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– Jeg trur de hadde det 
bra her oppe

 

Med Kåre Enggrav på Høymyra, og på jakt  
etter kvernplassen ved Kvenntjennane

Kåre Enggrav på vei over Treskeråsen.
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Serien om Krokheia har stått i følgende utgaver  
av Arven: nr. 57, 58, 60, 62, 63, 64, 73, 74 og 79.

Krokheia  
-  gEografI og HIStorIE (10) 

En fin lørdag i september i fjor var 
Arven på tur med Kåre Enggrav til 
hytta på Høymyra, hans andre hjem.
   Vi gikk innover fra Jambakkmyra 
mot Breimyr og Postmyr. Den vanlig-

ste veien inn til Høymyra var nok over Treskerå-
sen fra Breimyr, fortalte Kåre, for der var det tørt 
og fint å gå. Den dag i dag kan vi gå på en fint 
oppmurt vei oppe i åsen. Veien var bred nok til 
at man kunne komme fram med hest og kjerre. 
I dag er naturligvis veien nokså overgrodd.
 Det var tre bruk på Høymyra på 1800-tallet. 
Det var åpent og flatt, og de dyrket korn, og 
treskingen foregikk, som navnet forteller, her 
oppe på åsen. Tresking med håndkraft med 
en såkalt fløyel, eller sliul, som var et to-delt 
slagredskap, var nok både slitsomt, bråkete og 
støvfylt.
 Fra Treskeråsen er det kun kort vei ned til 
Høymyra.
Kåre Enggravs hytte ligger på den østre av de 
tre plassene som var der.

– Her på Høymyra bodde det folk gjennom 
hele 1800-tallet, og antagelig før den tid, fortalte 
Kåre over en kaffekopp inne i hytta.
 – Men hvordan de hadde det, er det ikke så 
godt å vite så mye om. Jeg trur de hadde det bra 

her. Det var mye god jord, og på myrane dreiv 
de sikkert med myrslått. De dyrka korn, og der 
oppe på Treskeråsen treska de det.

– Når kom dine forfedre første gangen til 
Høymyra?
 – Tippoldefaren min, Halvor Pedersen, kjøpte 
Høymyra 5. november i 1852 av Ole Ellefsen 
Nesland. Halvor, som da var 48 år,  kom fra Da-
len under Åkre i Kjosen i Drangedal, og han var 
gift med søskenbarnet sitt, Gunhild Gunders-
datter, som var 40 år i 1852. Halvor var egentlig 
skredder.
 – Ennå lever det et utsagn etter dem: «No hev 
me det greit, for me kan gjere byturen på da-
gen! I Kjosen måtte me ha mange dagar til ein 
slik tur.»

– Det var en brann her i 1875?
 – Ja, våningshuset brant ned 1. pinsedag det 
året. Halvor var da akkurat død, og kista hans 
stod på låven da det brant i våningshuset. Etter 
brannen ble huset snart bygd opp igjen.
 – Etter dette ble slekta mi værende her oppe. 
Halvor og Gunhilds barn nr. 2, Åse, giftet seg 
med Elling Olsen, og de overtok Høymyra i 
1882. de var altså mine oldeforeldre.

– Men neste generasjon flyttet ned til bygda?
 – Ja. Sønnen til Åse og Elling, Ole Ellingsen, 
min bestefar, var født i 1866. Han ble gift med 
Andrea Anundsdatter Søndbø. Ole og Andrea 
fikk Høymyra etter foreldrene, og de var siste 
generasjon som bodde her oppe.
 – Oles søster, Anne Helene, ble forøvrig gift 
med Anton Halvorsen Holt, og de flytta til An-
tonsmyr, naboplassen her, litt lenger øst.
 – Ole ble veivokter og flytta ned til bygda, 
først til Enggrav og deretter til Tangen. Han tok 
tømra fra Høymyr med seg, men siden han ble 
boende på Tangen gård, fikk han ikke bruk for 
den, og den skal ha råtna vekk i Marteskleiv på 
Heglandsveien.
 – Veivokterjobben hadde Ole på strekningen 
Sannidal – Skåtøygrensa i 30 år. Han fikk Norges 
Automobilforbunds fortjenestemedalje for godt 
utført arbeid.

