. som vanlig dreide fat og
boiler fra Kristoffer Holt.
Allsang til flere av yare
kjente sanger, bl. a. «A eg
Eddy Sowa pa munnspill s¢rget for
fin musikk til Halvor Tveraaens
jlotte naturbilder.
(Foto: J. Asen, KV)

Kjenner noen
dette bildet?
Fra Gunnar Solbakken i
Birkeland har vi fatt dette
bildet, som kan vrere fra San
nidal eller tatt i Amerika.
Solbakken kan opplyse at
han har fMt bildet fra en i sin
familie. Hun bor i California
i USA, og lurer pa om det er
noen av hennes familie som
er pa bildet. Hennes morrnor
hette Tomine Tellefsdatter
(1859-1892) og hadde bodd
pa Fjellmyr i Sannidal.
Tomine var gift med Ole Ol
sen Myra fra B!ZJ i Telemark.
Er det noen som kan si noe
om dette bildet, viI vi gjerne
vite det.

veit meg eit land» og «Mellom bakkar og berg», fait
som vanlig i smak . Ogsa denne gangen satt Dagfinn
0yvang ved pianoet.

Nybygg

pa Bygdetunet

Under forrnannens orientering om hva Historie
lagets styre befatter seg med for tiden, kom det en
liten «bombe». Det skal bygges nytt hus pa Bygde
tunet! En byggekomite er nedsatt, og denne bestar
av leder Alf Martin Dalen, Knut Asbj!ZJrn Skarvang,
Lars Jacob Moe og Ole Wast!ZJ1. Sistnevnte har nok
en gang gitt tomt til utvidelse pa Sannidal Bygde
tun, denne gangen i retning vestover, noe som ut
l!ZJste applaus pa h!ZJstm!ZJtet. Alf Martin fortalte om
planene for huset, som allerede er godkjent av
bygningsmyndighetene i Krager!ZJ.
Nybygget blir 200 kvadratmeter stort, med et ca.
20 kvadratmeter arkivrom i den ene enden; sistnevnte
med stfi}pt golv og i betong. Hoveddelen av huset
skal brukes til a lagre store gjenstander, som er kom
met inn, og som kommer i framtida, og det skal set
tes opp i tre med staende kledning.
Flere av 10kalmilj!ZJets bedrifter har allerede sagt
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seg villig til a gi materialer til huset, og en entrepre
n!ZJr i Sannidal skal grave ut tomta uten vederlag. En
grunneier har gitt 15 kubikkmeter t!ZJmmer, og for at
huset skal komme opp, trengs det rundt 20 kubikk
meter til.
Vi er overveldet over givergleden, sa D alen, til
stor applaus fra forsamlingen.
Dalen avsluttet med a si at varen 2006 viI det
bli bruk for masse dugnadsarbeid pa Bygdetunet,
bade fra medlemmene i Bygdetunkomiteen og an
dre interesserte.
Ref.
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Vi fortsetter her oppsummeringen av de aktivite
ter og hendelser som har vrert i Sannidal i tida fra
1905 til 2005. I arene etter 1945 da krigen var slutt,
ble nye aktiviteter satt i gang, og noe av dette nev
ner vi. Til bildet vi hadde pa side 8 i nr. 75 fra
anlegget pa jernbanen, har vi fatt to navn ti 1. Det
er han som star som nr. to fra h!llyre i f!llrste rekke,

1946:
Sannidal nye herredsstyre
hadde konstituerende m!llte den 15. februar under
ledelse av fungo ordf. T. A. Tande. Han !Ilnsket re
presentantene vel m!lltt og gjorde rede for hvorfor
det nye herredsstyret f!llrst na kunne konstituere seg:
Det hadde vrert en del kluss med opptellingen av
stemmene. Ved ny opptelling av fylkesmannen og

som er Martin Kvesetmoen fra Gjerstad . Det er
Inga Gustavsen som opplyser det. Han var Ingas
far.
Og sa kan Harald Solbakken i Sandnes for
telle at mannen i f!llrste rekke, bak hesten, heter
Halvor Gustavsen og ikke Olaves. Halvor var
Harald Solbakkens farfar.

senere av valgstyret, viste det seg at A. Aatangen pa
Arbeiderpartiets liste gikk ned fra a vrere represen
tant til varamann, og at K. Kristiansen rykket opp
fra varamann til representant. Dette f!llrte til at val
gene i herredsstyrem!lltet den 10. januar pa ordf!llrer
og formannskap, ble underkjent av fylkesmannen . I
nevnte m!llte ble Jens Skarvang valgt til ordf!llrer et
ter loddtrekning med Nils Solum.
Etter det som na foreligger, kommer Sannidal

jenter til konfirmasjon i 1944. Bildet er tatt av T A. Tande.lf¢rste rekkefra venstre: Edna
Lager, Louise Eriksen, Margoth Synn¢ve Markussen, Kari Dobbe, Marit Tomine Hansen, Vera Synn¢ve
Kristiansen, Gerd Kristiansen. Bakfra venstre: Ane Elisabeth Lindheim, Kathe Atilde Hansen, Tordis
Haugholt, Karen Tomine Barland, Randi Ulven, Else Karin Holt, Bj¢rg Olsen?, Ingeborg Tora Oterhei,
Bj¢rg Myhre, Signe Andersen og Ester L¢nne. En av jentene var ikke til stede da bildet ble tatt, og det
var Ingrid H¢ gstli. Bildet som Tande tok av guttene, sto i nummer 75.
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herredsstyre for 1946-47 til a besta av f¢lgende per
soner.
Fra Arbeiderpartiet: Eigil Liane, Arne Ther
kelsen , Nils Solum, Fr. Thorbj¢msen, Hartvig Gun
dersen, Magne Kurd¢l, Arthur Kieliand, Lars
H¢iesen og Kristian Kristiansen.
Fra Kristelig Folkeparti: Jens Skarvang, Tor S¢r
dalen, Enok Nordli, J¢rgen Sn¢as og Ole Eikeland.
Fra Uavhengige Velgere: Erling M¢rIand, Erling
Moe og Gunvald Braaten.
Fra Venstre: T. A. Tande og Sverre Aspeflaten.
Etter forslag fra A. Kielland ble Eigil Liane valgt
(Vestmar 6. feb.J946)
til ordf¢rer med 16 stemmer.

17. mai i Sannida11946
I stralende sol med flagg og faner marsjerte bama
fra aile bygdas skoler i sam let tog til kirken, hvor
det ble holdt bamegudstjeneste. Mange voksne slut
tet seg til toget som var aile tiders st¢rste 17. mai
tog i Sannidal.
Etter gudstjenesten gikk det store bametoget til

Prestegarden hvor barn og voksne hygget seg noen
timer i det frio
Om kvelden var det fest i Kil bedehus og pa
Gimle.
Festen i Kil bedehus var som vanlig arrangert av
Sannidal kr. ungdomsforening. Der var fullt hus,
og det ble en god fest med emissrer Ringsj¢ som
hovedtaler.
Historielaget i Sannidal hadde ordnet til fest pa
Gimle. Sokneprest Tande holdt festtalen. Etter be
vertningen fortalte Kr. Lindheim om arbeidet med
bygdeboka. Sa var det tale av ordf¢reren, solosang
av Magnus Lindheim og duettsang av fmene Gjerde
og Fossen. Redakt¢ren , Gustav Jensen, leste fest
nummeret av historielagets avis, «San nidal». Det
var avisens f¢rste nummer, og den hadde mye og
godt innhold. O . Tveitereid fortalte om gammeit fra
Sannidal, skikk og sed, livsforhold, sol- og skygge
sider.
Schulze og Nress fra Helle underholdt med gam
mel Sannidals-musikk. Festen sluttet med stort fyr
(Vestmar 21. mai 1946)
verkeri.

Annonse i Kragerfj Blad:

Program 1. mai
i Sannidal 1946
Kl. 12: Folketog. Man gar fra Aar¢
svingen til Kiil og tilbake
til Sannidal st., hvor Aslak
Nilsen holder tale for dagen.
Kl. 16 (4): Familiefest pa Gimle.
Bevertning og forskjelJig
underholdning.
Kl. 20 (8): arrangerer Sannidal A. U.
L. folkefest pa Gimle.
God musikk. Kafe.

1. mai-komiteen.
Her ser vi et bi/de fra J. mai-toget i
1946, som gikkfra Ar¢svingen til Kit
og tilbake til Sannidal st. Tale for da
gen ble holdt av Aslak Nilsen. Om et
termiddagen og kvelden vardet arran
gementer pa ungdomslokalet «Gimle».
Det var stor oppslutning om arrange
mentet den gang en, like etter krigen.
Her er toget pa vei opp bakkene fra
Kil. Bildet har vi fatt Mne av Betzy
Halvorsen.
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Fotball i Sannidal allerede i 1945
I Sannidal Idrettslags bok fra 1990 star det dette:

«Interessen for andre idrettsgreiner enn skisport
var det sj01sagt i SannidaJ ogsa like etter krigen. let
referat fra 1. oktober 1945 kan protokollen fortelle
om flere fotballresultater. Da hadde en gjeng med
gutter trent rundt omkring pa nysJatte jorder en tid.
Det ble avviklet to kamper mot Eggedalen, Gjerstad,
og resultatene ble 3-3 og 2-1. Ellers: Sannidal-Fiane
3-0 og Sannidal- Kroken I. L. 4-0.»
I

Krager~

Blad for 1. juni 1946 star det:

«Fotball i Sannidal
I en fotballkamp s0ndag mellom Kroken og San
nidal vant Sannidal med 5 mot 4 mal, etter en hard
kamp. Det 5. mal gikk inn ved et straffespark i de
siste minutter f0r kampens slutt.
I en kamp tidligere i sommer vant Kroken over
Sannidal 2-0, og en kamp i Gjerstad vant Gjerstad
6-3.
Sannidal stiller omtrent samme laget som ifjor,
og guttene har en srerIig stor interesse for fotballen,
men de har jo ingen bane a trene pit

Hvor lenge skal vi vente pa en idrettsplass? Ung
dommen burde ha rett til det.
Vi ser i avisene at hver bygd far sin idrettsplass.
Det er jo taU ut en nemnd til a arbeide for saken, og
vi haper at Sannidal ogsa snart kan fa sin idretts
plass.
Ref.»

