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 SIDE 2 og 3

Bygdetundag 
i juni 
Klasse 8A ved Sannidal 
ungdomsskole underviste 
kommunens 
sjetteklassinger

R undt 200 sjetteklassinger fra hele 
kommunen var 7. juni invitert til Sannidal 
Bygdetun for å bli undervist av klasse 8A.

 Åttenedeklassingene fortalte om Sannidals 
historie, husene på bygdetunet og noen av 
gjenstandene der. Dessuten viste de noe fra gjenstandene der. Dessuten viste de noe fra 
arbeids- og dagliglivet i «gamle dager».

 Opplegget er en del av den såkalte «Perleraden», 
der kostnadene bæres av fylkeskommunen.
 Både vertselevene fra Sannidal og mange av 
gjestene var kledd i «gammel mote», og selv om 
det kom litt regn, var det hektisk aktivitet hele 
dagen.dagen.
 Vi viser her noen glimt fra aktivitetene. 

Hedda Moen viser veven 
i Dobbedalstua.
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I Heglandshuset: Nora Solum (t.v.), og Hanna Solemdal. Disse to guidet 6.klassingene rundt på Bygdetunet: Anna 

Isnes Elshøy (t.v.), og Cecilie Kristiansen.

6. klassingene 
prøver 

slipesteinen, 
overvåket av bl.a. 
Fredrik Johansen 

(med hatt).
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I husmannsstua. Malin Høgbråt (t.v.), og Oda Solli 
Kvihaugen.

Gjettekonkurranse. Fra v.: Julie Eikeland, Anders Jørgen 
Danielsen og Alexander R. Tranberg.

Vasking og 
rulling av tøy. 
Tina Kaasa 

Søndbø (t.v.), og 
Kine Bjørnsvik.

Med dette julekortet fra 1912 ønsker redaksjonen i Arven 
alle sine lesere en God Jul og et Godt Nytt År.
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Sjømannslivet er herlig!
O m jeg fi kk leve livet mitt om igjen, ville jeg dra 

til sjøs igjen, det er et herlig liv, sjømannslivet. 
Det er den 86 årige skipperen Johan Martin 

Ellingsen som sier dette, der han sitter i stolen ved 
vinduet i sitt koselige hjem i Kil. Hjemmet til Ellingsen 
som han bygde i 1930, ligger nesten på toppen av 
Kilskleivene med utsikt mot sjøen. Her kan Ellingsen 
sitte ved vinduet og se ned på sjøen ved havna i Kil.
 Sjøen var hans kjæreste venn gjennom et langt liv. I 
47 år har .han pløyet bølgen blå, på forskjellige skuter, 
dampere og andre båter.  Ja, hadde jeg ikke vært så 
dårlig i bena, skulle jeg gjerne tatt meg en tur til sjøs 
den dag i dag, sier Ellingsen.
 Hvor gammel var du første gang du reiste til sjøs?  
Jeg var 15 år .gammel. Den gang bodde jeg på Øverbø i 
Sannidal, men jeg er egentlig 
Kragerø-gutt. Jeg er født på Tangen i Kragerø, sier han. 
Den første skuta jeg seilte med var «Isfareren»; Kragerø. 
Alcock London var disponent og det var min onkel 
Martin Jensen fra Tangen i Kragerø som førte den skuta. 
Den var, når den var lastet, på 500 tonn dødvekt.
 Første turen gikk til Bristol med is. Alcock eide 
dengang is forretninger i Kil og Skjørsvik. Jeg var 
ombord der med ”et lite avbrudd i 1 år, og det var da 
jeg forsto at det var sjømann jeg måtte bli. Jeg ble så 
hjemme bare noen få dager og tok meg så en l års tur 
til Australia med Kara. Kaptein på den skuta var den nå 
avdøde Kragerø-mannen Per Sannes.

