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Lederskifte i
Sannidal Historielag
Den 27.mars i år ble årsmøtet i Historielaget avholdt. Dette skulle bli et
årsmøte med en stor forandring i styret, da Ragnar Grønåsen takket for seg
etter hele 19 år som leder og ga roret videre til Alf Martin Dalen.
Allerede en time før møtets start, begynte folk å
strømme til Samfunnshuset, og da klokka var halv
sju, var det rundt 130 personer på plass. Dette er jo
veldig godt frammøte, og det viser stor interesse for
det arbeidet som Historielaget driver med.
VALGETS KVALER – INGEN KVALER
De vanlige årsmøtesakene gikk unna uten problemer. Valgkomiteen hadde heller ikke de største
utfordringene, da de aller fleste av komiteenes medlemmer stilte til gjenvalg.
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I hovedstyret gikk Kjell Ove Heistad inn etter
Knut M. Skarvang som nå ønsket en avløsning. Alf
Martin Dalen gikk som nevnt inn som ny leder, han
har de siste tre årene sittet som leder av Bygdetunkomiteen og gjorde en kjempejobb der med å dra
lasset for å få opp ”Nybygget”. Etter ham kom Petter
W. Baann inn som ny leder i, og Ole Einar Nyland ble
valgt inn der etter at Petter W. Baann rykket opp på
topp.
Redaksjonskomiteen for ”Arven” mistet i løpet av
året en uerstattelig ildsjel da Oddvar Tobiassen døde.
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Denne plassen går ikke an å fylle, men
bladet skal leve videre, og alle skal gjøre
sitt beste for å få det til. Nytt medlem av
komiteen ble Anne Sofie Aardalen.
LEDERSKIFTE
Påtroppende leder Alf Martin Dalen takket
Ragnar Grønåsen med mange godord og
to fine gaver fra styret. Sånn som de fleste
kjenner Ragnar, vil han ikke ha noe ”styr”
med noe som i alle fall vedgår ham selv.
Men etter 19 år som leder og pådriver, er
det ikke til å unngå. ”Det er din fortjeneste,
når man ser alle som deltar på hvert eneste møte” sa Alf Martin Dalen. Selv sa Ragnar
Grønåsen at det hadde vært morsomt og
at mye hadde skjedd. Men han ville ikke
ha æren alene og var takknemlig for de
mange gode hjelperne i laget. Han ønsket
også den nye lederen lykke til, som svarte
at han kunne love at han ikke ville sitte
der så lenge som 19 år. Det gjenstår å se.
”ANTIKVITETER OG SNURREPIPERIER”
Kjent fra TV var hun, Ellen Ørnes, i alle fall
for dem som så programmene som het så.
Kveldens gjest var nemlig antikvitetsekspert og det ble en riktig underholdende
time, da hun etter kveldens matpause kunne fortelle om en rekke gjenstander som
publikum hadde tatt med. Det var fra både
gamle, verdifulle og sjeldne gjenstander til
ting som var mer vanlige og bortimot ”allemannseie”, og som kanskje hadde mest
affeksjonsverdi for eierne. Det ble fortalt
om verdisetting, kvalitet og aldersbestemmelse. Stempler sa mye, også form og farge
kunne fortelle om tidsmessig plassering.
Det var nok enda mange ubesvarte
spørsmål da hun ga seg, men siden hun
har kjøpt seg hus i Kragerø, skulle det ikke
være umulig at hun kunne komme tilbake
og fortelle mer?
”LODDSALG OG AVSLUTNING”
I løpet av en god matpause med bevertning fra kjøkkenet, ble det solgt ut alt som
fantes av lodder, og det innbringte hele 15
000 kroner til kassa. Det var selvsagt flotte
gevinster som vanlig, og flere gikk lykkelige hjem med en blomst, bolle eller bok
under armen.
Kjøkkenet pusta letta ut etter at det så ut
som at maten rakk ut denne gangen også.
Nok et vellykket møte var i havn!
A. S. Aa

Alle
foto:
S. Heldal
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Sannidal Historielag

Styre og komiteer 2008
STYRET:
Leder:
Alf Martin Dalen (ny)
Kjell Ove Heistad (ny)
Torveig Skarvang
Marit Halvorsen
Torgunn Sunde
Vara: 1. Marit Snøås, 2. Inger K. Bratland, 3. Olav
Tveitereid

BYGDETUNKOMITEEN:
Leder:
Petter W. Baann (ny)
Knut A. Skarvang
Olav Bråtane
Torstein Lofthaug
Ole Einar Nyland (ny)
Kjellfrid Enggrav
Kari Nyland
Per Tangen
Isak Wåsjø
Håkon Breimyr
Vara: Hans J. Rinde, Ole Wastøl,Tor Wastøl

FESTKOMITEEN:
Tordis Eikeland
Sigrun Bråtane
Kari Olsen
Elfrid Fjellheim
Ellen Bjerva
Anne Sofie Aardalen
Lars Tore Lien
Ole Arvid Wåsjø
Vara: Ragnhild Svenum, Judith Johansen, Jørgen
Eikehaug

REDAKSJONSKOMITEEN FOR «ARVEN»:
Ragnar Grønåsen
Anne S. Aardalen (ny)
Ove Bertelsen
Gunnar Aabøe
Kasserer: Liv Grønåsen

GRENDEMENN:
Kjølebrønd: Aud Lien (ny)
Farsjø: Erna Dalen (ny)
Refsdalen: Sigmund Heldal
Holtane: Sigrid Tveitereid, Ragnhild Wåsjø
Kil: Marit Halvorsen, Jan Kilen
Mo: Hanne Haugholt, Jan Thorsen (ny)
Vadfoss: Helene Støyl, Øyvind Kristiansen
Helle: Ingen

