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ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag

Amerikabesøk
SIDE 2 og 3

▲

Foto, trolig tatt 1879 i USA, som viser Martin J. og Hanna Hummel. Martin J. var bestefar til
Karen Anne Hummel Crumbliss, som i juni i år besøkte Sannidal sammen med sin mann,
Al Crumbliss.

Amerikabesøk
D
et var jo slik at svært mange nordmenn
utvandret til Amerika på slutten av
1800-tallet, også fra Sannidal. Med jevne
mellomrom kommer etterkommere av noen av
disse utvandrerne tilbake for å se stedene der
forfedrene kom fra. Etter mye leiting og mange
e-poster, fikk Sannidal i sommer besøk av slektninger til Humlestad. Det var Karen Anne Hummel
Crumbliss med hennes mann Al Crumbliss og et
vennepar de besøkte i Østfold.
Karen Anne f. 1942 i Minneapolis, Minnesota,

Heldigvis har familien på Humlestad skrevet ned
navnene på personene på de fleste bildene. I dette
albumet fant vi bildet av Karen’s bestefar.

er datter av John Marlo Hummel f. 1908 i North
Dakota, som igjen er sønn av Jay Martin Hummel f.
1874 i Minnesota. Den sistnevnte er sønn av Jens

Etterkommere etter Jens Finbosen Humlestad.

Forfedre til Karen Hummel Crumbliss.
(Årstallene viser fødsel og død eller eventuelt andre hendelser, for eksempel giftemål.)
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Den gamle familebibelen fra
Humlestad er fra 1754.

Finbosen Humlestad, forkortet Humel/Hummel i
Amerika, f. 1835 på Humlestad i Sannidal. Han emigrerte i 1865 med kone Ragnhild Marie Jensdatter,
f. 1838 på Moe i Sannidal, og to barn, Anne, f. 1862
og Finbo, f. 1864. Jens Finbosen Humel er altså
oldefar til Karen Anne som kom på besøk. Jens og
Ragnhild Marie fikk to barn til i Amerika, Johanna/
Hannah og Jorgen Martin, som ble til Jay Martin og
altså Karen Annes bestefar. Opplysningene kommer fra Karen Anne og er også bekreftet via kirkebøker og folketellinger med god hjelp av Gunnar
Aabøe. Det er en indikasjon på at Jens og Ragnhild
Marie er søskenbarn hvis en ser på navnene på
utdraget av slektsforholdene, de to fedrene heter
Elevsen og er vel trolig brødre, men ikke bekreftet
av kirkebøker pr. i dag.

På permene i bibelen har familien på Humlestad
skrevet inn personopplysninger, og her finner vi blant
annet opplysninger om Jens Finbosen Humlestad.

Det er bildet av de to siste barna Hannah og Jay
Martin som har fått plass på førstesiden i dette
bladet. Dette bildet ble funnet i det gamle albumet
som fortsatt er på Humlestad. Hvordan bildet havnet der blir spekulasjon, men det er en mulighet
for at Jens tok det med hjem for å vise fram barna
sine da han i 1881 er oppført i Sannidal kirkebok
ved en barnedåp til en jente, Aaste Karoline, med
far Finbo Jonsen. Finbo var sønn av Jens sin bror,
John Finbosen Humlestad, og dåpsbarnet Aaste
Karoline var halvsøster til Halvor Tangen som sikkert mange eldre her i Sannidal vil huske. Han er
da oppført som Jens Finbosen Humel fra Amerika.
Han døde i Minnesota i 1888, 50 år gammel. Sønnen Jay Martin var da 14. Han døde da hans sønn
John, Karen Annes far, var 8 år. Han døde 58 år
gammel, da Karen Anne var 25. Veien tilbake til
Sannidal ble derfor lang og vanskelig, navnet var
endret til Hummel, og stedet var ukjent. Men med
dagens søkemetoder og mange e-poster fram og
tilbake, så fant de til slutt fram til Sannidal.
To av historielagets representanter tok imot
dem på Bygdetunet, og de fikk en omvisning i
de fleste husene. Vi fortalte så godt vi kunne om
gamle gjenstander og bruk av disse. Gjestene syntes det var veldig artig å få et innblikk i dette. De
fikk kikket på gården der Karen Anne stammet fra
og fikk kaffe og kaker hjemme hos Ernst Kalseth.
Dagen etter kom de tilbake og fikk en tur i Sannidal kirke og fikk se kirkebøkene med god veiledning av Gunnar Aabøe, som har vært til uvurderlig
hjelp for dem her i distriktet.
AS
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SANNIDAL HORNMUSIKK

– historiske glimt
AV NILS HALVOR NILSEN

Fortsettelse fra forrige nummer
Gjerde skriver :
19.mai spilte musikken på Gimle ved en innsamling
til Åndssvakes aksjonen i Telemark.
De gjorde sine saker riktig godt og både dirigent og
musikere fikk velfortjent takk for sine prestasjoner.
På den tiden hadde ikke musikkorpset sommerferie,
men gjennomførte følgende arrangementer:
Søndag 30.juni spilte Sannidal Hornmusikk i parken
i Drangedal.
Det var mange fremmøtte og en tok opp kollekt som
gikk med til reiseutgiftene.
Falck var ikke med så det var Aslak Lofthaug som
telte opp når vi skulle begynne å spille.
14. juli hadde musikken basar i Kjølebrønd. Det var
en meget vellykket kveld som gav kr 530,- i netto utbytte for Hornmusikken.
23.juli hadde Sannidal Hornmusikk basar på Farsjø.
Kvelden gav et godt utbytte – ca kr 400,-Det ble spilt
en rekke nummer, men været var utrykt regnbyger og
tordenskrall.
27.juli spilte Hornmusikken ved en tilstelning for
Sannidal sanitetsforening på Holtane til inntekt til
åndssvakesaken
28.juli var Sannidal Hornmusikk med ved Olsoks-
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gudstjenesten i Sannidal kirke
30.juli avsluttet Sannidal Hornmusikk basaren ved
tilstelning i Kil
Utbyttet var godt – ca kr 500,Lørdag 3. august spilte Hornmusikken ved tilstelning i Skåtøy sanitetsforening på Skarbo
10.august spilte en kvartett fra korpset i Kjølebrønd
24.oktober – FN. Dagen var korpset med i en tilstelning på Gimle hvor formannen i folkeopplysningsrådet ledet. Det var foredrag av sogneprest Tande, film og
mye musikk av Hornmusikken.
27.oktober var det sangunderholdning i Sannidal
kirke hvor Sannidal Hornmusikk var med. Det var
også noen solonummer.
Søndag før jul spilte S.H. ved musikkandakten i Sannidal kirke og 1. Juledag spilte en under gudstjenesten
i Sannidal kirke.
I 1957 spilte Sannidal Hornmusikk ved 22 anledninger.
1958
Søndag 16.mars 1958 spilte S.H. ved musikkandakten
i Sannidal kirke. Kirken var fullsatt og organist Kasin
fra Eidanger spilte orgel. Kåre Tveit sang og talte .
pastor Meyer avsluttet.
Sannidal Hornmusikk hadde årsfest torsdag 20. mars
på Kil skole Årsmelding og regnskap ble referert og
godkjent.
Styret ble gjenvalgt. Det består av disse:
Halvor Gjerde formann, Aslak Lofthaug nestformann,
Sigurd Nilsen kasserer, Leif Larsen og Einar Johnsen

