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Løkkefotball
på Ishustomta i Kil i 1947-48-49
- Hvis vi mangla fotball, brukte vi pisseblæra til grisen!
«Arven» har hatt en prat med 81-årige Øyvind Wang om løkkefotball
i Sannidal like etter krigen.

Kilslaget fotografert av Øyvind Wang i en pause under trening.
Foran, f.v.: Øystein Wehus, Tor Kr. Fjellheim, Erling Sundbø.
Bak, f.v.: Tor Strand, Helge Carlsten, Per Åge Bråtvannsdal, Svein Mjelland, Åge Johnsen, Kjell Sundbø,
Gunnar Kr. Halvorsen, Einar larsen.
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Løkkefotball
på Ishustomta i Kil i 1947-48-49
- Hvis vi mangla fotball, brukte vi pisseblæra til grisen!
«Arven» har hatt en prat med 81-årige Øyvind Wang om løkkefotball
i Sannidal like etter krigen.
– I årene før og etter krigen dreiv de bare med
skihopp i Sannidal idrettslag.
– Dette var lenge før fotballgruppa i idrettslaget blei oppretta. Det skjedde først i 1972, og da
spilte laget på Lyngdalsmyra. Seinere blei banen
på Kollbånn opparbeidd, og der er det jo til og
med en kunstgressbane i dag. De yngre i dag
kan selvfølgelig ikke forstå hvordan forholdene
var da jeg var ung.
– Hvor spilte dere fotball hen den gangen?
– Ishustomta i Kil egna seg godt til fotballspill.
Men for at vi skulle få lov til å bruke tomta å
spille på hele sommeren, måtte vi betale 6 kroner i leie til grunneieren.

– Hvordan fikk dere inn pengene til det?
– Vi lagde en gutteklubb og solgte lodder for å få
råd til leia og noe utstyr. Dessuten arrangerte vi
turneringer og kjøpte inn pokaler til premier. Jeg
var eldstemann og leder i klubben.
– Hvor stor var Ishustomta, og hvordan så
banen ut?
– Jeg kan tenke meg at den var rundt 20 ganger
40 meter, og banen var jo ikke slett og fin hele
veien. Den var humplete og ujevn, og det stakk
opp stein flere steder. En gang ødela jeg stortåa
mi skikkelig da jeg sparka borti en stein.

Kilslaget.
Fra venstre: ukjent guttunge, Einar Larsen, Øyvind Wang, Helge Carlsten (med ballen), Tor Strand, Øystein
Wehus, to ukjente guttunger (som var og kikket på).
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Treninga i full gang. Fra venstre: Helge Carlsten, Per Åge Bråtvannsdal,
ukjent, ukjent, Øyvind Wang, Einar Larsen.

– Skotøy og baller er viktig for å kunne drive
med fotball. Hvordan var det å få tak i det så
kort tid etter krigen?
– Skotøy var det så dårlig med at noen av og til
måtte løpe med kalosjer. Det fantes noen fotballer, men de var vanskelige å få tak i.Vi hadde jo

heller ikke mye penger. Tor Kristian Fjellheim var
med bestefaren og slakta, og jeg husker vi sa til
ham: «Husk å få med deg pisseblæra!» Det gjorde
han, og vi blåste den opp og surra hyssing rundt.
Dermed hadde vi en fotball! Blæra må ha vært
tjukk, for den holdt en god stund. >>

Holtane-Farsjølaget.
Her har vi ikke navnene. Hvis noen kjenner disse, ring gjerne redaksjonen i Arven.