REVISORER:
Bjarne Lien, Greta Muller

VALGKOMITE:
Bjarne Lien, Magnar Kalseth, Helene Støyl

Gudstjeneste
i det fri
øndag den 27. juli var det strålende solskinn.
Det var det mange som satte pris på, da Sannidal Bygdetun ble brukt til Olsokgudstjeneste.
Det var Michael Wohlenberg som hadde gudstjenesten denne flotte søndagen, og Tor Lien stod for
musikken med trekkspillet sitt.
Det strømmet på med folk, og så å si alle benkeplassene var fulle da klokka slo 11, enda så hadde
noen med egne stoler.
Varmen gjorde at enkelte faktisk prøvde å finne
litt skygge for solen.
Etter gudstjenesten hadde noen av Historielagets
medlemmer rigget seg opp med kaffe og nystekte
vafler, dette ble svært godt mottatt.
Folk koste seg, mange ”gamle” Sannidøler var
hjemme på ferie og fikk slått av en prat med venner
og kjente. Bygdetunet er en veldig trivelig plass, det
er liksom en egen atmosfære der, og det er bra at
det kan bli brukt.
Olsok feires for å minnes Olav den Helliges død
på Stiklestad i år 1030. Olsok kommer av Olavsvake,
og det var i utgangspunktet natten fra 28. til 29.juli
det ble våket og ble bedt gjennom natten. I den senere tid er det dagen 29.juli som kalles Olsok, også
Olavsdagen.
Før reformasjonen i 1537 var Olsok en av de største helgenfester i Norge. Selv om helgener ikke var
lov etter reformasjonen, ble mange av disse dagene
overført til folkelige tradisjoner, blant annet ga de
opphav til mange værtegn og var ofte merkedager
for gårdsdrifta.
Olav den Hellige hadde en så viktig posisjon i
Norge at hans minne levde videre i sagn og skikker,
og i forbindelse med 900-års jubileet for hans død
i 1930, ble det gjeninnført at denne kongen skulle
feires.
Mange steder er det feiringer på Olsokdagen, ofte
med bålbrenning, rømmegrøt og finstas. Etter den
liturgiske kalender blir Olsok feiret den 17. søndag i
det alminnelige kirkeår.
A. S. Aa

S
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Sandøkedals herredsstyre (16)
Vi fortsetter her gjennomgangen av noen
herredsstyresaker i Sannidal 1901-07. De
tidligere artiklene i denne serien ble trykket
i “Arven” nr. 54, 55, 57, 58, 61, 63, 64, 69, 70,
72, 73, 77, 78, 80 og 82.
Referatene har stått i avisen “Vestmar”,
og de ble for 15-20 år siden samlet av

Fra møtet onsdag
3. oktober 1906
REPARATION AF KIRKESTUEN
I Anledning Reparation af Kirkestuen besluttedes
enst. at nedsætte en Komitè paa 3 Medlemmer til at
sætte nævnte Arbeide i Gang og at føre Tilsyn med
at Arbeidet blir udført paa bedste og billigste Maade.
Til Medlemmer af Komitèen valgtes: H. Fuglestvedt,
Sv. Johnsen og Thomas J. Humlestad.
MEDLEMMER AF FATTIGSTYRET
Til Medlemmer af Fattigstyret valgtes: ForHoltane
Kreds: Jens B. Holtane; Kammerfos Kreds: Olaf
Kristiansen, Vafos; Rinde Kreds:Tellef Skogen; Farsjø
Kreds: Abraham B. Nesland.
SANDØKEDALS FOLKEBOGSAMLING
Andr. fra Styret for Sandøkedals Folkebogsamling
om et Beløb stort Kr. 50.00 til Bogsamlingen. Andragendet blev enst. indvilget.
Ligeledes besluttedes at Reglerne for Udlaan af
Skjønliteratur forandres derhen at Udlaanstiden
sættes til 4 Uger istedetfor som nu 2 Uger, likesom
Overdagspengene 5 Øre pr. Dag nedsættes til 2 Øre.

Fra møtet fredag
23. November 1906
KAMMERFOSVEIEN
Andr. fra Opsidderne i Kammerfos Kreds om 1/3
Dels Bidrag af Herredskassen til Bygdeveisanlægget
langs Kammerfoselven. Anlægget er beregnet til at
koste Kr. 15.600,00. Samtlige Opsiddere forpliktet
sig til at lade Kredsbidraget utligne som anden Skat i
Løbet af 8 Aar.
Ordf. mente at hva det nu gjaldt, var enten at bevilge til Anlægget eller nægte Bevilgningen. I 1897 blev
som bekjent bevilgning givet, men det strandede fra
Amtets Side. Det blev et forholdsvis kostbart Anlæg,

Håkon Finstad og gitt som gave til Sannidal Historielag ved 50-årsjubilèet i
1992.
Vi har i avskriften beholdt datidens ortografi og setningsbygning; dette for å
prøve å beholde “stemningen” fra 100
år tilbake.

og Kommunen havde alltid siden stillet sig betenkelig av budgetmæssige Hensyn. Men Kravet om Vei
i Kammerfos var berettiget, og det maatte engang
imødekommes. Det vilde blive et tungt tag for Kommunen, men sandelig også for Kredsen. I Dokumentet af 1897 havde samtlige Opsiddere også stillet sig
solidariske for bidraget, noget som ikke fremgikk af
det i dag forelagte. Kammerfos Brug forpliktet sig
til at betale Kr. 1.000 i Bidrag mod at Kommunen
overtog dets Vei fra Bruget til Ekelund.
Lensmand Strand skulde som Formand i den
nedsatte Veikomitè meddele, at det var umuligt at
komme forbi Kommunens Overtagelse af Brugets
Vei. Man havdee gjort alt hva man kunde for at
slippe billigt fra det, men Eieren af Aarø fastholdt
den nuværende Leie, Kr. 20 pr. Aar, eller Kr. 400 engang for alle. Expropriation kunde ikke forgaa uden
at Veien blev rodelagt, men det var umuligt med de
nuværende Stigningsforholde og andre Mangler.
Ordf. troede at mer kunde tale for Kommunens
Overtagelse nu, da Kammerfos har faaet fin Skole
paa Aarø.
L. Gundersen opplyste at Huseierne der nede i
kammerfos intet havde imod at stille samme Garanti
som i 1897, men det var et Par Gaardbrugere, der
bestemt havde nægtet at skrive under paa et sligt
Dokument.
E. Farsjø sa at man havde ret til at fordre solidarisk
Garanti. Han troede at Sagen burde udsættes; det
skadede ikke at se lidt paa den. Jernbanesagen var jo
også oppe, og denne kunde ikke have liden Indflydelse paa Kammerfosveien.
P. Strand var forbauset over at Kredsen kunde
byde Kommunen et sligt uklart Garantidokument
som det i dag fremlagte.
Mørland var enig med Ordf. i at det nye Dokument
ikke var fyldestgjørende, og Kommunen fik sandelig
betrygge sig.
Støen troede den nye Ordning var meget bedre
end den gamle Garanti. Man risikerede intet ved
Udligning.
L. Gundersen vilde tilbakevise Tanken om at Kred-
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sen vilde forsøge ved Kneb at unddrage sig sine
Forpligtelser.
Lønne troede at kammerfos aldrig vilde blive
øde og ubeboer, saa der kunde være Fare for at de
utlignede beløp ikke blev betalt. Med lidt god Vilje
kunde man ikke lægge nogen ond Mening i det nye
Dokument.
Nossen: Skal vi holde paa slig i Herredsstyret som i
denne Sag, faar man aldrig fremmet noget. Kammerfos greiede jo sit Bidrag til Aarø Skolehus pent uden
Skadesløsbreve og lignende vidløftige Betingelser.
P. Strand mente at bidrag til Skolehus og Bidrag til
Vei ikke kunde sidestilles. I Veispørgsmaalet var det
kun de der havde undertegnet, der var forpliktet.
Det burde også komme ind at Kredsen optræder
som Laantager.Taleren havde alltid været for Kammerfosveien og havde været en af dem der først
arbeidet for den. Men han havde alltid været mod
nogen kostbar Vei. Det blev jo i Grunden en lidet
trafikeret Vei.
Nossen fastholdt at at der var lighed mellem
Kredsbidrag til skolehus og Veie. Det var ikke for tidlig den over 20 Aar gamle Sag ang. Kammerfosveien
nu blev ordnet.
Farsjø: Det vilde være lettsindig at bevilge til Kammerfosveien nu; kom jernbanen, behøvedes ikke
Veien.