styremedlemmer.
Det var bevertning og utlodning og framvisning av
film. Dessuten var det musikk av en trio fra Hornmusikken. Lars Falck fikk takk og blomster.

VESTMAR SKRIVER FØLGENDE:
Korpset som nå teller 20 medlemmer tok i fjor i bruk
sine nye uniformer. Arbeidet har fortsatt i de samme
gode former som tidligere og man har inntrykk av at
folk er svært godt fornøyd med det.
Det fremgikk av den fremlagte årsberetningen at korpset har hatt et meget godt arbeidsår. Imidlertid har man
på grunn av militærtjeneste og skolegang mistet en del
av medlemmene og man vil nå forsøke å skaffe noen
nye uniformer for å holde korpset i samme standard
med like mange instrumenter som tidligere. Korpset har
deltatt ved mange forskjellige anledninger og således
spilt offentlig ikke mindre enn 14 ganger i løpet av året.
Kasserer Sigurd Nilsen bad seg fritatt ettersom han
hadde sittet i styret i 7 år.Tor Kristian Fjellheim ble valgt
i stedet.
Styret består nå av følgende: Halvor Gjerde formann,
Aslak Lofthaug nestformann,Tor Kristian Fjellheim kasserer, Leif Larsen og Einar Johnsen styremedlemmer.
1960.
Årsfest i Sannidal Hornmusikk ble holdt på Kil skole
tirsdag 1. mars.
Korpset har spilt 17 ganger ved forskjellige anledninger og tilstelninger. Kassereren leste regnskapet som
viste godt resultat. Kassabeholdningen var pr. 1/1 var
kr 157,24.
Styret ble gjenvalgt.
Sekretær Cato Carlsten skriver:
Toppen av nøysomhet. På årsmøtet ble Sannidal Hornmusikk overrakt en gave fra Jens Fjellheim. Gaven var
et pengeskrin. Ingenting spesielt ved det kan en vel si,
men tenk han hadde laget det med sine egne hender.
Riktig flott var det, og han hadde til og med malt det
i en ordentlig pengeskrinfarge, grønt, akkurat som
Jørgen S. Lien bruker på sine pengeskap.
Det har vist seg å holde godt på pengene.Vi har aldri
vært blakke siden
Fra 1961 gikk hornmusikken inn i en ny periode med
ny formann.
1961
Årsmøte i Sannidal Hornmusikk ble avholdt på Kil
skole 3, februar.
Nå var korpset blitt 9 år og i hele denne perioden
hadde Halvor Gjerde sitte som formann og nærmest
vært en alt mulig mann- sekretær, organisator og
representant i kommunestyret.Vi har mye å takke han
for.
Som ny formann ble valgt Einar Johnsen, Aslak
Lofthaug nestformann, styremedlemmer Lars Thomas
Bråten, Knut Asbjørn Skarvang, Oddvar Halvorsen og
Otto Holte.
Varamenn: Arne Larsen og Helge Lyngstad.

Revisor Konrad Bråten
Til å tiltred styret ble følgende valgt fra Musikkens
venner:
Jens Fjellheim og Gunhild Nyland.
Musikkens venner hadde samlet inn kr 1.000,Etter årsmøtet var det bevertning. Musikkens venner
stod for bevertningen som var utmerket. Dirigenten
ble overrakt blomster og den avgåtte formanne Halvor Gjerde ble overrakt blomster og takket for arbeidet
som formann fra starten i 1952 og frem til 1961.
Det ble fremmet forslag om at musikkens venner
måtte bli representert i styret.
Til å tiltre i styret i Sannidal Hornmusikk ble disse
valgt fra musikkens venner:
Jens Fjellheim og Gunnhild Nyland.
Det var flere talere bl.a. Bjørn Tobiassen, Asbjørg Larsen og Gunvor Bråten.
Årsmøtet ble avsluttet ved at musikken spilte fedrelandssangen.
1962 Jubileumsfest.
Jubileumsfesten ble holdt på Kil skole fredag den 30.
mars. Det var 60 deltagere på festen.
Formannen ønsket velkommen, mens Musikkens venner hadde stelt til en mengde smørbrød og god kaffe.
Hornmusikken spilte noen nummer.Ved bordet var
det mange taler. Halvor Gjerde kom inn på de forskjellige episodene han hadde kommet bort i .
Formann Einar Johnsen takket Halvor Gjerde for det
store arbeidet han hadde lagt for korpset.Videre ble
Musikkens venner takket. Sannidal tidligere ordfører
Per Holte ble takket for den store velvilje han hadde
fult musikken med. Dirigent Lars Falk ble takket og
det ble ropt 3x3 hurra for han. Han sa i sin tale at
korpsets tidligere dirigent Siggen burde minnes og
foreslo å reise en minnestøtte over denne store personlighet som en honnør for det arbeidet han hadde lagt
ned for distriktets musikkliv.
Per Holte holdt en humoristisk tale . Hans Mjelland sa
blant annet at han kunne ønske at det ble et tettere
samarbeid mellomskolemusikken og voksenmusikken.
Knut Rinde og Einar Johnsen fremførte en sketsj som
gjorde lykke. Deretter var det et musikkinnslag av et
blandet orkester som bestod av:
Einar Johnsen trekkspill, Lars Thomas Bråten saksofon, Nils Halvor Nilsen trompet og Oddvar Halvorsen
gitar.Videre en trompet - duett av Lars Falk og Otto
Holte, allsang, stum skjetsj av Einar Johnsen, sang av
Erling Rimstad, musikkinnslag ved Einar Johnsen og
Oddvar Halvorsen og visesang av Einar Johnsen.
Musikkorpset hadde mottatt en gave , to nydelige
koldgafler fra Odd Jakobsen. Han ønsket at gaven ble
loddet ut for på den måten å få penger til drift av
korpset.
Til slutt spilte Hornmusikken «Gud Signe vårt dyre
fedreland.» Det hadde vært en meget hyggelig jubileumsfest.
Fortsettelse neste nummer
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Sannidal Historielag
HØSTMØTE
på Sannidal Samfunnshus ONSDAG 19. oktober kl.18.30.
Foredrag om «Istrafikken» ved Johnny Thorsen
Sannidal Musikkorps i samarbeid med Kjølebrønd Blåsegruppe vil
spille noen sanger.
Servering av smørbrød, kake og kaffe. Utlodning.