BARE TO BERGET 
Siden seilte jeg med forskjellige skuter frem til 1910. 
Jeg steg jo fra dekksgutt til styrmann og i 1907 ble jeg 
skipper på egen båt. Det meste av tiden jeg seilte var 
som overordnet. Min første tur som skipper var med 
Gustava. Det var en brigg med to master. Den tilhørte 
Wiborgs rederi. Den forliste ved Stråholmen i 1913. Det 
var da kaptein Rød Terjesen som førte skuta. Det ble 
bare to mann berget den gang.
 Ja, dengang var det andre tider i Kil, sier Ellingsen. 
Det var travelt her da isforretning og stor rørelse på 
havna. Det hendte det lå tett i tett med skuter her. Jeg 
husker godt i 1902, da jeg giftet meg. Da vi kom tilbake 
fra kirken, fl agget alle skutene som lå på havnen. Det 
var et praktfullt syn.
 Etter skutene ble det dampere. Det var først i 1905 at 
jeg kom ombord i en av disse. Jeg kunne jo ikke med 
engang overta som skipper der, men mønstret på som 
2. styrmann. Det var med en damper som Emil Olsen 
bestyrte. Båten het Korinti og skipper var Hans Kis fra 
Kragerø.
 Styrmann var også en Kragerømann som het Filip 
Svendsen. Senere, gikk jeg over til Wiborgs rederi. Det 

var i 1911 eller 12, som skipper på La France. Seilte der 
som skipper og styrmann frem til 1916 på forskjellige 
av hans båter. Den siste var Forsette. Den lastet ca. 700 
tonn. 

BEDRE Å FØRE BÅTER
Du har opplevd en del i disse årene du har seilt? Å ja. 
En har da sett litt av hvert.  Jeg feilte under den første 
verdenskrigen. Det hendte vi hadde besøk av tyskerne, 
men jeg var heldig. Vi hadde aldri noen torpedering.
 Under krigen kom jeg over til Amerika. Seilte mellom 
Amerika, Cuba og Australia.  Jeg kom først hjem igjen 
i 1920. Da hadde jeg vært ute i 4 år i ett, som jeg ikke 
hadde sett Norge.
 Du lengtet aldri hjem? Nei. Lengting har jeg aldri 
hatt noen føling med.
Ja, men slik ved juletider og i høytider, da sendte du 
vel noen lengselsfulle tanker hjemover? Ja, selvfølgelig 
tenkte jeg på dem der hjemme, men det er ikke 
lengting, sier den gamle skipperen.
 Hva likte du best å seile med, skuter eller andre 
båter? Ja, det var jo meget bedre å føre båter.  Det ,er 
dette med sikkerheten, vet du. Men livet ombord l en 
seilskute var jo meget mere familiært.

DA KRIGEN KOM 
Ja, senere reiste jeg igjen ut. Var hjemme et års tid 
under, streiken i 1921, men reiste ut igjen i 1922 som 
l. styrmann på Asborg A/g Vesterhav,   Kr. sand S., hvor 
K.M. Pedersen i ’ Kragerø var disponent. Bare noen 
måneder etter ble jeg skipper på denne damperen.
 Den siste båten Asborg leverte jeg forresten i England 
i 1924. Den ble solgt til et Oslofi rma. Han husker godt, 
den gamle skipperen alle skutene han har vært på og 
alle båter han har ført gjennom en menneskealder. 
 Rundt omkring på veggene i det hyggelige hjemmet 
hans henger bilder av de forskjellige skuter og 
dampere, som Ellingsen har ført trygt igjennom. Senere 
kan han fortelle at han gikk over til Ugelstad rederi, 
Oslo. 
 Der førte han båtene Honnør, Vigør, Solør, som også 
ble solgt til England. Senere overtok han tankeren 
Svenør på 12500 tonn. I denne tankeren var han 
ombord til han kom hjem i 1939.  
 Jeg kom hjem akkurat den dagen krigen brøt ut 
mellom Tyskland og Polen. Det var i september 1939 
og siden har jeg vært hjemme.