Ordf. mente at lagde man Veie hvor de kunde
medføre Udvikling, havde man Valuta for Bevilgningene.
Fuglestvedt gjennemgik Kammerforveiens Historie. Sagen havde været stærkt oppe i en lang Aarække. P. Aasen var den første der bragte den paa Bane,
og han arbeidede svært for dens Fremme. Han fik i
stand Møder og bragte Sagen i god Gjænge. Men hva
Kammerfosfolket lønnede ham med, var at benytte
den politiske Strid til at kaste ham ved Valget. Det
var Takken han fik, og han havde Ret i hva han
sagde, at “denne Slægt ikke var værd nogen Vei”.
Efter en meget lang Debatt besluttedes enstemmig:
Som Herredets Bidrag til Veianlægget langs Kammerfosveien bevilgedes 1/3 av Anlæggets Kostende
at udrede i 5 aarlige Terminer, hver gang med 1/5
eller kr. 1.040, paa Betigelse af:
1. Amtet utreder 1/3, og 2. at Kredsen som Sikkerhed for sit Bidrag fremlægger et Dokument, hvortil i
dag er givet Udkast og vedtaget.
Kommunen garanterer fri Grundafstaaelse samt
for Kredsbidragets riktige Erlæggelse. Kommunen
overtager Kammerfos Brugs private Vei fra Hovedveien nedenfor Ekelund til Bruget, samt vedtager at
betale Grundleien af samme.

Glimt fra Sannidal ungdomsskoles
bygdetundag 10. juni 2008

Ca. 120 elever fra 8. og 9. kl. var til stede i
gamle klesdrakter. Her er noen av dem.

Hesten dro tømmer. Uta Nicolaysen slapper av
mellom ”slagene”.

Anne V. Lofthaug demonstrerte bruk av veven.

Alle foto: S. Heldal

John Sunde (tv) og Ole Wastøl viste
tjærebrenning.
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Skipsfører

Stian
Pedersen
Stian Pedersen startet med å fortelle om sin
oppvekst i Kragerø og sin første tur til sjøs, over
Nordsjøen til Cardiff i England. Derfra gikk turen
med kull til Brasil. Her forteller han videre om
livet ombord i en seilskute. For å få seile som
matros, tok han hyre på «Realto», en tysk bark.
Etter flere turer mellom England og Brasil kom
han i 1896 ombord i en engelsk båt som seilte
på Amasonas-floden og reparerte telegrafkabelen der. Høsten 1897 tok Stian styrmannsskolen
i Kragerø, og var en vinter på issjau før han i
1898 avtjente sin verneplikt i marinen, på panserskipet «Harald Hårfagre». Denne høsten reiste
han ut som 2. styrmann på bark «Bravo» av
Kragerø. Etter noen turer i istrafikk på Nordsjøen
i stormfullt vær reiste Stian Pedersen ut med
«Clara» på en tur som tok 28 måneder. Han var
da nygift. Etter noen raske seilaser med «Black
Adder» som 1. styrmann og skipsfører, var Stian
Pedersen hjemme i Kragerø og hadde noen småjobber til han i 1908 reiste over til Amerika igjen.
Han var ute under 1. verdenskrig, og han skriver
om sine opplevelser med ubåter og uro blant
mannskapene. Etter et kraftig uvær på reisen
hjem fra Buenos Aires, kommer Stian hjem til
Norge igjen. Neste tur var med cement fra Brevik
til Buenos Aires. 1. mars 1921 var det slutt på
seilskutetida, og etter flere forskjellige turer til
sjøs i 1920- og 30-årene ble ha i 1938 skipper på
«Askot».Vi fortsetter hans historie:

Mitt levnetsløp - del 12
KONVOIFART I 1940 OG 1941
Vi avgikk fra Port Said 17. nov. og ankret på Bitter
Lake, der alle skip som skulle gå i konvoi, skulle
samles. Man. 18. ble alle kapteinene hentet fra skipene og satt i land til Naval Control Office der vi
fikk våre papirer og en hel del instruksjoner.
Kl. 20 ble vi utsatt for et luftangrep, men ingen
ble skadet. En bombe falt i vannet ca. 25 meter fra
“Asket”, som ristet og skaket en god stund efter

Til «Arven» har vi fått låne en
samling med manuskripter som
skipsfører Stian Pedersen (18751953) nedtegnet om sitt liv til sjøs.
Han reiste ut som dekksgutt på
en seilskute, bark «Hebe», 1. mars
1891, og var til sjøs til 1941 da han
mønstret av i New York, som
skipper på «Askot». Vi nærmer
oss slutten på hans beretning. De
forrige har vært i nr. 70, 71, 72, 73,
74, 75, 77, 78, 79, 80 og 81.