Etter sesongen 1946 ble det ogsa opprettet en
sommeridrettsgruppe med Hakon Larsen som for
mann, Jon Thorsen, sekretrer og Aslak J0rgensen som
kasserer.
Men det gikk enna mange ar f0r det ble dan net
en fotballgruppe i Sannidal I.L. Det skjedde pa et
ekstraordinrert arsm0te 4. oktober 1974. F0rste for
mann var Geir 0stland.
Den 3. mai 1975 var det klart for den f0rste
offisielle fotballkamp for Sannidal. Motstander var
Skiens Ballklubb, og Sannidal tapte 0-9. Laget
besto av f01gende spillere: Kjell Haugom, Anund
Bratlid, Leif Gunnar Wang, Geir 0stland, Birger
Wang, Knut Petter Fredriksen, Sigurd Ellefsen, Ulf
St0en, Arne Jacob Moe, Aslak Larsen og Arne
Gundersen.

Bedriftsfotball pa Lyngdalsmyra i 1957. Kampen var mellom Kjt:ettingfabrik~n pa Helle og Vafos Brug. Bildet
er av laget til Vafos Brug. Fra venstre star Kjell J. S¢ndb¢, Age Thorsen, Hakon Larsen, Erling Rims tad,
Trygve Johnsen, Olaf Fosstveit, Rino Arheim og Per Bask Halvorsen. Foran pa kne star Ronald Bjerva.
BUdet har vi lant av Betzy Halvorsen.
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Gimle
Ifjrdag den 16., 23. og 30. november kl. 20.

GI MLEREVYE N 19 4 6
Lokalrevy i 2 akter. 26 avd. Nye innslag hver kveld.
Utlodning!
Skytebane!
Pilkasting!
Bill. a kr. 2,- i Kragero Bok- og Papirhandel og ved inng.
Dans hver aften fra kl. 22.

Per Klausens orkester.
Arr. Sannidal Idrettslag.

Drikkevannet i Kil
er sunnhetsfarlig
Stedet er blant de mest
brannfarlige pa 0stlandet

Det ble ogsa valgt
kretsmenn for h ver
skolekrets og en ung
domsnemnd pa 5 stk.
Pa m0tet ble det
foreslatt asia Sannidal
Jordbrukslag sammen
med bondelaget.
(26. februar 1947)

NyU vannverk til 140 000 kroner?
Vannforsyningen i Kil er under enhver kritikk.
Drikkevannet er direkte helsefarlig, og folk rna ga
opptil 300-400 meter for a hente en eneste byitte vann.
Det er et fMall som har privatbr0nner, men i t0rke
tider er sa a si aile henvist til Bakerbr0nnen. Nar en
sa vet at det bor nesten 500 mennesker i kretsen,
gj0r refleksjonene seg sj01.
Norges Brannkasses konsulent uttalte ved sin siste
inspeksjon i Krager0-distriktet at Kil var det mest
brannfarlige stedet pa hele 0stlandet.
Det nye vannverket er kalkulert til et kostende
av kr. 140.000. Det disponeres na kr. 50.000 inklu
siv et kommunetilskudd pa kr. 25.000. Vannet skal
ledes fra Ambukjenna, og distansen pa hoved
ledningen blir ca. 1200 meter.
(20.januar 1947)

Sannidal Bondelag
L0rdag 22.2. ble det holdt m0te pa «Grand»
Sannidal for a stifte bondelag.
Aile som var m0tt fram, var stemt for a danne
San nidal Bondelag, som skal vrere et lokallag under
Telemark fylkeslag.
Til styre ble valgt Arne R0nningen, formann.
Styremedlemmer: J. Lindheim, Kristian Refsalen, K.
p. Holt og Gunnar Holtane. Varamenn: Olaf Skarv
ang, O. A. Rinde, Klaus Torsdal og Albert Tyvand.
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Kafe bevillinger
i Sannidal

Dans pa
Gimle
Det er l¢rdag og
dans pa Gimle
og dit skal vi
om vi sa rna gao
Vi tar pa oss taftskj¢rt
og blusene fine.
Og sko uten h~l og tao
Vi trasker avgarde
tross vind og v~r
og haper at Fossing
gutta er n~r.
Der kommer de
jammen,
de stopper og tuter,
greiest av aile er
Fossinggutter.
Snart danser vi
swing og rock'n roll
sa det gynger i
gamle Gimlegolv.
Og i Fossingkassa
durer vi hjem
klokka kan bli bade fire
og fern.

Sannidal herreds
Ja, det var en tid sa
styre har gitt f01gende
lys og god.
kafebevillinger for
Er det dans pa Girnle
1948:
till¢rdag tro?
Asta As, Borgny
Roholdt, Ingrid Jacob
Else Liv Tellefsen.
sen, Jon Sveinungsen
og Andrea Kilane.
Olga Pettersens s0knad om bevilling for drift av
Helle Kafe ble oversendt til distriktslegen til utta
leise, da lensmannen har anbefalt den under tvil, pa
grunn av at den ligger sa nrer Furulund Tuberkulose
hjem.
(2. februar1948)

Traktor til Sannidal med det f0rste
Alfred Sn¢as ansatt sam maskinhalder
Etter hva jordstyrets formann i Sannidal, Nils
Solum, opplyser, er Alfred Sn0as, L0nne, tilsatt som
maskinholder for laget som er dannet i Sannidal.
Traktoren blir da stasjonert pa L0nne.
En venter traktoren til bygda med det aller f0rste.
Forutenjordbruksredskapene som f01ger med, vii det
ogsa komme en kappsag.
(5. august 1948).
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Rutebil fra

Kj0lebr~md

til Krager0 

for f¢rste gang l¢rdag
L¢rdag var litt av en merkedag for Kj¢lebr¢nd,
for da var det f¢rste gang man hadde rutebil
forbindelse med Krager¢.
Det er Lars Thorsdal som har ruten, men det var
Thomas Skarvang som kj¢rte denne turen.
En av passasjerene - Ole Nelson, var innom re
daksjonen og fortalte at turen hadde gatt fint, selv
om Kj¢lebr¢ndsveien ikke nettopp var noen auto
strada. Turen tok 1 112 time.
Bilen var full av passasjerer, og det var alminne
lig tilfredshet over at man kunne komme til by en sa
hurtig og greit.
Denne ruteforbindelsen vii fa stor betydning for
Kj¢lebr¢nd, ikke minst nar det gjelder melketran
sport. Blant annet far Lindheimsgardene na h¢ve til
a sende melken til meieriet.
(10. januar 1949)

sett fram til med spent forventning. Det gjelder st¢
nad til innkj¢p av tomt til idrettsplass.
Lrererlaget uttaler bl.a. i sakens anledning:
«Idrettsplass vii ha stor betydning for skoleidretten,
som na mangler h¢velig plass.»
(Utdrag fra 10. april 1948)

Sannidal menighetsrad
hadde m¢te I¢rdag, og til formann gjenvalgtes Ole
Hegland. Likesa ble Tande gjenvalgt til viseform.
og Ole Dobbe kasserer. Til styre for menighets
bladet ble gjenv. Thomas R¢nning og Ole Dobbe.
Dessuten ble det pa m¢tet vedtatt a tegne I¢s¢re
forsikring for kirken med kr. 7.000,-.
(12. januar 1952)

Far Sannidal et musikkorps snart?
Hap am rimelig kj¢p av instrumenter

Sannidal far sin idrettsplass
Kommunen bevilger 4.500 til innkj¢p av tomt
og 3.000 tilflytting av h¢yspentkabel
Idrettsungdommen har hittil tegnet seg for 7000
gratis arbeidstimer, og enna er ikke alle listene
inndradd.
San nidal herredsstyre behandlet i l¢rdagsm¢tet
en sak som ihvertfall idrettsungdomen i bygda har

Arbeidet med starting av eget musikkorps i San
nidal har ligget i bero ei tid. Det som mangler na, er
nemlig instrumenter, og dette er det ikke sa liketil a
fa tak i.
Et korps ved Skiensfjorden har til hensikt a selge
sine brukte instrumenter, da de har fatt helt nye. Disse
instrumentene skal vrere i god stand, for en stor del,
og de faller jo atskillig rimeligere i kj¢p enn nye.
(15. februar 1952)
da senere ble foretatt med uanmeldte mellom
rom. Det ble ingen reklamasjoner i produksjons
perioden.
John Tellefsen, Skarbo, var interessert i
st¢pejobben, og i april 1953 var den f¢rste
«pr¢veproduksjon» utf¢rt. Etter foretatte sma
endringer/justeringer gikk produksjon og ka
pasitet greit i I¢pet av mai maned. Det var
Halvard Mastereid, som til sin bolig pa Heib¢
fikk den f¢rste levering pa 1350 stein, samt
m¢ner, sum kr. 445,- pluss 11,11 % omsetnings
avgift.
John Tellefsen overtok virksomheten i 1960
og fortsatte videre noen ar. Problemer med
«sementeksem» ble etter hvert sa store at han
matte gi seg. Han solgte virksomheten til sin
svoger Finn Olsen, som produserte takstein ved
siden av sin is- og lastebilnrering.
Det er glassmester Arne St¢le som i dag har
sin virksomhet der.
- Per-
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17. mai 1953 var det andre aret Sannidai Musikkorps spilte pa Bygdetunet. Det aret var det hvite iuer som var
det nyeste av uniformering. Korpset hie stiftet 31. mars 1952.

