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JOHAN NOSSEN

- Hans virke og hans hus
J eg hadde gleden av å vokse opp med disse
nære familiemedlemmer, og jeg delte mye av
min fritid og skoleferier hos dem, altså mellom Lindheim og Kil. Sist på 20-tallet kunne
jeg ta toget til Sannidal, 15 øre for barn og 45
øre for voksne. Men jeg syntes det var langt å
gå til Kil, så det ble ganske snart bussen med
Lars Thorsdal, da kom jeg helt fram til Kil. Selv
bodde jeg i Kragerø hvor min far var lærer.
Etter at jeg senere fikk min første sykkel var
saken grei, jeg syklet. Hjemmefra, øverst på Biørneveien over Kalstad til Kil gikk rimelig fort.
Det finnes vel ennå noen få i Sannidal som
husker Johan Nossen, men for at hans liv og
virke ikke skal bli helt glemt, begynner jeg
med følgende data:
Han ble født 3. mars 1859 i Ørsta, Sunnmøre.
Han søkte tidlig boklig utdannelse og ble
dimittert fra Volda lærerskole 1877. Var lærer
i Dalsfjord et par år, deretter ved Volda høyere skole.Tok så eksamen ved Stord seminar i
1881 for så å ta posten ved Volda høyere igjen
til han i 1885 ble ansatt ved Kil skole.
eg leser litt i tidligere utgaver av ARVEN,
og på side 15 nr. 61 - 2001, ser jeg et
foto av medlemmene i Sannidal herredsstyre for årene 1902 - 1904. Begge mine
besteforeldre er med i denne forsamling. Jens
H. Lindheim og Johan Nossen. Sistnevnte sittende foran, nr. 5 fra venstre, Jens Lindheim
stående bak ham.
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Lærer i alt 50 år derav de siste
42 år i Kil.
Organist ved Sannidal Kirke
48 år.
Poståpner Sannidal
35 år
Herredskasserer
30 år
I Herredsstyret
17 år
Ordfører
5 år
Dertil medlem av skolestyret en årrekke og
sekretær i ligningsnemda.
I etterfølgende avsnitt beskriver jeg beste-
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fars hus som ble bygget for hans pensjonisttilværelse. Hans eldste datter Elisabeth overtok huset etter ham. Jeg overtok da hun gikk
bort 1977.Til sitt kontor hadde bestefar valgt
”kvisten”, rommet mot syd annen etasje, og fin
utsikt over Kil. Derfra lyste det mang en sen
kveld, ”Nossen arbeider”- sa folk i Kil. Her fant
jeg mange underlag for denne beretning.
Da Johan Nossen i 1885 ble ansatt som
l.lærer i Kil, medfulgte leilighet i Skolebygningen. Han giftet seg med Synnøve Barstad fra
Volda i 1886. De ble etter hvert en stor familie
med syv barn som vokste opp innen århundreskiftet. Man må anta at det ble trangbodd
og tungvindt i denne leiligheten, særlig for fru
Synnøve. Bestefar sa: Det er henne dere skal
skrive om, hun har trukket halve lasset og mer
til.
Da han skulle ta avskjed i 1927 måtte det
skaffes en ny bolig innen da. I god tid hadde
han sett seg ut en stor tomt med utsikt over
Kil, der hvor de to øverste ishusene hadde
stått. Senere etter kommunesammenslåing
med gate og veiregulering ble adressen ”Ishusbakken l” 3766 Sannidal. Bygslingskontrakt var
skrevet allerede i april 1925.
Han hadde nok sittet sammen med familien

og gjort seg opp en mening om hvordan de
skulle ha det på sitt nye sted. De skulle ha
våningshus med mye luft og lys. Sammen med
byggmesteren Aslak Bakken hadde de vel fått
tegnet huset, men jeg fant ikke noen tegning.
Huset ble 8,1 x 10 m over grunnmur, 1.1/2
etasje med grunn/kjelleretasje hvori bryggerhus, bakerovn og grue, mm til disposisjon,
(posthus en tid, langt senere) samt et par kjellerrom. Men de skulle ha uthus også, 7,7 x 4,5
m, med stort vedsjul. Gang og loft samt plasser
både for gris og høns foruten do. Det var god
plass til anlegg av en stor hage.
Forberedelsen til bygging kunne starte, men
først måtte tilkomsten til tomten ordnes. Det
var ikke kjørbart fra Kilsveien og ned. I mai
startet herrene Hans og Gunnar Markussen
med veien. I alt 37 dager a kr. 10, samt Olav
Thorsdal kjørte stein i 3 dager, også kr. 10,- pr.
dg. Med dynamitt kr. 15,75 totalt kr.,385,75 for
veien.
Skal det bygges og bo må det skaffes vann.
Hans og Gunnar graver og sprenger til vann
finnes. I september gjøres brønnen ferdig med
rensking og støping til fjell med brønnhode
og luke. De brukte 36,5 dagsverk a kr 10,- kr.
365.- som sammen med dynamitt, sand og
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sement kr. 104,55 ble brønn for kr. 469,55
Nå var veien kjørbar, vann skaffet og leveranser av alle slag kom i gang etter hvert. Olav
Thorsdal kjørte for dem som ikke selv hadde
noe kjøretøy. I alt ble det tilkjørt et par hundre
lass de kommende ca. 12 mdr. Det var ikke
bilag for leveransene, bare totalpriser. Nevnes
noe, 66 lass byggematerialer så som sand, sement, kalk, murstein, takstein og mye matjord..
Abraham Abrahamsen 20 lass jord, Jørgen
Svendsen 5 lass kalk, Finbo Humlestad leverer
20 lass støpesand for kr. 10,- (hurra Finbo, det
var jo rene gaven). Jon Rinde leverer fordelt
på 1925 og 1926: 23 billass og 35 kjerrelass
med jord samt 4 kubikkmeter pussand. Regning skrevet med den fineste skjønnskrift som
ingen kan lenger. Sementleveranser over tid
fra flere hold. Og mye mer.
Husbyggere.
Aslak Bakken, byggmester, avtalt pris
for”Oppførselen av huset”
kr. 1.800,Byggarbeidere, snekkere, murere:
Ole Bakken Hans og Gunnar. Gustav Kristansen, Johan Gustavsen, E. Sundstrøm m.fl. Lønn
oftest kr. 10,- pr dag.
Viktige leverandører.
Biørn & Co.
All trelast, bord, paneler
4.669,90
Halvor G. Solberg, vinduer, dører.
703.64
Carl Gustavsen
2500 takstein 240/1000
600,00
Hans Solum,
trappesnekker 2,75 m 15 trin 90 gr.
151,47
Sæthers eft.
3 ovner, en komfyr. Kragerø Støp.
400,00
Halvor Holte,
oppfører et uthus 7.7 x 4.5 m 25 dg
250.00
Thomas Thorsen maler uthuset
14.00
Gustav Kristiansen og Johan Gustavsen
murer Pipe og brannmur med grue,
16 dg 199 og 62,50
252,50
Thomas Thorsen
maler jun. 1925 aug 26, 22 dgr
246,25
A.Thorsen,
”eikemønster” maler 10 innerdører
73.75
Sannidal Elektricitetsværk,
installasjon 1926/27
518,92
Olav Thorsdal,
transporter 1925-1927
660.00