DA «ILDFAREREN» FORLISTE 
Har du noen gang vært med på noe forlis? 
Nei, det har i grunnen ikke hendt meg sa meget, sier 
han. Jeg var jo med på et forlis i 1905. Vi forliste med 

Om jeg fi kk leve livet mitt på nytt, dro jeg rett til sjøs, 
sier 86 årig skipper i Kil, J.M. Ellingsen.
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”Ildfareren”. Det var vinter. Vi kom fra Demerera, i Syd 
Amerika, lastet med hardved. Det var en stormfull reise 
hele veien, men ca. 500 mil vestfor Azorene kom vi ut 
for en storm igjen. Da gikk hele riggen overbord og vi 
hadde bare to stumper igjen av de bakerste mastene.
 Vi fi kk da rigget opp og slik ble vi liggende i 8 dager 
og rigge. Vi fi kk skuta under kommando igjen og kunne 
gjøre 7- mil fart: Mannskapet ville først gå i en liten 
gigg vi hadde.  Både livbåten og prammen var knust. 
Vi holdt da sjøråd. Jeg husker jeg sa til dem: Noen er 
voksne til å svare for seg selv, men til dere unggutter vil 
jeg si.  Det var nemlig to unggutter om bord. Om dere 
skal seile 500 mil i den båten er sjansene små.  Vi er 
nå på en båt som fl yter. Vi hår mat og vann. Til sist fi kk 
vi ved avstemning en overstemme for at vi skulle bli 
ombord. 
 Det var mest Kragerøfolk ombord den gang. De to 
ungguttene var fra Kil.  Det var Jørgen Sveinungsen og 
Tellef Einertsen. Lensmann Svang var 2. styrmann. Jeg 
var l. styrmann og min bror Harald Jensen var skipper. 
Vi kom omsider frem til en liten plass på sydkanten av 
Irland. Stedet het Crockheaven. Der fi kk vi taubåt og 
ble slept til Liverpool.

JUL PÅ SJØEN
Men hvordan var det med dem hjemme. Var ikke 
de engstelige for dere? Nei, jeg tror ikke de ante noe 
den gang, men et par år tidligere var det kommet bud 
hjem at vi var forlist. Det var i 1900, omkring juletider. 
Det var dengang Texas gikk ned med noen og tyve 

mann fra Kragerø. Jeg seilte den gang som styrmann på 
”lsfareren” og var i god behold nede ved Demerera ved 
Syd-Amerika. Det ble jo gledelige overraskelser da dette 
ble kjent at vi var i god behold. Årsaken til meldingen 
var at. det, var drevet i land en navneplate. Nei, det har 
gått bra i alle disse årene, og jeg ville ikke unnvært 
dem, sier. han.  
 Du har feiret julen i fremmede land i mange år 
også da? Ja, det ble mest å feire den ute. Som regel 
ble det feiret i en eller annen havn, i en eller annen 
sjømannskirke. Jeg har en tobakksboks her som jeg 
fi kk engang, som den eldste skipperen som var tilstede. 
 Det. var i Newcastle på en tilstelning for sjøfolk. En 
jul husker jeg vi lå innefrosset i New York. Det var 
i 1922. Vi lå innefrosset i Longs Island sund, men vi 
hadde det koselig allikevel. Jeg har, aldri vært noen 
taler, så den siden av saken droppet vi, men vi feiret 
julen som vi best kunne, delte ut gaver. Flere gaver fi kk 
vi fra sjømannskirken og pakker hjemmefra var det 
også. Stuerten hadde selvsagt laget noe ekstra godt.  
Det var «Asborg» jeg var ombord i den gang. Ellers har 
jeg nok tilbragt de fl este julehelger i sjøen.