eksplosjonen.Tre bomber falt ned på land der det
var en stor fangeleir, men om det ble gjort skade,
fikk vi ikke vite. Der satt flere tusen fanger, eftersom det ble sagt. Det så også ut til det, for det var
en mengde store brakker der.
Neste morgen kl. 6 avgikk vi fra Bitter Lake. Vi
passerte Suez og fortsatte ut det Røde Hav der vi
skulle tilstøte de andre skipene i konvoien. Kl. 14
ble alle skipene i konvoien samlet og inntok sine
bestemte plasser efter nummer.
Ons. 20. var det klarvær, og 22 skip var samlet.
I tre dager var det ingen luftalarm. Den 24. Gikk
flyalarmen, og krigsfartøyene begynte å skyte. Det
ble en voldsom kanonade, men ingen bomber falt.
Antagelig ble flyverne skremt.
Vi fortsatte sydover i det Røde hav uten hindrin-
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ger, og passerte Aden den 27. Vi fortsatte ut Gulf
of Aden.Torsdag 28. ble konvoien splittet, og hver
gikk sin kurs etter instruks fra marinemyndighetene. Så lenge det var lyst, gikk vi i sikksakk, og dette
sinket oss ca. 10% på distansen.
Alt gikk normalt til vi kom gjennom Mozambique Channel. En morgen fikk jeg se en båt som
kom med en veldig fart efter oss. Vi tok den med
det samme for en tysk Raider. Jeg forandret straks
kurs mot land og gav ordre til maskinen om å sette
opp farten til det ytterste. Da vi forandret kurs,
gjorde den andre båten det samme. Vi var da sikker
på at det var et fiendtlig skip, og alle mann ble kalt
på dekket. Alt ble gjort klart til å gå i båtene, som
var forsynt med ekstra vann og proviant, og alle
tok livbeltene på. Alt gikk rolig for seg, men det var
spennende minutter. I mellomtiden nærmet forfølgeren seg, og da vi fikk se flagget, skjønte vi at det
var en engelskmann. Jeg var likevel mistenksom,
men straks han var ved siden av oss, hilste vi med

flagget til hverandre. Han kom så nær at han ropte
og ønsket god reise og alt vel. Angsten forsvant, og
vi fortsatte vår kurs.
Men vi var alle enige om at nu måtte vi forlate
“Asket”. Vi kom til Cape Town den 21. desember
for å fylle bunker og få nye seilingsordre fre marinemyndighetene. Neste anløpssted var Trinidad
for bunkers. Alt gikk sin vante gang, og vi så bare
noen enkelte båter da vi nærmet oss kysten av
Syd-Amerika. Men vi hørte gjennom radio at det
var fiendtlige Raidere i farvannene, så vi gikk alltid
i spenning om vi kom til å møte et fiendtlig skip
av et eller annet slag.
Vi kom til Trinidad den 12/1 1941. Vi tok inn
bunkers og avgikk samme dag om kvelden for Boston og ankom dit den 26/1 uten noen hindringer.
Vi losset en del av lasten i Boston og fortsatte til
New York der resten ble losset.
Siste del kommer i neste nummer.

Produksjon, bruk og eksport av naturis
fra Norge 1822 - 1965
En del har vært skrevet om dette temaet
fra vårt distrikt før, bl.a. av Mads Olsen
i årsskrift 1981 for Kragerø og Skåtøy
Historielag:“Issjau i Kragerø-distriktet”.
Noe har også vært skrevet i Bygdebok for
Sannidal, bind 3, og i “Arven”.
Nå etterlyser Sjøfartsmuseet i Oslo og
Berg-Kragerø Museum minner fra tida med
istrafikk.
Det meste av den informasjonen vi har,
slutter rundt 1900-1920. Fins det bilder eller
historier om bruk av naturis i distriktet etter
dette?
Man ønsker også svar på om det fins
opplysninger om bruk av naturis i
privathusholdninger. Når kom kjøleskapet?
Hvor var frysesentralene, og hvem brukte
dem? Fins det bilder?
Man er i tillegg interessert i om noen
har informasjon om bruk av naturis i de
lokale butikkene. Og hva med fiskere og
fraktebåter?
Museet vil gjerne låne bilder, skriv,
gjenstander og høre historier.Ta da
kontakt med undertegnede, eller Sannidal
Historielags kontaktperson,Torgunn Sunde.
Inger Kristine Bratland
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Gaver til bladet
Siden forrige nummer har gavene til “Arven” strømmet inn.

Hjertelig takk til alle!
J.M.H., Sarpsborg 100. I.S.J., Kragerø 100. H.S., Gol
200. A.D.R., Kragerø 200. A.R., Sannidal 200. G.M.,
Kragerø 100. K.H.T., Sannidal 200. J.P., Kragerø 100.
E.S., Gjøvik 100. A.L., Sannidal 150. R.Aa., Oslo 200.
G.T.D., Sarpsborg 200. K.D., Indre Arna 200. Ø.F., Sannidal 200. A.R., Helle 100. A.E., Sannidal 100.
G.Ø., Sannidal 200. S.H., Hornnes 100. K.O.B., Sannidal 100. H.R.D., Sundebru 150. J.F., Sannidal 200.
A.G.F., do. 200. K.M., do. 100. M.B., Dokka 100. S.?,
Sannidal 200. H.K., Nesbyen 200. A.D., Sannidal 200.
J.T., Oslo 200. V. og Ø.J., Helle 100. A.E.W., Sannidal
100. P.R.D., Oslo 200. Å.I.S.Aa., Sannidal 200.
S.L., Bjørkelangen 100. S.D., Kragerø 100. A.J.M.,
Sannidal 200. K.L., do. 100. A.L.S., Kragerø 100. B.S.,
do. 100. J.M.Ø.H., 150. A.H., Sannidal 100. J.F., Sundebru 200. A.J.S., Helle 100. H.H., Marnardal 100. D.S.,
Kragerø 100. E.D.J., Arendal 200. G.K., Helle 100. I.B.
og K.K., Kragerø 200. ? 100.
H.N., Sannidal 500. A. og K.S., Kragerø 100. O.G.,
Helle 150. A.H., Sannidal 120. K.B., Kragerø 200.
N.E.S., do. 150. Å.S., do. 200. K.H., Helle 100. N.J.,
Risør 100. E.H., Eydehavn 100. E.R., Oslo 100. I.J.B.,
Risør 200. L.J.M., Sannidal 200. B.N.F., Kragerø 200. ?
150. E. og Å.R., Oslo 200. M.L., Sannidal 100.
E.S.,Tistedal 200. H.P., Ål 150. B.E., Kragerø 100. I. og
F.P., Kragerø 100. S.B., Skien 100. ? 100. H.J.R., Sannidal 100. L.T., Kragerø 100. R.D., Sundebru 100. C.H.,
Oslo 200. M.B.M., Lillesand 200. A.B.S., Lørenskog
200. M.H., Sannidal 150. A.R.Ø., Kragerø 300.T.L.,
Bjorbekk 150. E.S., Kr.sand 150.
K.L., Helle 100. P.E.,Tolvsrød 200. S.B., Kragerø 200.
S. og B.O., do. 200. ? 100. ? 200. I.W., Sannidal 100.
Å.G.B.S., Sandefjord 250. L.S., Kråkerøy 100. H.S.,
Porsgrunn 130. O.L, Kragerø 200. K.M., Sannidal 200.
S.B., Kragerø 100. M. og P.L., Helle 100. H.E., Skien
100. B.S., Risør 100.T.J., Vikersund 200.
L.S., Sande 100. A.H., Stathelle 100. E.H., Kragerø
100.T.S., Kragerø 100. O. og B.N., do. 200. ? 100.
E.K.S., Sannidal 200. U.K., Helle 200. S.R., ? 100. G.A.,
Kr.sand 100. B.I.K., Kragerø 200. P.T., Sannidal 1000.
? 100. G.G., Sannidal 100. I.D., Oslo 100.T.I., Lier 100.
G.H., Hemsedal 150. A. og J.B., Helle 200.
S.Ø.G., Kragerø 150.T.B., do. 100. S. og T.S., Sannidal
200. G.E.G., Skallestad 150. J.D.A., Kragerø 100. I.K.B.,
Sannidal 1000. E.J.K., Oslo 150. J.M.D., Stathelle 200.
S.L., Kragerø 100. P.S., Helle 200. K.H.S., Søndeled
100. E.LS., ? 150. S.B., Stokke 200. A.B.T., Stathelle 200.
R. og J.N., Lillesand 100.
T.E.V., Sannidal 200. I.K.G., do. 100. Ø.J., Gressvik 100.
J.B., Fevik 200. E.A., Kragerø 200. M.R., do. 200. H.H.,
Helle 200. O. og S.T., Sannidal 250. P.A.N., Hundvåg
200. Å.I.S.Aa., Sannidal 200. F.V., do. 200. O.W., Kongs-