Sannidal vedtar it innf~re morstrygd
Ordningen betinget av at en for hvert enke1t ar
har fjkonomisk evne til det
Sannidal herredsstyre nedsatte i fjor en komite
som besto av Mary Nordbraten, Thorleif Pedersen
og Eigil Liane. De la fram sin innstilling fredag.
Gjerde: «Savidt jeg har forstatt, er det meget fa
kommuner i fylket som har innfort morstrygd, og
det er under sterk tvil jeg gar med pa dette.»
Ordforeren: «Denne trygden burde veert innfort
for 50 ar siden, da hadde det veert atskillig storre
behov for den.»
Mary Nordbraaten: «Nar kommunen har penger
til dette, kan de ikke brukes til noe bedre.» Innstil
lingen ble deretter enstemmig vedtatt.
(10. mars 1952)

Medlemstallet i Sannidal
Sanitetsforening bar passert 500
Karen L¢nne valgt til ny formann
Den avtroppende formann, Signe L¢vdal,
hadde bi. a. dette a fortelle fra arsberetningen:
«Vi har i ar fatt utbetalt arven etter avd¢de Lars
Farsj¢, men staten har v<ert ute med sin lange
klo og tatt kr. 500 i arveavgift.
Kontrollstasjonene har v<ert i drift hele aret.
Framm¢tet ved Are har v<ert meget godt. I Kil
har framm¢tet v<ert meget darligere, med det
har tatt seg godt opp i det siste.
Sanitetshjelpen har stort sett v<ert opptatt hele
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aret, men det merkes at bygden har tatt husmor
vikar.»
VALGENE:
Pa valg stod: Karen L¢nne, Helene Brekka,
Ingeborg Ulven, Astrid Lofthaug og Inga L¢v
stad. Samtlige ble gjenvalgt. Til revisor ble gjen
valgt Gunvor Braaten, og Signe Einertsen ble
gjenvalgt til kasserer. Nestformann Asborg Lar
sen. Nytt styremedlem etter Signe L¢vdal ble
Ingrid Torsen.
(4. april 1952)

Hornmusikk i Sannidal
San nidal herredsstyre bevilget pa forrige mote
1500 kroner til innkjop av horninstrumenter til et
korps som skal opprettes i bygda.
I et brev fra leerer Gjerde het det at en na skal ga
i gang med privat innsamJing.

17. mai i Sannidal
ble ekstra festlig i ar pa grunn av det nye musik
korpset. Alt i god tid for toget startet fra Kil, var det
mott fram en god del mennesker. For avgang ga
musikkorpset en liten forsmak pa musikken, og sa
satte toget seg i bevegelse til kirken. Etter det van
lige programmet i kirken og ved bautaene, hvor
musikken spilte et vers av «la, vi elskef», var det
matpause.
Etter matpausen fortsatte programmet pa bygde
tunet der musikkorpset ga en liten konsert, og sa fort-
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satte det med htmdballkamp pa skoletomta og di
verse leker og lignende pa bygdetunet.
(21. mai 1952)

Millionbrann pa Vafoss saUe en av
distriktets st0rste bedrifter ut av spill
Men gjenoppbyggingen viZ begynne straks
hvis enfar byggetillatelse
Voldsomme flammer og kvelende, tjukk rjijyk slo
opp fra Vafoss Brug onsdag morgen (16. juli 1952)
like etter at brannen var blitt oppdaget i spisesalen,
og varmen bredte seg sa hurtig at det ikke var mulig
for de tilstedevrerende arbeiderne a redde noe av
det som var inne i sliperiet og maskinhallen.
Det tok ikke lang tid fjijr folk i nrerheten av bru
ket var oppmerksom pa hva som foregikk og rykket
ut for a vrere til hjelp eller for a se pa.
Takket vrere det sloknings- og begrensningsarbeid
som ble utfjijrt av brukets egne arbeidere og folk som
kom til hjelp, og pa grunn av heldige omstendighe
ter, lyktes det a begrense ilden sapass at verksted
bygningen, fyrhuset og et par mindre bygninger ble
spart for flammene.
(18.juli 1952)

Hele D.N.T.s nye fylkesstyre
fra Sannidal
Halvor Gjerde ny formann
Telemark fylke av D.N.T. har hatt arsmjijte i
Helgja 18.-20. jUlio Da aile i det gamle fylkesstyret
nektet a sta lenger, hadde valgnemnda en meget van
skelig oppgave. Det forslag komi teen til slutt la fram,
ble enstemmig vedtatt. Det var slik: Halvor Gjerde,
Sannidal, formann. Jens Barland, Sannidal. Anund
Haugen, Sannidal. Olaf Olsen, Krager0. Ingebjjijrg
Vefall, Drangedal. Varamenn: Ingebj0rg Dalen,
Kj0lebr0nd. Karen Dobbe, Sannidal. Anders Gunn
ulfsen, Neslandsvatn. Ivar Tyvand, Krager0. Bernt
M0rkskar, Sannidal.
Ungdomsrad: John Skarvang, Sannidal. Kihe
Barland, Sannidal. Kare Skarvang, San nidal.
(23. juli 1952)

Opptakene til Sannidals
filmen seUes i gang
Som kjent vedtok Sannidal herredsstyre nylig a
akseptere tilbudet fra fotograf Richard Larsson om
a ta opp en Sannidals-film, og Larsson har na fra
Historielaget tatt en oppstil1ing over en lang rekke
patenkte objekter for filmingen.
(3. desember 1952)

ARVEN

Gamleheimen i Sannidal
Som kjent ble det i Sannidal herredsstyres for
rige mjijte besluttet a utsette saka angaende tomt til
ny gamleheim for bygda. Na har formannskapet inn
stilt for helTedsstyret at en slutter seg til gamlehjems
komi teens forslag om a nytte den tilbudte tomt pa
Halvor Thorsdals eiendom ved Torsdalskjenna.
(12. des. 1952)

Sverre Solvang
ny formann i Sannidal ungdomslag
Sannidal Ungdomslag hadde arsmjijte pa Gimle
sist onsdag. Formannen, Hans L0nnerjijd, kasserer
Margot Farsj0 og styremedlem Odd Farsjjij nektet
aile gjenvalg. Til ny formann ble valgt SvelTe Sol
vang, og sty ret for0vrig bestar na av f0lgende: kas
serer Laila Larsen, sekretrer Edith Klausen og styre
medlemmer Dagfinn Holt og Olaug Stene.
Lagets medlemstall er na ca. 45.
(2. feb. 1953)

Bare to for sammenslaing i Sannidal
Saka avgjort helt uten debatt
Flertallsinnstillingen, som ble vedtatt av helTeds
styret, ser slik ut:
For Sannidals vedkommende er og viI det vrere
den beste ordning om den navrerende grense opp
rettholdes. En ser det slik at en sammenslaing for
Sannidal viI virke hemmende for fremmelse av de
oppgaver kommunen star og matte komme til a sta
overfor.
De to som stemte mot dette forslaget, var ord
fjijrer Eigil Liane (A) og Edvard Enggrav (A).
(18. februar 1953)

Sannidal Hormnusikks f0rste ar
gikk bra
1387 kroner samlet inn blant private
Sannidal Hornmusikk hadde arsfest ljijrdag. Foru
ten musikk, film og bevertning ble Siggen Andre
sen, som var til stede, takket for vel utf0rt arbeid
som instruktjijr.
Ved valgene fikk styret denne sammensetning:
Sigurd Nilsen, Leif Larsen, Dagfinn Holt og Halvor
Gjerde. Varamenn: Aslak Lofthaug og Oddvar
Tobiassen. Korpset har m1 15 aktive medlemmer med
store og sma. Gjelden pa instrumenter beljijper seg
til 1500 kroner.
(18. mars 1953)
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Helle
Idrettslag
Stiftet 30. mars 1933
Vi fortsetter her med
noen korte glimt fra
Helle Idrettslags historie
Det har uten tvil vrert en stor en
tusiasme hos en hand full idretts- og
spesielt interesserte personer som tok
initiativet til dannelse av et idretts
lag i det lille Helle-samfunnet. Dette
bestod den gang, og i videste for
stand, av 5-600 personer, og i tillegg
en befolkning som geografisk var delt
i to kommuner, Sannidal og Skat¢y,
med Hull vassdraget som grenselinje.
Dagens ungdomsmotto pa den tid
var: «En sunn sjel i et sunt legeme».
Det var Hans Schulze, da 24 ar
gammel, som var initiativtager og la
gets f¢rste formann. Med seg i styret
12-aringen EvaLd Gundersen fra Helle er med pa apningen av Vast¢l
hadde han : Gunnar Pedersen, sekre
bakken i 1947. Han hoppet da etter tenaringsjenta Mary R¢nningenfra
trer, Sigvart Simonsen, kasserer, John
SiljaniOdd.
Foto: Trygve Ellefsen, Helle.
Lia, materialforvalter og Halvdan
Schulze, revisor. Videre var Willy
stafettlag og var vinnere av flere stafettarr., bl. a. Kal
(William) Bertelsen leder for vinteridrettsgruppa og
stadstafetten,
Neslandsvatn rundt, Gjeving- og
hans bror, Halvor, var leder for sommeridrettsgruppa.
Heib¢stafetten
(lagets eget arr.). Etter frigj¢ringen
Dette ble etter hvert et aktivt idrettslag, der mange
(1945)
deltok
ogsa
Oslo-Iaget «Gjellerasen», som ble
ungdom mer, fra 16 ar og eldre, ble akti ve idrettsut¢
vinnere
tre
ganger
og fikk den oppsatte vandrepokal
vere, og mange presterte gode personlige og
«til odel og eie».
lagmessige resultater. Dette pa tross av manglende tre
I 1946 ble laget tildelt landsrenn i skihopp i
nings-/idrettsplass og bare det lille Losjelokalet for
Bureidbakken . Dette var trolig idrettslagets st¢rste
innend¢rs trening vinterstid. Lagets treningsomrader
arrangement, og hele laget var «mobilisert» til inn
sommerstid var de sma jordteigene ved Losjelokalet,
sats.
Paul Omholt (opprinnelig fra Kongsberg-omra
landeveien og skogsstiene i nreromradene.
det),
leder av vinteridrettsgruppa, hadde fatt delta
I det skihistoriske oppslagsverk «Norske ski
gere
fra
datidens skisenter, Kongsberg, med bl. a. Hil
l¢pere» finner vi ti akti ve og premierte skil¢pere fra
mar
Myra,
med. De fleste av dem hoppet helt i bann
Helle idrettslag, og vi nevner dem i alfabetisk rekke
av bakken, og den beste prestasjonen var kanskje da a
f¢lge: Karsten Ehnebom (premiert i langrenn, sk¢y
holde seg pa beina. Det har trolig aldri vrert sa mye
tel¢p og terrengl¢p), Evald Gundersen (30 skipremier
mennesker
pa Bureid noen gang.
i guttehopprenn), Rudolf Jensen (ski hopper og bl. a.
Helle
Idrettslag
fikk ogsa i 1946 leie et mindre
to ganger vinner av Vast0l-pokalen) , Per Lia (premi
omrade
av
Strand
gard
til en !iten trenings-lidretts
ert i langrenn, terreng- og skogsl¢p og sykling), Eigil
plass
nrer
Skj¢rkjenn
og
Helle bru. Opparbeidelse av
Liane (med 100 skipremier og 12 kretsmesterskap i
denne
ble
pabegynt,
men
noen ar senere stoppet.
friidrett og deltagelse pa landslaget for AlP. Eigil var
Krager¢
helserad
had
de
da
bl.
a. bestemt at Skj¢rkjenn
tidligere medlem av Medalsmo IL og Morild IL), Knut
skulle
vrere
en
drikke
vannskilde.
Lagets ledelse fant
Nordbraten (mange 1. premier i langrenn og terreng
det da mer enn vanskelig a fa den n¢dvendige st¢tte
I¢p, tidligere medlem av Kroken AIL), Birger Pe
fra kommune/stat, og i tillegg var lagets aktivitet i
dersen (premiert i langrenn og friidrett, ogsa aktiv i
slutten av 50-arene blitt sterkt redusert. Lagsporten
fotball), Olav Pedersen (ca. 50 premier i hoppbak
var langt mer populrer, avstanden til Krager¢ var !iten
ken og skimerket i gull, tidligere medlem av San nidal
og
muligheten til og ungdommens ¢nske om a vrere
IL), Lars Uberg (mange topplasseringer, somjunior,
med
i fotball og hi'tndball var naturlig nok ganske stor.
i hoppbakken og i friidrett, idrettsmerke i gull, ogsa
Dette
b\e korte avsnitt fra det «gam Ie» Helle
aktiv i Krager¢ IFs handball).
Idrettslags
historie.
- Per 
Idrettslaget hadde ogsa i slutten av 30-arene et godt
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«Tellus» fabrikker i Vafoss
beskjeftiger for tiden 35 arbeidere, og det er full sys
se1setting. Bedriften har marked over hele Norge og
klarer ikke a Jage sa mye som det er avsetning for.
Den navcerende fabrikkbygning, som ble oppf0rt i
1947, er heller ikke stor nok lenger, sa man har mat
tet leie rom i ncerheten.
(16. sept.1953)