– Foreldrene dine bodde altså ikke fast på 
Høymyra?
 – Nei. Min far, Abraham, var eldste sønnen til 

Ole og Andrea. Han var født i 1890 og ble gift 
med Olette Kathinka Olsen. Abraham tok etter-
navnet Enggrav, og i 1905, bare 15 år gammel, 
kjøpte han Høymyra av bestefaren sin, Elling, 
for 400 kroner.
 – Far jobba mye på anlegg og bodde altså 
aldri på Høymyra.
 – Men han kunne huske at bestemora, Åse, 
døde her i 1901, og at han var med da de kjørte 
kista til kirken. Da de kom fram, var kista ikke 
pen å se på, fortalte han. Elling døde nede i San-
nidal i 1916, 79 år gammel.
 – Besteforeldrene mine, Ole og Andrea, døde 
henholdsvis i 1956 og 1952.

– Det står et stort og flott asketre utenfor her. 
Vet du noe om det?
 – Bestefar Ole Ellingsen kunne huske at den 
ble planta, antagelig i 1880-åra.  Og på Sundbø, 
der kona hans, Andrea, var fra, står det to like 
store asker. Disse tre trærne er sikkert planta 
samtidig.

Detalj fra den oppmurte veien opp mot Treskeråsen. Rester etter låven på Høymyra. Vinteren 2012: Kåre frakter ved fra Høymyra til parkeringsplassen på Jambakkmyra. 



4 5

– Hva skjedde her oppe etter at Ole tok huset 
med seg ned til bygda?
 – Ole bygde sjøl, rundt 1920, en slags hytte på 
stedet der det gamle våningshuset hadde stått. 
 – Midt på 1950-tallet var denne hytta også 
blitt dårlig, og da satte jeg i gang med å rive 
den. Hytta vi nå sitter i, blei da bygd, på holde-
steinene etter de gamle husene. Den var ferdig 
i 1958. Siden har familien hatt mange koselige 
stunder her oppe.
 – Jeg er stadig her oppe, men jeg liker best 

å ha folk med meg. Det kan bli litt for ensomt 
aleine her oppe.

–Fremdeles kan man lett se spor etter virk-
somhet her?
 – Ja, rett bortenfor hytta her er det lett å se 
holdesteinene til og rester etter en ganske stor 
låve. Det er også spor etter andre bygninger. En 
intakt plog står det også her.

– Og stilt opp etter hytteveggen har du tre 
kvernsteiner. Hvordan kan det ha seg?
 – De har jeg funnet her, og de har helt sik-
kert vært brukt i ei kvern som stod ved utløpet 
av Kvenntjennane, et lite stykke sørøst herfra. 
Der malte de kornet de hadde treska oppe på 
Treskeråsen, til mel. Og de malte sikkert kornet 
fra de andre plassene her oppe også.

Som avslutning på turen til Høymyra gikk vi 
på tilbakeveien bort til Kvenntjennane, som 
sannsynligvis i eldre tid har vært større og har 
strukket seg lenger sørover. I den lille bekken 
i utløpet fra disse, eller egentlig i dag i utløpet 
fra ei myr, fant vi tydelige holdesteiner etter ei 
kvern.

Ved inngangsdøra på Høymyra i dag.

Kåre ved den gamle hytta på Hømyra på 1950 tallet.  
(Dette bildet er utlånt av Kåre Enggrav. Øvrige foto til artikkelen: R.G.)

Kvernsteiner funnet på Høymyra. Korn var viktig her 
oppe.

Kornredskaper på Sannidal Bygdetun. T.v.: Kornsoll, 
t.h.: Sliul (fløyel), et to-delt slagredskap til å få kornet 
skilt fra aksene det vokste på.

Holdesteiner etter det som sannsynligvis var ei kvern 
i bekken sør for Kvenntjennane. 