vik 250. I.M., Kragerø 100. M.K., Sannidal 100. G.H.,
Gjerstad 150. A.E., Sannidal 100.
A.L.S., Risør 100. ? 200. M.M., Stabbestad 300. M.
og S.H., Stathelle 150. R.H.H., do. 100. L.E., Arendal
150. P.R.H., Helle 150. P.P., Kragerø 300. ? 200. A.G.T.,
Helle 100. N.O.S., Nesoddtangen 200. M.J.O., Kragerø
200. Aa.T., do. 200. I.H., Helle 100. M.S., Kragerø 200.
R.R., do. 100. K.E., Sannidal 250.
T.L., Kragerø 100. B.S., Skien 100. E.N., do. 100. ?,
Risør 100. H.D.B., Sannidal 200. R.G.C., Sandefjord
100. P.O.P., Kragerø 200. A.M.T., Drammen 200. S.B.,
Sannidal 150. O.W., do. 200. R.B., Kragerø 100. K.K.,
Tvedestrand 200.T.D., Farsund 200.T.J.N., Larvik 100.
B.J.S., Oslo 100. H.L., Arendal 200.
O.G., Søndeled 200. B.E., Skien 200. I. og O.Y., Staubø
100. H.K.B., Helle 100. R.H., Kr.sand 100. G.T.H.,
Helle 100. B.M.S., Sannidal 200. A.E., do. 100. G.S., Birkeland 200. I.J., Sannidal 100. K.M. og K.T., Kragerø
100. B.H., Sannidal 200.T.B., Larvik 100. G.L.F., Fjell
200. H.M.K., Heggedal 200.
S.E.L, Solbergelva 150. A.O.W., Helle 150. K.G.H.,
Stathelle 200. R.F., Kragerø 100. A.B., Skien 150. K.H.,
Stokke 400. ? 150. S.G., Kragerø 200. B.L., Drangedal
100. K.A.K., Porsgrunn 100. E.H.Ø., Skien 200. ? 100.
? 100. D.L., Sannidal 100. R.B., Sundebru 100. K.L.,
Sannidal 100.
T.K., Lunde 100. ? 200. ? 200.
E.B., Sannidal 400. K.S., Oslo 200. K.M.R., Skallestad
200. G.D., Sannidal 100. Ø.E., Kragerø 100. O.V., Gjerstad 100. K.H., Drangedal 100. I.A., Kr.sand 200. B. og
P.L., Helle 200. R.M., Sundebru 100. H.K.T., Sannidal
150. I.L.O., Kragerø 100. A.B., Sannidal 100. P.H., Skien
200. E.G., Kragerø 100.
J.T., Kragerø 100. R.A., Vågsbygd 150. R.J., Sannidal
150. A.F., Kragerø 100. K.N., Notodden 200. R.B., Sand
200. E.L, ? 100. A.T.L., Sannidal 150. A.J., Kr.sand 200.
? 100. ? 100. E.H.S., ? 300. ? 100. E.J.K., Sannidal 200.
T.K., Kragerø 200. K.H., ? 300. L. og A.S.(?), Sannidal
200. H.L.-Ø., Sundebru 100.
H.B., Drangedal 100. O.A., Helle 200. R.B., Sannidal
100. A.H.L., Ulefoss 200. M.T., Kr.sand 250. H.N.,
Porsgrunn 100. M.W.E., Oslo 200. P.R., Drangedal 100.
H.W., Kragerø 100. ? 200. N.H.N., ? 200. I.R., Oslo
200. M.R.E., Sannidal 200. E.W., do. 200. I.Å., Skien
200. E.A., Risør 100. S.K., Kragerø 200.
P.N., Drangedal 200. R.Aa., Kragerø 150. H.W.F., Larvik
150. E.K.N., Sannidal 200. Å.G.S., Langhus 400. E.M.,
Australia 250. L.R., Nodeland 200. H.H.B., Sannidal
100. K.E., do. 100. A. og E.Ø., Oslo 200. A.N., Kragerø
50. H.O., Risør 100. E.K.Ø., Vikedal 100. P.K.E., Skien
300. A.L., Sverige 200.
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ET MINNE FRA KRIGSÅRA 1940-45

En av de glemte helter
angs norskekysten anla tyskerne en
rekke forsvarsverk som skulle overvåke
trafikken i havområdet utafor. Et av de
mest omfattende ble laget på Krikken på Skåtøy.
Det skulle kontrollere store deler av Skagerrak.
I hele Kragerødistriktet var det vanskelig med
arbeidsplasser, og etter hvert var det mange som
tok seg arbeid på Krikken for i det hele tatt å
skaffe til veie det nødvendige til livets opphold.
Dette hadde folk flest forståelse for, og innsatsen til de det gjaldt, var gjerne ikke særlig høy.
Mest oppsikt vakte det da det ble kjent at
Knut K. Dobbe, som bodde i Kil, hadde tatt
arbeid på Krikken.
Dobbefolka var kjent for sin steile og aggressive holdning mot tyskerne og naziveldet. Men
så var de altså ikke så prektige likevel. Knut
jobbet for tyskerne, og da var han “stripete” (nazisympatisør uten å være partimedlem).
Det ingen visste, uten hans egne søsken, var at
Knut var “plantet” i et livsfarlig oppdrag. Han var
bygningsfagmann, og nå hadde motstandsbevegelsen utpekt ham til å være “overløper”. På
Krikken gikk han rundt i ledige stunder med papir og blyant i lomma og laget nøye skisser over
hele anlegget. Hadde han blitt avslørt, hadde
ei kule gjort raskt slutt på det hele. Skissene
leverte han til Torkell Tande, presten i Sannidal
som hadde hemmelig kontakt med de norske
myndighetene i London.
Etter krigen ble det kjent at det var ingen av
tyskernes installasjoner i Norge som de allierte
hadde mer detaljert kjennskap til, enn Krikken.
Og de hadde en nøye utarbeidd plan for
hvordan Krikken raskt skulle settes ut av spill
hvis det kom til åpen konflikt. Så langt gikk det
heldigvis ikke.
Så kom freden. Arbeidet på Krikken ble straks
nedlagt, og arbeidsforholdene i distriktet ble
mer normalisert utover sommeren. Knut Dobbes engasjement på Krikken ble ikke lenger noe
samtaleemne.