Alle er hjertelig velkommen!
Sannidal Historielag
– supplerende finansiering

I

alle år har Historielaget og «Arven» blitt
finansiert av generøse støttespillere,
som har rykket ut så snart det har vært
antydning til manko i kassen. Det store frivillige
arbeid har også medført at kostnadene har
kunnet holdes lave, og takk for det.
Spørsmålet mitt er nå om det er noen som på
linje med meg er lottospillere. Den stedlige
kiosk her på Smestad har en koselig leder som
spurte om jeg ikke burde bli registrert som
«Grasrotstøtte».
Konklusjonen er at jeg nå er registrert hos
Norsk Tipping som støttespiller til beste for
Sannidal Historielag – Org.nr. 975709736.
Mitt spørsmål blir derfor om denne ide kan få
flere spillere til å følge mitt eksempel.
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Om man ikke blir formuende av å være
lottospiller, er man i hvert fall bidragsyter til
Historielagets drift.
Johan Tande
PS
Styret i Historielaget anbefaler folk som spiller
lotto, å føre opp Sannidal Historielag som sin
grasrotmottaker. Hele 5% av det man spiller
for, går direkte til grasrotmottaker. Pr. 15.8.11
har seks spillere registrert Sannidal Historielag
som mottaker, og laget har mottatt kr. 717,-.
Red.kom.

Gaver til «Arven»

og litt historikk omkring dette
Som vi skrev i forrige nummer av bladet, kom det i 2010 inn betydelig færre gaver enn i årene før.
Vi håper at alle som mottar bladet, ser seg i stand til å gi en pengegave, stor eller liten.
«Arven» har nå kommet ut i 30 år, nesten uten unntak med tre utgaver pr. år. Den første tida ble bladet lagt i
alle postkasser i gamle Sannidal kommune, og utgiftene til utgivelsene ble dekket av annonser fra bedrifter og
forretninger i distriktet.
Etter noen år ble redaksjonen klar over at ikke alle i distriktet var like interessert i bladet, og man gikk over til
å be folk skrive seg på en abonnementsliste, og bladet ble sendt bare til de som var ekte interessert i å få det.
Trykke- og portoutgiftene ble dekket opp med frivillige gaver fra abonnentene, og på den måten gikk «Arven»
med overskudd.
Siden utgivelsen av bladet i mange år har fulgt en abonnementsliste, har det ikke vært automatikk i at nye medlemmer av Sannidal Historielag fikk bladet «på kjøpet». Det har styret i
laget nå gjort noe med, slik at alle som er og blir medlemmer i Historielaget, også havner på
abonnementslista og dermed får bladet tilsendt. Man må da imidlertid huske på at medlems–
kontingenten i Sannidal Historielag ikke dekker abonnementet på «Arven», og derfor håper vi
at medlemmene sender en gave til bladet i tillegg til å betale medlemskontingenten.
Bare på den måten vil vi kunne fortsette å gi ut bladet.
Styret i Historielaget har også vært av den mening at bare medlemmer i laget skal få bladet tilsendt.
Redaksjonskomiteen i «Arven» synes imidlertid at det er for «drastisk». Vi mener at alle som vil ha bladet, skal
få det, uavhengig av om de er medlemmer av Historielaget eller ikke. Vi tror også at det på den måten vil
komme inn flest gaver til bladet.
Red.kom.
Gaver som er kommet inn siden sist:
O.V., Gjerstad 200. J.B., Fevik 200. G.D., Sarpsborg 300. A.T.L.,
Sannidal 200. O.L., Kragerø 200. K.S., do. 200. I.H.S., do. 200.
K.H.L., Helle 200. J.F., Sannidal 200. J.E., do. 200. N.E.S., Kragerø
200. C.H., Oslo 200. R.A.H., Sannidal 200. Kr.ø & Skåtøy Hist.
lag 200. K.H.K., Sannidal 200. A.T., Skien 200. K.S., Sannidal 200.
T.R.S., Skåtøy 100. A.J.M., Sannidal 200. E.S.,Tistedal 200. I.L.O.,
Kragerø 100. S.G., do. 200.T.K., Sannidal 200. A.B.S., Lørenskog
200. M.H., Sannidal 200.T.E., Sarpsborg 200. O.G., Kvelde 200.
Ø.D., Langesund 200. P.N., Drangedal 200. I.K.H., Neslandsvatn
100. H.R.D., Sundebru 150. R.H.H., Stathelle 100. K.H.T., Sannidal 200. H.M.L.Ø., Sundebru 100. K.S., Oslo 400. E.T.S., Kr.sand
200. E.S., Porsgrunn 150. R.J., Sannidal 200. G.T.H., Helle 100.
K.K., Kragerø 200. R.L., Drammen 100. C.F.M., Kragerø 200. A.
og K.S., Kragerø 200. K.J.S., Sannidal 500.T.L., Kragerø 250.T.R.,
Sannidal 300. K.P., Helle 200. I.H., do. 200. ? 200. N.J., Risør 150.
E.Ø., Neslandsvatn 200. K.K.L., Sannidal 100. I.L., Kragerø 200.
P.S., Oslo 200.T.O., Sannidal 200. ? 150. ? 200. T.J., Vikersund
200. U.H., Kragerø 200. K.B., Sannidal 200. E.A., Kragerø 200.
J.P., do. 100. A.R.Ø., do. 300. A.B., Sannidal 200.T. og K.A., do.
200. A.J., Kr.sand 200. B.L., do. H.J.R., Sannidal 100. M.T., Stabbestad 200. S. og O.T., Sannidal 500. A.E., do. 200. A.C.E.S., Helle
200. K.L., do. 100. G.H., Hemsedal 200. E.D., Kragerø 100. H.M.,
? 150. K.H., Sannidal 300. M.L., Risør 200. M. og S.O.H., Stathelle 200. I.A., Kr.sand 200. A.J.A.,Tønsberg 100. I.J.F., Sannidal
200. J.H.Ø., do. 250. I.E., Kragerø 200. E.I.H., Eydehavn 200.
I.R.M.B., Sundebru 200. O.W., Kongsvik 250. S.L., Kragerø 150.
O.B.H., Helle 300. A.H.H., Kragerø 50. P.T., Sannidal 500. ? 100.
J.S.B., Kragerø 100. ? 50. K.M. og K.T., Kragerø 100. ? 100. A.F.,
Sannidal 300. A. og J.J.B., Helle 200. S.W.K., Ski 200. E.H., Porsgrunn 50. J.K.L., Sannidal 200. J.D.A., Kragerø 100. E.B.F., do. 200.
O.Ø.J., Jomfruland 200.T.S., Sannidal 200. R.G., Kragerø 100.
G.K.S., Birkeland 300. I.G.E., Skien 400. I.J.B., Risør 200. J.M.Aa.,
Evje 300. J.K.B., Sundebru 200. M.A.B., Dokka 200. K.A.K.,
Kragerø 100. Ø.J., Gressvik 100.T.I., Lier 150. A.G., Skien 200.
M.S., Kragerø 500. I.L. og H.S., Sundebru 200. R.D., do. 100. J.T.,
Oslo 200. ? 150. G.K.D., Sannidal 100. H.B.B., do. 100. K.J.O.,
Kragerø 100. K. og S.R., do. 200. R. og A.F., do. 100. K.R.S., do.
100. J.M., ? 100. B. og P.L., Helle 200. R.B., Sannidal 200. ? 100.
B.E., Skien 250. N.I.F., Oslo 150. K.M., Sannidal 200. I.K.B., Stabbestad 500. H.L., Arendal 200. V.S., Kr.sand 150. E.J.K., Oslo 250.