I PRISON 
Du er kanskje av gammel sjømannslekt? Nei, 
på farssidcn er det bønder, men på morssiden er 
det sjøfolk så langt tilbake som vi kan huske. Min 
tippoldefar ble tatt under Englandskrigen og ble 
satt i prison til krigen var slutt. Det er en gammel 
sjømannslekt fra Portør.
 Min oldemor ble 99 år gammel. Hennes mann 
Jens Olsen, var det som satt i fangenskap i England. 
Det fortelles om min oldemor at hun narret 
engelskmennene den gang. 
 Det var ute ved Stangnes. Hun rodde ut til de 
engelske båtene som lå der og rapporterte at det kom 
tropper og engelskmennene for tilsjøs igjen. Det var 
krigen mellom danskene og engelskmennene.
 En kan merke han liker seg, den gamle skipperen, når 
han kan fortelle om de gode gamle dagene da han førte 
sine skuter trygt og sikkert gjennom. I de 47 årene 
han har vært til sjøs har han ført ikke mindre enn 10 
seilskuter, og 14 andre båter. Noen for kortere tid, 
andre for lengre.                           
 Blikket hans går ut gjennom vinduet, ned til havnen 
l Kil, hvor det nå hersker den store stillheten. Bare en 
enslig  jakt ligger forankret ved bryggen.  Tankene går 
tilbake til den tiden da det var travelhet på Kil havn. 
Da skutene lå side om side og alle som kunne arbeide 
var opptatt med istrafi kk, med å losse og laste. Da 
han kunne gå ombord i sin skute og sette kursen for 
fremmede land og kyster. 
 En mann som i et langt liv har hørt til på sjøen. Han 
vil alltid minnes den tiden og ofte vil nok lengselen 
etter sjøen gripe fatt i ham, selv om benene ikke lenger 
er hva de var. En mann som har vært med på å bringe 
Norges navn ære og heder, og som kan se tilbake på et 
langt og rikt liv i tjeneste for  sitt land. —elwy—

Denne artikkelen har vi sakset fra Vardens 
julenummer i 1963.
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Fortsettelse fra forrige nummer

1963
Konfl ikt mellom Sannidal skolekorps og Sanni-
dal hornmusikk.
Konfl ikten grunnet seg i at noen medlemmer i skolemu-
sikken hadde begynt i voksenkorpset som aspiranter. 
Da en ved enkelte anledninger fi kk opptredener som 
kolliderte og skolemusikkantene var med voksenkorp-
set isteden for skolekorpset, oppstod det en amper 
stemning korpsene imellom. Det ble derfor innkalt til et 
felles styremøte der denne saken ble tatt opp.
 Fra Sannidal  Hornmusikk møtte Einar Johnsen, Odd-
var Halvorsen, Knut Asbjørn Skarvang, Otto Holte og 
Lars Falck.
 Fra Skolemusikken møtte: Abrahamsen, Vibeto og 
Halvorsen.
 På dette møtet ble det fattet følgende vedtak:
”Ved overføring av musikere fra Sannidal skolemusikk 
til Sannidal Hornmusikk og ved utlån av musikere disse 
korps imellom, skal heretter skje i samråd mellom de 
respektive korpsstyrene og korpsenes dirigenter.”

Årsmøte 1963.
Ved valget ble disse valt inn i styret:
Einar Johnsen formann
Knut Asbjørn Skarvang kasserer
Nils Halvor Nilsen nestformann
Karl Olav Carlsten noteforvalter
Jens Fjellheim materialforvalter
Ingvar Skarvang styremedlem
Gunhild Nyland styremedlem

Det ble også vedtatt å kjøpe inn en ny tuba som Knut 
Asbjørn Skarvang skulle bruke.