L

Etter gammel tradisjon var det stor juletrefest
på Kjølebrønd bedehus 2. Juledag, med soknepresten som festtaler.Tande gikk på talerstolen
og begynte sin tale på en noe uventet måte. Han
uttrykte seg omtrent slik:“Jeg vil innlede med
å trekke fram en mann i salen som fortjener en
særlig heder for sin innsats i frihetskampen.”
Og så kom hele historien om Knut Dobbe, og
hvordan han med livet som innsats hadde utført
det oppdraget han hadde blitt pålagt. Mange
måtte nok endre sin oppfatning av mannen den
kvelden.
Knut fikk aldri noen takk eller påskjønnelse
for sin innsats, og han brydde seg sikkert ikke
om det heller. Han snakket aldri om det sjøl, og
snart gikk han over til å bli en av FRIHETSKAMPENS GLEMTE HELTER.
Sverre Barland
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En brent papirlapp
For en tid siden satt jeg
og kikket gjennom noen
gamle lærebøker far
hadde hatt på handelskolen og da jeg åpnet en av
bøkene falt det ut en liten
brent papirlapp.
Det var mulig å lese noe
av det som var skrevet.
På den ene siden stod
navnet Ronald Fangen
og på den andre siden,
Anund Haugen. En nærmere titt på lappen kunne
tyde på at dette var et
brev som hadde brent.

istorien bak papirlappen var dramatisk.
Det Norske Luftselskap, DNL startet
opp sivil ruteflyging tidlig i 1946 og
kort tid etter skjedde den første flyulykken som
rammet norske sivil luftfart etter krigen. Et av
selskapets fly styrtet på Snarøya 22 mai 1946. Flyet
hadde akkurat tatt av fra Fornebu og skulle til
Stocholm, men mistet motorkraft. Flygerne forsøkte å returnere, men flyet mistet høyde og styrtet
på Snarøya. Alle de 13 om bord omkom. Blant de
omkomne var den kjente motstandsmannen og
forfatteren Ronald Fangen og den svenske kunstmaleren Isaac Grunewald.

H

Det var en slik Junkermaskin som styrtet på Snarøya.
(Tidligere Luftwaffe-maskin)

Mine foreldre flyttet fra Kragerø til Oslo kort tid
etter krigen, og far deltok som ung politimann på
et av sine første oppdrag, i oppryddingen etter
flyulykken.
ANUND HAUGEN.
Jeg vil tro at far sperret øynene opp da han så
navnet Anund Haugen på den brente papirlappen.
Dette var et navn han kjente fra Sannidal. Anund
Haugen var født i Sannidal 19 juli 1923, sønn av
Gudmund Haugen og Louise Brødløs. Han vokste
opp i Sannidal og deltok bl.a. i speidervirksomheten og i hjemmestyrkene. Anund Haugen var
utdannet teolog, og som han selv skriver var han
”en av de to teologistudentene…” og hans adresse
er ”Menighetsfakultetet, St. Olavsgt. 29, Oslo”. Dette
tyder på at han var teologistudent da han skrev
dette brevet til Ronald Fangen. Det er ikke lett av
det lille som finnes igjen av brevet å finne ut noe
om innholdet, men etter å ha lest en del om Ronald Fangen så vil jeg anta at det har dreiet seg om
deres felles interesse for Oxfordbevegelsen. Selv
ble jeg kjent med Anund Haugen i gymnastiden på
Holtet Gymnas i Oslo hvor Anund var lektor. Anund
Haugen var også redaktør i Barnebladet Magne fra
1958 til 1974.
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Magne var ”Barneblad for avholdsarbeidet blant
barn i Norge”. Bladet ble utgitt av Oslo Distriktsråd for barnelosjene av I.O.G.T.
Magne Forlag gav også ut et annet blad som
het Barna og Vi. Anund var redaktør i 1969 og 70.
Anund Haugen døde 18 okt. 1995.
RONALD FANGEN.
Noe av grunnen til at jeg hadde lyst til å skrive
denne artikkelen var det faktum at Ronald Fangen
ble født i Kragerø. Han ble født 29 april 1895. Han
er kjent som forfatter, journalist og kritiker. Hans
foreldre var Stener August Fangen og Alice Maud
Lister. Ronald var den yngste av 6 søsken. Faren var
utdannet ingeniør fra Trondheim tekniske skole,
og startet opp Skåtøy bruk på Tåtøy, også kalt
Fangensaga. Foreldrene ble skilt da Ronald var 5
år. Moren startet høyfjellstue på Finse, mens faren
arbeidet på Bergensbanen og med bygging av moloer i Nord Norge. Ronald bodde etter skilsmissen
på Finse, men også hos slektninger i Bergen.
Som tenåring leste han mye. Han skrev artikler
som han sendt til VG og i 1913 ble han ansatt som
journalist. Hans første roman, ”De svake”, kom ut i
1915. Ronald Fangen giftet seg 1915 med Solveig
Nielsen, datter av sogneprest Nielsen i Kristiania.
Paret fikk 3 barn. Ronald Fangen flyttet i 1918 til
Danmark og var medredaktør i tidsskriftet ”Litteraturen” til 1921. Etter dette var han litteraturkritikker i flere norske aviser. Han bodde en periode i

Asker før han kjøpte gården Dusgård på Hedemarken. Ronald Fangen grunnla i 1923 tidsskriftet
”Vor Verden”, som han redigerte frem til 1930. Han
regnes også som en av grunnleggerne av avisen
”Vårt Land” i 1945. Ronald Fangen var formann i
Den norske forfatterforening fra 1928 til 1933. Et
av han mest kjente verk er romanen ”Mannen som
elsket rettferdigheten” som kom i 1934. Samme
året sluttet han seg til Oxfordbevegelsen.
Som den første norske forfatter ble Ronald
Fangen arrestert av tyskerne i november 1940.
Han satt fengslet i enecelle i over 1 år og dette var
en hard helsemessig belastning. Han ble løslatt av
tyskerne i juni 1941.
Etter krigen var han med i Kristelig Folkeparti
og engasjert i den nystartede avisen ”Vårt Land”.
Som tidligere nevnt døde Ronald Fangen i flyulykken på Snarøya 22 mai 1946, 51 år gammel. Han er
begravd ved Ringsaker kirke.
Ronald Fangen hadde nok nylig mottatt dette
brevet fra Anund Haugen. Antagelig hadde han tatt
det med seg for å lese det på flyturen til Stockholm.
G. Aa

Ronald fangen i sitt arbeidsrom i 1928.