 Dette må ha vært ei lita bekkekvern. Disse var 
ofte plassert på steiner over bekken, slik tilfellet 
så ut til å ha vært her. Vi må også kunne gå ut 
fra at bekken har vært demt opp med en liten 
stem, slik at vannet kunne reguleres.
 Selv om her i dag er til dels tett skog på ste-

det, har det nok i perioder i mange år på 1700- 
og 1800-tallet vært livlig aktivitet her. Det er 
bare å bruke fantasien litt! 
 R.G.
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Kort stemplet Skien 18/4-07, Kragerø 19/4-07: 
Til Intendanten Matr.no1277 Halvor ? Aardalen, Kiil, Sandøkedal, pr. Kragerø

Mandskabet underrettes herved om, at de er overført til den 2den fordeling. I tjenstlige anliggender 
har mandskabet saaledes at henvende sig til sersjant Sannæs, Skien 

3die fordeling 17de april 1907 Johannes Myhre(??)

Kort stemplet Kristiansand S. 5/1-26:
Herr baker Halvor Aardalen, Kragerø

Fra 1/1 1926 har de uttjent i landvernet. De er da ikke lenger undergit militær kontroll i distriktet. 
Takk for deres tjenestgjøring ved forpleiningskompaniet.

Kristiansand S. 5/1-26 Heimdal

Via en frimerkesamler med god kjennskap i Sannidal og vår lokale kjøpmann, fikk 
vi tilgang til disse to gamle tjenestebrevkorta. Det første vi trodde, var at dette gjaldt 
Halvor Aardalen  fra Årdalen i Kil, som mange sikkert vet hvem var. Han vet jeg en del 
om, men vi reagerte på det i heimen at det ene kortet var stilet til ”Herr baker….”. Det 

Militære tjenestekort var ukjent for oss, og da ble det et dykk i Digitalarkivet og Folketelling for Sannidal 
1910. Der dukker det opp under Bergstad i Kil, hos Jon Sveinumsen, bakerforretning: 

Halvor Aardalen, f.18/12- 1879, bakersvend. (Det var 12 personer tilhørende dette huset 
under tellingen). Da er jeg sikker, dette er en annen Halvor. Han jeg tenkte på var født i 
1886. Ny kikk i folketellingen viser at han er der også, Halvor Johannesen under Sollid 
(Lien), arbeider ved isbruk. Dette stemmer, han kom ikke til Årdalen før i 1914, så han 

hadde ikke det navnet i 1907.  Kortet fra 1926 er adressert til Kragerø, så da har denne 
karen i mellomtiden flyttet til byen og blitt baker der. Det er ikke usannsynlig at han har 

navnet sitt fra Årdalen i Kil, men jeg finner ham ikke døpt i Sannidal rundt 1879.  AS 
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Fra Helle Tinghus 1755,  
salg av kirkens eiendom.

Etter den store nordiske krig 1709-1720 
var danskekongen Fredrik IV kommet 
i pengemangel. Han valgte da å selge 

mange av kirkene i Norge. Prost Alstrup i 
Bamble kjøpte alle kirkene i Nedre Telemark i 
1724. Dette ga inntekter (leieinntekter av kir-
kekjør, landskyld, tiende m.m.), men også ut-
gifter til vin, brød, lys, vask av kirkens klær og 
ornamenter og vedlikehold generelt. En mulig 
grunn for at 20 bønder i Sannidal og Skåtøy 
kjøpte kirken tilbake i 1738, var kanskje det 
dårlige vedlikeholdet av kirken over lengre tid. 
Med kirken fulgte da visse rettigheter, samt 
jordegods som kunne selges.
 Kirken var allerede i 1724 i ”meget slet 
Tilstand”, og de nye eierne i 1738 tok på seg 
ansvaret med å sette kirken i stand. Dette ble 
også gjort. Men det kostet, og det var nok 
hovedgrunnen til at denne delen av kirkens 

jordegods ble solgt i 1755, samtidig som at 
nye slekter etter hvert ønsket å befri seg fra 
ansvaret som kirkeeierne hadde.    
Flere av de andre gårdene var trolig blitt solgt 
for å skaffe penger til den nye kirka, som reg-
nes åpnet i 1772, om enn ikke helt ferdigstilt 
da. I 1809 var det etter sokneprest Dreyers 
opptegnelser kun 8 kirkeeiere igjen.   
 Dette skjøtet fra  1755 er også gjengitt i byg-
deboka for Sannidal og Skåtøy, bind I, under 
Skarvang, men der har et par linjer med navn i 
starten blitt byttet og noen navn har falt ut. 
 Se for øvrig Arven nr. 50 og 51, 1997, som 
omtaler Sannidal kirke 225 år, ”Sannidal kirke 
og menighet gjennom 200 år”, utgitt i 1972 
av Sannidal Menighetsråd v/”historisk nemnd” 
med Torkell A. Tande i spissen, dessuten http://
www.kragerokirkene.no/historie/sannidal/kir-
ken.htm  for mer utfylling. AS