Årsmøte 1964
Vestmar skriver: ”Sannidal Hornmusikk hadde sitt års-
møte mandag 13.april.
 Det ble først valg på styret. Gjenvalg ble det på føl-
gende:
Einar Johnsen, formann
Knut A. Skarvang, kasserer
Gunhild Nyland, styremedlem
Yngvar Skarvang, styremedlem
Jens Fjellheim, materialforvalter.
 Sistnevnte som har arbeidet aktivt for Sannidal Horn-
musikk i 10 år, fi kk sin velfortjente hyllest av forman-
nen.
Nye i styret ble: Knut Rinde nestformann
Carl Thomas Carlsten, sekretær
Erling Pedersen, noteforvalter

– historiske glimt
AV  NILS HALVOR NILSEN 

SANNIDAL HORNMUSIKK
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 Både formannen og dirigenten uttalte seg positivt om 
musikkens utvikling.  Det har vært et aktivt år og kon-
serter har blitt gitt både i Sannidal kirke og ved forskjel-
lige andre anledninger.
 Korpset  består nå av 18 mann som alle er meget 
interessert i musikk, så alt tyder på at Sannidal Hornmu-
sikk går et godt år i møte.” 
 Vestmar skriver videre: ”Fredag den 17.april var San-
nidal Hornmusikk i Farsjøbygda på den gamle skolen 
hvor de holdt konsert ute og diverse underholdning 
innedørs med musikk, sang og skjetser etc. 
 Det så ut som om hele bygda hadde møtt fram. Det 
var mange eldre til stede som så ut til å ha det gilt. 
Følgende hjertesukk kom fra en gammel dame: ”Gud-
skjelov og takk at vi enda har noe igjen som vi kan kalle 
vårt eget.”
 Også Kjølebrønd har nytt godt av musikken. Den 
27. april var Sannidal Hornmusikk der sammen med 
Kjølebrønd skolemusikk. Hornmusikken stod for tilstel-
ningen som sjølsagt samlet fullt hus. Det har blitt reine 
kulturkvelder dette når musikerne drar rundt ymse 
steder i bygda og bistår etter beste evne.
 I Kjøebrønd skal forresten Knut Asbjørn Skarvang 
overta skolekorpset etter Lars Falck fra høsten av. 
 Lærer Jens Barland holdt deretter en anslående tale 
for dirigenten og overrakte ham en sølvvase med blom-
ster og takket for alt det verdifulle arbeidet han hadde 
utført for korpset.
 Det kan også tas med at korpset førstkommende 
torsdag deltar i et større arrangement som M.A. steller 
til i Sanitetshuset i Kil, og søndag 10.mai spiller korpset 
i Sannidal kirke.”
 
17.mai 1964.
17.mai ble feiret i tradisjonelle former med skoletog og 
bekransning av bauta. 
Vestmar skriver følgende: ”I år fi kk bekransningen av 
bautaen over soldatene fra 1814 en spesiell betydning 
på grunn av 150-årsjubileum. Kristoffer Einertsen holdt 
tale og la ned krans og Sannidal musikkorps spilte.
 Denne 17.mai ble også en merkedag for korpsets 
dirigent Lars Falck da han i år spilte for 50.gang ved et 
17.mai arrangement. Det vil si at han har spilt til 17.mai 
hvert eneste år siden han startet i guttemusikken hos 
Siggen. Under krigen spilte han også til 17.mai ved ar-
rangementer som ble holdt i det stille i Drangedal.
 Falck ble feiret av sine venner i Sannidal Musikkorps i 
Morgedal 17.mai om kvelden ”

Lokale musikkjubileer.
Den 30.mai ble det arrangert fest for å markere en 
rekke lokale musikk-jubileer m.v. Det dreide seg om 
10-årsjubileum for Musikkens venner, 5-års jubileum for 
skolemusikken,10-års jubileum for Bygdetunet og 50-
års jubileum for dirigenten.
 Vestmar skriver følgende: ” Formannen i korpset, 
Einar Johnsen, åpnet festen med en tale for dirigen-
ten og overrakte han en gave fra korpset. Formannen 
overrakte også blomster til Jens Fjellheim i Musikkens 
venner med takk for alt han har utført for korpset i 10 