HER ER EN OVERSIKT OVER HANS VERK:
1915
1916
1918
1919
1920
1922
1925
1926
1927
1929
1931
1932
1933

De svake (roman)
Slægt føder slægt (roman)
En roman (roman)
Streiftog i digtning og tænkning (essay)
Syndefald (skuespill)
Fienden (skuespill, omarb. 1931)
Den frie søn (skuespill)
Den forjættede dag (skuespill)
Tegn og gjærninger (essay)
Nogen unge mennesker (roman)
Erik (roman)
Duel (roman)
En kvinnes vei (roman)

1934
1934
1935
1935
1936
1936
1937
1938
1939
1945
1946
1947
1975

Mannen som elsket retferdigheten (roman)
Dagen og veien (essay)
Som det kunde ha gått (skuespill)
En kristen verdensrevolusjon (religiøst skrift)
På bar bunn (roman)
Paulus og vår egen tid (religiøst skrift)
Allerede nu (roman)
Kristendommen og vår tid (religiøst skrift)
Borgerfesten (roman)
En lysets engel (roman)
Presten (roman, utgitt posthumt)
Nåderiket (prekensamling, utgitt posthumt)
I nazistenes fengsel
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“Sandøkedahl sogn”
- Et ”storsogn” som omkranset Kragerø by fram til 1881istorien forteller oss at gården Mo
kan ha vært sentrum og at det gamle
”hovet” ble fjernet da kristendommen
kom til bygda og kirkehuset, den gamle stavkirken ble bygget, vi er da ganske langt tilbake i tid,
omkring år 1200. I kirkelig henseende ble Bamble
hovedsognet, med Sandøkedahl (Sannidal), som
anneks.
Denne ordning varte fram til 1738, da det ved
Kongelig ”reskript” ble opprettet eget sogneprestembete for Kragerø og da med Sannidal som
anneks.
Det var i mange år embetsmenn og de geistlige
som styrte vårt samfunn, også etter at vi hadde
fatt vår ”frihet” i 1814, senere kom bøndene og
deretter almenheten, som etter hvert hadde lært
å skrive og lese. Bondelensmannen var en av de
eldste ”tjenestemann” i vårt land, kjent allerede
tidlig på 1200-tallet. Hvert prestegjeld skulle være
et lensmannsdistrikt. Det var ”sysselmannen” som
utnevnte disse, mellom “forstandige og rettvise
bønder”.
I 1621 møter vi den første kjente lensmann i
Sandøkedal, det var datidens rikeste bonde Nils
Berøy.Trolig hadde ”Berøyetten” allerede da hatt
lensmannsombudet i mange år. Det var først i
1750-årene at ”ombudet” ble flyttet til nordre
Farsjø/Helle. Fra 1749 til 1759 var Jørgen Sparre
lensmann, med tingsted og bostad på Helle. - les
mer om Jørgen i Arven nr. 70 (1/2004).
Med lensmannen fulgte også tingstedet og etter
hvert ble det mange av disse rundt om i bygda.
Blant disse var tettstedet Kil der man allerede på
1500-tallet også hadde tollsted og som ble opprettholt til 1860-tallet. Kil er da nevnt som ”Vestre
tollsted”, etter at Kragerø tollsted var opprettet
omkring 1820. Kil ble også et sentralt sted i forbindelse med den store utskipning av tømmer/trelast
fra de store skogsområdene i Drangedal.
Vi fikk som kjent ”Formannskapsloven” i 1837
og den lokale ”sjølråderetten” oppstod. Det var
den 29 nov. 1837 at Sannidal tinglag (formannskap) hadde sitt første møte. avholt på gården
Rinde, der man nærmest som en selvfølgelighet
valgte den kunnskapsrike bonden Nils Halvorsen
Dahl, (1782-1859) som ordfører. Det ble her besluttet at man inntil videre skulle avholde sine møter
annen hver mandag kl. 9.00 på tingstedet Kil.

H

Nils vokste opp under ”dansketiden”, ble født på
nordre Farsjø og brukte da navnet Nils Halvorsen
Farsjø. Nils ble andre gang, i 1909, gift med Marie
Nilsdatter Dal og flyttet da til Dal og benyttet der
navnet Nils Halvorsen Dahl. Som lensmann i årene
1807-1809 ble han på den tid en sentral person
i det offentlige liv. l 1824 ble han valgt som stortingsmann for Bratsberg Amt. (Telemark). Det var
trolig heller ingen tilfeldighet at det var skipsfører
og bonden på Skarbo gård, Arnold Bentsen (17901881), som i 1841 ble valgt som ordfører etter Nils
H. Dahl. Dette var et mindre godt betalt hverv. som
Arnold Bentsen innehadde i 10 år. Arnold ble i
1851 losoldermann i Kragerø.
Tettstedet Kragerø fikk som kjent ”bystatus” allerede i 1666 og der vår historie konkluderer med
at dette var en stor prestasjon av stedets mektige
Niels Søfrensen (Adeler). Iflg. en folketelling i
1664, foretatt av sognepresten Knud Lauridsen, var
det på tettstedet bosatt ”48 strandsittere med familier”, disse hadde 47 barn. Dessuten var det ”28
borgernes drenge”, ”19 husmenn med 8 sønner”
og ”13 ledige karer”. Blant disse var det 173 mannfolk og forutsetter vi at det var like mange kvinner,
får vi en liten by med ca. 350-400 innbyggere.
Kragerø bys grenser ble naturlig nok relativt beskjedne. Vi får en liten formening om disse så sent
som i 1845, da Sannidal kommune oppretter en
skole i Biønsborgbakken og henhørende til denne
var også Stilnestangen, Nøtebakken og Tallakshavn.
Disse skolene ble imidlertid allerede i 1860-årene
henhørende til Kragerø. Vi kompletterer dette
med ”Byens grenser” hentet fra brannmester Knut
Knutsens Kragerø-erindringer:
Det var svært trangt her i Kragerø før i tida.
Helt opp i 80-åra var grensene temmelig snevre,
men så ble byen utvidet. Nede på Thommesheia
ved enkefru Daaes hus (tilhørende nå fru Bach)
står et støpt malmkors, som betegner grensen
mellom ”Kragerø” og ”Sandøkedal”. Dette korset
viste retning mot malmrenna like forbi madam
Togstrøms vestre husvegg. Derfra gikk grensen ut
i sjøen. Så stod det et kors på østre Tangeheia, på
Skriverheia og et på vestre side av Steinmann.
Hvor de andre korsene stod, kan jeg ikke huske.
Det var nemlig to karer som var så i beit at de
slo dem i stykker og solgte dem dem for å få pen-
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Foto:
G. Aa