Alle fotografiene er utlånt av Øyvind Wang.
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– Møtte dere andre problemer?
– Ikke så mange, men det var ikke bestandig
like populært at vi spilte fotball på søndagene.
Søndagskolelæreren kom flere ganger og klaga
over at noen av ungene gikk til Ishustomta for å
se på fotball istedenfor å gå på søndagskolen. Da
var det meg som fikk tilsnakk.
– Du sa dere arrangerte turneringer. Hvem var
det da dere spilte mot?
– Det var for det meste lag fra Holtane og Farsjø.
Holtane-laget hadde hjemmebanen sin på et

jorde ved Tveitereid, mens Farsjøguttene holdt
til på et jorde ved Dal i Dalsfoss. Når vi var der
oppe, tok vi toget til Farsjø og gikk derfra til fots.
Det hendte også at Holtane-Farsjø stilte et samla
lag, og de beste der var brødrene Per og John
Johnsen. Men så vidt jeg husker, var det oss fra
Kil som stort sett vant.
– Drev klubben med noen annen form for
idrett?
– Ja, det var flere ting, men for det meste terrengløp og fri-idrett.				
R.G.

På Ilsjø
Fire søsken Dalen på isen, fra v. Bergliot, senere g. Sørbø,
Gunvor, senere g. Oppebøen, Alfred med trekkspill og Tomas med spark.
Bak står Anne Johanne Bratland, senere g. Kiøsterud. Bildet er tatt rundt 1940.
Utlånt av Bergliot Sørbø

Mange gaver til Arven.
Siden forrige nummer har gavene strømmet inn til bladet. Vi i redaksjonen takker på det hjerteligste og håper givergleden er like stor framover. For enkelhets skyld skriver vi bare givernes initialer.
EA 200, KL 200, EKN 200, BB 200, HS 200, IJK 100, HS 150, BB 200, HS 200, IW 200, EB 100,TF 200, AS 200,
EW 200, HJA 200,TJN 250, SWK 200, IS 200, HML-Ø 150, ÅJE 200, EGSB 200, EØ 150, GTD 200, NF 250,
GN 100, HH 200, ADR 500, ADØ 200, GM 200, AKSM 100, JES 150, IKH 100, MN-NH 200, KKØ 200, KKL 100,
VH 200, KAO 500, PASK 100, HB 200,TL 200, KAB 100, ØF 300, AE 200, VJW 100, RL 100, ID 200,TKS 200,
GØ 200, LHB 300, RB 300, MS 200, HRD 100,TI 150, ATF 200, M&PL 100, ØS 200, JKL 100,TR 300, EBF 200,
SH 200,TAE 200, SKB 300, AØF 150, JS 500, A-GKK 200, HH 300, KAK 100, KA 200, KMT 200, JT 200, NIF 100,
JF 300, EØ 100,TSV 200, JIP 200, EH 200, AH 200,TS 200, OD 200, JES 300, BE 200,TEV 200, IA 200, EA 200,
MG 100, PH 250, AD 200, BH 150, EØ 200, GMS 250, MH 150, GL 200, GH 200, BS 200, IGE 200, ABS 200,
KS 200, P-OK 250, EKN 200, UK 200, PS 250,TMS 200, IJK 200, EKK 200, IKB 100, OCA 300, RH 150, LTM 200,
GB 200, ØD 300, HL 300, HKT 300, AJA 100, JMAa300,TS 200, GE 200, HA 150, OGS 100, ALS 200, HDA 100,
ABS 200, ML 100, EH 200, AOW 200, KGH 200, IRMB 200, BJS 100, OT 300, KH 200.
17 ukjente har til sammen gitt kr. 2750.
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Baksidebildet: Damen som sitter foran t.v.
er ikke Ingeborg, men søstera Gudrun Fuglestvedt (g. Nossen).
Foran t.h. sees trolig Ågot Støen, ikke Astrid.
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1.rekke fra v. Ole Jørgen Ramberg, Håkon Olsen, Øyvind Kristiansen, Harald Schulze, Ragnar Thorsen, Oddvar Heimdal, Knut Tveit, Per Harry Dalen, Randi
Kjøsen, Randi Nordbø, Karin Rønningen, Karin Sundb, Kari Rannveig Svendsen, Anne Lise Skårnes, Margrethe Solberg, Ragnhild Lia, Åse Bjerva, Karin Stenger.
2.rekke fra v. Helge Lia, Ole Martin Isaksen, Erling Rimstad, Arnfinn Herregården, Solveig Lønnerød, Britt Solli, Inger Johanne Enggrav, Inger Lill Stene, Marit
Dalen, Eva Bråthen, Rigmor Pedersen, Anne Lise Åsen, Vigdis Enggrav, Kjell Gunnar Herregården, Olaf Herregården, Per Roholt, Kjell Harry Nilsson.
3.rekke fra v. Knut Henrik Larsen, Per Olav Pedersen, Helge Schulze, Kjell Oddvar Pedersen, Ove Bertelsen, Aud Olsen, Reidun Pettersen, Torunn Jensen, Bjørg
Liane, Johanne Rønning, Torunn Solli, Karin Løvstad, Reidun Brendtøy, Rigmor Olsen, Inger Gundersen, Wenche Thorsen, Helge Kjøsen, Ronald Bjerva.
4.rekke fra v. Nils Jensen, Ragnhild Ehnebom, Grete Sandland, Solveig Halvorsen, Bjørg Pedersen, Inger Solberg, Anne Marie(Annemor) Gundersen, Inger Lise
Støyl, Synnøve Johnsen, Inger Berit Thorsen, Else Liv Bureid, Einar Hulløen, Ivar Ramberg, Ole Liane, Tor Kjøsen,
5.rekke fra v. Finn Bjørnsvik, Odd Nygård, Vidar Mjånes, Rino Årheim, Bjørn Andersen, Paul Kristian Knutsen, Nathanael Pedersen, Per Årø, Borger Ramberg,
Hans Kristian Schulze, Odd Uberg, Gunnar Bureid, Odd Pedersen, John Solum, Olav Lønnerød, Halvor Solberg.
Lærere: Ingeborg Paus, Anund Haugen, Håkon Mindrebø.