E. Sundstrøm murer bakerovn
52.00
Sigurd Stenersen installerer ovnene
51.25
Jon Rinde leverer 23 billass a kr. 6.og 35 kjærre-Lass jord a kr. 2.- pluss
248.00
4m3 pussand
Finbo Humlestad leverer
20 lass støpesand
10.00
Flere leverer i alt ca. 24 tdr
cement a 21.504.00
Ellers mange slags varer fra Hegna,
Stenersen,Therkelsen, A. Abrahamsen m . fl .
De fleste arbeider var ferdige innen sommeren 1926. Da ble mye gjort med anlegg av
hagen, frukttrær plantet, poteter satt, kjøkkenhage m.m. Det var levert mye jord i god
hevd. Innflytting skjedde vel gradvis sent
1926 og første halvår 1927. På hans 70 årsdag
fikk han Kongens fortjenestemedalje for sin
50 års lærergjerning. Han kunne ikke unngå
oppmerksomhet og journalist besøk den gang.
Forsiktig motvillig, pratet han gjennom dette
avisbesøket.
De snakket nok om det meste fra hans
yrkesliv, bl.a. hans organiststilling. Om den
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forteller han at han da i 41 år (han var fortsatt
organist), ikke hadde forsømt en eneste Gudstjeneste ved orgelet, ei heller en skoledag. Han
legger til: ”Av erfaring vet vi at så lite arbeide
er ikke organistgjerningen, især når den faller
som tillegg til så meget annet, men organistgjerningen er meg overmåte kjær”.
Etter ytterligere fire år føler han at det er på
tide å avslutte dette kapitlet i sitt liv. Fotturene
opp til kirken særlig vintertid, kunne være besværlige. Så den 28 september 1933 skriver han:
Til Sannidal menighetsråd: Hermed opsier
jeg min bestilling som organist ved Sannidal
kirke fra 31/12 1933 d.år. Samtidig sender
jeg gjennom menighetsrådet takk
til Sannidal Menighet fordi den så lenge har
tålt meg ved sin kirkes orgel. Jeg spilte Orglet
første gang midt i september 1888, 45 år
siden.
Barstad den 28/9 - 1933.
Ærbødigst, Johan Nossen
Vedlegger en instruks tildelt meg ved ansettelsen.

Sannidals menighetsråd klarte visst ikke å
skaffe ny organist så snart. Av bestefars selvangivelser fra denne tid, ser jeg at årslønnen som
organist var kr. 200,- Dette beløp årlig som organist var også oppført både for 1934 og 1935
samt for halve året 1936 med kr. 100.Det ble gode år på Barstad, Ishusbakken l.
Hver sommer i årene framover var dette et
samlingsted for oss fettere og kusiner, onkler
og tanter, fra Fredrikstad, Siljan, Kragerø og
Vadfoss. Synnøve og Johan Nossens etterkommere. Det syntes nå i ettertid som om det
alltid var bare fine, varme sommere.
Et rikt strevsomt liv gikk mot slutten også
for Johan Nossen. Han døde . 27 september
1943. Den l oktober 1943 ble han gravlagt fra
en fullsatt Sannidal kirke og båret til graven av
sønner og sønnesønner. Jeg var en av dem.
Billingstad 30 oktober.
Helge Nossen.
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“En av de glemte helter”
D
En a
et var en meget interessant artikikkel som Sverre Barland hadde
skrevet i “ARVEN” nr. 83.
Siden jeg var koblet inn i den saken
d
under krigen vil jeg gjerne komme med
noen supplerende opplysninger. Jeg vett
tale
at Knut K. Dobbe og min far gjorde avtale
n
om at all mulig informasjon om Krikken
erville være svært interessant for XU (etterretningstjenesten som far ledet i lokald
området). Resultatet av dette samarbeid
p
var at Dobbe på sene kvelder kom opp
ed
til Prestegården hvor han og far satt med
verdifulle notater, skisser og målbånd.
En eller to dager etter hvert slikt
besøk var informasjonen klargjort og
jeg forventet å måtte gå med notatene
godt gjemt i nikkersens høyre ben for å
doverlevere disse til stasjonsmester Gudmund Haugen. Når jeg dukket opp på
stasjonen tok Haugen på seg den sorte
uniformsjakken og kom etter meg inn
på toalettet etter å ha forvisset seg om
at ingen så oss.
Notatene tok Haugen og la i sin høyree
uniformslomme for senere å sende de
med en bestemt lokomotivfører opp
til Neslandsvatn/Drangedal hvor en
bestemt person tok imot for å videresende disse med en spesiell lokomotivfører på Sørlandsbanen til Oslo hvorr
ny person sørget for videre forsendelse.
Far og jeg var enig om at det var minst
sannsynlig at jeg ville bli stoppet for kontroller så derfor var det best at jeg var en
form for kurer. Disse turene til Sannidal stasjon gikk normalt greit, men av og til ble jeg
stoppet av tyske bil/hestekolonner og var
det da noen østerrikere med var det brysomt for de var så hyggelige og ville at jeg
skulle sitte på fanget til noen av dem slik at
jeg kunne se fotografier av deres barn.
Nå gikk jo dette helt greitt og tanken
om at dette egentlig var risikofyllte turer