Arven har mottatt en avskrift av en rettsprotokoll fra Helle Tinghus fra 1755. Denne 
har Johan Tande sendt oss. Dette gjelder salg av gården Skarvang, som til da hadde 

tilhørt Sannidal kirke. Vi ser litt på historien rundt:

Vii Efterskrevne Jørgen Paus, Niels Pedersen Kreyerholmen, Peder Jomfruelands 
Enke, Hans Midgumøe, Brønild Levang, Kield Barland og Grunde Barland, 

Knud Dobbe, Lars Lia, Salve Lønne, Lars Isachsen Lønne, Torbiørn Lislow, Jens 
Holt, Anders Støle, Ole Nielsen Tveetrey, Ellef Landswerch, Henrich Strøme, Knud 
Waasiøe, og Henrich Farsiøe, Som Eyere af Sannichedals Annex Kirke, Kiender 

og hermed Witterliggiør: at have Solgt og afhendet som vii og herved  
Selger, Skiøder og aldeles afhender, til Niels Nielsen Scharwang og hans  

Arvinger, den halve Huud Jordegods med Bøxel og Herlighed udi Scharwang 
som bemelte Sannichedals Kirke er tilhørende, og hvorudi hand selv med os er 
Eyer af 1/20 Part, for den sum  Et Hundrede og Tredsintyve Rixdr. Og som be-

melte Niels Scharwang haver betalt og erlegt til os vores andel af bemelte Kiøbe 
Summa = 160 Rixdr., saa skal bemelte 6 Skind med Bøxel og Herlighed udi 

Gaarden Scharwang, etterdags følge og tilhøre Ham og Hans Arvinger, tillige-
med alt hva dertil hører, ved hvilket Kiøb hand dog ifølge allernaadigste Skjøde, 

skal være forbunden for sig og etterkommere, aarlig og i rette Tider, at betale 
den Sedvanlige Landskyld og andre Afgifter til Sannichedals Kirke ligesom 

hidindtil har været Svaret, og hvorudi Kirken etterdags inted skal skal afgaae, 
og at hand i det øvrige saaledes bruger godset at samme iche skulde forringes, 
Kirken til skade i sin Tiid, Hvilket vil saaledes med vaare Henders underskrift 

bekrefter.
Helle Tingstue d. 9. may 1755.

Paa Egne og øvrige Eyere af Sannichedals Kirkes vegne
Jørgen Paus.  Salve Jørgensen.  Grunde Olsen Barland. 

Paa min moders Anne Daabes vegne
Knud Knudsen.

Skarvang gård. Bildet  
finnes på historielagets  
nettside. 
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Referat fra høstmøtet 2012
I oktober samlet rundt 150 

mennesker seg på Sannidal 
samfunnshus til Historiela-

gets høstmøte.  Møtet ble innledet 
med allsang, før kveldens underhold-
ning startet ved Olaf Lundheim fra Le-
vangsheia. Han fortalte gode historier 
om livet i hverdagen satt i system og 
presenterte mange både tankevekken-
de og humoristiske selvskrevne dikt. 
En virkelig god start på kvelden.
 Neste på programmet var leder av 
Mo Vel, Dagfrid Bråtane, som informer-
te om Velets ønske om at Historielaget 
kunne ta over Mo skole vederlagsfritt. 
Tilbudet skal vurderes videre og avgjø-
res på Historielagets årsmøte. 
 Kveldens hovedgjest, Ole Moen fra 
Kragerø, tok så over og holdt et in-
teressant foredrag om Tangen Verfts 
historie. Mannen som startet det hele, 
het Ludvig Lorentzen fra Oslo. Han var 
skipsreder og eier av Langesunds Mekaniske 

Verksted. Med feriested i Kragerø i mange 
år, ble han kjent lokalt og så mulighetene. 