Elever og lærere ved Årø skole 1952

Avgangsklassene
ved Sannidal ungdomsskole 1985

I forrige nummer av Arven omtalte vi 30-årsjubileet til Sannidal ungdomsskole. I den sammenhengen viste vi den første avgangsklassen våren 1984.
Denne gangen trykker vi et bilde av avgangsklassen våren 1985.

Avgangsklassen ved Sannidal ungdomsskole 1985 (9A):
Første rekke f.v.: Christian Andersen, Gunborg Brekka, Liv Rannei Heldal, Lene Kristiansen, Siri Rønningen.
Andre rekke f.v.: Kari I. Kristensen, Line Løvstad, Tone Moe, Mariann Årdalen, Sonja Hop, Janne Rønning.
Tredje rekke f.v.: Klasseforstander Svein Fossheim, Lasse Svendsen, Tom Einar Andersen, Trond Farsjø, Magne
Brynemo, Gard Knutsen, Ulf Ragnar Andersen, Eskil Robertsen, Olaf Rinde, Øyvind Larsen, Martin Pedersen, Lars Jørgen Lindheim, Klas Lønne.
Bakre rekke f.v.: Linge Kristiansen, Marit Kals, Ole Peder Lien, Jarle Våsjø, Heidi Wåsjø, Åshild Ek.
Tor Kristian Liane var fraværende.
Bildet ble tatt 24.4.1985.

Flaggstanga på Sannidal ungdomsskole
viste vi et bilde av på s. 4 i Arven nr. 98. Det er riktig, som det
står i bildeteksten, at flaggstanga ble gitt og tatt i bruk våren
1984. Men vårt bilde er tatt i en annen anledning og viser
elevflokken, antagelig i 1989.
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Sannidal i 1814
Var Sannidal kirke «valgkirke»?