Flommen i Krager0-vassdraget
blir mer og mer kritisk
Vannffi)ringen tiltar og vannstanden
stiger stadig. Kammerfoss Bruk med hele
den omliggende bebyggelse sterkt truet.
Svrere skader tangs hele vassdraget
Vannstanden i Toke og vannf0ringen i vassdra
get nedenfor Dalsfoss er st0rre enn noensinne tidli
gere. Ved Vafoss bru ble merket fra storflommen i
1892 satt under vann i gar formiddag, og siden da
har van net fortsatt a stige.
Det farligste punktet na er ved Kammerfoss Bruk.

Hvis t0mmeret her skulk komme i drift og demme
opp det smale elvel0pet ved bruket, vii skadene bli
enorme.
(4. november 1953)

Flomskader for 300.000 i Sannidal?
Etter de anslag man na har kunnet gj0re over
flomskadene i Sannidal, later det til at disse 10per
opp i ca. 300.000 kroner.
Skadene ved Kammerfoss Bruk anslas til ca.
100.000. Fellesfl0tningen regner med skader pa
bortimot 100.000. Dertil kommer sa de 0vrige ska
der ved Vafoss Brug, pa hus, veier, bruer m. v.
(2. desember 1953)

Sokneprest Tande inn pa Stortinget
Som f01ge av Neri Valens d0d blir T. A. Tande
fast representant pa Stortinget. 1. varamann blir Lars
Aspeflaten, Brevik.
Eigil Liane er ogsa fast representant, og med dette
far San nidal to mandater pa Stortinget i kommende
periode.
(8. januar 1954)

Sannidal Sanitetsforening
bestod av mange lag i de
forskjellige deler av kommu
nen. 11929 ble det stiftetfor
eninger i f¢lgende kretser:
Ar¢, Kil, Holtane og Farsj¢.
Senere kom det flere til. De
hadde sinefaste m¢ter i kret
sene og s¢rget for at det ble
inntekter til sanitetsforening
ens arbeid. Her ser vi de som
var med i Mo Sanitetslag ca.
1960:
Bak fra venstre: Laurine
Moe, Ragna Linkjenn, Aagot
Brynemo, Inga Thorsen,
Ingrid Sn¢as og Ellen Lind
heim. I f¢rste rekke fra ven
stre: Astrid Moe, Asta Eg
gum, Astrid Lojthaug, Tina
Mostad, Anna Nilsen, Inger
lohanne Fuglestvedt og
Hj¢rdis Tobiassen.
BUdet har vifatt lane av
Inger lohanne Fuglestvedt.
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Sannidal Ungdomslag
har hatt et godt ar i 1953
Arsberetning og regnskap ble opplest og god
kjent. Laget har hatt et godt ar ¢konomisk pa tross
av store utgifter til oppussing og istansetting av
«Gimle». Ogsa ellers har laget arbeidet godt siste ar
og har to ganger oppf¢rt skuespillet «Fredlaus», som
begge ganger ble godt mottatt av publikum.
Ved valgene nektet bade formannen, Sverre Sol
vang, og sekretreren, Edith Klausen, gjenvalg. Til
ny formann valgtes OddvarTobiassen, nestformann
Aslak Rinde, kasserer Laila Larsen, styremedlem
mer: Olaug Stene, Hans J¢rgen Rinde og Arne
Bosvik. Varamenn: Kristine Kvilekval, Alaug Eike
haug, Tor Kristian Fjellheim og Marry Herregarden .
Laget har na 38 betalende medIemmer.
(29. januar 1954)

Kil Vannverk feires
Sist I¢rdag ble det holdt en fest i anledning av at
Kil Vannverk na er kommet i virksomhet. Forman
nen i styret, kontorsjef Master¢d, ¢nsket velkom
men. Det var taler av varaordf¢rer Bratlid, r¢rlegger
mester Hjallum og Kr. Kristiansen.
(24. juni 1955)

Sannidal nye herredsstyre
Det nye herredsstyret i Sannidal kommer til a
besta av 12 fra Arbeiderpartiet, 3 fra Bondepartiet,
3 fra Kristelig FoLkeparti og 3 fra Venstre.
Fra Arbeiderpartiet: Per Holte, Eigil Liane,Karen
Fjellheim, Nils Solum, Kristian Kristiansen, Frithjof
Thorbj¢rnsen , Alfred Bratlid, Hartvig Gundersen,
Arthur Kielland, Anders Hegland, Johan R. Gustav
sen og Tellef Bakken.
Fra Bondepartiet: Erling Moe, Nils Gjerde og
Gunnar Holtane.
Fra Kristelig Folkeparti: Tomas R¢nning, Jens
Barland og Einar Barland.
Fra Venstre : Kristoffer Einertsen, Jacob Brekka
og Theodor Braatane.
(7. oktober 1955)

1264 personer mot sammenslaing
av lensmannsdistriktene,
4 for sammenslaing
Sannidal herredsstyre vedtok enstemmig a uttale
seg mot sammenslaing av Sannidal og Skat¢y
lensmannsdistrikter.
Etter folkem¢tet pa «Gimle» ble det som kjent
vedtatt a sette i gang en kampanje for a samle un

12

derskrifter for eller mot sammenslaing, og den ned
satte nemnd, som besto av formennene for 4 poli
tiske partier i Sannidal, har na levert listene til for
mannskapet.
(24. oktober 1955)

Uventet strid ved
i Sannidal

ordf~rervalg

De ikke-sosialistiske par
tier gikk inn for A-parti
mannen Nils Solum som
ordfprer
Resultatet ble imidlertid
at Holte ble valgt med A
partiets 12 stemmer, mens
Nils Solum fikk de 9 ikke
sosialistiske stemmer. Til
varafordf¢rer bIe valgt Eigil
Liane med 12 stemmer mot
Erling Moe som fikk 9 stem
mer.
(30. desember 1955)

Per Holte hle valgt til
ordfr;>re r i Sannidal
for perioden 1956
1960.

Sannidalsskyttere pa tur til
landsdelsstevne i Breland i 1956

Fra venstre: Kare Knutsen, Lei! Wasj¢, Ragnar Aab¢e
og Alf Dalen. Bildet er tall av Sigurd Knuts en.

Sannidal Skytterlag har gjennom tidene hatt
mange gode skyttere, og her ser vi noen av dem som
tidligere tok premier i store stevner. Ragnar Aab¢e
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Sammenslaingen voider kraftig
krampetrekning i Sannidal
Gunnar Holtane voldsomt til felts mot
«Statsmaktenes diktaturstyre»
Kornmunesarnmenslaingen var gjenstand for et
litt hektisk ordskifte i Sannidal herredsstyres m¢te
da det var sp¢rsmal om a erkJ<ere seg enig i at ny
ordningen gjennomf¢res fra 1. januar 1960. Gunnar
Holtane og Kr. Einertsen mente at en resignerte for
lett.
(16 . mars 1959)

Direkt()r Rinde kj ~per tankskip
pa 19 250 tonn
Pa Kil skole var det i 1957 disse fem som begynte i 1.
klasse. Fra venstre: Jon Harry Skogheim, J(lJrgen (J¢m)
Bosvik, Marit Holte (Halvorsen) , Steinar Vibeto og Pet
ter Wellek Baann. Bildet er taU av Karen Dobbe som var
bamas leerer.

ble beste skytter under 20 ar pa landsskytterstevnet
tre ganger. Han vant bl. a. Hagens krus i 1929, 16 ar
gam mel. Leif Wasj¢ vant Hagens Krus i 1949, og
Per Rinde vant Aftenpostens fat som beste skytter
under 20 ar i 1959. Alf Dalen var i mange ar for
mann og en av de som var drifkraften i skytterJaget
i Sannidal.