Han jobbet litt i motbakke, det var mye pes-
simisme når det gjaldt Kragerø. Men han ga 
seg ikke. I 1952 startet Tangen Verft opp, og 
i oktober 1953 gikk det første skipet av sta-
belen. Henrik Schlanbusch ble daglig leder. 
I 1956 ble Tangen Verft kjøpt av Aker Mek-
ansiske Verksted og bedriften utvidet stadig 
gjøremål og arbeidsområder. I 1969 kom de 
første jentene inn på Tangen Verft. De ble 
satt til sveising spesielt på vanskelige steder, 
for de kom mange ganger lettere til enn ka-
rene på trange steder. Stadige konkurranser 
gjorde det til tider svært spennende på Tan-
gen. Et godt håp om framtidig liv kom med 
den såkalte ”Blåhallen” i 1987. Den gjorde 
mye av arbeidet lettere for folka, men allike-
vel så var det over og ut med Tangen Verft 

og alle arbeidsplassene der i 2003. Mange 
skip har blitt bygget og/eller ombygget på 
Tangen. Det største norske kystvaktfartøyet  
KV”Svalbard” ble bygget på Tangen. Det ble 
forsterket til isbryter, og det ble sagt på mø-
tet: ”den satt aldri fast”. Den skulle i alle fall 
kunne klare 1 meter tykk is. Ferjen ”Polonia” 
som går i rute mellom Ystad i Sverige og 
Swinoujscie i Polen, ble også bygget her, og 
mange som har vært med ”Hvite busser” til 
Polen, har nok vært om bord på denne.   
     Som alltid på mø-
tene var det matpause med loddsalg. Histo-
rielaget retter en stor takk til alle bidrag, det 
være seg både flotte gevinster, flinke lodd-
kjøpere og godt frammøte.  AS

Foto Fra høstmøtet: ernst Kalseth.
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Veteraner på Bygdetunet
P å pinseaften, den 26.mai 2012, ble 

det arrangert ”Veterankjøretøy-treff” 
på Bygdetunet i Sannidal. Noen 

få lokale entusiaster dro i gang dette og fikk 
fulltreff! Nærmere 100 kjøretøy ble notert før 
det ikke var registreringsskjemaer igjen. Men 
det kom flere etter det også. Mer eller mindre 
på sparket ble det salg av både pølser, brus og 
kaffe, og de ivrige arrangørene valgte å la hele 
overskuddet på 8583 kroner gå til Bygdetu-
net! Det takkes det stort for!  Bygdetunet er 

en flott plass og gir en fin ramme rundt alle de 
”gamle” kjøretøyene. Avslutningen på treffet 
var kolonnekjøring til Kragerø for de som øn-
sket det. Ganske mange deltok på dette også. 
Tilbakemeldingen fra deltagere og  publikum 
var et stort ønske om at dette måtte gjentas og 
gjerne bli en tradisjon. Viser til flere bilder på 
Historielagets hjemmeside: http://www.san-
nidalhistorielag.no/sannidalhistorielag/
Bilder/cid/20670/
 AS

BoKEN ”glIMt fra DEt gaMlE INDuStrISaMfuNNEt  
på HEllE og BoplaSSENE DEr” av pEr lIa Er Nå for Salg.

Per er godt kjent blant ”Arvens” lesere, hvor han har bidratt med flere artikler.
Per Lia døde i juni 2012 og fikk dessverre ikke oppleve det ferdige resultat.

Han var sterkt opptatt av det gamle industrisamfunnet, menneskene og omgivelsene rundt 
dette, og hvordan utviklingen på Helle oppsto med ”vassaga”, som ble innstallert i slutten av 

1500-tallet i vassdraget fra Hull-Skjørkjenn-Lona og ut i Hellefjorden.
Lokalhistorien er begrenset til området langs Hellefjorden fra  

”Skarbodalen” i øst til ”Månelia” i vest. Mot nord eiendommene ”Bureid” og ”Baann nedre”. 
107 boplasser er omtalt, alle bygd før 1940.

Det er to bøker med tilsammen over 600 sider.  
Del 1 omhandler industri, skole, lag og foreninger etc., del 2 omhandler  

boplassene og menneskene som bodde der.
Bøkene er rikt illustrert med over 600 bilder i sort/hvitt og farger.