ET MINNE FRA KRIG
SÅRA 1940-45

v de glemte helter

L

angs norskekysten anla
tyskerne en
rekke forsvarsverk som
skulle overvåke
traﬁkken i havområdet
utafo
r. Et av de
mest omfattende ble lage
t 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 nødv
endige til livets opphold
.
Dette hadde folk ﬂest forst
åelse 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 bodd
e i Kil, hadde tatt
arbeid på Krikken.
Dobbefolka var kjent for
sin steile og aggressive holdning mot tysk
erne og naziveldet. Men
så var de altså ikke så prek
tige 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 livsf
arlig oppdrag. Han var
bygningsfagmann, og nå
hadde motstandsbevegelsen utpekt ham til
å være “overløper”. På
Krikken gikk han rund
t i ledige stunder med papir og blyant i lomma og
Etter gammel tradisjon
laget nøye skisser over
var det stor juletrefest
hele anlegget. Hadde han
på Kjølebrønd bedehus
blitt avslørt, hadde
2. Juledag, med sokneei kule gjort raskt slutt
pres
ten som festtaler.Tande
på det hele. Skissene
gikk på talerstolen
leverte han til Torkell Tand
og begynte sin tale på
e, presten i Sannidal
en noe uventet måte. Han
som hadde hemmelig kont
uttrykte seg omtrent slik:
akt med de norske
“Jeg vil innlede med
myndighetene i London.
å trekke fram en mann
i salen som fortjener en
Etter krigen ble det kjen
særlig heder for sin inns
t at det var ingen av
ats i frihetskampen.”
tyskernes installasjoner
Og så kom hele historien
i Norge som de allierte
om Knut Dobbe, og
hadde mer detaljert kjen
hvordan han med livet
nskap til, enn Krikken.
som innsats hadde utfø
Og de hadde en nøye utar
rt
det
oppdraget han hadde blitt
beidd plan for
pålagt. Mange
hvordan Krikken raskt
måtte nok endre sin opp
skulle settes ut av spill
fatning av mannen den
hvis det kom til åpen konﬂ
kvelden.
ikt. Så langt gikk det
heldigvis ikke.
Knut ﬁkk aldri noen takk
eller påskjønnelse
Så kom freden. Arbeidet
for sin innsats, og han bryd
på Krikken ble straks
de seg sikkert ikke
nedlagt, og arbeidsforhol
om det heller. Han snak
dene i distriktet ble
ket aldri om det sjøl, og
mer normalisert utover
snart gikk han over til å
sommeren. Knut Dobbli en av FRIHETSKAMbes engasjement på Krik
PENS GLEMTE HELTER
ken ble ikke lenger noe
.
samtaleemne.
Sverre Barland
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tenkte jeg lite på. Dobbe og far hadde avtale
om at alt skulle være anonymt og det gjalt
også forsendelsene, men det er riktig som
Barland skriver at far fant det helt riktig å
berømme Knut K. Dobbe for den store innsats og vågemot han viste under arbeidet på
Krikken. Det var gull verd og naturlig å ta
opp under 2 juledagsfeiringen i Kjølebrønd
! Ikke til å undre seg over at far i alle år var
så begeistret for Dobbe som støttespiller og
“HELT I HVERDAGEN” !
Johan Tande
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50 ÅR

med skolekorps
Fredag den 13 (!) mars 1959 ble Sannidal Skolemusikkorps
dannet i Kil. 50 år gir mange minner og mange navn. Flere
generasjoner har vært involvert etter hverandre i skolemusikkens historie. Vi velger her å sende en takk til alle de
som har bidratt opp gjennom åra, og for ikke å komme i fare
for å ”glemme” noen, vil vi ikke trekke fram mange navn.
Alle som har vært med, har sine minner og sine epoker.
t lite sammendrag passer seg, der vi tar
med noen hovedpunkter.
Den første ”uniformen” var koksgrå bukse og
hvit skjorte, og første opptreden var 17.mai
1960. Dette var et rent guttekorps. Først i
1965 kom jentene med. I 1962 fikk korpset
blå uniformsjakker med gul besetning. Dette
er farger som korpset bruker ennå, med noen
endringer i selve uniformen.
Fanen så dagens lys 17.mai 1961. Utkastet til
fanen var tegnet av Øyvind Abrahamsen.
Den fulgte korpset i mange år. Det ble påbegynt en ny fane i 1980, da den første ble utsatt
for et uhell før korpsturen til Gotland samme
år.

E

Den første dirigenten var Lars Falck som holdt
på i nærmere 7 år, med god hjelp av flere støttespillere. I 1967 ble dirigentpinnen overtatt
av Nils Halvor Nilsen, og denne pinnen holdt
han godt fast i. I hele 29 år ble han korpsets

trofaste dirigent. Han ledet med stø hånd
korpset gjennom utallige konkurranser og
opptredener.
I 1968 ble det tatt opp 3 jenter til det første
drillkorpset. Det var mye mer populært med
”musikken” før i tida, og det var mange som
ville være med. I de senere åra har det gått litt
nedoverbakke med interessen, og det er ikke
hvert år det har blitt satset på drill, da korpset
først og fremst har hatt bruk for spillere. Men
i jubileumsåret har vi seks nye drillpiker som
allerede har fått prøve seg foran korpset. Dette
ser vi på som en rekruttering, da vi håper å
vekke deres interesse for musikken såpass at
de vil spille senere når drillperioden er over.
I 1969 var korpsets medlemmer oppe i 70
stykker, og da var det 12 av disse som var i
drillen.
Det ble mange forskjellige grupper å holde
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styr på, og flere gruppeinstruktører hjalp til.
Foreldreforeningen klekket ut mange ideer til
inntektsgivende arbeid, det skulle mye penger
til for å holde et så stort korps med uniformer
og instrumenter. Det var heller ikke mye tilskudd å hente til korpsdrift, så uten all innsatsen fra foreldrene hadde det ikke gått. Navnet
ble byttet til Mødreforeningen i 1971. Det var
nok et riktig valgt navn, det dreide seg mye
om baking, håndarbeide, basarer, loppemarkeder og turdeltagelse. Det var liksom husmorjobben på den tida.
Første pulje fra Sannidal på 7 musikanter
deltok på sommerkurs på Kvitsund dette året.
Det har også senere vært flere år med deltakere fra Sannidal på ”Sommerskolen”, som det
heter nå. Dette er nesten ei uke med masse
musikk, moro og inspirasjon, tilpasset
forskjellige alderstrinn og noe som
absolutt kan anbefales.