Å

ret 1814 er nok det mest begivenhetsrike i norsk historie. I løpet av det
året hadde vi tre forskjellige konger, var
i to ulike unioner, og landet forandret styresett fra
enevelde til demokrati!
Det storpolitiske bakteppet var Napoleonskrigene i Europa. Danskekongen, Fredrik VI, hadde i
1807 havnet på Napoleons side i krigen, noe som
skulle vise seg å bli svært uheldig. Det endte med
at han ble tvunget til å avstå Norge til Sverige ved
freden i Kiel 14. januar 1814.
Den danske kronprinsen, Christian Fredrik, som
fra 1813 hadde vært stattholder i Norge, fikk vinteren 1814 i stand et «opprør» i Norge mot Kielfreden. I «stormannsmøtet» på Eidsvoll 16. februar ble
det bestemt, om enn noe motvillig fra kronprinsens side, å innkalle til en Riksforsamling som
skulle gi Norge en fri grunnlov og velge en konge.
Samtidig ved valget til Riksforsamling skulle
folket, dvs. menighetene i kirkene, sverge «at
hævde Norges Seelvstændighed og vove Liv og
Blod for det elskede Fædreneland».
Valgene til Riksforsamling skulle foregå i kirkene,
og byene skulle velge sine representanter direkte,
mens landsbygda skulle velge utsendinger som

så i sin tur skulle utpeke amtenes representanter. Hvert amt skulle sende tre representanter, og
minst en av dem skulle være bonde.
Alt dette fikk foregå uforstyrret fordi den svenske hærføreren, Carl Johan, var opptatt med den
endelige sluttkampen mot Napoleon ute i Europa,
og derfor ikke kunne dra til Norge og gjøre krav
på landet Sverige hadde blitt tildelt ved Kielfreden.
Om valgene i Kragerø og Sannidal vet man at
byfogd Christian Hersleb Hornemann ble valgt til
Kragerøs Eidsvollsrepresentant, og at Sannidal menighet valgte to utsendinger til å møte på Fossum
jernverk ved Skien den 23. mars, der de sammen
med andre utsendinger fra amtet skulle velge de
tre representantene fra Bratsberg amt til Riksforsamlingen på Eidsvoll.
Sannidals utsendinger ble «de tvende meget
sædelige og oplyste bønder» Thomas Jensen Tonestøl (1778-1855) og Isac Abrahamsen Holt (17761855).
Fra 1732 til 1868 var Sannidal prestegjeld anneks
til Kragerø, og det har vært hevdet at de ovenfor nevnte valgene for Kragerø og Sannidal menigheter begge foregikk i Christi kirke i Kragerø, 4.

mars 1814 (Håkon Finstad: «Heuch, Hornemann og
Kragerø i 1814», 1966, s. 12-16).
Riksarkivaren og Riksantikvaren, som denne vinteren og våren har tilbudt de involverte kirkene i
Norge (ca. 200 gjenværende) et blått emaljeskilt
med påskriften «Valgkirke», samt en kort, forklarende tekst, er imidlertid av en annen oppfatning.
Bente Engelsen i Riksarkivet skriver til «Arven»
at deres 1814-prosjekt baserer seg på de originale
fullmaktene som ble utferdiget ved hvert enkelt
valg i 1814. (Denne fulmakten er forøvrig gjengitt i
Sannidal bygdebok, b. 3, Fellesbindet, s. 338-339.)
Engelsen skriver videre: «Selv om Kragerø og
Sannidal utgjorde ett prestegjeld og hadde felles
sogneprest, ble det holdt to separate valg. Kragerø
var kjøpstad og holdt valg etter reglene for byvalg. Sannikedal, som det het den gangen, holdt
valg ut fra reglene for landdistriktene. Valget for
Kragerø kjøpstad ble holdt i Kragerø den 8. mars
1814. Kjøpstaden valgte, slik reglene for byvalgene
var, en representant til å møte på Eidsvoll. Valget
i Sannidal fant sted den 20. mars. Her valgtes to
valgmenn som skulle gå videre til representantvalget for Bratsberg amt. Den originale fullmakten
som bevitner valget av valgmenn fra Sannikedal er
skrevet av presten og undertegnet sammen med
«menighetens aktverdige menn» i Sannikedal sogn
den 20. mars 1814. På dette grunnlaget får Sannidal kirke skilt som stadfester den som valgkirke.»
«Arven» vil her til slutt kommentere at det
selvfølgelig er riktig at Sannidals fullmakt er datert 20. mars 1814, men at det heller ikke står noe
mer enn dette. Derfor kan valget ha foregått, slik
Finstad hevder, i Kragerø kirke.
For å få brakt hundre prosent sikkert på det rene
om Sannidal var «valgkirke» eller ikke, må man
finne kilden som Finstad bygger sin uttalelse på.
Det har ikke lykkes oss i denne omgang, og derfor
må vi (i hvert fall inntil videre) gi Riksarkivet rett,
og fastslå at Sannidal kirke var «valgkirke» i 1814.
(Mer utfyllende om 1814 kan man lese i «Arven» nr. 25 (1/89): «Det forunderlige året 1814 i
Europa, Norge og Sannidal».)