ger til noen drinker. Men fyllikkene ble knepet og
straffet, så det var likevel en nokså dyr tår over
tørsten.
Når en gikk oppover Thommesheia til Middelskolen, hadde en Sannidals grunn til venstre,
men gikk man på høyre side, befant en seg i
Kragerø. Grensen gikk nemlig midt i veien her.
Barn som bodde utenfor byen fikk ikke lov til
å gå på skolen i Kragerø. Dalen i Smedsbukta,
Biørneveien, Tangeheia, Målstanga og Sandåsen
lå utenfor, og derfor gikk en hel del unger til skolen i Kalstadkilen. På tross av den lange veien
og den minimale skolegangen var det mange
gutter som ble riktig kjekke karer. Noen av dem
ble flinke skipsførere. Men enkelte lærte ingen
ting, når sant skal sies. De fleste gutter tok til sjøs
i tidlig alder. Mange av dem så vi aldri igjen. De
enten bosatte seg i Amerika, eller de ble borte på

sjøen. Når folk utenfor byen døde, måtte en ro
kistene helt ut til kirkegården på Skåtøy. Seinere
fikk Skåtøy kommune ny kirkegård på Kalstad
og da ble det greiere.
Det var i 1862 at man ved kongelig resolusjon
vedtok at Skåtøy skulle være et eget kirkesogn og i
1881 ble Skåtøy kommune opprettet. Sandøkedahl
sogn/ Sannidal kommune var ingen ”storkommune” mer og dens areal ble bl.a. redusert fra ca.
300 km2. til ca. 190 og Kragerø by ble omringet av
Skåtøy kommune.
KILDER: BYGDEBØKENE FOR SANNIDAL OG SKÅTØY KRAGERØ BY’ S
HISTORIE 1666-1916
BRANNMESTER KNUT KNUTSENS KRAGERØ-ERINDRINGER (UTGITT
1978)

-Per-

Historielagets høstmøte
blir i slutten av oktober
Følg med på annonse i lokalavisa.
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er 70 år

Sannidal speidergruppe

Bildet er tatt i 1936, to år før den formelle stiftelsen i 1938, i forbindelse med en tur til
Nissedal. Fra venstre: Sven Bø, Kristoffer Lofthaug, Alf Bakken, Olaf Høyesen, Torkell Tande,
Anund Haugen og Egil Thorbjørnsen.
en spede begynnelse til speiderarbeidet
i Sannidal var i 1935. Da flyttet Sven Bø
hit. Han hadde vært speider i U.S.A. og
samlet noen kamerater i en gruppe. Disse fikk i
starten hjelp fra speiderne i Kragerø. 24 sept. 1935
ble ”Haukepatruljen” tatt opp i Kragerø og Torkell
Tande ble deres fører.
Dette var en aktiv patrulje. I 1936 var de på tur
til Nissedal og i 1937 til Lifjell.
Patruljen fikk raskt egen hytte ved Kolbånn.
Denne ble satt opp av velvillige fedre.
1. feb. 1938 ble så 1. Sannidal speidertropp offisielt stiftet og innmeldt i Norges speiderguttforbund.

D

Etter hvert ble det flere patruljer. I 1941 var 51
gutter innmeldt. Samme høst ble speiderarbeidet
forbudt av tyskerne, men virksomheten fortsatte
under dekknavnet Y.A.G. (Yngres avdeling gutter).
Aktiviteten har gjennom årene variert noe, men
det har vært sammenhengende drift, og for noen
år siden var det 120 medlemmer.
Jentespeiderne startet opp i 1941 og hadde i
mange år et godt samarbeid med guttene. Fra 1990
ble gruppene slått sammen.
Det er ganske mange sannidøler som har gode
minner fra leirer, turer og andre speideraktiviteter
gjennom disse åra.
Søndag 21. sept. avvikles den tradisjonelle na-

14

ARVEN0_83 14

28-08-08 12:26:06

To av dagens patruljer på vei til speider-NM i Trondheim juni 2007

Jørgen Snøås, Espen Waasjø Wiig, Odd Martin Rødsvik, Martinius Solum,
Sindre Bråten, Martin Grønstad og Frode Sjuve.

Sunniva Brajkovic, Marianne Lofthaug, Liv-Mari Rasmussen, June Ludvigsen og Grethe Paulsen.
turstien på bygdetunet. I den anledning vil det bli
markering av 70-års jubileet. Vi ønsker da å invitere alle som har vært speidere gjennom disse åra.
Det er umulig å nå alle med personlig innbydelse,
så vi må gjøre det på denne måten. Vi oppfordrer
dere som leser dette, om å tipse utflyttede patruljekamerater. Det er tanken å ha en uoffisiell konkurranse om hvilken ”gammel” patrulje som kan stille
med flest medlemmer. Vi utfordrer dere også til å
ta med gamle bilder, trofeer eller andre speidereffekter. Kanskje noen enda har skjorte, skjerf, lue
eller hatt liggende.

Vi gjør oppmerksom på at invitasjonen gjelder
både jenter og gutter som har vært speidere i disse
åra
Detaljene i programmet er ikke klare, men vi
ber dere følge med på annonse i avisene når det
nærmer seg.
Jubileumstalen blir holdt av Johan Tande, sønn til
stifteren.

Velkommen til 70-års jubileum.
For speiderne i Sannidal Lars Jacob Moe.
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Returadresse:
Sannidal Historielag

Adr.: Gunnar Aabøe
Solstadbakken 16
3766 Sannidal

Høykjøring på
Humlestad i 1927

Edith Klausen Westhrin på hesteryggen, godt støttet av sin far, Harry Klausen.
Bildet er utlånt av Oddvar Andre Enggrav som bor i Eydehavn.
Bildet er fra fotoalbumet til hans far, Eilert Enggrav.
Vi kommer tilbake med flere bilder i kommende utgaver av Arven.
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