mene 120. Det var starten på en glansperiode
for korpset. I flere år var det langt over 100
medlemmer, og korpset mottok flotte priser
for deltagelser i stevner og konkurranser både
nært og fjernt. Spesielt var vel Janitsjarfestivalen på Hamar der korpset deltok flere ganger
og gjorde også stor lykke der.
I 1984 var det klart for 25-års jubileum. Det
ble gjennomført en svært vellykket konsert i
Kragerøhallen i april. Dette året ble korpset
delt i hovedkorps og juniorkorps. Det var blitt
et så stort korps at det ville bli enklere å ta seg
av to mindre. Disse fikk begge spille sin avdeling på konserten. Sammen med sangkoret
”Lydbøyen” ble også et eksperiment forsøkt,
nemlig å gjennomføre ”Stjernesangen” av
Sibelius i fellesskap. Det ble også svært vel-

I 1973 fikk korpset helt nye uniformer. Det var nå både aspirant- og
hovedkorps, samt drill.
Året etter var det 75 medlemmer
i korpset. Påfølgende år var Kronprinsparets besøk et høydepunkt da
korpset fikk spille for dem ved Sannidal kirke.
Samme år ble det vedtatt å kjøpe inn
Standere som skulle utdeles som en
minnegave til de som hadde vært
særdeles aktive innen korpset. Disse
har blitt delt ut til musikanter som
har vært i korpset til oppnådd aldersgrense, nå 19 år, tidligere var det 17 år,
og også til en rekke aktive personer i
støtteapparatet rundt korpset.
I 1978 kunne korpset på varme dager
stille i skjorter til uniformen, samtidig
som jentene fikk byttet ut skjørtene
med bukser. Dette var både praktisk
og ikke minst ga det et stiligere inntrykk av korpset. Dette året var det
63 medlemmer i korpset. Året etter
var det 20-års jubileum og hele 94
medlemmer var det den gangen. Ved
oppstart to år senere talte medlem-
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Hamarfestivalen 87

lykket og fristet til gjentagelse. Det ble også
samarbeid mellom kor og korps da ”Jubileumsstevnet” i juni ble arrangert i Kragerø.
Jubileumsturen gikk for hovedkorpset til Oslo
og Karl Johan, mens de mindre fikk leke seg
i sommerland i Tanum i Sverige. I forbindelse
med jubileet ble det også utgitt en kassett.
To år etter, i 1986, ble den første Kragerøfestivalen arrangert. Det var et samarbeid
mellom Sannidal og Kalstadkilen skolekorps,
noe som ble utvidet etter hvert med de andre
korpsene i Kragerø-distriktet også. Det har til
nå vært gjennomført en ny festival
hvert andre år, det
skulle tilsi tolv, takket være ildsjeler
innen miljøet som
sier de vil gi seg,
men like fullt er på
plass neste gang.
Mange av disse ildsjelene har røttene
fra Sannidal! Siden
festivalen fortsatt
Korpset 2006

går, så taler den for seg selv. Dette er en populær festival som trekker 2000-3000 musikanter
hver gang. De senere årene har det vært tilbud
om spilling på Jomfruland, der mange korps
har fått delta. Sannidal har ofte gjort det ganske bra i marsjkonkurransene, men siste året
ble det også så å si full klaff på repertoarkonkurransen, der korpset spilte seg til en flott
andreplass. Kragerøfestivalen har vært en solid
støtte for korpsene, det er mye arbeid, men gir
som oftest bra overskudd som tilbakeføres til
arrangørkorpsene.
I mange år arrangerte skolemusikken juletrefest,
først i Kil, senere
på Samfunnshuset. Etter dårlig
oppmøte ble den
bestemt droppet
i 1989. Omtrent
på samme tiden
ble bingoarrangeringen flyttet fra
Kil til Volumine av
samme grunn, dårlig deltagelse. På
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Volumine tok det
seg opp igjen noen
år, før bingoen ble
kuttet ut der også
i 1994.Tanken var
jo overskudd til
korpset, men den
epoken var over.
Det var startet opp
radiobingo, og det
trakk spillerne
vekk fra Volumine.
Sommeren 1996
skjedde det en stor
omveltning for
korpset. Nils Halvor
Nilsen valgte å gi
seg etter 29 år som
dirigent i korpset,
og samtidig med
ham sluttet også flere av hans trofaste medhjelpere, Stig Kjellevold,Tor Kristian Fjellheim
og Harry Eklo. Det er ikke lett å få et hus til
å stå når flere av bæreveggene blir borte. Det
fikk korpset smertefullt erfare. Det var også en
periode der flere musikanter gikk av for alderen enn det kom inn nye, men medlemstallet
sank drastisk. På landsbasis gikk også medlemstallene i korpsa ned, men Sannidals musikanter mistet mye av det trygge og kjente rundt
seg, og interessen var laber. Etter et par år med
vikarer, fikk korpset Kjell Hagen som dirigent i
1998. Han klarte etter hvert å bygge opp igjen
korpset, det var ingen lett jobb. Medlemstallet
var helt nede rundt 20 en tid. Men han klarte
det, og han fikk også inn flere flotte plasseringer med korpset. Etter 7 år i Sannidal gjorde
helsen hans at han valgte å gi seg, men ny dirigent var klar, datteren Unni Hagen Kristensen
tok over. Hun gjør fortsatt en kjempejobb og
er entusiastisk som bare det.
Det ble dannet et samarbeid med Kragerøkorpsa som ble kalt ”Samspill” etter hvert. Første prosjekt var samarbeid med Ringsaker og
Ole Edvard Antonsen og far hans i 2000. Det
neste ble Sinsen Ungdomskorps fire år senere
som endte i en kjempekonsert i Kragerøhallen
som en avslutning på Kragerøfestivalen dette
året. Mye arbeid, men også mye moro.

