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Sannidal – en idrettsbygd
«Enhver vil forstaa at det jeg her har skrevet om Sannidal  

har en bestemt hensigt: aa henspore alle de andre bygder og distrikter  
om aa komme like langt frem»
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Man kunne si det er 
sjelden aa treffe 

en bygd med saa frem-
ragende idretsmenn 
paa skisportens om-
raade saa ner kysten 
som Sannidal. Det vilde 
alle finde rimelig fordi 
havdrønnet er like ved. 
Men naar man sier, at 
det er sjelden aa treffe 
en bygd i hele landet 
som kan vise frem sli-
ke fullblods skisports-
menn, saa vil alle si det 
er skryt. Og dog er det 
sannhet, men med de 
selvfølgelige visse reser-
vasjoner.
 Reservasjonene be-
staar deri, at alle byg-
derne rundt om paa 
Sørlandskysten og el-
lers i landet kunne nok 
opvise like gode resul-
tater, men Sannidal har 
hat gode maalbeviste 
ledere paa skisportens 
omraade, ledere som er 
dyktige skiløpere selv 
og dygtige som arran-
gører og fortrolige med 
sportslivets «fremme i 
enfoldighet og brutale 
i hengivelse.» - for aa ci-

tere en beaandet tale.
 Derfor har disse opna-
add saa mange praktis-
ke, absolut nødvendig-
hetsresultater.
 Man har forstaat å ska-
pe en sikker sportsaann, 
glimrende skiløpere og 
et virksomt sundt fri-
luftsliv.
 Men dette kan ikke 
gjøres uten aa yte ved-
erlag til ungdommen. 
Og det er dette Sannidal 
har gjort.
 Der er med meget ar-
beid seigt og tungsamt, 
skaffet en noget ner ide-
el skibakke med tribu-
ner og trappetrin som 
Holmenkollen i sin tid 
vilde ha misundt dem. 
Og ungdommen der 
har sitt «Gimle», hvor 
den kan ty hen i glade 

stunder og i alvorlige 
øyeblikke.
 De unge mennesker 
i Sannidal har naadd 
langt, - ved egen hjelp 
og netop ved sin egen 
hjelp for derved har 
den faat bygdens sikre 
selvhjulpenhetsfølelses 
med hjelp.
 Ingen tør herefter 
stenge idretslivets gode 
seiersgang i Sannidal. 
For det har vist sig aa 
bere livsidealer, er i frisk 
utvikling og fremmer et 
stort rikt ungdomsliv.
 Naar vi seier saa me-
get, saa er det fordi vi 
har set og iakttatt dette 
arbeide i flere aar. Der 
kan ikke fremkomme 
saa smukke resultater, 
saa fremragende resul-
tater fra den eller de en-

kelte aktive ski og spor-
tidrettsmenn, unntagen 
det hele arbeide er byg-
get solid og alvorlig op 
av dyktig og maalbevist 
ledelse.
 Altsaa, dette til efter-
følgelse for andre kyst-
bygder, som saa ofte 
er blit ringaktet av inn-
landsbygderne, naar dis-
se ikke naar op – fordi 
innlandsbygderne over-
ser det intense alvorlige 
arbeide sportslivet kre-
ver. 
 Jeg saa netop et typisk 
utslag i Skiensaviserne 
efter «Odds» landsrenn. 
Der blev morgedølerne 
og endel andre fra øvre 
Telemarken skrytt op – 
mens Anton Brynemo 
fra Sannidal som visseli-
gen var stevnets fineste 
og mest elegante hoplø-
per og med stor glans i 
stil og hoplengde – ikke 
ble nevnt.
 Men første premie 
tok han overlegent i 
«Odds» svere bakke de 
maatte gi han den – 
prøv aa gjør ham dette 
efter ! Men han var fra 

Sannidal, - der tar man 
sporten alvorlig, og det 
gjør Anton Brynemo 
ogsaa.
 Det nytter ikke aa 
leve paa «ärokika min-
nen» - naar man ikke 
ivaretar dem.
 Dette er telemarkin-
gernes feil derfor har 
de mistet sin stil, sin 
dygtighet, sin naturlige 
eleganse som vi haaper 
atter maa komme til sin 
rett – og de har mistet 
sin selvtillit. 
 De spretter ut i et 
hopp, flaggrer og falder, 
de svetter sig ut i et leng-
deløp – kommer inn 
med bra tid og blir no-
teret i pressen fordi de 
er telemarkinger. En og 
annen av dem er frem-