J.S., Kragerø 500. I.D., Oslo 150. B.S., Skien 200. B.E., Sannidal
200. K.L., Helle 200. O.N., Kragerø 200. ? 200. ? 200. ? 50. E.H.,
Helle 200. I.H., do. 100. A.T.B., Kragerø 200. ? 200. F.V., Gjerstad
100. M.Aa., Kragerø 200. R.Aa., Oslo 200. R.R., Kragerø 100. G.S.,
Sannidal 400. N.J.D., Kr.sand 200. G.L.F., Fjell 200. B.K.T., Bagn
150. O.A., Helle 250. B.N.F., Kragerø 150. R.A., Kr.sand 150. E.B.,
Kragerø 200. K.J.S., Sannidal 150.T.O., do. 100. K.E., do. 200.
T.K.S., do. 100. G.L., do. 300. N.N., do. 100. B.T., Stathelle 150.
T.S., Gjerstad 150. G. og S.? Bjørkelangen 300. ? 200. A.M., Skien
150.T.S., Sannidal 250. H.W., do. 200. M.T.E., Oslo 200. Ø.H.,
Stathelle 200. H.K., Nesbyen 200. A.B., Lillesand 200. M.B.M., do.
200. K.G.H., Stathelle 200. L.T., Kragerø 200. S.R.V.Aa., Mosjøen
100. K.M.K.W., Kragerø 200. P.P., do. 200. A.H.K., Oslo 150. E.H.,
Marnardal 100. ? 150. M.R., Sannidal 200. P. og B.?, Kragerø
100.T.K., do. 200. I.S., Balestrand 200. E.H.S., Sannidal 400. S.H.,
Hornnes 150. R.H., Mandal 200. P.H., Skien 200. S.E.L., Solbergelva 150.T.E.V., Sannidal 200. K.S., Risør 150. L.V., Gjerstad
150. R.B., Sand 200. A.N., Kragerø 100. P.H.B., Ås 250. ? 150.
D.H., Porsgrunn 150. K.E., Sannidal 100. L.M., do. 200. S.G., Ottestad 200. B.J., Helle 200. P.R.H., do. 150. S.C.S., do. 200. P.O.P.,
Kragerø 200. E.T., do. 100. S.S., Sannidal 200. G.Aa., Jomfruland
200. O.L., Neslandsvatn 200.T.L., Drangedal 100. Å.G.B.S., Sandefjord 250.T.D., Arendal 200. H.N., Sannidal 300. P.A.E., do. 200.
Drangedal Hist.lag 200. F.S., Kragerø 100. P.A.S.K., Sannidal 150.
E.S., do. 200. D.A., ? 150. N.O.S., Nesoddtangen 200.T.V., Stathelle 200. ? 100. N.J.T., Kr.sand 300. B.J.S., Oslo 100. Å.I.S.Aa.,
Sannidal 200. P.L., Helle 100. B.K.H., Skien 100. H.J.L., Oslo 75.
S.B., Sannidal 200. R.B., Kragerø 200. H.S., Gol 200. G.M.S., Oslo
250. S.B., Kragerø 200. H.S., Porsgrunn 200. K.E.P., Nodeland
100. G.E., Stathelle 150. E.B., Sannidal 400. H.B., do. 200. K.S.,
Oslo 200.T.S., Skien 200. ? 100. O.S., Sannidal 200. H.K.T., do.
200. S.M.G., Kragerø 200. A.B.T., Stathelle 200. A.T.L., Sannidal
200. J.E.W., do. 400. ? 100. A.L.S., Kragerø 100. K.S.,do. 200.
M.K., do. 150. H.E., Skien 100.T.D., Farsund 200. A. og E.Ø., Oslo
200. H.M.K., Heggedal 250. E.K.N., Sannidal 150. E.D.J., Arendal
200. L.S., Kråkerøy 100. G.A., Kr.sand 100. H.T., Sannidal 200.
O.N.J., do. 200. S.D., Kragerø 200. O.A.E., Eydehavn, 250. H.H.B.,
Sannidal 100. M.S., Kragerø 200. E.H.Ø., Skien 100. I.P., Kragerø
150. F.B., do. 300. I.R., Oslo 200. M.G., Sannidal 100. M.H., Oslo
200. A.O.W., Helle 200. K.M.E., Sannidal 300. E.T, Stathelle 300. ?
100. H.H., Helle 200.
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En slede fra 1792
I