Det har vært noen utenlandsturer de senere
årene.Tyskland, Paris og ikke minst til Skottland i 2007. Der fikk korpset oppleve ”The
Edinburgh Military Tattoo” (bildet over), som
ga masse inspirasjon til musikantene. I jubileumsåret er det planer om å igjen delta på
et stevne, denne gang på Bornholm. Det er
noe annet å oppleve et stevne som ikke er på
”hjemmebane”, slik som vi føler Kragerøfestivalen er. Vi reiser med godt mot og håper å
sette Sannidal på kartet igjen!
Korpset fikk nye uniformer i 2005, og så å si
alle instrumenter er fornyet de siste årene. Det
har vært årlige seminarer på Lia, og også på
Kroken skule, med flatseng og sovepose som i
”gamle dager”.Tradisjonen tro, så har korpset
vært med på ”Julekonserten” i kirka hvert år,
og 17. mai starter dagen nede Kil, der korpset
en gang ble dannet – for 50 år siden. Unni har
forsøkt med ”Showkonsert” et par ganger, og
det vil hun helt sikkert gjøre igjen. Først er
det jubileumskonsert, festmiddag for korpset,
ministevne i forbindelse med ”Vårmønstringen”, planlagt til Bygdetunet i Sannidal 2.mai
og jubileumstur. Og så kommer alt det andre
inni mellom. Lykke til, Unni, alle i korpset og
alle rundt!
A.S.Aa.
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Fortell hva du gjorde
under krigen, farfar!
Vi har nettopp vært på kino og sett Max Manus filmen da jeg fikk dette spørsmålet av
mitt barnebarn på 17 år. Det har gått mange år, og som så mange andre av oss som
kastet oss over nye oppgaver etter krigen ble det ikke tid til å skrive ned det vi husket. Jeg tenkte vel heller ikke på at det var spesielt viktig – vi hadde opplevd og deltatt i krigen ”muntlig” og nødvendigheten av å skriftliggjøre det var ikke påtrengende.
Men - her er hva jeg husker.

9

.april 1940 våknet jeg
plutselig. Far, som satt
nede i stua, hadde satt
radioen høyt på og jeg hørte
mor gråte.Tyske soldater var
landsatt på forskjellige steder
i Norge og vi var i krig med
Tyskland. Jeg var bare 15 år
gammel og skjønte knapt
alvoret i situasjonen, men det
føltes veldig spennende.
Det gikk ikke mange
dagene før de første tyske
troppene kom marsjerende
på gamle E 18. Det var både
soldater, hester, motorsykler
og store lastebiler, og jeg
stod oppe på fjellet og så på.
I krysset ned til Kil Torget,
som vi kalte det den gangen, stod det hver kveld
voksne karer og diskuterte situasjonen og fortalte ”rykter” de hadde hørt. Jeg syntes det var
veldig interessant. En dag utpå vårparten kom
det en tysk motorsyklist og spurte om veien til
Kragerø. En av karene pekte på veien ned til Kil
og tyskeren kjørte ned. Men da forsvant vi raskt
og ventet ikke på at den sinna tyskeren kom
tilbake. Jeg la meg flat oppe på fjellet og så tyskeren komme opp igjen. Han så seg rundt, men
så kjørte han videre.. Kanskje det var første tegn
på motstandsbevegelse.
Ellers hadde vi nærkontakt med tyskerne i og
med at de rekvirerte skoler, bedehus og ungdomslokalet Gimle for overnatting. Etter hvert
ble det gitt ordre om innlevering av radio, våpen, rekvirering av biler, og bøndene fikk ordre
om å levere poteter og grønnsaker til tyskerne.

Speiderbevegelsen ble forbudt i september 1941 og
folks motstand mot tyskerne
ble ikke noe mindre.
Vi som var i Haukepatruljen, og som skulle fullføre 1
graden så vi kunne bli rovere,
var svært misfornøyd. Vi ble
enige om å kalle patruljen for
”Gjengangeren” og fortsatte
stort sett som før på speiderhytta og hjemme hos Anund
(Haugen)
I februar 1942 kom Quisling til makten og tyskerne
hadde fremgang på alle fronter. Det var noen som abonnerte på Fritt Folk (avisen
som Quisling regjeringen utgav). Vi fikk tak i et manuelt trykkeri og satt og
skrev små advarsler og sendte til abonnentene.
Senere ble vi rekruttert til Milorgs sanitetstjeneste, og alt vi hadde lært om førstehjelp i
speideren kom til stor nytte. Vi ble etter hvert
10-15 stk som drev regelmessig førstehjelpstrening i skauen.
Tidlig på høsten 1943 ble jeg spurt om jeg
var villig til å delta i opplæring som radiooperatør. Kristoffer (Lofthaug) var også blitt spurt.
Vi skulle møte opp på ei hytte ved Farsjøvannet. Der ble vi møtt av to instruktører. De kalte
seg for Amund og Ernst. De fortalte at de var
blitt opplært av en Lingekar som het Gabrielsen
(populært kalt Engelen). Vi ble vist inn i hytta,
og der stod det 3 kofferter, et morseapparat og
to maskinpistoler pluss håndgranater. Det var
ikke fritt for at motet sank noen grader, men de
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trøstet oss og sa at alt skulle gå greit bare vi var
påpasselige og ikke røpet noe av disse hemmelighetene. Vi skulle læres opp til å kunne betjene en radiostasjon og opprette forbindelse til
sentralen. Vi skulle trenes opp til å kunne sende
og motta telegrafisignaler med speed 60 tegn i
minutt. Vi fikk aldri opplyst hvor sentralen lå.
Så viste de oss de to radiosenderne og kortbølge mottakeren. Den store radiosenderen
kalte de Berit. Den var nettopp kommet i et
slipp fra England. Den andre senderen kalte de
for Olga og kortbølgemottakeren for Lisbeth. De
innprentet oss at vi aldri måtte snakke om radio.
Så fikk vi også den første opplæringen i våpenbruk. Vi lærte å demontere stengunen og Colt
pistolen, hvordan vi skulle bruke de. Men så var
det å gå løs på den første timen med telegrafi.
Vi satt med hodetelefoner og skrev ned tall og
bokstaver. Ernst var flink til å sende. Etter intens
trening var det instruksjon i radio prosedyre. Aldri å bruke klart språk, men den internasjonale
Q-kode. For eksempel Qrk (hvordan hører du
meg ?) og Qsa 5 (Jeg hører deg godt) Qru (jeg
har ingen melding)
De instruerte oss om å være så kort som mulig
på lufta. De fortalte om tyske peilestasjoner,
både i Norge og andre tyskokkuperte land, som
kunne peile norske illegale radiostasjoner. I tillegg hadde tyskerne peilebiler og fly til disposisjon. Allerede dagen etter var neste time med
opplæring i bruk av radiosenderne, hvordan
man ”tuner” seg inn på de riktige frekvenser
vi skulle bruke. Vi fikk 10-12 forskjellige krystaller. Vi fikk opplæring i bruk av radioplaner.
Disse planene var utarbeidet av Knut Haugland
i England. Radioplanen instruerte oss i når vi
skulle lytte og når vi skulle sende og på hvilke
klokkeslett. Og tilslutt koding av telegrammer
og dechiffrering av mottatte meldinger. Det var
litt av en timeplan vi skulle gjennomgå i ukene
fremover.
Ikke lenge etter fikk vi ordre om å flytte til en
annen hytte. Det var ”noen” i område som ikke
var helt til å stole på. Vi flyttet, med alt utstyr, til
ei hytte ved Løngstravannet
Vi fortsatte opplæringen, og nå fikk vi også forsterket bemanningen med to mann, Olaf (Høiesen) og Tybring Andresen (Tybring var telegrafist på jernbanestasjonen i Kragerø). Vi fikk også
orientering om at Øivind Munkås ved Kragerø
jernbanestasjon skulle være kontaktmannen
vår. Vi fikk forsyninger transportert ut til oss av