år. Kristoffer Einertsen overrakte blomster til Tande for 
han levende interesse for alt som rører seg i bygda og 
ikke minst for hans store interesse for bygdas musikkliv. 
Helt fra den første nervøse opptreden i kirken har han 
fremholdt at dette må bli tradisjon.
 I sin svartale sa Tande bl.a. at Sannidal er ikke lenger 
egen kommune, men vi er en egen stor menighet, San-
nidal hornmusikk er derfor menighetens korps som 
hele bygda på festdager og i kirken har kunnet glede 
seg over. Tande holdt for øvrig også et meget fengslende 
kåseri om bygdetunet.
 Knut Rinde talte for de tre musikere som hadde vært 
med i hele 10-års perioden, nemlig Einar Johnsen, Nils 
H. Nilsen og Otto Holte som alle fortjente en blomst 
og spesielt farmannen, Einar Johnsen som har vært en 
drivende kraft i korpset.”   

Sannidal hornmusikk dirigert av 
Sverre Bruland.
Sannidal Hornmusikk ble invitert av Skåtøy vel til et ar-
rangement den 24.juli. Reisen forgikk med motorbåter 
som ble ført av Erling Pedersen og Carl Olav Carlsten. 
Ingen ble sjøsyke, men så var vi ikke utenfor Jormfru-
land heller.
 Vestmar laget en reportasje der den kjente dirigent 
Sverre Bruland dirigerte Sannidal Hornmusikk. Sekretær 
Cato skriver: ”Det var spennende å bli ledet av en så 
berømt dirigent, så vi var litt nervøse. Heldigvis gikk 
det som det pleide - bra. Han sa i alle fall ikke noe 
stygt om oss”

Årsmøte 31.mars 1965
Av årsberetningen går det fram følgende: 
Korpset har spilt ved 14 anledninger bl.a. kirkekon-
serter, basarer o.l

Styret har bestått av: Einar Johnsen, formann, Otto 
Holte , nestformann, Carl Thomas Carlsten, sekretær, 
Knut Asbjørn Skarvang , kasserer, Gunhild Nyland 
og Yngvar Skarvang, styremedlemmer. Noteforvalter 
Erling Pedersen og materialforvalter Jens Fjellheim.

Man har imidlertid mistet en del  av medlemmene 
på grunn av militærtjeneste og skoler. For å holde 
korpset i samme standard som før, og  for å utnytte 
alle instrumentene, vil man gå sterkt inn for å få nye 
medlemmer.

Sannidal Hornmusikk hadde ved årsskiftet følgende 
14 aktive musikere:
Ivar Kristensen, Otto Holte, Arne Larsen, Carl Th. 
Carlsten – Trompet
Einar Larsen, Oddvar Tobiassen- Basun
Ingvar Skarvang, Tor Kristian Fjellheim – Trombone
Einar Johnsen – Baryton
Ragnar Haugholt, Per Bratland – Althorn
Knut Asbjørn Skarvang, Petter Baann – Tuba
Knut Rinde - Tromme 
 

Fortsettelse neste nummer
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CODEX ANDVORDII
– nogle leveregler.

N ydelse er ikke synd, - askese 
er ikke dyd, det beror på oss 
selv om de blir det ene eller 

det andet. Thi nydelse kan gjöres til en 
dyd ligesom askese til en last, og bare når 
vi med velberåd hu anvender dem som 
midler og ikke gjör dem til mål, behøver vi 
ikke frykte for at de skal blive vore herrer i 
stedet for vi deres.

Ophavet til mange av vor tids sorger og 
bekymringer er at söge i de stadig ögende 
fordringer til livet som industriens billige 
og let tilgjengelige produkter og de mange 
udendørs fornöielser fremkalder og 
stimulerer.  
Hva det gjelder for os er ved en forenklet 
livsförsel at fi nde ro for vore opjagede 
nerver, at ”opleve verden som om vi ikke 
levede i den”. I stedet for at jage efter 
fornöielser og luksus, må vi gjenvinne den 
tabte balanse i et stille hjemmeliv med 
lesning og musikk, i samvær med vore 
nermeste og ligedan tenkende personer, 
samtidig som vi tilpasser os en også 
forövrig forstandig levemåde, - eller med 
ett ord: at vi ved det engelskmannen kalder 
”the simplifi cation of life”, fi nder frem til 
livsidealet.