ragende idrettsmenn 
og skiløpere, men som 
helhet betragtet har de 
kastet sig over uløse-
lige filosofiske, religiøse, 
politisksociale og andre 
spørsmaal og er blit 
udygtige idrettsmenn, ja 
mange av dem ser som 
idrettsmenn betragtet 
noksaa vanføre ut i for-
hold til sportsungdom-
men i byene og kystdis-
trikterne.
 Men det kommer av 
ungdommens intense 
arbeide alle andre ste-
der – unntaken i fjell-
bygderne.
 Men en veldig takk er 
vi dem skyldig: for alle 
de gode representanter 
Telemarken har sent ut 
hit og dit ut over landet 

og verden.
 For aa holde oss til 
vaar egen kyst. Vi har jo 
en «Odd»-størelse paa 
Stabbestad – Flaaten. 
Han har bygget en egen 
skibakke – og begynte 
for sig sjølv. Ifjor var 
det gode og store resul-
tater og jeg haaper det 
er endda bedre iaar ef-
tersom snøen er større 
og varigere. Altsaa dette 
vellykkede skisportek-
speriment ligger like i 
havbrynet.
 Alt i alt betragtet, at 
idrett bygges op, paa 
og av en dyktig og seig, 
klok og forstandig le-
delse. Deri har Sannidal 
sportsungdom faat sin 
lykke. 
 - Nu haaper jeg ikke 

de andre bygderne er 
blit fornermet men at 
de tar det fornuftige 
skritt og bygger en før-
steklasses skibakke, 
skaffer sig solide ledere 
og forsøker aa beholde 
dem og innprenter hver 
enkelt idrettsmann i 
hvilken idrettsgren han 
er besst hjemme, aa tre-
ne fornuftig og iherdig - 
alt efter sin kropslige og 
aandelige forutsetning 
og spenstighet.
Enhver vil forstaa at det 
jeg her har skrevet om 
Sannidal har en bestemt 
hensigt: aa henspore 
alle de andre bygder og 
distrikter om aa komme 
like langt frem.

Dølegutten

Sannidal en idrettsbygd
Anton Brynemo til Holmenkollen

I forbindelse med Sannidal Idrettslags  
100 års jubileum, gjengir vi denne artikkelen  

fra Vestmar 7. februar 1922.

Gunhild (f. Olsen) og Anton Brynemo.

Fra det gamle albumet
Eilert Nilsmundsen (Kil) var født i 1808 på søn-

dre Farsjø, og døde i Kil i 1894. Han var sønn av 
Nilsmund Tomassen Farsjø, f.1767  d.1857 og Anne 
Eilertsdatter Rinde, f.1777 d.1811.

Eilert var først gift med Kjersti Hansdatter Svenum, 
f.1813 d.1859. Andre gang ble han gift med Torborg 
Torsdatter (Lien) Ørvig, f.1818 d.1897.

I Sannidal bygdebok står det at Eilert Nilsmund-
sens hus lå mellom Kommunegården og Tinggården 
i Kil. Det ble solgt til Kragerø og flyttet. Eilert hadde 
butikk og gjestgiveri, og han leide ut prammer til 
Drangedalsfolk og andre som skulle reise ut fjorden 
til Kragerø.

Eilert Nilsmundsen med  
sin andre kone,  
Torborg Torsdatter.
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 På vandring i Sannidal
Denne artikkelen har stått i Vestmar en gang på 1930-tallet. Vi har fått den fra Jimmy Åsen