Nytt Sannidal Pleiehjem
ved Torsdalssletta
I 1956 var det slutt med Gamlehjemmet i Lyng
dalen, og det nye pleiehjemmet ble tatt i bruk. Be
styrerinne var Marte Sydtveit.

Et skolekorps blir til
Fredag 13. mars 1959 var mange folk samlet pa
Kit skole for astarte et skolemusikkorps. Lars Falck
som var dirigent for «voksenkorpset», hadde sagt
seg villig til a v<ere dirigent. Ordf¢reren i Sannidal,
Per Holte, var til stede pa m¢tet og var veldig posi
tiv til saken. Han lovet at kommunen skulle st¢tte
¢konomisk.
Sa ble det f¢rste styret valgt med Hans Mjelland
som formann, Per Aab¢e, kasserer, Gudveig Ander
sen, sekret<er. Styremedlemmer: Ingeborg Peder
sen, Ingvar Halvorsen og Magna Mjelland. 23 gut
ter tegnet seg som medlemmer i korpset.
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Innregistreres i Krager0 og far
navnet «Eilert Rinde»
Baten er pa 19250 tonn d. w. og er bygd i 1954 i
Sverige. Den far navnet «Eilert Rinde» etter beste
far til Sigurd Rinde. Eilert Rinde drev livlig skips
byggervirksornhet i Kil og Lyngdalen.
(23. mars 1959)

Kommunevalget h()sten 1959
Samlet far Krager¢ 19 representanter i det nye
kommunestyret, Sannidal 19 og Skat¢y 15. I det
nav<erende Sannidal herredsstyre er det som kjent
21 representanter, og Sannidal mangler altsa bare to
mann pa at de far «et helt herredsstyre» inn i det nye
kommunestyret.
F¢lgende ble valgt fra Sannidal.
Arbeiderpartiet 11 representanter: Nils Solum,
Vadfoss, Eigil Liane, Vadfoss, Nils J. Eikehaug,
Kammerfoss, Alfred Bratlid , Holt, Trygve Johnsen,
Vadfoss, Hartvig Gundersen, Helle, Alf Bakken, Kil,
Anders Hegland, Holtane, Morten Bj¢mstad, Mo,
Tellef Bakken, Kj¢lebr¢nd og Fr. Thorbj¢msen,
Refsalen.
H¢yre 1 representant: Per L¢vstad, Helle.
Kristelig Folkeparti 3 representanter: Einar Bar
land, Kj¢lebr¢nd, Jens Barland, Kj¢lebr¢nd og Tho
mas A. R¢nning, Vadfoss.
Senterpartiet 1 representant: Olaf Rinde, Sanni
dal.
Venstre 3 representanter: Kr. Einertsen, Sanni
dal, T. A. Tande, San nidal og Halvor Gjerde, Kit.
(5. oktober 1959)

Nytt fra Sannidal herredsstyre
Sannidal herredsstyre behandlet i sitt siste m¢te
bl. a. disse sakene:
Til musikkorps i Kj¢lebr¢nd vlEinar Barland ble
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I KjfJlebrfJnd ble det ogsa startet musikkorps i 1959 med Lars

Falck som dirigent. Her ser vi Ira venstre: Erling
Skarvang, Bjarne Lien, loran Solveig Skarvang, bak Aud Lien, Knut Torgny Dobbe, loran Anne Kjerra, bak Tore Dalen,
1ngebjarg Eidet, l ens Barland, Lars Falck, Erna Dalen, loran Dag Skarvang, bak Sigrunn Kjcerra, Ase Barland og Lars
Tore Lien. Bildet har vi ltmt av Knut Asbj¢rn Skarvang.

Sannidal bar na fire musikkorps i sving
Enestaende interesse i
bygda, synes instrukt¢ren,
Lars Falck, og han sier:

Fire til Ira musikkorpset i Kj¢lebr¢nd. Fra venstre:
Astrid Skarvang, Kjell Eidet, Eli Skarvang og Gunhild
Dobbe. Bildet har vi lant av Knut Asbj¢rn Skarvang.

det gitt et bidrag pa 1000 kroner til kjfl}p av instru
menter.
Til friareal i Kil ble bevilget 800 kroner. Ole Tors
dal og Kire Kristiansen stiller til gratis benyttelse et
omrade vis a vis Therkelsen hus.
2000 kroner ble bevilget til autffl}re det gjensta
ende arbeidet med Lyngdalsmyra idrettsplass.
I julebidrag til forsorgsunderstfl}ttede ble bevil 
get 125 kroner til ektepar og 80 kroner til enslige.
3. og siste etappe av veianlegget Lystokk-LfI}nne
rfl}d ble satt bort til Sannidal Bulldozerdrift, I. Eike
land & sfl}nn, for 23.000 kroner.
Arbeidet med innredningen av loftetasjen i Far
sjfl} lrererbolig ble satt bort til Ole og Alf Bakken for
en sum av 10.902 kroner.
Herredsstyret s luttet seg til forslaget til feste
kontrakt med John strand for byggefelt pa Mane
liheia.
(20. november 1959)
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«Det er na 4 korps i gang i
Sannidal, et voksent korps i
Sannidal med 18 medlemmer,
et voksent korps pa Helle med
25. Videre er et guttekorps i
Sannidal med 40 gutter og et
bamekorps i Kjfl}Jebrfl}nd med Lars Falck dirigerer
10 gutter og 10 jenter kommet fire korps i Sannidal.
i gang i hfl}st.
Voksenkorpset i Sannidal har na holdt pa i 5 ar,
mens det pa Helle er 1 112 ar gammelt. Guttekorpset
i Sannidal startet for halvannen maned siden, og det
i Kjfl}lebrfl}nd fikk instrumentene sine mandag. Knut
A. Skarvang har forresten drevet et blokkflfl}yte
orkester der, og det gikk veldig fint, men barna ville
ha noe mere. »
(20. november 1959)

Velforening skal startes for
Kil og omegn
Mange viktige oppgaver

a ta seg av

Sist lfl}rdag ble det i Kil holdt et forberedende mfl}te
med tanke pa a starte en velforening for Kil og om
egn . Det ble nedsatt et arbeidsutvalg som skal for
berede en stiftelse, og med i utvalget ble Per Holte,
Fr. Thorbjfl}rnsen, Kristian Kristiansen og T. A .
Tande.
Pa mfl}tet var Tande til stede og orienterte om vel
foreningenes oppgaver og hvordan de drives andre
steder. I det hele tatt kan en nok vente at velforeninger
vii det bli flere av rundt om i den nye kommunen.
(30. desember 1959)
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FUlltegnet pryds~mkurs i
Sannidal Husmorlag
Sannidal Husmorlag har hatt arsmfijte. Arsmel
ding og regnskap ble opplest og godkjent. Laget har
hatt flere foredrag og demonstrasjoner. Likedan sen
der det hvert ar to stk . pa gratis husmorferie i en
uke.

Etter valget ser na styret slik ut: Hildur Eikehaug,
lagleder, GunvorThorbjfijffisen, nest-lagleder, Ingrid
Bratland, kasserer, Gunhild Nyland, sekretrer, Marit
Ellingsen og Johanne Paulsen styremedlemmer.
Marie Wang og Ragna Lfijnne er varamenn og Ingrid
Jacobsen revisor.
(15. februar 1963)

Sammensliting av Kragero, SkittOY og Sannidal i 1960

Grenselinjen mellom Sannidal og Skat¢y gikk ved Hullvassdraget. Her et bilde fra Nedre Lona som
vi tror er taU ca. 1950.

En storkommune var oppstatt, og det
lille H elle-samfunnet var etter ca. 80
ar igjen blitt en samlet enhet.
I ettertid kan man trolig fastsla, uansett poli
tiske og Iokalpatriotiske protester og synspunk
ter, at sammenslaingen var en riktig avgjfijrelse.
Vi tar i den anledning med noen korte glimt fra
yare Iokalaviser, Kragerfij Blad og Vestmar, et
ter at Odelstinget i november 1958 hadde ved
taU sammenslaingen med 57 stemmer «for» og
45 stemmer «mot». Den nye felleskommunen
ville sannsynligvis bli etablert fra januar 1960.
Kaare Fr. Lyng, Kragerfij Blad, skriver: Det
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var Arbeiderpartiets enstemmige opptreden
som gjorde at det gikk som det gikk.
Stortingsrepresentant Tande (Venstre, San
nidal) : Syntes stunden var sa alvorlig at han
kondolerte redakt¢r Lyng (H¢yre) med det som
var skjedd. Lyng repliserte, jeg f¢lte lyst til a
si det samme.
Stortingsrepresentant Eigil Liane (Arbeider
partiet, Sannidal): Sammenslutningen var det
beste for befolkningen i distriktet.
For Helle-samfunnet var dette ubetinget en
lykkelig begivenhet. Den nrer pa 80 ar gamle
grenselinjen «Hullvassdraget» var blitt borte,
og et stfijrre enhetlig samfunn oppstod .