Arven nr. 21 (3/1987) ”Glimt fra Sannidal
Bygdetun”, omtales noen sleder som står på
bygdetunet. En av disse sledene ble gitt til
Sannidal Bygdetun av Erling Wåsjø.
Bak på denne sleden er det malt:
OESK ATDK Anno 1792
Initialene består av 4 bokstaver. Den første er
fornavnet til vedkommende, så farens fornavn, 3 dje
bokstav angir kjønn, og den siste angir gårdsnavnet.
For å lete opp personene må vi anta at denne
sleden har opprinnelse i Sannidal.
Det er ikke så mange gårder med K som
forbokstav i Sannidal, og den første vi tenkte på, var
Kurdøla.
Siden årstallet 1792 finnes på sleden, er det
grunn til å anta at personene som eide den, levde
på dette tidspunktet, og det er da naturlig å sjekke
folketellingen for Sannidal i 1801 og se hvem som
bodde på Kurdøla den gang. Denne folketellingen
ligger på internett, på Digitalarkivets sider.
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På Kurdøla finnes i 1801 ekteparet:
Ole Ellingsen Kurdøl og Asborg Thomasdatter
Kurdøl. Dette stemmer helt med initialene på
sleden.
Ole (Olav) Ellingsen ble født i 1766 og døde
i 1827. Kona Asbiørg Thomasdatter ble født på
Barland i Sannidal 19. april 1770. Det kan se ut til at
ekteparet fikk 7 barn.
Etterkommere etter dette ekteparet bærer i dag
bl.a. disse etternavnene:
Eggum, Eikehaug, Snøås, Farsjø, Lia, Sundbø, Wastøl,
Øverbø, Øyvang, Lindheim, Humlestad, Bosvik,
Mc Gowan, Sanders, Rinde,Torsdal, Grønnerød,
Jarandsen, Holte, Sannes, Rønholt, Dobbedal,
Lofthaug, Aarø, Kristensen/Rinde,Tveitereid,
Refsalen, Holtane,Tyvand, Støen, Skarvang, Aakre,
Lønnerød, Flaaten, Hegland, Kurdøl.
I forbindelse med arbeidet med denne artikkelen
oppdaget vi at offerskrinet i Sannidal kirke bærer
initialene EOSK og årstallet 1767. Det er mye som
tyder på at disse initialene står for Elling Olsen
Kurdøl (far til eieren av sleden, Ole Ellingsen

Kurdøl), og at dette skrinet ble laget, og gitt som en gave, da
Sannidal kirke ble bygget.
Elling Olsen Kurdøl ble døpt i Sannidal kirke 17. mai 1717
og døde 26. desember 1786.
Det ser ut til at Elling var gift 3 ganger, og siste kone var
Inger Torbjørnsdatter Tungebakke, som gjenfinnes på Kurdøla
i folketellingen som vi nevnte tidligere, som ”husbondens
moder”.
Inger Torbjørnsdatter var født i 1739 og døde i 1822.
Om Elling sies det at han ved sin død var en velholden
mann. Han eide Kurdøla og Merkebekk
uten gjeld. Besetningen var 1 hest, 10 kuer og 12 sauer. I
bokhylla hadde han ”Den norske lov”, noe som var sjeldent i
den tid.
G.Aa

På www.digitalarkivet.no finner vi folketellingen for Sannidal i
1801, og her finner vi familien bosatt på Kurdøla (Curdølen).
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ALLE FOTO, ERNST KALSETH

I

Historisk
vandring i Kil

flott vårvær ankom ”Gamle Kragerø” Kil
den 29.mai med rundt 50 passasjerer ombord. Ferja gikk fra Kragerø langs leia som
var vanlig adkomstvei til Kil før i tida, før veiene
kom.
Kil var et livlig sentrum i Sannidal tidligere, det
var butikker, bakerier, kommunehus, tinghus, skole,
post og alle mulige håndverkere. Det var inn- og
ut-skipningshavn for bygdene innover.
Denne dagen ble det gjort et samarbeid mellom
Sannidal Historielag og Kragerø og Skåtøy Historielag, slik at ferja ble leid inn, og Kjell Ove Heistad

ledet en omvisning nede i Kil. Rundt 100 personer
fikk med seg litt av historien herfra.
Nå for tida er det boligområde og ikke minst ferieplass. Denne sommeren er det åpnet kombinert
kafe og atelier, «Wesselgården», i butikklokalene til
Kåre Kristiansen, den siste butikken som var i daglig drift. Dette er et kjærkomment tilbud og en fin
samlingsplass, noe som kanskje kan benyttes ved
en senere ”vandring”. For tilbakemeldingene etter
denne dagen er bare positive, dette måtte gjentas,
her er mye som kan fortelles.
AS
«Vandrerne» passerer
«Klokkertunet”»
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Via en av våre lesere har vi fått tilgang til noe memoarstoff fra distriktet Det er ført i pennen
på 1980-tallet av Ingeborg Andresen, født Thon 25.4.1903, død 25.5.2000.
Ingeborg bodde på Tjøme, og der hadde hun også familien sin. Hun eide imidlertid ei hytte på
ei øy i Tokke, mellom Kurdøla og Merkebekk. Der bodde hun fra våren og fram til snøen kom,
helt til hun var over 90 år gammel. Så lenge mannen levde, var også han på hytta.
Ingeborg fartet mye alene rundt i skogen på Kurdølsheia, noen ganger i flere dager. Hun
hadde da med seg kaffekjele og sovepose. Hun fisket, og på høsten plukket hun mye bær.
Ingeborg var født og vokste opp på Holtane, som yngst av 8 søsken. De var født mellom 1883
og 1903: Johanne Thon, Gustav Thon, Hilda Willoch (f. Thon), Anna Olsen (f. Thon), Maren Borgen (f. Thon), Olga Thon, Agnes Haugholt (f. Thon) og altså Ingeborg Andresen (f. Thon).
Ingeborgs foreldre var Liv Anundsdatter Thon, f. 1860 på Stranna (Stranden) i Sinugsdal i
Drangedal, og Johan Hansen Thon, f. 1860 på Modum i Buskerud. Johan reiste til Amerika i
1903 da Ingeborg var et halvt år gammel, og også 4 av hennes søsken reiste til Amerika rundt
århundreskiftet: Johanne, Gustav, Hilda og Anna. Johanne kom tilbake, men de andre ble der
borte.
Det var kun Agnes som bodde hele sitt liv i Sannidal. Hun ble gift med Nils Haugholt og bodde i Kolonien i Vadfoss. Deres barn var Mary Nordbråten, Leif Haugholt, Johanne Underberg,
Bodil Nilsen, Randi Haugholt, Olga Halvorsen og Hilda Behring.
Vi avslutter her utdragene av Ingeborgs memoarer.