Pris for begge er kr. 500 + event. frakt etter postens satser ved forsendelse.  

Bøkene kan kjøpes/bestilles hos: Johan Ramberg, Helleveien 329,  
E-post johanjr@online.no eller Jorunn Ramberg, Fossingveien 6 (tlf. 99357880),

eller kjøpes hos Sannidal Landhandel.
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for SaNNIDal HIStorIElag 2012
HIStorIElagEt
Styret har i 2012 bestått av leder Kjell Ove Hei-
stad, nestleder Torgunn Sunde, kasserer Karen 
Bratlid, sekretær Ernst Kalseth, styremedlem 
Knut Rinde, leder av bygdetunkomiteen Petter 
W. Baann, samt en representant for ”Arven”.
 I 2012 ble det avholdt 7 styremøter der 68 
saker ble behandlet. Historielaget har ved ut-
gangen av 2012 ca. 470 medlemmer.
 Til årsmøtet den 18.april var det møtt frem 
ca. 100 personer. Alle årsmøtesakene gikk som 
vanlig greit unna. Kveldens høydepunkt var 
Jimmy Aasen som holdt et meget bra foredrag 
med tittelen «Vestmar».
 Den 18. august ble Sannidal historielags 70 
års jubileum feiret på bygdetunet med over 
150 fremmøtte. Hele bygdetunet ble holdt 
åpen denne dagen og jubileumstalen ble fore-
tatt av Johan Tande.
 På høstmøtet den 24.oktober underholdt 

Olaf Lundheim med gode historier og dikt. 
Kveldens hovedgjest var Ole Moen som holdt 
et foredrag om Tangen verft. Høstmøtet samlet 
ca. 150 personer.

MElDINgSBlaDEt ”arvEN”
I redaksjonskomiteen satt følgende personer 
i 2012: Ragnar Grønåsen, Anne Sofie Aardalen, 
Ove Bertelsen, Gunnar Aabøe og Liv Grønåsen. 
Det ble utgitt to nummer: 94 og 95 med til 
sammen 28 sider. Dette er 32 årgang av ”Ar-
ven”. ”Arven” har over ett tusen abonnenter og 
det er mulig å finne alle utgaver av ”Arven” i 
digitalt PDF format på historielagets hjemme-
side på internett.

BYgDEtuNEt
Bygdetunkomiteen har bestått av følgende 
personer i 2012: Petter W. Baann, Knut Asbjørn 
Skarvang, Torstein Lofthaug, Kjellfrid Enggrav, 

Sannidal Historielag
Årsberetning

Kari Nyland , Per Tangen, Isak Wåsjø og Ole 
Einar Nyland.
 Det har blitt utført alminnelig vedlikehold 
både ute og inne, samt tjæring av flere bygg. 
Bygdetunet er et populært møtested noe akti-
vitetsnivået i 2012 tydelig viser.
 Sannidal bygdetun har mottatt følgende ga-
ver i 2012; 2 bilder på kartong fra Trygve Holt 
av Sannidal kirke og Residence of Ole Larson i 
USA og 103 gjenstander fra Fossen Landhandel 
gitt av Olav Tveitereid

tIl Slutt
En hjertelig takk til alle som i 2012 har støttet 
arbeidet i Sannidal historielag, økonomisk, med 
gaver og på andre måter. Uten denne støtten 
ville det ikke være mulig å drive alle våre virk-
somheter. Vi trenger dette engasjementet også 
i 2013.

Ernst Kalseth Sekretær 
Kjell Ove Heistad Leder

årsmøte 2013 blir avholdt
på Sannidal Samfunnshus
onsdag 17.april kl. 18.30.

 
Vanlige årsmøtesaker, bevertning og loddsalg

Nestleder i Gjerstad Historielag, Kristen Flaten,  
kåserer om Egelands Jernværk.

 
Vi ønsker alle velkommen til en trivelig og

interessant historiekveld!