- Per-
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Arsm0te i Sannidal Ungdomslag
Laget har hatt arsm0te, og sty ret bestar na av:
Thorvald Kristensen, formann, Tor Rinde, nestfor
mann, Thomas L0nne, kasserer, Per Rinde, sekretrer
og 0ivind Bosvik, Tor Erling L0nne og Sigurd Knud
sen, styremedlemmer.
(27 . februar 1963)

den skulle ligge ved Torsdaltjenna. Etter kommune
sammenslaingen i 1960 kom det igjen mange for
slag om sammensl<iing av skolekretsene i Sannidal.

Skolesentraliseringen i Sannidal
Etter 1945 kom snart sp0rsmalet om en sentral
skole for hele Sannidal opp. I skolestyrets desember
m0te i 1946 ble det nedsatt en komite , «sen
traliseringsnemnda» ble den kalt, til a utrede sp0rs
malet om en sentralisering av skolene i Sannidal.
Komiteen bestod av Sigurd 0yvang, formann, Per
Nesland, Sofus Kristiansen, Jens Fjellheim, Anna
Nilsen, J0rgen Lindheim, Ingebj0rg Dalen og Kr.
Lindheim.
Men alt f0r dette var noen av skolene i Sannidal
blitt nedlagt. Den f0rste var S0ndb0 skole i 1926, og
de 6 elevene ble sendt til Mo skole. Sa var det Kur
d01 skole i 1932, Hull skole og Atangen skole i 1938.
Skolestyret vedtok i desember 1956 a frani sam
menslaing av kretser, men a bygge ny skole i Kil, og

HoLtane skoLe, bygget i 1878180 var i bruk tiL 1956, da
det bLe bygget ny skoLe ved siden av den gamle. I 1964
ble kretsen sL&tt sammen m ed Ar¢ krets, og storskoLens
eLever gikk pa Ar¢ skoLe. I 1969 var elevtalLet 6, og sko
lestyret vedtok a overf¢re elevene tiL Ar¢ skole. I 1975
ble skolen apnet igjen med 12 elever og med Atle Akre
som lce re/: I 1989 hadde skoLen 15 eleve/:

Farsj¢ skole ble bygget i 1876180 og var i bruk tiL 1961.

Kurd¢l skole, i bntkfra 1885 til 1932.

Fra nyttar 1962 ble bade Lindheim , Mo og Kil skoler
nedlagt og ungene overf0rt til den nye skolen ved
Torsdaltjenna.

Atangen skoLe, i brukfra 1901 til 1938. Huset bleflyttet
fra Kammerfoss hvor det var skole fra 1870 til 1897.

Mo skoLe var i brukfra 1891192 til 196J .
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som l<erer. Etter skolearet 1994-95 var det slutt pa
Kjy;lebry;nd skole, og elevene ble overfy;rt til Sanni
dal skole.

Birger Pedersen formann i Helle Vel

Kil skole var i bruk Ira J866 til J961.

Protestliste fra Kj01ebnmd
med 97 underskrifter mot skolesentraliseringen
I henvendelsen til formannskapet heter det at en
finner forslaget om a legge ned kretsen urettferdig, i
det en peker pa at kretsen har bam nok til a opprett
holde en 2-delt skole.
- Resultatet av en slik sentralisering vii bare bli
at det blir enda vanskeligere abo pa de avsideslig
gende stedene, og jeg kan ikke forsta at det er i sam
funnets interesse, sier kretsformannen i Kjy;Jebry;nd,
Olaf Skarvang, til Vestmar.
- Det trengs jo folk her ute ogsa til arbeid i sko
gen og ellers, men en far ikke unge folk til asia seg
ned her ute hvis skoleforholda skal bli slik som det
er forslag om, sier Skarvang.
o. mars 1963)

Helle Vel har pa arsmy;tet valgt Birger Pedersen
til formann etter Jy;rgen Johansen som flytter fra
Hel1e. Knut Helle ble valgt til varaformann, kasse
rer Werner Johannessen og styremedlemmer Helle
Spillhaug og Helena Johnsen.
Den avgatte formann, Jy;rgen Johansen, ble hjer
telig hyllet for sin store innsats. Han var med a stif
tet Helle Vel i 1951. Vannspy;rsmalet har ligget ham
pa hjertet, og nar han na takker av som formann,
kan han se tilbake pa at ogsa dette arbeidet na har
fy;rt fram, og Helle skal fa skikkelig vannforsyning.
Velforeningen dry;ftet videre en del saker, bl. a. tan
ken pa a fa innfy;rt en skikkeJig renovasjonsordning
pa Helle. Videre haper man a fa ordnet med en tele
04. februar 1964)
fonkiosk .

Arsm0te i Kil Avholdslag
Betzy SolIi ny formann
Kil Avholdslag hadde arsmy;te fredag, og til ny
formann etter Aslak Lofthaug ble valgt Betzy Solli.
Lofthaug ble styremedlem. Med i styret ellers er
Margot Aaby;e, Kare Skarvang, kasserer og Helene
Gjerde, som er redakty;r for lagsavisa «Lauvsprett».
(24. februar 1964)

Sannidal Jeger- og Fiskerforening
har 197 medlemmer

Kj¢lebr¢nd skole (grendehus) slik den er idag.
Folo: Simon Nyhus.

Kj01ebr0nd skole
ble bygget i 1976/80 og var i bruk som 2-delt skole
til 1962, og som skole for 1.-3. klasse til 1969. Etter
a ha v<ert nedlagt i noen ar, ble den i 1980 skole for
1.-3. klasse med 6 eJever og med Anton Klausen
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Konrad Sunde gjenvalgt som formann
Finn Jensen beste rovviltjeger
70 medlemmer var til stede pa arsmy;tet. Styret
be star etter val get av fy;lgende: Konrad Sunde, for
mann, Hakon Fuglestvedt, kasserer, Bjy;m Tobiassen,
sekret<er, LeifWasjy;, Johan Rimstad, Nils K. Eike
haug og Morten With . Formann i jaktutvalget er
Harald Vibeto og i fiskeutvalget Fr. Thorbjy;rnsen.
Av arsberetningen framgikk bl. a. at Finn Jen
sen, Kil, ble beste rovviltjeger i fjor og vant pokalen
som er satt opp av Harry Halvorsen. Sistnevnte hadde
vunnet den tre ganger tidligere og ga den sa tilbake
til foreningen.
(20. april 1964)

Farsj0 Vel
holdt arsmy;te den 11. april. Formannen og to styre
medlemmer sto pa valg. Til ny formann ble valgt
Gretha Bakke. 0vrige styremedlemmer: Ragnar
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Sannidal Skolemusikkorps jeiret sitt lO-ars-jubileum i 1969. Korps og aspiranter med sin mangearige dirigent, Nils
Foto: Sverre Gofjeld.
Halvor Nilsen, sittende i midten iJ¢rste rekke.

Aab0e, Inge Berg, Einar Johnsen og Ragnhild Nes
land .
En brukbar 10sning til spr0yting av sk0ytebane
pa Farsj0vannet ble dr0ftet, og det var hap om at
dette kan 10ses innen neste vinter. Fiere andre saker
ble diskutert.
(20. april 1964)

Einar

Barland,

Kj0lebrpnd, ble valgt til ord
h'lrer for Kragerp kommune
i 1976 og var ordfprer i 6 ar
til 1982.
Han representerte Kristelig
Folkeparti .

Nedleggelse av Sannidal Musikkorps
Pa arsIDPtet i Sannidal Musikkorps 18. oktober
ble det gjort fplgende enstemmige vedtak: «Pa grunn
av skolegang, rnilitrertjeneste, flytting og dariig re
kruttering, har det oppstatt sa store besetnings
problem i korpset at grunniaget for den videre drift
ikke er til stede.
Sannidal Musikkorps viI rette en takk til aIle dem
som har stpttet oss i snart 28 i'tr.
Sann idal, den 19 oktober 1979.
Stig Kjellevold, form . Nils Halvor Nilsen, sek./dir.»

Sannidal ungdomsskole
1. byggetrinn sto Ferdig i 1983, mens 2. bygge
trinn ble Ferdig til bruk i 1985. Tidligere Sannidal
kommune ble da egen ungdomsskolekrets. Skole
anleggets gyrnnastikksal er blitt bygdas samfunns
hus og et populrert festlokale . Skolen hadde i sko
J3.juni 1975 vardavcerende kronprinspar pa bes¢k i San
learet 1988/89 165 elever fordelt pa 6 klasser. Sverre
nidal. Her ser vi Harald og Sonja pa vei til kirken. Bak
Brrendhagen var skolens rektor.
dem ser vi Tho rle if Knutsen, Kragerf/Js ordJ¢rer den gang.
I ar har et byggetrinn 3 blitt ferdig, inneholdende
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Kragero-banen
var i brukjra 1927 til 1988.
Her et bilde jra Vadjoss st.
ca. 1950. Den gangen ble
det ogsajraktet t¢mmer pa
jernbanen til Vajoss Brug.
1 bakgrunnen til h¢yre ser
vi Tellus-bygget, som var
nytt i 1947. Bildet underer
tatt da undergangen i San
nidal ble revet i 2003.

bl. a. et auditorium. Svein Fossheim har vrert rektor
siden 1990.

Magnar Kalseth
fra Kil, var Krager¢s ordf¢
rer i hele 16 ar, fra 1984 til
2000. Han representerte Ar
beiderpartiet.