Ingeborgs
memoarer

TUBERKULOSE.
Det var mye tuberkulose på den tida. Ikke så
rart forresten. Folk var ikke alltid så forsiktige. På
skolen vår for eksempel, der sto ei bøtte på gulvet
i gangen med ei øse oppi. Den drakk alle ungene
av. Alle ville jo helst drikke først, og så ble det til
slagsmål. Dette var jeg aldri med på, for jeg visste
at etter hvert frikvarter måtte mor ut med skurefilla å tørke opp, og fylle bøtta på nytt og det
var lang vei til brønnen. Ikke noe innlagt vann,
nei. Det hendte jo at noen av elevene også feilte
tuberkulose og da var det jo ikke så rart at dette
spredde seg.
NYTT I BYGDA.
Jeg kan ikke unngå å tenke på hvor mye nytt som

har kommet til i de åra jeg har levd. Når bilene
kom til bygda husker jeg jo. Ja da var det dystre
spådommer. Hvordan ville det bli å komme etter veien med hest nå? Hestene kom til å bli så
skremt at de fløy ut, løpsk, og sjåførene de hadde
brødskalker med og ga hestene fra bilen for at de
skulle bli fortrolige med disse nymotens greiene.
Men kanskje det er noen som er enig med Ivar
Simastuen og drømmen hans om atter å få se folen
ved grinna.
Hestene hadde nok også slitsomt. Det var noen
voldsomme snøvintre. Fem og seks hester foran
plogen i rad og rekke, og den som gikk nærmest
plogen hadde det kanskje verst.
Telefon, fly og fjernsyn og mye annet er kommet til, og folk får verken fred eller ro når de skal
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ha med alt. Men søndagen betød fred og ro i min
barndom. Da skulle det være stille fra arbeid. Men
det var nå enkelte unntagelser da. Hvis bonden
hadde tørt høy ut og det så ut til å bli regn, da kan
vel denne vitsen passe;
Hva er verst, gå på jordet å tenke på kjerka, eller
sitte i kjerka å tenke på høyet?
Men søndags ettermiddag da gikk folk ofte på
besøk til hverandre. De behøvde ikke være bedt,
men ble traktert med det som var for hånden. I
blant fikk vi ungene de voksne med på lek og
moro, og det var nå ekstra gildt.
Men det hendte jo mye nytt i det små også. Det
behøvde ikke akkurat dreie seg om biler, fly og
lignende. Jeg husker en mann hadde vært etter
veien. Nei i dag har jeg sett noe som jeg aldri har
sett før, sa han. Hva var så det? Jo han hadde sett et
kvinnfolk i bukser. Men det var nå en som mente
at dette var vel ikke noe særsyn. Alle kvinnfolk har
jo underbukser nå, det var jo bare i riktig gamle
dager det at jentene ikke fikk bukser før til konfirmasjonen. Ja men dette kvinnfolket hadde bukser
istedenfor skjørt sa mannen.
JULEFEIRING.
Julefeiringa har jeg kanskje vært inne på før, men
fikk nok ikke med hvor høytidelig det var i hjemmet vårt, etter våre begreper i alle fall. Jeg tror det
begynte med ny halm i sengene. Det var nå bare
halmmadrasser den gang, men du verden så deilig
å ligge på. Sikkert bedre enn nymotens vannsenger. Halmen hentet vi for det meste hos samme
bonden hvert år. Men å stappe halm i sekkene, det
overlot aldri mor til oss. Hun betalte jo for sekken
og da var det jo viktig å få med seg mest mulig.
Denne bonden var svært nøye. Det fortelles at
han solgte høy en gang. Hadde gjort et helt lass
ferdig, men det var visst blitt litt for god vekt, og
han tar til å røske ut et par håndfull av lasset. Men
da utbryter kjøperen. ”Nei med det e da vel itte
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kardemomme lell”.
Vi hadde da kaker til jul vi også. Det var kveitekake, julekake og lefsekling, men dette var det
alminnelige hos de fleste. Og i julegave fra butikken hvor vi handlet fikk vi fire appelsiner. Det var
ikke appelsiner hele året rundt som nå. Bare ved
juletider.
Og så skulle vi jo være rene og pene til jul da.
Det hendte vi ble badet i enerlåg (briskeavkok).
Det var jo bare til jul dette hendte, men det var
deilig og det luktet så godt brisk av oss. Det
samme ble jo brukt til å gjøre rene trekjørler, fater,
tønner som flesket skulle oppbevares i og lignende. De ble ekstra rene og god lukt i alt som ble
behandlet på denne måten. Melkefat av tre skulle
alltid behandles på denne måten. Og etterpå fikk
kuene denne lågen, som vi kalte det, å drikke. De
var meget begjærlige etter dette.
Når så mor hengte opp juleneket i det store
morelltreet, da var det jul på alvor. Juletre hadde vi
alltid, også var det risengrynsgrøt da. Etter gammel
skikk skulle restene, hvis det var noe igjen, ikke
fjernes fra bordet. Det skulle være til nisser og
tusser, men dette var jo lengre tid tilbake. Så tittet
de under sengene juledags morgen. Hvis de var så
heldige om bare et korn der, da ble et godt år.
Så synes jeg at jeg ser mor stå på trokka å betrakte stjernehimmelen. Det var vintergata som
de kaller det hun studerte. Skulle se om det ble en
mørk vinter. Hun fant så ut om snøen kom før eller
etter jul og forskjellig. Det var et sted i vintergata
det kalles for kyndelsmesskløfta, og da så hun om
snøen kom på våren etter kyndelsmess. Om det
alltid passet, det kan vel betviles.
Ja hun hadde mange gjøremål. På skolen var
det svært populært å slå ball, men en hadde jo
ingen råd til å kjøpe. Da kom gjerne en av guttene
smygende inn på kjøkkenet. ”Vil du lage en ball
til oss Liv?” Jo da hun var aldri vanskelig å be, fant
fram noen utslitte støvler og sko.Tok overlæret og