I dag går min 
friluftstur 
gjennem San-

nidal. Ofte har jeg fartet 
denne veien, og likeså 
ofte beundret denne 
ubeskrivelig vakre da-
len med sine lauvkledte 
åser og blomsterfulle 
enger. Alltid når jeg fer-
des her finner jeg noe 
nytt å beundre. Idag er 
det særlig blomstene. 
Jeg har aldri visst at vill 
forglemmigei, stemor, 
smørblomst og mange 
andre blomster virkelig kan gjøre slikt inntrykk som 
de gjør på mig idag. Hvor jeg vender mig og ser, er 
det fullt op av blomster. Og slike farver! Kan noen 
tenke sig noe vakrere enn disse markblomstene? 
Visste jeg at ingen så mig, at ingen lo av mig, vilde jeg 
vasse ut i gresset, og plukke fanget fullt av blomster, 
som jeg vilde leke med, akkurat som da jeg var barn. 
Men, jeg er ikke barn lengere, og kan ikke godt til-
late mig den gleden å plukke blomster, ikke lengere 
ubekymret vandre omkring blandt markblomster, 
ikke lengere telle prest, prost osv. mens jeg plukker 
blad for blad av prestekrave eller balderbrå. – Å, jo, 
jeg kan! Hvad bryr jeg mig om hva folk mener? Bryr 
jeg mig om at de ler litt av mig? Nei, langt ifra, i dag 
er jeg fri. Jeg går og bærer på en stor bukett ville 
forglemmigei, og biter i et strå. 
 Det er sant, lægene sier visst at det kan være farlig 
å bite på strå. Tvi, - nu ligger strået i gresset, skjønt – 
en dag som denne burde en glemme læger og råd, 
og gjøre akkurat det som faller en inn. Se der! Nei, så 
sandelig er det ikke markjordbærblomster – og kart! 
Tenk, kartene er alt store. Der er ett, ganske rødt. Jeg 
kan ikke dy mig, jeg plukker det, biter i det. – Det 
smakte nærmest bittert, og støvete var de visst også, 
men hva gjør vel det? Jeg spytter litt, og vandrer vi-
dere med forglemmigeiene i neven og en besk smak 
i munnen, og minnes barndomstiden, da jeg plukket 
blomster og bet i strå. Jeg husker hvor umulig det var 
å la markjordbærene stå til de blev ordentlig modne.
 Jo, Sannidal er vakker. Den er et lite Norge for 
sig selv. Ytterst i dalen stikker en liten arm av sjøen 
inn, og inne i enden av kilen, ligger det idylliske 
Kil. Her klatrer formelig husene opover knattene, 
og frodiggrønt gress gror på spreng i fjellkløfter og 

skorter, ovenfra Heia, 
fra Thorsdalstjernet, 
kaster elva sig om våren 
utover alle knattene, 
men nu sommertider er 
den bare som en bekk 
å regne. Oppe i åsen 
ovenfor Kil, slynger den 
Sørlandske hovedvei sig 
videre innover Sanni-
dal. Bare noen få meter 
lenger boarte, svinger 
den om en steil knatte, 
og Thorsdalstjernet 
ligger der blankt og fint 
omkranset av grønne 

jorder og løvtrær og avspeiler himmelen.
 Efter at veien så har gjort en halvcirkel rundt tjer-
net, og likesom har gitt anledning til å se det fra alle 
kanter, tar veien videre innover, forbi Tangen, og selve 
hjertet av dalen ligger foran en. På en høide til ven-
stre, ligger den gamle ærverdige kirken. Det sies at en 
del av den har vært stavkirke. Men veien går videre. 
På begge sider sees bondegårder. Noen av dem nokså 
store, andre mindre, alle velstelte og veldyrkede. 
Kornet har spiret. I rad og rekke står de unge spirer, 
likesom på geledd, plassert der av såmaskinen. Langs 
veikantene blomstrer det. Særlig lyser det gullgult av 
løvtann, så her ser det ut til å være litt av en lands-
plage.
 Efterat veien videre fremover har passert gård efter 
gård, skogholt  og småvann, begynner det å stige 
opover, går forbi Høgstli og tar fatt på selveste Øster-
holtheia hvor den tar over til Aust-Agder, til Gjerstad. 
Men det blir mot kveld, og veien tilbake til byen er 
lang. Likevelmå jeg ofte stanse og se, se på alt dette 
vakre, på skogen og fjellet, vannet og markene. Jeg 
blir melankolsk, tåler ikke riktig godt alt dette. Vel 
er det så at det kanskje er mer penger i byen, større 
hus, og flottere butikker, men det er ikke det jeg ten-
ker på. Sannidal har noe annet, noe som gjør, at selv 
om kårene ofte er trange, og livet kanskje vanskelig 
å leve, så eier de noe som vi må gi avkall på. De eier 
selv naturen, de er i pakt med den, i pakt med det 
virkelige liv! Alt dette kommer for mig her jeg går 
tilbake til byen, tilbake til ”drivhuslivet”. Men jeg er 
fast bestemt på at så snart der gis anledning til det, 
går atter turen innover til naturen, til friluftslivet. Gi 
flere og flere måtte få øinene op for dette vidunder-
lige, å vandre i det fri. En vandrer.