Kaker fra Sannidal til hele Norden
Hagges bakeri

pa Fikkjebakke 0kte omsetningen i fjor

Bedriften har i dag 25 fast ansatte og noen pa del tid.
Leder ved bedriften er Tomas R¢nning. Bare 25 % av det
som blir laget i bakeriet, gar til det norske markedet. Det
aller meste blir sendt til Sverige.
(7. september 1987)

Haugtun Super har overtatt
konkurrenten Volum Mat AJS
«Jeg har hatt en veldig Jojal kundekrets»,
sier Carsten Bakke
At det skulle ga den veien, var det kanskje ikke
mange som hadde trodd da det nye senteret ble satt i drift
2. april i ar. Det har veert en t¢ff konkurranse etter at Vo
lum Mat begynte sin virksomhet.
(30. september 1987)

Bare 12 igjen pa Kammerfoss Bruk,
og 29. februar neste ar er det over for neer sagt aile. Dette
skriver bedriften i et brev til Krager¢ kommune. Brevet
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gjelder en regning fra kommunen pa tilkoblingsavgift for
vann.
(2. desember 1987)

Bruk Kragerobanen til
gang- og sykkelsti
Jernbanesporet mellom Krager¢ og Neslandsvatn b¢r
beholdes og benyttes til gang-, sykkel- og skisti, nar
Krager¢benen nedlegges fra nyttiir. Det kan bli rene at
traksjonen for distriktet, sier en som var innom redaksjo
nen.
(29. juli 1988)

Knut Lundstn~m far Kragero
kommunes l{ulturpris 1988
«J eg vet at Knut Lundstr¢m neermest protesterte h¢y-

Sannidal
Idrettslag
75

ar

Vi har i denne 100-ars-kavalkaden nevnt
litt fra idrettslagets historie, laget som i 1990
fylte 75 ar. I den anledning ble det utgitt en
bok, skrevet av Edvard Enggrav.
For de som er interessert i mer av San
nidals idrettshistorie, viI vi anbefale denne
boka, som kan kjppes av idrettslaget ved
hen vend else til Gro Anita Dalen, Mariann
Aardalen eller hos San nidal Landhandel.
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Bussholde·
plassen
pa Tangen i Sannidal
er i dag det eneste ste
det i distriktet som
har bussforbindelse
bade til Oslo og slilr
over. Tidligere var det
bade kystruta i Kra
gerlil og jembane og
buss i begge retnin
ger.
Foto: Sigmund Heldal.

lytt da han fikk vite at han sku lie fa prisen . Men kultur
styret kom ikke utenom mannen som tok syv OL-gull i
ar,» sa ordf0rer Kalseth ved utdelingen i Sannidal sam
funnshus.
( 12. desember 1988)

Boker til salgs!

SNfNIDAt

j~~lWlmm5
~")l.~~_~~<_

Denne bok, "Sanni
dal i krigsarene
1940 til 1945», er
en av de b¢kene som
Sannidal Historie
lag har til salgs.

«Sannidal i krigsarene 1940 til 1945»,
«Sangbok» utgitt av Sannidal Historielag,
«Protokoll fra 1919», fortegnel se over de
som hadde rasjoneringskort i Sannidal,
«Gards- og steds
navn i Vestmar».

Sannidal Historieiag har
ogsil til salgs en video fra
Moeslektens stevne pa
Sannidal Bygdetun 14.
august 2005.
B0kene og DVD kan kj0pes i

Sannidal Landhandel
vI Ove Bertelsen .
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Nils-Jons Matsenter sluttet i 2005. Her ble det drevet
butikkJra 1963.

Landhandlerier og matbutikker
i Sannidal
Det har i l0pet av 100 ar vxrt store forandringer i
butikkm0nsteret i Sannidal. Tidligere var det opptil 20
forskjellige steder der det ble drevet med mathandel. I
dag er det bare tre igjen, og det e r Rimi pa Helle, leA i
Volum-senteret pa Tangen og San nidal Landhandel pa
Refsalen . De har ogsa varekj0ring til sine kunder.

Sannidal Land
handel har wert
drevet i dette hu
set siden 1935. I
dag er det Randi
og Ove Bertelsen
som driver Jorret
ningen.
'/' Hermed avsluttes et lite utdrag av det som har'\
skjedd i Sannidal i 10pet av de siste 100 ar. Det
er sikkert mye mer som skulle ha vrert med, og
er det noen som har bilder og stoff a komme
0- med, er redaksjonen glad for del.
O. T. ~
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Tallak Tomassen
oktober 1914 
Farsj(J 3.7. mai
1999
F~dt

d~d

I juli 1989 fikk Agnes Moen KiUelsen
brev fra Tallak Farsj0 der han forteller
«10st og fast» om sine opplevelser fra han
dro fra Farsj0 og Norge i 1938.
Vi bringer fji'jrst noen ord om Tallak Farsjji'j, skre
vet av Agnes Moen Kittelsen:

«Tallak var en av ni s¢sken pa garden S¢ndre
Farsj¢. Foreldrene var Tomas Tallaksen Farsj¢ og
Pauline Persdatter Nesland. Tallak gikk sine syv
ar pa Farsj¢ folkeskole med Ole Dobbe som leerer,
og han var enfLink og energisk eLev. Han ble konfir
mert 6. oktober 1929 i Sannidal kirke hvor Thorlelf
F. 0stenstad var sokneprest.
Etter den tiden arbeidet Tallak hjemme pa gar
den i flere ar. Blant annet sto han i sin fars forret
ning og var der en grei og populeer person.
Husker en gang jeg komfor a handle. Det hadde
da veert en agent der, og de hadde tatt inn mye fint
glasst¢y, som sto pa disken. Blant annet var det et
fint fruktservise som besto av seks sma sktller, et

Tucson, Arizona, 3. juli 1989.
Kjrere Agnes!
Dette brevet som jeg har hatt i tanker a skrive i
lang tid, er som du vet blitt utsatt pa grunn av syk
dom . Men na far jeg forSji'jke om jeg far det til. Det
blir sikkert som Peer Gynt sa, «om lji'jst og fast».

Vi bringer her DoeD utdrag av brevet:
«Som du vet, dro jeg fra Norge i november 1938.
Jeg var forhyrt pa en ganske ny bat som het «Askot»
og tilhji'jrte min onkels rederi. Den var i Fredrikstad,
og vi dro derfra i en forrykende storm ut i Nord
sjji'jen. Vi seilte i ballast, sa det ble mye slingring pa
reisen til Dunston i England. Der tok vi en last med
kull for Madeira, den vakre ji'jya utenfor Vest-Afrika.»
Videre forteller han at etter flere turer mellom
Vest-Afrika og Frankrike, dro de til Kanada til en
Jiten by som het Chatham innenfor den kjente byen
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stort, fLattfat og to store, dype sktller med bein pa.
Alt var i en lys, gr¢nn farge. Det var sa fint, og jeg
kunne godt tenke meg a kj¢pe det, men eide ikke pen
ger der og da. Da sa Tallak: «leg skal sette dette
serviset i bakerste hylle, jeg, sa kan du plukke beer
til h¢sten og selge, Agnes. Da kan du kj¢pe det.»
la, det greide jeg, og det fine serviset star i
skapet mitt den dag i dag, ca. 70 ar gammelt.
Tallak var en kristen og deltok mye i arbeidet
innen bedehuset i bygda.
Men i de harde tredvearene med arbeidsledighet
og «elende», tok han hyre pa en av sin onkel, l¢r
gen Farsj¢s bater, for a pr¢ve lykken ute i den
«store verden».
Og hvordan livet hans har artet seg videre har
han skrevet om i ett av de mange brev han har sendt
meg gjennom arene.
Tallak er d¢d, men jeg sender na delle brevet til
historiebladet «Arven» og hOper det kan veere et godt
minne om en kjent og kjeer sambygding. Tallak
Tomassen Farsj¢ d¢de 3. mai 1999.
Hilsen Agnes Moen Kittelsen.»