sydde baller som hun fylte med filler. Disse gjorde
tjeneste like godt som de man kjøpte og ble kalt
for viskelærsballer.
I ARBEID.
Høsten var en gild tid. Da gikk vi etter tyttebær. Vi
var ikke store da vi fikk være med på det. Men det
viste seg jo at vi tjente bedre på det enn om vi arbeidet for bøndene. Den første lønningen vi hadde var
7 kr pr måned, men da var jeg riktignok elleve år. I
potetopptakingen fikk vi 50 øre dagen.Til og med
etter konfirmasjonen hadde jeg ikke mer enn 20 kr
pr måned, selv av det måtte vi betale skatt, hvis vi
ikke greide å lure oss unna, og ble skattesnytere.
Fattigfolk som hadde av fattigkassa som det den
gang het, hadde heller ikke stemmerett. Jeg husker ikke når dette opphørte. Ja vi fant altså ut at
vi tjente bedre i skauen. Også det frie livet ute i
naturen da. Vi slapp å gå etter klokka. På gårdene
hadde de gjerne middag kl 12, så hvilte de til kl 2.
Da hendte det vi gikk i løa og la oss til å hvile. Det
var gøy med mengder av svaler som krysset over
hodene våre. Det var alltid så fullt opp av svaler i
de gamle låvebygningene. Da husker jeg på en gård,
den eldste sønnen synes vel det var litt lenge å ta
seg fri, særlig når det var tørt høy som skulle i hus.
Da kom han anstigende ”Nå syns jeg, jeg hørte tora?
(torden altså). Da vi kom ut i gården var det ikke en
sky på himmelen. Ja det var vel hans måte å gjøre
det på.
Men så var jeg inne på tyttebærplukking. Da likte
mor seg og vi ikke mindre. Utstyrt med kaffekjele og
nistemat dro vi av gårde. Så var det å tenne bål da,
kaffebål og henge kjelen på en passe kjepp. Den ble
kalt for kaffekjerringa, eller vi satte kjelen på noen
steiner og fyrte under. Det kan ikke beskrives hvor
tilfredse vi følte oss da. Men det var jo ikke hver
høst det var like lett å finne tyttebær heller. Da sa
mor, ja finner vi de ikke andre steder så er de nok
på Gærntorheia. Dette navnet hadde stedet fått fordi
det var en sinnsyk mann med navnet Tor som hadde
hengt seg der. Det var vakkert, høyt og fritt og vi
ungene synes det var ekstra spennende for derfra
kunne vi se sjøen.Til og med Jomfrulandstårnet.
Den yngste bærplukkeren på Gærntorheia må vel ha
vært Mary haugholt, nå Nordbråten., forresten den
som denne boka er tiltenkt. Bærplukker var hun riktignok ikke for far hennes bar henne på ryggen i en
ryggsekk.Tror ikke hun var et år engang. Hun ble i
hvertfall anbrakt i en hengekøye mellom to furutrær,
og der sovnet hun sødelig inn i suset fra skogen.
BYTUR.
Men vi var ikke dermed ferdig. Bæra skulle selges
og da måtte vi ned til Kragerø med dem, og trans-

porten kunne også være vanskelig nok. Men som
før sagt så hadde bøndene melketransport til byen,
så var det om disse kunne ta med bære for oss.
Da fikk vi lov å bli med til byen. Som vi gledet oss.
Det hendt vi fikk lov å sitte på lasset også, oppe på
dunkene klamret vi oss fast. Det kunne være ganske
kalt så tidlig på morran, men vi fant ut hvilke dunker som inneholdt morramelka, og disse var lunka
utenpå. Så der varma vi fingrane våre.
Vel kommet til Kragerø, da begynte moroa. Jeg
tror mor gikk inn for at denne dagen skulle vi ha
det riktig festelig. Først var det kafé med kaffe og
wienerbrød, og på meieriet der kjøpte vi noe som
de kalte for efterskum. De skylte tutene som fløten
kom gjennom med melk. Og denne melka var jo
nesten bare fløte. Jeg tror det var 10 øre glasset.
Gustav Larsen, bakeren på torget var så snill mot
oss. Der fikk vi alltid wienerbrød når vi stakk innom.
Så kjøpte mor gjerne noen røykepølser med oss
hjem. Det kalte vi for ti øres pølser, fordi de kostet
10 øre stykke. Samme røykepølser som man får i
dag, men prisen er jo en annen. Ja det var jo Agnes
og jeg som var med på dette eventyret.
Men det hendte jo at mor kunne tenne også. Det
var nok tilfelle en gang fetteren vår skulle til byen.
Ja så var det mor som ba ham gjøre et ærend, kjøpe
en katekismus. Ungene brukte Luthers lille katekismus på skolen den gang. Jo da han kom igjen med
boka, da var ikke mor hjemme. Men han hadde også
noen annet med seg. En flaske med laddevin. Det
var visstnok det billigste du kunne få av portvin. Her
skal dere få smake på noe som dere kan tru er godt,
sa han. Ja vi smakte og syndes dette var ualminnelig
søtt og godt. Vil du ha mer, jo jeg ville ha mer men
Agnes ble kvalm. Da mor kom hjem var Agnes kvalm
og jeg litt på en kant. Men da ble mor harm. Det var
katekismus du skulle kjøpe og ikke fylle ungene
fulle med laddevin.
KJELKETUREN.
Ja jeg og Agnes fulgtes opp igjennom åra. Vi var vel
nesten voksne da dette hendte som vi ofte moret
oss over å erte Agnes med. Vi to var ute og akte på
kjelke. Utfor Vonnedalen var jo en fin bakke, der
skulle vi sette utfor. Vi var vel litt sjenert den gang
også. I hvert fall så vi to gutter som vel kunne være
på vår alder. Nå skulle vi skynde oss så vi slapp å
treffe dem. Jeg kom meg på kjelken, trodde Agnes
også hadde plassert seg og sparket fra. Men hun
hadde ikke rukket og få satt seg ordentlig til rette
på kjelken. Jeg forsvant nedover bakken og Agnes
ble sittende igjen på baken midt i veien. Da var også
guttene rukket frem. Skremte vi deg nå. Og nei det
skal nå ikke så mye til sa Agnes. Ja dette fikk hun
nok høre mange ganger.
■
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Sannidal Historielag

Årsmøtereferat

SANNIDAL HISTORIELAG 2011

L

Møteleder: Kjell Ove Heistad • Referent: Ernst Kalseth
Dato: 14.04.2011 kl 18:30-21:30 • Sted: Sannidal Samfunnhus

eder av Sannidal historielag foretok den offisielle åpningen av årsmøtet med ca. 150
fremmøtte. Etter åpningen sang “Solumkoret” under ledelse av Eva Solum 3 sanger.
Årsmøtet mintes Kristoffer Holt med 1 minutts
stillhet.
Møteinnkallingen og dagsordenen ble godkjent
av årsmøtet. Kjell Ove Heistad foreslo deretter seg
selv som møteleder og Ernst Kalseth som referent.
Forslagene ble akklamert.
Håkon Breimyr og Torgunn Sunde ble foreslått
til å underskrive protokollen. Forslaget ble også akklamert.
Ernst Kalseth leste deretter historielagets årsberetning for 2010. Årsmøtet hadde ingen innvendinger til årsberetningen. Ernst Kalseth presenterte så
historielagets hjemmeside på internett, hvor det
ved årsskiftet var lagt ut hele 1400 bilder og samtlige utgaver av Arven i digitalt format. Ernst oppfordret alle til å bidra til å gjøre denne siden enda
bedre ved å stille bilder og artikler til rådighet.
Neste punkt på agendaen var presentasjon av
regnskap for Sannidal historielag som ble foretatt
av Kjell Ove Heistad. Status pr 31.12.2010 viser