Tybring og Reidar med Lisbeth.

ordonnanser, både mat og klær. Men etter hvert
ble det for mye trafikk, og våre instruktører hadde hatt radioforbindelse med sentralen. Vi hadde
oppholdt oss i hytta i 3-4 uker, og instruktørene
mente at vi var kommet så langt i opplæringen
at vi kunne overta radiostasjonen. Vi var kommet opp i ca 60 bokstaver i minuttet og det ble
godkjent, men vi måtte love å fortsette å trene.
Det var et stort ansvar som ble pålagt oss.
Neste hytte vi flyttet til lå på Lyås. Det var
ikke fritt for at vi var litt nervøse første gang vi
skulle ha forbindelse med sentralen. Vi hadde
hengt opp en kortbølgeantenne på ca 20 m, og
forbindelsen varte bare i 40 sekunder. Sentralen
sendte Qsa 5 (Vi hører deg godt), og det samme
sendte vi. Det var en god følelse. Vi var beredt!
Men det var mye mer vi hadde å trene på.
Vi måtte øve oss med maskinpistolene. Vi gikk
langt inn i skogen for å prøveskyte, men det var
ikke så mange skudd vi fikk skutt før vi hørte
stemmer ikke langt unna. Vi la på sprang og forsvant fra område.
En kveld kom en ordonnans på besøk med
beskjed om at det var observert en patrulje
med tyske soldater. Vi fikk beskjed om å sette ut
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Tybring og Reidar-radiosending
med Berit 50 år etter.

vakter og gjemme utstyret. Vi var bare 3 stykker på hytta som delte på vaktene. Vi var ikke
høye i hatten med stengun parat og 30 skudd i
magasinet og bek mørkt.! Vi var også engstelige
for at tyskerne kunne ha lokalisert oss ved hjelp
av peilinger. Men natten gikk med høyt spenningsnivå og ble avløst av en ny dag hvor alt var
normalt igjen.
Tidlig på våren 1944 hadde vi et kort opphold
på Sannidal stasjon. Anund Haugen hadde stilt
annen etasje til disposisjon for oss. Men det var
tydelig at fru Haugen ikke var særlig komfortabel med besøket. Den tyske forlegningen på
Gimle lå bare noen hundre meter borte. Men
ifølge radioplanen skulle vi ha forbindelse med
sentralen den dagen Heldigvis ble oppholdet
kortvarig. Vi hadde ikke fått beskjed om at det
var 110 volt spenning på jernbanestasjonen. Vi
koblet til utstyret og stilte inn på riktig frekvens
og hørte kallesignalet, så sa det push, og dermed
røk transformatoren. Heldigvis hadde vi en radioreparatør på Stavdals radio foretning som het
Rolf Sørbø. Han kunne vi stole på.
Noen dager senere syklet vi tilbake til hytta
på Lyås med alt radioutstyret pakket i sekker.
Vi møtte flere tyske biler, og på Tangen stod det
mange tyske soldater. Vi vinket til dem og tenkte
”de skulle bare visst hva vi har i ryggsekken”.
En levde på en måte et dobbelt liv, en måtte
tenke på utdannelse og ha et arbeid så du