Siste «nytt» før «Arven» går i trykken:
Sannidal kirke var ikke valgkirke i 1814
Historiker Ola Teige, en av forfatterne av Kragerøs
historie som skal komme ut i 2016, har fått tak i
kilden for Håkon Finstads opplysning om at både
Kragerø og Sannidal menigheter valgte i Christi
kirke i Kragerø 4. mars. Det dreier seg om et brev
fra sogneprest Drejer til biskop Bech, skrevet
5.3.1814. Dette brevet etterlater ingen tvil når det
gjelder det faktum at begge menighetene var til
stede i Kragerø og foretok valgene der 4.3.1814:
«Deretter gikk husfedrene til valg av representanter. For Kragerø ble valgt byfogd Hornemann. De
forsamlede husfedre av Sannidal valgte enstemmig
de to ........»
Teige konkluderer slik: «Det er altså ingen tvil
om at begge menigheter møtte i Kragerø kirke
for edsavleggelse og valg den 4. mars 1814.
Riksarkivets fastsettelse av at valget foregikk i
Sannidal kirke bygger på at adressen de to Sannidalsrepresentantene hadde med seg til amtsvalget
for Bratsberg amt på Fossum jernverk 23.3., og
som siden ble levert inn til Christian Frederik, er
datert 20.3. Men som vi ser, da var allerede representanter valgt. Riksarkivet har gjort det lettvint
ved kun å se på adressen og automatisk anta at
den ble skrevet på samme sted og tid som valget
ble holdt. Håkon Finstad hadde rett og hadde som
vanlig gjort godt, etterprøvbart arbeid.»
I en kommentar til disse opplysningene fra Ola
Teige skriver Bente Engelsen i Riksarkivet til
«Arven» bl.a.: «Det er flott å ha fått informasjonen
nøyaktig fram. Som før skrevet, er det fullmaktene
vi har gått ut fra ved utsending av fullmakter og
skilt. Vi har ikke hatt forskningsmuligheter slik
Teige har i dette tilfellet. Vår intensjon med prosjektet som er gjennomført, har vært å rette oppmerksomhet mot den lokale aktiviteten i 1814 og
gi menighetene som deltok, eierskap til Eidsvoll
1814. Nå får vi ta de nye opplysningene til etterretning og se hvordan dette best kan løses.»
R.G.
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En del av
publikum som
var med og feiret
dagen, skolen
behørig pyntet
med det norske
flagget vaiende i
snøføyka.

Historielagets Kjell
Ove Heistad mottar
en symbolsk nøkkel til
skolen fra Mo Vels siste
leder Dagfrid Bråtane.

Mo skole

offisielt overdratt til Sannidal Historielag

D

et ble på historielagets årsmøte i 2013
enstemmig vedtatt at det falt seg helt
naturlig å overta eierskap og drift av Mo
skole. Både fordi det er en historisk bygning og
fordi den ligger så strategisk godt plassert ved
inngangen til Bygdetunet. Viser til Arven nr. 97/

nr.2-2013, artikkelen ”Mo skole”, der den omtales
vel.
	Den offisielle overdragelsen fant sted 26.januar.
Mo Vel som har hatt ansvaret for skolen de siste
52 år, sammen med historielaget, arrangerte en
fin dag i snøværet. Gamle Sørlandske ble ”stengt”