Spar på kreftene, konsentrer din energi om 
hva du gjör, og gjör det med nöiaktighet og 
interesse: Når du leser, så les, - når du hviler, 
så hvil, - når du går gå, - men hver ting 
for seg, med ro og med nettopp så meget 
kraftforbrug som trenges til vedkommende 
ting, ikke mer.

Sörg for at holde ditt nervesystem i 
balance, la et knappenålstikk være et 
knappenålstikk, gjör ikke et sandkorn til 
et berg. Balancen opnåes lettest ved at 
du inddeler din tid på en rationel måde: 
sov otte timer, arbeid otte timer, resten 
av dögnet bör du anvende til at foredle 
og styrke din sjel, ditt legene. Udgifter og 
inntekter må i den forbindelse på samme 
måde som en velordnet husholdning 
balancere.     
Livets vanskeligste problem er resignation, 
du tager alt med ro. Men det må ikke være 
den resignation som siger: Alt er meg 
likegyldig, men den som er glad med de 
glade og söger at give de bedrövede tröst, 
den som håber det beste, men er forberedt 
på alt.

At opofre seg for andre er en god ting, 
men det er uforsvarlig og dumt at ödsle 
med seg selv, der hvor man kan spare 
krefter som kunne bruges bedre i andre 
tilfelder. Du tilhörer ikke deg selv, dine 
egne har berettigede krav på ikke bare dine 
opofrelser, men også din selvopdragelse og 
varetagelse av helsen.

Dette er tilsendt oss av Johan Tande. I 
sin fars, sognepresten Torkell Tandes, 
gamle arkiver har han funnet disse 
”levereglene”. Doktor Andvord var 
”fastlegen” til Johan Tandes oldemor i 
tiden 1870-1895, og det var han som 
ga henne disse. Hvordan synes dagens 
situasjon å være i forhold til disse gamle 
visdomsord?

Dr. Kr. F. Andvord: Håb det beste, 
men vær forberedt på alt!
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Gaver til «Arven» 
Disse gavene har kommet inn siden sist. 

For å kunne gi ut tre blader i året er de helt nødvendig.
Tusen hjertelig takk alle sammen!

I.J.B., Risør 200. J.D.H., Langesund 200. V.M.L., Sannidal 200. P.J.M., Stathelle 200. G.G., Mjøndalen 100. K.S., Sannidal 
200. G.I.K., do. 250. K.E.W., do. 200. T.F., do. 200. M.K.H., Neslandsvatn 200. K.T.S., Lyngdal 200. T.S., Sannidal 200. E.B., 
Skien 200. A.K., Kragerø 200. T.R., Sannidal 400. A.G.L., do. 200. G.D., Kviteseid 200. A.J.G., Kragerø 200.  A.G., Søndeled 
100. I.Y., Staubø 200. K.M.T., Sannidal 200. R.B., Sundebru 200. K.T.B., Oslo 200.

Dere har en fi n presentasjon av stassleden 
fra 1792 fra Kurdøl, nå Bygdetunet, og 
knytter eierne til en gave de skjenket San-

nidal kirke i 1767, som dere benevner ”offerskri-
net”.
 Gjenstanden, utført som en stor innsamlingsbøs-
se i en eneste hel treblokk, med kraftige jernbånd 
om, og intrikat låst med to hengelåser, var et helt 
vanlig og nødvendig inventarstykke i alle danske 
og norske kirker i 16 – og 1700 årene, og den har 

et helt fast navn: ”Fattigblokk”, eller ”kirkeblokk”, 
”almisseblokk”.
 Når den ble åpnet, måtte to betrodde menn, 
med nøkkel til hver ”sin” lås, være samtidig til 
stede, så alle var trygge på at ingen kunne berike 
seg urettmessig på de fattiges midler.
Eksemplaret i Sannidal kirke er spesielt fl ott – og 
kostbart – utført, og var en verdifull gave fra Elling 
Olsen.