Sannidal Historielag

O.T.N. 400, R.G. 100, T.L. 200, E.K.K. 400, L.S. 200, I.D. 200, H.W. 200, B.K.T. 200, G.K.S. 300, K.M.T. 200, M.H. 100, A.F. 
100, K.L. 100, R.K. 200, P.P. 300, E.E. 200, A.C.E.S. 200, B.N.F. 150, S.M.G. 300, T.K. 500, T.B. 300, S.T.H. 200, S.G. 200,   

O.J.H. 200, K.W.B. 100, W.W. 200, F.J. 100, F.R.K.D. 200, A.H.L. 300, J.H.T. 300, S.L. 200, V. og N.J.F. 1.000, I.A. 200, W.K. 200, 
A.E. 200, I.R. 200, K.S. 300, K.S. 200, S.L. 100, A.L.T. 200, K.M. 200, K.M. 200, Å.I.S.Aa. 300, A.S.K. 150, L.H.B. 500, L.S. 
250, K.J.O. 200, A.G.L.E. 100, G.K.D. 100, B.E.D. 200, K.H. 200, J.D.H. 500, K.A. 200, P.N. 300, G.T.D. 300, S.R. 200, R.B. 

200, K.R. 200, O.B.L. 400, R.L. 200, E.Ø. 200, K.M.T. 200, E.K.N. 200, Ø.S. 200, I.L.K. 100, P.M.Aa. 200, J.I.F. 100, 
G.J.M. 500, I.R.M.B. 200, B.A.J. 100, T.F. 200, O.B.H. 300, C.A. 300, J.E. 200, G.L.F. 200, E.B.F. 100, M.N.N.H. 200, J.S. 150, 
H.S. 150, H.H. 300, K.E. 500, H.E. 200, I.K.H. 100, E.H. 100, K.T.B. 100, P.C.S. 100, B.B. 200, I.R.L. 500, G.B. 300, T.B. 200, 

T.V. 300, R.N. 150, A.B. 100, S.L. 200, A.B. 200, O.A.E. 250, A.N. 100, B.T. 200, K.J.S. 200, I.D. 150, 
K.B.H. 200, B.S. 50, N.E.S. 200, M.O. 200, S.B. 200, H.K.B. 100, N.J. 150, M.L. 200, G.D. 200, A.M. 200, T.B. 200, B.L. 200, 

R.D. 100, B.T. 200, E.A. 200, G.E. 100, O. og I. 200, ? 200, G.L. 200, K.J.S. 500, J.B. 100, E.D.J. 200, E.H. 200, C.H. 300, A.D. 
200, Å.S. 200, ? 200, K.T. 200, E.D. 100, T.S. 200, M.K. 150, T.D. 400, T.E.V. 200, A.G. 300, I.S. 200, A. og K.S. 200, 

E.T. 100, H.J.R. 100, S.R.G. 200, ? 100, A.S. 200, K.L. 100, O.N. 200, K.K. 100, W.J. 100, P.E. 200, P.T. 1.000, A.L.S. 200, I. og  
F.P. 150, O.A.E. 250, H.J.L. 100, E.A. 200, A.A.K.S.M. 250, L.W. 200, C.F.M. 300, ? 150, B.E. 300, T.J. 200, ? 100, R.A.A. 200, ? 

250, ? 200, A.D. 200, R.E. 200, A.B. 100, ? 200, H.E. 150, A.F. 200, U.H. 200, ? 150, K.L. 200, L.T. 100,
M.B.M. 200, J.S. 400, H.W. 100, P.M. 200, J.T. 300, T.B. 200, K.J.S. 400, ? 150, F.J. 100, W.K. 200, E.Ø. 200, E.S. 300, ? 200, T.I. 
150, Aa.L. 200, K.H. 300, R.T. 300, D.H. 200, T.S. 100, M.S. 200, A.S. 200, M.T. 200, K.M. 200, J.B. 200, A.N. 100, T.J. 100, R.A. 

150, T.S. 200, R.B. 300, Ø.J. 100, ? 100, I.K.G. 200, J.J.F. 100, K.W. 200, J.M.D. 200, A.H. 100, A.H.K.H. 200,
I.M. 100, Ø.H. 200, B.B. 200, I.R.L. 500, G.B. 300, T.B. 200, T.V. 300, Tillegg til gavelista: R.B. 200, L.P.S. 100, A.T. 200, T.M.S. 