Leder i Sannidal Historielag Kjell Ove Heistad jubler over sjekken på 150 000 kroner fra Sparebanken Sør.
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mens arrangementet pågikk,
og det ble både ski- og
akekonkurranser i trygge
omgivelser.
	Det er stor dugnadsånd
i Sannidal, og leder Kjell
Ove Heistad mente det
vil komme godt med når
historielaget skal ta fatt på
restaureringsarbeidet her.
Som en god start ble det
fra Sparebanken Sør ved
Trygve Mo overrekt en sjekk
på 150 000 kroner. Det er
satt ned en komité som skal
ha hovedansvar for dette
bygget. Planen er å lage en gammel skolestue i
andre etasje, og første etasjen har allerede i mange
år blitt brukt i forbindelse med arrangementer på
bygdetunet, spesielt 17.mai er det mange som har

Skolen, i kort avstand fra bygdetunets inngang.

tilbrakt en del av dagen her. Det er vel et ønske
om at dette skal kunne fortsette.
Mo skole er et fint tilskudd til utvalget av
historiske bygninger knyttet til bygdetunet, og det
behøvde ikke flytting engang. 
AS

alle bilder er tatt av Ernst Kalseth
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Sannidal Historielag

Årsberetning

Sannidal Historielag

for Sannidal Historielag 2013
HISTORIELAGET
Styret har i 2013 bestått av leder Kjell Ove Heistad,
nestleder Torgunn Sunde, kasserer Karen Bratlid,
sekretær Ernst Kalseth, styremedlem Knut Rinde,
leder av bygdetunkomiteen Petter W. Baann, samt
en representant for ”Arven”.
	I 2013 ble det avholdt 9 styremøter der 61 saker
ble behandlet. Historielaget har ved utgangen av
2013 ca. 480 medlemmer.
	Til årsmøtet den 17.april var det møtt frem nærmere 160 personer. Alle årsmøtesakene gikk som
vanlig greit unna. Etter pausen holdt Kristen Flaten
et interessant foredrag med tittel «Eikelands verk».
På høstmøtet den 23.oktober var Jimmy Aasen
nok en gang på besøk, denne gang med et svært
engasjerende foredrag med tittel «Fra tragedie og
fattigdom til et anstendig liv. Høstmøtet samlet
over 160 personer.
	Lørdag den 14.desember arrangerte historielaget et juleshow med Tom Jackie Haugen med tittel
«Nisse for en kveld» i Sannidal samfunnshus. Showet trakk 134 betalende gjester og oppsummeres
som en stor suksess. Historielaget har fått tilbud
om å arrangere et nytt show i 2014.
Historielaget ble i 2013 lansert på det sosiale
nettsamfunnet «facebook» med egen side. Siden
er blitt meget populær, og bilder som publiseres
har nesten 2000 unike personer innom som ser
på og kommenterer bildene hver gang de legges
ut. Siden kommer i tillegg til den vi allerede har på
internett.
MELDINGSBLADET ”ARVEN”
I redaksjonskomiteen satt følgende personer
i 2013: Ragnar Grønåsen, Anne Sofie Aardalen,
Ove Berthelsen, Gunnar Aabøe og Inger Kristine
Bratland. Arven ble utgitt i tre nummer: 96, 97 og
98 med til sammen 44 sider. Dette er 33 årgang av
”Arven”. ”Arven” har over ett tusen abonnenter,
og det er mulig å finne alle utgaver av ”Arven” i
digitalt PDF format på historielagets hjemmeside
på internett.
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BYGDETUNET
Bygdetunkomiteen har bestått av følgende personer i 2013: Petter W. Baann, Knut Asbjørn Skarvang,
Torstein Lofthaug, Kjellfrid Enggrav, Kari Nyland ,
Per Tangen, Isak Wåsjø og Ole Einar Nyland.
	Det har i 2013 blitt utført alminnelig vedlikehold både ute og inne. Bygdetunet er et samlingssted i Sannidal og har blitt flittig benyttet i 2013.
	Den 21.juli ble det arrangert åpen dag / markedsdag på bygdetunet hvor det ble vist blant
annet lefsebaking, veving, misjonsforening, kniplingsarbeider, malerier, trearbeider og mye mer.
Historielaget hadde denne dagen invitert folk til
å stille ut og selge av egen produksjon, og flere av
byggene ble holdt åpne for publikum.
	Den 28. juli ble den tradisjonelle Olsokgudstjenesten holdt på bygdetunet.
	I september feiret speiderne 75 års jubileum på
bygdetunet med innlagt barnedåp.
Sannidal bygdetun har mottatt følgende gaver i
2013:
Manntallsbok i Sannidal ifm stortingsvalg i 1936,
6. hefte 1950 fra Nordmann forbundet, Norges
matrikkel 1. april 1945, postkvitteringsbok 12.april
1934 samt Sognepresten i Sannidal 1925 alle
mottatt fra Johan Ellingsen. Fra Olav Tveitereid og
Magrete Tveitereid Søyland er det mottatt over 150
gjenstander fra «Fossen Landhandel» på Tveitereid.
Fra Marie Gjermundsens dødsbo er det mottatt 8
skap og kister.