Ulf Hamran har sendt red. i Arven 
noen kommentarer ang. artikkelen ”En slede fra 1792” i forrige nummer.

Han skriver:
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Leder av Sannidal historielag, Kjell Ove 
Heistad, foretok den offi sielle åpningen 
av høstmøtet hvor det var ca. 130 frem-

møtte. Etter åpningen spilte Sannidal musikkorps 

og Kjølebrønd blåsegruppe ledet av Knut Asbjørn 
Skarvang og Tor Kristian Fjellheim «I Østen stiger 
solen opp», «Blant alle lande», «Telemarksbataljon» 
og «Down by the river side».
 Etter musikken takket Kjell Ove Heistad Ellen 
Bjerva og Erna Dalen med blomster. Ellen gikk ut 
av festkomiteen, mens Erna gikk av som grende-
mann for Farsjø krets ved årsmøtet i våres.
 Ernst Kalseth presenterte deretter historielagets 
nye årskalender. Kalenderen er laget i et opplag på 
400 eksemplarer og koster kun kr 100,-. Historiela-
get har som målsetting å utgi en ny kalender hvert 
år og håper den kan bli et samleobjekt. Kalende-
ren kan kjøpes via vår hjemmeside på internett 
www.sannidalhistorielag.no ,ved å kontakte et 
av styremedlemmene, i Sannidal Landhandel eller 
på Volumsenteret følgende datoer: 2., 16. og 17. 
desember.
 Ernst fortalte kort om «grasrotandelen». Gras-

Sannidal Historielag

Høstmøtereferat 2011
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Sannidal Historielag har i år laget en årskalender 
med fl otte bilder fra Sannidalsområdet. Det er et 
håp om at dette kan bli en tradisjon slik at kalen-
derne kan bli et samleobjekt. 
Kalenderen selges på Volumsenteret den 16/12 
og 17/12 og hos Sannidal Landhandel. Den kan 
også bestilles på Historielagets hjemmeside, 
ved å sende epost til post@sannidalhistorielag 
eller på tlf. 91182609 (Ernst).Og det beste av alt, 
den koster bare 100 kroner!

rotandelen gir deg som spiller via Norsk Tipping 
mulighet til å være med å bestemme hva noe av 
overskuddet skal gå til. Du kan velge hvilket lag 
eller forening som får fem prosent av din spilleinn-
sats. Det er svært enkelt å registrere ditt spillekort 
hos kommisjonæren. Du trenger bare å oppgi 
Sannidal historielag og vårt organisasjonsnummer 
975709736, så er det gjort en gang for alltid. Dette 
koster deg som spiller ingenting, men bidrar med 
sårt tiltrengte midler til historielaget.
 Kjell Ove Heistad foretok deretter presentasjon 
av kveldens hovedgjest, Johnny Thorsen. Thorsen 
holdt et meget interessant foredrag om «Istrafi k-
ken».
 

Etter foredraget ble bordverset “Gledens herre” 
sunget. I Pausen ble det servert smørbrød, kaker 
og kaffe, samt solgt lodder.
 Etter pausen var det allsang hvor «Å leva det er 
å elska» og «Mellom bakkar og berg» ble sunget. 
Dagfi nn Øyvang ble takket med blomst for at han 
stilte opp som pianist. Loddtrekning ble foretatt av 
Torgunn Sunde, og det rettes en spesiell takk for 
mottatte gaver fra Resconsult AS og fra Lars Børre 
Lofthaug med gratis leie av lift i en dag.
Høstmøtet ble avsluttet kl. 21:30.
 Sannidal 13.november 2011

Ernst Kalseth – Sekretær
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