kunne tjene noen kroner og samtidig være aktiv
i illegalt arbeid. Vi var 4 stykker fra Sannidal som
gikk på Kragerø Tekniske skole. Vi arbeidet om
dagen på forskjellige steder. (Jeg jobbet bl.a. som
postbud.) Syklet til Kragerø og hadde undervisning mellom 1700 og 2100 og så syklet vi hjem
igjen. Det ble lange dager.
Vinteren 1944 fikk jeg innkallelse til arbeidstjeneste. Jeg søkte om utsettelse, men fikk
avslag. En dag møtte jeg Tande nede i Kil. Han
spurte om jeg var innkalt til arbeidstjeneste
og fortalte at den årsklassen skulle sendes til
Østfronten. Du må rømme på skauen for nå er
de på jakt etter dere. Jeg skal ordne med et trygt
sted du kan være. Dagen etter, ved 6 tiden om
morgenen, var Anund og jeg på vei til gården
Strat på grensen til Gjerstad. Vi gikk forbi Torsdal
gårdene og gjennom skauen til Lindomsvannet,
og derfra fulgte vi veien til Strat. Det var en lang
tur. Vi brukte 3-4 timer
Vi ble godt mottatt av Kari og Torgrim, samt
sønnen Isak. Kari sa at jeg kunne bo der mot at
jeg hjalp Isak med gårdsarbeid. Jeg takket Anund
for følge og ønsket han god tur tilbake til sivilasjonen.
Jeg ble der i 4-5 måneder og utførte vanlig gårdsarbeid. Isak var veldig grei å arbeide
sammen med. Det var lange dager, men et forfriskende bad i Svartvannet hjalp meg godt og
tiden gikk fort.
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Det var ikke så mange besøk på Strat, men
hver gang det kom noen måtte jeg gjemme
meg bort. Måtte ikke vise at de skjulte noen.
Eneste unntak var når barnebarna Kåre og Kari
kom på besøk. Da fikk jeg siste nytt fra bygda.
Det var bare Tande, Anund og Kristoffer som
visste hvor jeg var. Likevel fikk jeg mange brev.
Anund hadde organisert med postforsendelse.
Hver gang han eller Kristoffer kom, så hadde
de med seg morseapparatet slik at vi kunne
vedlikeholde telegrafiferdighetene. Men de
hadde også post til meg. Lensmann Moland
hadde vært hjemme og spurt etter meg flere
ganger, men mor svarte at hun visste ikke hvor
jeg var.
Jeg hadde det godt på Strat og det var en fin
sommer. Men ut på høsten 1944 takket jeg for
meg og for at jeg hadde fått lov å være der, og
de takket meg for arbeidet på gården. Jeg reiste
sent på kvelden og fulgte en sti på østsiden av
Stølevann. Det var bek mørkt og jeg hadde aldri
gått der før. Rett som det var måtte jeg tenne fyrstikker for å finne tilbake til stien. Det gikk bra
tilslutt og det var godt å komme hjem.
Det var spennende å treffe kameratene. De
fortalte at ”Oslo gjengen” med Max Manus og
”Kjakan” Sønsteby hadde sprengt arkivene til
arbeidstjenesten og at vi kunne føle oss relativt
trygge mot nye innkallelser. Vi tok opp bemanningen av radiostasjonen og trening med telegrafi. Arne Terkelsen hadde forsterket gruppen.
Han var utdannet radiotelegrafist.
Av og til så vi tyske fly som fløy lavt over tre
toppene og tenkte nå er de på jakt etter oss.
Det var et godt samhold under krigen. Selv om
det var forbudt å feire 17.mai, og det var forbudt
å flagge og synge nasjonalsangen, var det likevel
noen som flagget, men på halv stang. Jeg husker
en 17.mai vi ble enige om å feire Dagen oppe på
Hestkjenknuten. Vi var vel en 50-60 stk som var
samlet. Mange av oss hadde røde nisseluer og
binders på jakkeoppslaget og vi sang Ja vi elsker
dette landet!
Broren min Anton hadde fått tak i en radio.
Den monterte han inn i veggpanelet på soverommet i annen etasje. Der satt vi og lyttet på
BBC norske utsendelser fra London med nyheter og særmeldinger. ”Dette er London.” . . .
– (Victory)
En dag ut på høsten kom tyske soldater igjen
på ”besøk”. De skulle ransake huset. Jeg hadde

Ly
Lyåshytta
yås
åshy
hytt
tta
a

et gevær liggende nede i kjelleren som jeg måtte
få vekk.Tyskerne holdt på i nabohuset, og jeg
rakk så vidt å komme opp i skauen og gjemme
det. De snudde på madrasser og banket i veggene, men heldigvis ikke der radioen var.
Ut på våren 1945 var det tydelig at tyskerne
var slått. De trakk seg tilbake på alle fronter.
6.mai ble vi hentet med lastebil og fraktet med
alt utstyr til et stort hus ned i Kammerfoss. Der
var Milorg D1705 hovedkvarter som vi tilhørte
samlet.
Vi installerte alt utstyr igjen og anropte sentralen og fikk kontakt med en gang. Jeg husker
vi fikk en melding om at det måtte bli satt ut
vakter ved Dalsfoss kraftstasjon.
8.mai 1945 ble den store fredsdagen Alle var
glade og lykkelige over at krigen var over og at
vi igjen var et fritt folk.
Det ble mye feiring i Kragerø de dagene Hjemmefronten marsjerte gjennom byens gater og
ble hilst velkommen fra skauen. Vi hadde en
slags uniformer, men det viktigste var armbindet
med det norske flagget.
Vi var også med i hjemmestyrkenes seiersparade i Oslo 9. juni 1945. Vi marsjerte Karl Johans
gate opp mot slottet og hilste Kongen.
Artikkelforfatter, Reidar Aabøe er født i Kil i
Sannidal 24/6-1924. Han er sønn av Håkon
og Kirsten Aabøe. Etter krigen ble Reidar
ansatt i Forsvarets Overkommando hvor han
jobbet i etterretningstjenesten fram til han
gikk av med pensjon 30/4-1991. Reidar er bosatt i Oslo, og har overtatt familiens hus i Kil.
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ÅRSBERETNING

for Sannidal Historielag 2008

Foredragsholder på høstmøtet Sverre Okkenhaug, Carl Fredrik Monsen og lederen i historielaget Alf Martin Dalen. FOTO: SIGMUND HELDAL.
HISTORIELAGET

Styret har i 2008 bestått av leder Alf Martin Dalen, nestleder Marit Halvorsen, kasserer Torveig
Skarvang, sekretær Kjell Ove Heistad, styremedlem Torgunn Sunde, leder i Bygdetunkomiteen
Petter W. Baann, samt en representant for ”Arven”.
I 2008 er det avholdt 9 styremøter der 68
saker ble behandlet.
Det er nå 430 medlemmer i Sannidal Historielag.
Til årsmøtet 27. mars var det møtt fram 130
personer. Alle årsmøtesakene gikk greit unna.
Etter en god matpause var det Ellen Ørnes, kjent
fra TV programmene ”Antikviteter og snurrepiperier”, som ga oss en underholdende time.
Publikum hadde med mange gjenstander og
hun fortalte om verdisetting, kvalitet og aldersbestemmelse.
Høstmøtet 3. oktober hadde bilens ankomst til
Kragerø-distriktet som tema, og vi hadde besøk
av Sverre Okkenhaug, leder i Kragerø og Skåtøy
Historielag. Han holdt et interessant foredrag og
viste bilder fra nærmere 100 år tilbake i tid.
I forbindelse med ferdigstillelsen av den nye
innfartsveien fremmet Historielaget forslag til
nye veinavn, noe som ble tatt til følge i kommunen. Gamle veien fra rundkjøringen ved tøm-