Årsmøte 2014 blir avholdt på Sannidal Samfunnshus
onsdag 9.april kl. 18.30.
Vanlige årsmøtesaker, bevertning og loddsalg
Foredragsholder Edith Thiseth fra Kragerø,
«Fra hushjelp til industriarbeider»,
om sitt og andre kvinners yrkesliv 1890-1960.
Underholdning av lokale dansere som kaller seg
«Seniordanserne»
Vi ønsker alle velkommen til en trivelig og
interessant historiekveld!

TIL SLUTT
En hjertelig takk til alle som i 2013 har støttet
arbeidet i Sannidal historielag, økonomisk, med
gaver og på andre måter. Vi er svært takknemlig for
dette engasjementet og trenger dette i 2014 også.
Ernst Kalseth
Sekretær

Kjell Ove Heistad
Leder

I forbindelse med diktet på neste side som omhandler Farsjø-bygda, tar vi med et artig
bilde fra Midtgården. På bildet ser vi den gamle bebyggelsen på Midtgården, Farsjø. Låvebygningen
her er den som i dag står på bygdetunet i Sannidal, dit ble den flyttet i 1952. Bak i det fjerne ser vi fra
v. Bærtangen, videre Breivik og Nesland nærmest.
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Fra Jimmy Åsen fikk redaksjonskomiteen for en tid siden et avisutklipp som har
stått i Vestmar for lenge siden, på 50-tallet muligens. Her gjengis stykket:

Petit fra Farsjø
(Rimbrev.)