200, M.G. 100, A.T.F. 200, K.G.H. 250, P.O.P. 200, A.J. 300, J.C.K. 250.

Fantastisk mengde gaver til «Arven»
Siden forrige nummer har gavene strømmet inn til bladet, og «Arven» har igjen en «sunn» 

økonomi! Vi i redaksjonen takker på det hjerteligste og håper givergleden er like stor i 2013.
For enkelhets skyld skriver vi bare givernes initialer.

Vi vil spesielt takke firma Sannidal Bilverksted AS for et bidrag på kr. 5.000,-.

K.H.T. 250, B.E. 250, A.B.T. 200, K.S. 400, O.V. 200. K.K.L. 100, I.H.S. 300, E.Ø. 200, E.E. 200, H.S. 300, K.G.H. 250, G.K.S. 
300, M.S. 200, I.K.B. 800, O.T.N. 500, G.L. 100, J.K.L. 300, G.M.H. 200, R.B. 200, M.H. 200, S.D. 200, P.A.E. 200, P.T. 200, 

S.M. 300, J.R.G. 500, B.E.D. 200, J.A.C. 200, R.H.H. 150, R.G.C. 200, A.D.R. 1.000, G.M. 200, G.Ø. 500, K.E. 200,
J.F. 200, J.M.Aa. 300, G.E.G. 200, K.S. 250, I.E. 250, J.A.T. 300, R.H. 200, O.L. 200, I.L. 200, G.Aa. 200, L.R. 200, P.R.H. 150, 
T.K. 200, K.E. 500, Ø.S. 300, G.S. 400, K.S. 300, L.R. 200, A.J.A. 100, K.E. 300, E.S. 300, E.G.K. 300, L.E. 150, K.W.N. 200, 

K.H.K. 500, O.S. 200, J.E. 300, S.B. 200, A.S.A.L. 150, K.S. 300, A.B. 200, O.W. 250, Ø.D. 300, T.L. 200, 
E.B. 500, O.G. 200, O.G. 200, K.I.O. 150, M.A. 200, N.O.H. 200, T.S. 200, O.S.B. 300, J.D.A. 150, Sannidal Bilverksted AS 
5.000, E.D. 100, H.M.L-Ø. 100, K.H.B. 200, A.B.S. 200, A.T. 300, R.H. 100, I.W. 200, B.D. 300, K.K.Ø. 200, P.S. 200, P.H.B. 

300, J.K.B. 200, G.N. 100, R.Ø. 500, K.A.O. 500, H.B. 100, H.B. 200, R.A.H. 200, L.T.B. 200, Å.G.S. 400, Aa.G.B.S. 250, 
E.B. 100, T.L. 200, I.J.B. 200, O.T. 1.000, R.M.S. 150, G.H. 100, S.A. 300, A.J. 200, O.L. 100, E.R.R. 100, G.Aa. 300, T.K.S. 100, 
I.S.J. 100, H.J.L. 100, P.H. 200, R.H. 200, J.K.L. 300, F.S. 100, K.T.S. 200, K.B.L. 250, K.K.L. 100, A.E. 200, P.A.S. 250, H.T. 200, 

J.N. 100, M.B. 200, E.B. 200, H.R.D. 100, P.R. 150, A.T.S. 200, N.P.N. 150, A.G. 100, J.J.G. 600, H.L. 200,
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Mottager på kortet: 
Hrr J.M.Jensen & frue, Tangen, Kragerø

Stemplet 29XII11 (=29/12-1911)

Et godt Nyt aar önsker vi eder
kjærlig hilsen fra os

Svein  Margarethe Sigrid

FT-1910 (folketellingen 1910) for  
Sannidal herred viser:

Menstad gnr. 23/ bnr.6 Kil:  
hjemmehørende 8 personer

Svein Ellingsen f. 26/5-1904 i Kragerø
Margrethe Ellingsen f. 1/9-1906 i Kragerø
Sigrid Ellingsen f.23/11-1879 i Sannidal
Johan Ellingsen f. 17/10-1877 i Kragerø – 

1.styrmann 
ellers er hennes foreldre og to brødre 

tilhørende huset

Da er avsenderne av julehilsenen funnet.

Sannikedals kirke med  
Øverbø, Mo og Eikhaugen 1908