merlageret til Vafos Brug og fram til krysset ved
Sannidal kirke heter nå Sannidalsveien. Den nye
innfartsveien til Kragerø fra rundkjøringa ved
Refsalen heter nå Kragerøveien.
Kragerø by fyller 350 år i 2016. Kommunestyret har nedsatt en hovedkomité i den forbindelse, og Sannidal Historielag vil der bli representert.
Arbeid med bildearkiv over gjenstander vil bli
prioritert utover våren.
Alf Martin Dalen og Marit Halvorsen har deltatt på et møte med Historielagene i Gjerstad,
Vegårdshei, Drangedal og Åmli med tanke om
samarbeide på forskjellige områder.
Ellers finner en Sannidal Historielag på internett, under adressen:
www.sannidalhistorielag.no
MELDINGSBLADET ”ARVEN”

I redaksjonskomiteen satt disse i 2008: Ragnar
Grønåsen, Gunnar Aabøe, Ove Bertelsen, Anne
Sofie Aardalen og kasserer Liv Grønåsen. Det ble
utgitt tre nr.: 82, 83 og 84, med til sammen 44
sider. Dette var 28.årgang, og for første gang ble
”Arven” trykket delvis i farger.
”Arven” har nå rundt ett tusen abonnenter,
det er vi veldig glad for. Men et tilbakevendende
problem, er retur på grunn av feil adressering.
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Det oppfordres derfor til å huske på at selv et
gatenummer kan være nok til at bladet ikke
kommer fram. Meld i fra til komiteen, så er det
enkelt å rette opp! Og kom fortsatt med tips,
bilder og artikler!
BYGDETUNET

I Bygdetunkomiteen var disse med i 2008:
Leder Petter W. Baann, Knut A. Skarvang, Olav
Bråtane,Torstein Lofthaug, Ole Einar Nyland,
Kjellfrid Enggrav, Kari Nyland, Per Tangen, Isak
Waasjø, Håkon Breimyr.
Alminnelig vedlikehold ute og inne har vært
utført fortløpende.
Bygdetunet har vært mye brukt i 2008. Foruten det tradisjonelle 17. mai-arrangementet på
Bygdetunet som samlet 6-700 personer har det
vært følgende aktiviteter: Bygdetundag for Sannidal Ungdomsskole, 8 og 9 klasse; Bygdetundag
for alle kommunens 6. klassinger, arrangert av
Sannidal Ungdomsskoles klasse 8B; besøk av 40
personer fra Gjerstad pensjonistforening; Olsokgudstjeneste; Drangedal og Tørdal Sparebanks
10 års jubileum hvor ca. 750 personer hadde
funnet veien til Bygdetunet; møte med Telemark
Museum; møte, med omvisning for Hovedutvalg
for kultur og samfunn; omvisning i forbindelse
med kretsmøte til Misjonssambandet; speiderstevne 70 års jubileum med natursti, ca. 600
personer og et bryllup.
Disse gavene er gitt til Sannidal Bygdetun i
2008: fra Inger Johanne og Håkon Fuglestvedt: 2
vaskebrett, koffert med gamle klær; fra Johanne
Marie og Arne Solum v/datter Bjørg Solum
Andersen: tråsymaskin + en bolle; fra Frode
Myhre: snø treplog; fra Kjell Holt: bjørnesaks og
revesaks som har tilhørt hans far, Jørgen Holt; fra
Holtane pikeforening og Holtane Santalforening,
levert av Eli Hegland: protokoller og bilder; fra
J.F.Lier: en sink og en tre-balje.

TIL SLUTT en hjertelig takk til alle som i 2008
har støttet arbeidet til Sannidal Historielag, økonomisk og på andre måter. Uten denne støtten
ville det være umulig å drive alle våre virksomheter. Engasjementet trengs også i 2009!

Kjell Ove Heistad
Sekretær

Alf Martin Dalen
leder

Hjertelig takk
for alle gaver som er kommet
inn siden sist!
Denne gangen ligger det en giro
i bladet igjen, og vi håper den blir flittig
benyttet. Bare slik kan “Arven” fortsette
å komme ut.
P.A.E., Sannidal 200. H.N., Billingstad 150.
J.Aa., Froland 200. K.M.R., Skallestad 200.
O.S., Sannidal 200.T.H., do. 300. A.K., Neslandsvatn 150. E.J.J., Helle 100. N.I.F., Oslo
200. M.N.N.H., do. 220. R.B., Sundebru 200.
H.T., Kr.sand 200. V.K.T., Kragerø 200. C.H.,
Oslo 200. A.S., Sannidal 200.

Årsmøte i Sannidal Historielag
Torsdag 2.april 2009 kl. 18.30 på Sannidal Samfunnshus
Vanlige årsmøtesaker, god bevertning og utlodning.
Per Ole Halvorsen viser naturfilm etter kaffepausen.
Historielaget ønsker alle interesserte hjertelig velkommen.
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Returadresse:
Sannidal Historielag

Adr.: Gunnar Aabøe
Solstadbakken 16
3766 Sannidal

Aarbu

Dette bildet viser bruene og området ved Vadfoss stasjon under
anleggsperioden ved bygging av Kragerøbanen i 1920-årene. I forgrunnen ser vi at
fundamentet for jernbanen samt brukaret er murt opp .
Alle husene på bildet er nå borte.
Huset i forgrunnen er Årbu, nevnt som plass under Årø i 1723. Det ble revet i forbindelse med
jernbaneutbyggingen. På samme tomt ble Tellus Fabrikker oppført i 1946 for Thomas Rønning
(i dag Flisekompaniet).
Bak ser vi ”Nossens” hus. Dette ble revet ca. 1970.
Bak til h.”Stuppet” som ble revet 16 januar 2008 i forbindelse med ny innfartsvei til Kragerø.
Bildet er utlånt av Asborg Farsjø.
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