Her hender ingen verdens ting
allting går i ring og ring.
Søndagsstilt er alt som før,
likevel berettes bør:
Grøden blev visst middels fet,
trøsten var – litt stor potet.
Bonden med sitt lune smil
vilde unne sig en hvil
før han nu tar fatt,
om ei denne hersens skatt
tynte ham til siste slant,
er han blakk så tar de pant.
Alt hans håp i livets ur
blir til slutt – et diktatur.
- Også det var mager trøst:
felles dårlig eplehøst.
Kua melker heldigvis,
slaktet er en julegris -.
Biler fár omkring med fisk,
samt med smør – en vare frisk.
Åbø’n kjører oss til by’n
for halvannen krone ”gryn”.
- Reidar er her oppe titt,
han og bilen holder tritt.
En annen lastebil så svær
drar av sted med store trær,
Eilert Farsjøs ospelast
gjør nu opbrudd fra sin rast.
- Saga går i høstlig dur
nærmest ved litt slumpeskur.
Erling Moe og vår ”grossist”
skar nu sist så sant og visst.
- Farsjøvannets lasttrafikk
tør jeg si at på en prikk
var så stor som aldri før,
”gjengen” basket i et kjør.
Jørgen, Tarald, Per, - var kvass,
Tomas stod med dogg på ”glass”.
- Wåsjø-Farsjøs grubesjakt
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ut i Tisjødalens trakt
sviver nu, så vidt jeg veit
satt i gang av Kåre Tveit.
- Kalberg vil ha smie han
og den kunst vi vet han kan.
Og i kamp med pokksteinsprut
jobber Oskar, Knut og Knut.
Løvås-Nils er Høyang ”gjest”,
har fra våren vært der vest.
Her går og en liten drøss
håper på en jobb til sjøs.
Blir det bare hyre å få
vips, er de på bøljan blå.
- Jens den evig unge mann
alder merkes ei på han,
snekkrer med et godt humør,
blant så mangt: en tremei gjør.
Tage, reverøkter drog
har ved Gøteborg fått knog.
Grorud er det nu som får
stri med Dalsfoss Pelsdyrgård.
- Med den sleipe sekkelast
gir nu folk sig smått i kast,
omenn mangen fangst de gjør
blir det ikke nu som før.
- Næslands-Per på Svenum gård
har gått først i bygda vår,
skiftet mellem bjørk og alm,
gav bort – gratis – lass med halm
Når vi bort i halmen er
passer det å si det her:
Bygda er blitt særlig sterk
på moderne treskeverk.
Wåsjøs uthus er nu malt,
og jeg tror det er fortalt:
I fra kijelleren og op
er det prima, tipp og topp.
- Elg og elg man prater her,
la mig tie med det der….

På historielagets hjemmeside finner vi dette bildet der det står Fossen på. Redaksjonskomiteen tror
ikke det er Fossen i Farsjø. Er det noen av Arvens lesere som kan komme med utfyllende kommentarer
til dette?

- Skolen er nok ikke full
tross en kontingent fra Hull,
så vår trauste Ingolfsrud
måtte dra på bygdens bud.
- Barnelaget har basar
dit vi går og nummer tar,
håper bekken blir et vann,
rinner til Santalistan.

- Når til skogs en setter kos
høres sjelden harelos.
Og av skogens fuglevillt
er det heller ikke gildt
Trass i det og trass i mangt
er her bra og ikke trangt
i fra syd ved Tisjøvann
og i nord til Øverland.

Når det lir lit etter jul,
kryper frem i fra sitt skjul
avholdslaget, og med prest
i sin midte holder fast.

- Skogtrafikk blir lite av,
tømmerprisen er så lav.
Den som ei er nødt til det
lar nok skogen stå i fred.
Lite arbeid mange får,
men det kommer vel en vår.
Man får heller nu imens
dyrke krillas pestilens.

- Straks som posten kommer her
er en tropp på pletten der,
tar så ”Vestmar” ”bold og brav”
sluker i sig hver bokstav.
- Dalsfoss bygdas hovedstad
er nu ikke større glad,
solen gjemmes bak en ås
alt dens lys er kun er prås.
Fossen har nok mer sol
men den kolde vinds symbol
er den blitt, ei uten grunn,
stå på brua der en stund!
- Men kan støtt i bygda vår
bare være sol som rår?

Dette var nu bare spøk
for slik sykdom er et øk.
Helst vi ser vår lille bygd
trint av kollene omskygd,
Alle langs vårt kjære vann
enig er i det med Brand.
Er nu no’n og no’ blitt glemt
er det kun til siden gjemt.
Og mens månen lyser høi
favner jeg min kjære møy.
Brand Askeladden.
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Returadresse:

Sannidal Historielag

Adr.: Gunnar Aabøe
Solstadbakken 16
3766 Sannidal

Lofthaugtjenna 1954
Kjede med sparker og en kjelke.
Fra venstre ser vi: Olav Bråtane, Alfred Eikehaug, Liv Jorunn Haugom, Ragnhild Eikeland,
Else Marie Thorsen, Jan Helge Thorsen, Bjørn Sveinungsen, Inger Kristine Fuglestvedt.
Fotoet tilhører Else Marie Thorsen
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