Halifax. «Vi tok en last med trematerialer for Eng
land . Mens vi var i Kanada, brji'jt annen verdenskrig
ut. Vi gikk til Liverpool og losset, sa dro vi til Du
blin i Irland. Der tok vi inn last for De Forente Sta
ter, og vi var siden aldri i Europa.
Vi seilte na flere turer til Cuba med stykkgods og
lastet opp med rasukker fra Cuba til Statene. Vi dro
ogsa pa flere turer til Syd-Amerika; til Guiana og
til Venezuela, hvor vi var i stand til a seile inn i lan
det til byen Maracaibo som ligger ved Maracaibo
innsj!Z!en hvor oljetarnene fylte sa a si hele inn
sjji'jen . Venezuela er rik pa olje. I Guiana tok vi inn
bauxitt som brukes i aluminiumsindustrien.
Na skal jeg fortelle om den lengste turen vi
gjorde. Vi forlot New York i august 1940. Fji'jrste
stoppestedet var byen Pernambuco (Recife) i Bra
sil. Sa gikk turen over Syd-Atlanteren og ekvator til
Kappstaden i Syd-Afrika. Derfra seilte vi opp det
Indiske hav til byen Aden i Syd-Arabia. Der matte
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skulle til Santos i Brasil.
Mens vi var der, gikk jeg pa
konsulatet og ordnet med
papirene. Baren dro tilbake
til Baltimore i delstaten Ma
ryland. Derfra dro jeg til
New York og sa med bussen
til Chicago hvor jeg fikk ar
beid for en tid. Varen 1942
tok jeg hyre pa en innsj0bar
og seilte sa pa de store inn
sj0ene til nyttar 1946. Vi
kunne ikke seile hele aret pa
innsjYlene pa grunn av isen,
sa i manedene desember, ja
nuar, februar og mars arbei
detjeg i Chicago pa noe som
ble regnet for nYldvendig for
krigsfYlrselen.
Etter at jeg sluttet pa inn
Familien FarsjrjJ: Lillian og Tallak med s¢nnene Paul Richard, Fred Andrew og sjYlene, arbeidet jeg i Chi
Torry Boyd.
cago en tid. Jeg tilhYlrte en
kirke der de brukte norsk ved
vi ligge for anker en tid for asamle en konvoi til a
gudstjenesten. Det var mange nok i Chicago som
seile opp RYldehavet. Mens vi var der, sa vi italien
forsto norsk pa den tiden. Jeg var ansatt i et firma
ske fly som forsYlkte a bombe bade batene og byen .
som het «Cicero Bibel Presse». Det var et kristent
Men de traff ikke noen av barene med bombene sine.
foretagende som solgte bade detalj og engros. Vi
Da konvoien var samlet, dro vi opp RYldehavet.
solgte bibler, kristen litteratur og kort i tusenvis til
Det var en helt internasjonal flare med skip fra
forretninger over hele Amerika. Jeg var der i flere ar .
mange land. Vi seilte gjennom Suezkanalen og vi
og trivdes svrert bra.
dere til Ale xandria. Vi var der i to uker for a laste inn
I 1950 ble jeg gift, og pa hYlsten 1951 dro vi ned
bomull og orientalske tepper. Mens jeg var i Ale
til Tucson i Arizona. Lillian Erickson, somjeg giftet
xandria, besYlkte jeg katakombene hvor de fYlrste
meg med i Chicago, var fYldt i Madison i delstaten
kristne marte skjule seg for forfYllgerne. Jeg var ogsa
Wisconsin. Far hennes var prest der og senere hen
en tur gjennom byen med hest og vogn en kveld.
prest i en kirke i Chicago. Da hun var ti ar gammel,
Det var belgmYlrkt pa grunn av mYlrkelegningen, og
reiste familien hennes til Norge, hvor faren ble leder
en hadde derfor fYllelsen av a vrere i et Ylstens evenfor indremisjonen i Trondheim. Lillians far ble drept
tyr. »
i en bilulykke i 1941. Hun og hennes mor ble arres
Videre forteller Tallak at de matte reise tilbake
tert av nazistene da Amerika kom med i krigen. De
gjennom Suezkanalen, for Gibraltarstredet var stengt.
var jo amerikanske borgere og ble kastet i fengsel,
I Suezkanalen ble de angrepet av italienske fly, og
og meningen var at de skulle bli sendt til konsentra
de hYlrte at maskingevrerkulene slo i skipssiden, men
sjonsleir i Tyskland. Men de slapp det, og i 1946 dro
det ble ikke gjort noen skade, og skipet kunne ga
familien til bake til Amerika.
videre.
Lillian har to br0dre. Den eldste er gift med en
De seilte videre ut Sueskanalen, RYldehavet,
av norsk familie, som kom fra Trydal i Gjerstad. De
Det Indiske Hav og Syd-Atlanteren til Boston i
bor na i Florida. Hennes andre bror bor i Rockford i
Amerika. Baten var aldeles overiset og sa ut som et
delstaten Illinois. Han har oppfunnet flere ting som
juletre da de kom fram. Det var januar 1941. De
han har patent pa og har sin egen fabrikk, og pro
hadde brukt fern maneder pa turen frem og tilbake
duktene selges over hele Amerika.
og hadde passert ekvator fire ganger.
Som nevnt dro vi ned til Tucson, Arizona, sen
Tallak FarsjYl skriver videre:
hYlsten 1951, Lillian, jeg og var eldste sYlnn Paul
«Fra Boston seilte vi til New York, og jeg tok
Richard, som da var to maneder. Jeg fikk ganske snart
meg en ferie og bodde i Brooklyn i tre maneder. Da
arbeide, og vi fikk ogsa etter hvert vart eget hus.
fikk jeg meg innvandringspapirer, men matte dra
Jeg var ansatt i en forretning i 13 og et halvt ar til
utenlands for a komme inn til De Forente Stater
1965. Da fikk jeg ansettelse ved en postordreforret
som innvandrer. Jeg tok derfor hyre med en bat som
ning. Jeg var avdelingssjef og bestyrer for skotYly
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avdelingen. Jeg kan huske
en dag det kom inn 5000
ordre for damesko. Siden
flere av ordrene var for mer
enn ett par sko, sa kan du
nok tenke at vi hadde en
travel dag.
Jeg ble syk i 1984 og
hadde en operasjon, og si
denjeg hadde tenkt a slutte
pa arbeidet den hlilsten,
gikk jeg av med pensjon.
Lillian har ogsa arbeidet
mye utenfor hjemmet. Hun
utdannet seg til massasje
terapeut i 1965 og har na
sitt eget etablissement ved
et sted som heter Tucson
Atletiske Klubb. I den seTucson i Arizona er en stor by med mange hf/lye bygninger.
nere tid har hun arbeidet
lrererikt indianer-museum. Et stykke utenfor Tucson
halv tid, for hun er ogsa pensjonist.
er en meget brukt forlystelsespark (Old Tucson). Det
Guttene yare heter Paul Richard, Fred Andrew
har i tidens IIilP vrert spilt inn mange filmer i omra
og Torry Boyd. Paul er utdannet farmaslilyt og har
siden 1975 arbeidet i Phoenix. Andy (Fred Andrew)
det rundt Tucson.
er utdannet sakflilrer og har sitt arbeid ved et
I Tucson og omegn bor det over 600.000 men
sakflilrerfirma hvor han er spesialist pa skattesaker
nesker. Byen er blitt kalt for astronomenes verdens
og eiendomshandel. Torry, den yngste slilnnen var,
senter. Det er mange teleskoper her. Pa et fjell som
kalles «Kitt Peak», sydvest for byen, er det en hel
er ansatt ved en rakettfabrikk her i Tucson. Han
koloni med teleskoper.
arbeider med datamaskiner.»
Tucson er et sted med et godt klima. Det er i grun
Videre skriver Tallak Farsjlil bl. a.:
«Vi tilhlilrer en god luthersk kirke her i Tucson.
nen bare to sesonger, sommer og hlilst. Sommeren
kan begynne i mars maned og yare til ut i november.
Den ligger pa den vestlige siden av byen, og vi bor
pa den Iilstlige siden. Men vi liker kirken sa godt at
Fra da har vi hlilst til ut i mars nar sommeren kom
mer pa ny. Det er sjelden vi har snlil nede i dalen. Vi
vi drar heller den lange veien.
Hva min skriving angar, sa har det jo blitt
kan se snlil oppe i fjeIlene iblant, og det er et vakkert
ganske mange dikt som er blitt offentliggjort her i
syn. Der oppe har de skiheiser, og ganske mange
Amerika. Mens jeg var i Chicago, skrev jeg bare
drar opp dit i sesongen for a sta pa ski. Sommeren
dikt pa norsk. De fant ut i kirken at jeg skrev dikt,
kan vrere varm her i Tucson. Det er noen dager med
over 40 grader i skyggen.
sa ved mange anledninger ble jeg spurt om a skrive
Det er ganske mange mennesker av skandina
et dikt pa norsk og lese det opp i kirken. Her i Tucson
har det blitt a skrive pa engelsk, unntagen de dik
visk herkomst her i Tucson, bade norske, svenske,
tene jeg har sendt inn til Vestmar. Gjennom arene
danske og finske. De har alle sine foreninger. Vi nor
har jeg mottatt flere litterrere utmerkelser av forskjel
ske har avdelinger av «Nordmannsforbundet» og
lige slag. Til na har jeg fatt 35 litterrere utmerkelser
«Slilnner av Norge». Nordmannsforbundet arran
for diktene mine. I tillegg til dette har jeg blitt
gerer «17. mai» og julegudstjenester. Pa den siste
tildelt «Den Gylne Poetiske Bellilnning» for arene
gudstjenesten var jeg klokker og sa fram de setnin
1985,1986,1987, 19880g 1989. Minedikterogsa
ger pa norsk som klokkeren sier i Norge. Nordmanns
offentliggjort i 16 praktbind.
forbundet har ogsa en stor torskemiddag i januar
Jeg burde vel fortelle litt om Tucson og hvordan
maned. Da kommer det gjerne ca. 300 medlemmer.
det er her. Byen Jigger i en dal som heter Sankta
Foreningen har ogsa en god leikarring som gir opp
Cruz-dalen. Det er store fjeUkjeder pa aIle fire
visning mange steder.
sidene. Byen Jigger midt jet Iilrkenlandskap, nem
Nei, na rna jeg nok slutte for denne gang. Sa far
lig i Arizona-Sonora Iilrkenen. Det tar en time a
du og dine ha det riktig bra med Guds rike velsig
kjlilre med bil fra Tucson til Mexico.
nelse over Ii vet deres.
Det er ganske mange severdigheter her i Tucson.
Hjertelig hilsen,
Her er et svrert interessant historisk museum og et
Tallak»
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Returadresse:

Sannidal Historielag
NORGEINOREG

KALSETH, Ernst
Postboks 25
3793 SANNIDAL

Adr: Ragnar Grfijnasen,
Holtsvingen 20 B
3766 Sannidal

1934.

Kil skole i
lJ¢rste rekkefra venstre: llngrid Bosvik, 2 Ruth Lindheim, 3 Helen Thorbj¢rnsen,
4 Asta U;;nne, 5 Solveig Solstad, 6 Ranveig Thorsen, 7 Kristian Busk Halvorsen, 8 Arne Sundb¢ og 9 Trygve
Bratlid. I annen rekkefra venstre: 1 Betzy Solli, 2 Hj¢rdis Gundersen, 3 Marry Fianbakken, 4 Helene Sundb¢,
5 Aste Solbakken, 6 Gjertrud Halvorsen, 7 Dagmar Gundersen, 8 Gudveig Tveit og 9 Knut Mindreb¢.
Tredje rekke fra venstre: 1 lcerer Karen Dobbe, 2 Arnold Thorsen, 3 Olaf Solum, 4 Einar Malmhaug Ander
sen, 5 Reidar Aab¢e, 6 Reidar Gundersen, 7 Kristoffer Holt, 8 Eilev Solum, R¢nningbakken, 9 Edgar Wang og
10 herer Hakon Mindreb¢. Bildet har vifatt lane av Signe Baann.
Sannidal Historielag og redaksjonen i
«Arven» ¢nsker alle

En riktig
godjulog
et godt nyttar!

Gaver til «Arven»
Ogsa i det siste har det kommet inn gaver til
«ARVEN». Hjertelig takk til alief
H. L. 0., Sundebru 100. T. J. N., Larvik 100. L.
P. S., Kragerfij 100. O. Y., Gjerstad 100. C. H., Oslo
200. E. 0., Neslandsvatn 100. M. H., Sannidal 100.
1. M. 1., Sannidal 100. G. M., Sannidal 100. O. G.,
Helle 200. A og E. 0., Oslo 150. ? 100. ? 100.
Sats og trykk : Krager0 Aksidenstrykkeri