Fra venstre: Kveldens foredragsholder, Olav Tveitereid,
og leder i historielaget, Kjell Ove Heistad.
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totale inntekter på kr 53 701,00 og totale utgifter
på kr 44 866,99 noe som gir et overskudd på kr 8
834,01. Regnskapet for Sannidal bygdetun viser en
status pr 31.12.2010 med totale inntekter på kr 20
000,00 og totale utgifter på kr 38 098,25 noe som
gir et underskudd på kr 18 098,25. Regnskapet
for ”Arven” viser totale inntekter på kr 45 985,03
og totale utgifter på kr 67 600,00 noe som gir et
underskudd på kr 21 614,97. Regnskapene ble
enstemmig godkjent av årsmøtet.
Etter valget fremmet styret 2 forslag til årsmøtet.
1. Kontingenten økes fra kr. 50,- til kr. 100,- Begrunnelse: Kontingenten har stått stille i mange år, og
for å sikre lagets drift finner styret det riktig å
foreslå en beskjeden økning kontingenten. Den
vil da ligge i samme størrelsesorden som historielagene rundt oss.
2. Meldingsbladet “Arven” sendes kun ut til medlemmer av Historielaget. Begrunnelse: Det sendes i dag ut nærmere tusen eksemplarer, hvorav
over halvparten er til ikke medlemmer. Dette
er en stor kostnad, og med sviktende inntekter
i form av gaver til bladet ser vi oss nødt til å
begrense utsendelsen.
Etter en kort debatt og påfølgende avstemninger
ble forslag 1 enstemmig støttet av årsmøtet. Forslag 2 ble nedstemt.
Valget ble ledet av Bjarne Lien. Som ”vanlig” er
det ikke vanskelig å få personer til å stille opp for
Sannidal historielag. Leder av historielaget Kjell
Ove Heistad tok gjenvalg og ble valgt med akklamasjon. Det samme gjaldt Torgunn Sunde som
tok gjenvalg som nestleder og Ernst Kalseth som
tok gjenvalg som sekretær. Inger Kristine Bratland,
Ruben Hofsli Eikeland og Olav Tveitereid tok alle
gjenvalg som varamedlemmer. Bygdetun-komiteen
består i 2011 av følgende personer som alle tok
gjenvalg: Leder Petter W. Baann, Knut Asbjørn Skar-

”Solumkoret”.
ALLE FOTO: E.KALSETH.

vang,Torstein Lofthaug, Kjellfrid Enggrav og Kari
Nyland. Varamedlemmer er Per Tangen, Ole Einar
Nyland og Isak Wåsjø alle valgt med akklamasjon.
Festkomiteen består i 2011 av Tordis Eikeland,
Sigrun Bråtane, Kari Olsen, Elfrid Fjellheim, Ruben
Hofsli Eikeland, Anne Sofie Aardalen, Lars Tore Lien,
Petter W. Baann alle valgt med akklamasjon. Ragnhild Svenum, Judith Johansen og Jørgen Eikehaug
tok gjenvalg som varemedlemmer og ble også
valgt med akklamasjon. Ruben Hofsli er nyvalgt i
festkomiteen og erstatter Ellen Bjerva.
Redaksjonskomiteen for ”Arven” består av Ragnar Grønåsen, Anne Sofie Aardalen, Ove Bertelsen,
Gunnar Aabøe og Liv Grønåsen som samtlige tok
gjenvalg og ble valgt med akklamasjon. 1 grendemann ønsket ikke gjenvalg, det var Erna Dalen
(Farsjø)som ble erstattet av Anne Sofie Aardalen
og valgt med akklamasjon. For øvrig tok følgende
grendemenn gjenvalg: Aud Lien (Kjølebrønd), Knut
Rinde (Refsalen), Sigrid Tveitereid (Holtane), Inger
Lise Wåsjø (Holtane), Marit Halvorsen (Kil), Jan
Kilen (Kil), Randi Eikehaug (Mo), Asbjørn Tonstøl (Mo), Helene Støyl (Vadfoss), Knut Skarvang
(Vadfoss), Sigrid Solbakken (Helle) alle valgt med
akklamasjon. Revisorer har vært Greta Muller og

Bjarne Lien som begge tok gjenvalg og ble valgt
med akklamasjon. Valgkomiteen har bestått av
Bjarne Lien, Helene Støyl og David Lloyd. Alle tok
gjenvalg og ble valgt med akklamasjon.
Etter valget ble det allsang med “No livnar det i
lundar” før Kjell Ove Heistad presenterte kveldens
høydepunkt: Olav Tveitereid. Tveitereid holdt et
kåseri om temaene “Gamle ferdselsveier/kulturminner/stedsnavn. Med sin enorme kunnskap
trollbandt han forsamlingen, og latteren satt tidvist
løst under kåseriet.
Før pausen var det allsang med bordverset ”Gledens Herre”. I Pausen ble det servert smørbrød,
kaker og kaffe og solgt lodder.
Etter pausen ble det åpnet med allsang med
”Sannidalssangen” før Kjell Ove overrakte blomster til Eva Solum og Olav Tveitereid. Blomster til
Ellen Bjerva og Erna Dalen blir levert dem privat
etter årsmøtet. Loddtrekning ble foretatt av Torgunn Sunde og det rettes en spesiell takk for mottatte gaver fra Sverre Barland med håndlaget krakk
og stol, fra Resconsult AS med bag og genser og
fra Lars Børre Lofthaug med gratis leie av lift i 1en
dag.
Årsmøtet ble avsluttet kl 21:30.
E.K.
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Adr.: Gunnar Aabøe
Solstadbakken 16
3766 Sannidal

Disse bildene er tatt
ved bensinpumpa
til Haugtun
Landhandel
og ved det gamle
”dankhuset” på
Tangen. De to
damene er begge
født Lønne og er
kusiner. I lys kjole
Helene Tønnesen
og i blomstret kjole
Aasta Hagen. De to
karene er: Abraham
Nilsen foran
bensinpumpa
og Nils Wastøl
på tømmerlasset.
Bildene har vi lånt
av Ester Dahlum,
Kristiansand. De
skal være tatt tidlig
i 1940 åra.
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