Har du sett Sannidal, hvilken naturskjønn 
dal det virkelig er? Har du gått en herlig 

solskinsdag gjennem dalen, og gledet dig 
over, og frydet dig ved alt det vakre du har 
sett? Eller er du en av dem som enda ikke 

har fått øinene op for hvilken lægedom 
for legeme og sjel det er å ta ut på tur 
i Guds underbare skaperverk, se på alt 

det vakre, glede dig over at sommeren er 
kommet, trekke inn luft i lungene, frisk, 

helsebringende skogluft, og glemme byens 
og hverdagens slit og strev. Med andre ord 

gi dig helt over til naturen for en dag.
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Årsberetning for Sannidal Historielag 2014

Sannidal Historielag

HISTORIELAGET
Styret har i 2014 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 2014 ble det avholdt 8 styremøter der 56 saker 
ble behandlet. Historielaget har ved utgangen av 
2014 i underkant av 500 medlemmer.
 Til årsmøtet den 9.april var det møtt frem nær-
mere 160 personer. Alle årsmøtesakene gikk som 
vanlig greit unna. Etter pausen holdt Edith Thiseth 
et meget interessant foredrag med tittel «Fra hus-
hjelp til industriarbeider».
 På høstmøtet den 15.oktober viste Ernst Kalseth 
bilder fra kjente steder og folk fra Sannidal i fra 
«nyere tid». Høstmøtet samlet ca. 130 personer.

MELDINGSBLADET ”ARVEN”
I redaksjonskomiteen satt følgende personer 
i 2014: Ragnar Grønåsen, Anne Sofie Aardalen, 
Ove Berthelsen, Gunnar Aabøe og Inger Kristine 
Bratland. Arven ble utgitt i tre nummer: 99, 100 og 
101 med til sammen 52 sider. Dette er 34 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.

MO SKOLE
Sannidal Historielag overtok i 2014 ansvaret for 
Mo skole av Mo vel. Med et formidabelt behov for 
vedlikehold ble det nedsatt en egen Mo skole ko-
mite ledet av Dagfrid Bråtane. Øvrige medlemmer 
i komiteen er Lars Tore Lien, Ragnar Grønåsen, 
Petter Hansen, Kari Nyland, Knut Asbjørn Skarvang 
og Lars Jacob Moe. Gjennom året har man samlet 
over 30 personer til utvendig og innvendig vedli-
kehold av skolen. Dugnadsgjengen som har vært 
ledet og koordinert av Lars Tore Lien har lagt ned 
et betydelig arbeid hvor det blant annet er lagt 

nytt tak samt skrapt og malt alle fasader. Arbeidene 
vil fortsette i 2015 avhengig av videre finansiering.

BYGDETUNET
Bygdetunkomiteen har bestått av følgende perso-
ner i 2014: Petter W. Baann, Knut Asbjørn Skarvang, 
Torstein Lofthaug, Kjellfrid Enggrav, Kari Nyland , 
Per Tangen, Isak Wåsjø og Ole Einar Nyland.
 Det er et krevende arbeid å vedlikeholde alle 
bygg på bygdetunet, og det er gjennom året lagt 
ned mye arbeid i generelt vedlikehold. En kom-
mende oppgave er scenen som har store skader, 
og relativt raskt bør utbedres eller erstattes. Taket 
på det nye redskapshuset lekker også, og må gås 
over og tettes.
 Bygdetunet er et av bygdas flotteste samlings-
steder og har i 2014 blitt flittig benyttet til blant 
annet 17.mai feiring, veteranbiltreff, pensjonist 
treff, bygdetundag for ungdomsskolene, Olsok 
gudstjeneste og kulturminnedag.
 Sannidal bygdetun har mottatt følgende gaver i 
2014: Fra Trygve Holt har historielaget mottatt et 
planimeter og en sekstant. Fra Sannidal barneskole 
ved rektor er det mottatt gamle plansjer og skole-
bøker mm. Fra Jorunn og Finn Gomnes har histo-
rielaget mottatt skrivebordet som i sin tid tilhørte 
Lensmann Swang samt diverse høvler som har 
tilhørt Br. Barland i Vadfoss. Leif Grønstad har do-
nert brøyteplog for hest, mens Knut Skarvang, Erik 
Næsland, Turid Østland, Asbjørn Solum og Ingfrid 
Dalen alle har gitt bilder til historielaget.

TIL SLUTT
En hjertelig takk til alle som i 2014 har støttet 
arbeidet i Sannidal historielag, økonomisk, med 
gaver og på andre måter. Vi er svært takknemlig for 
dette engasjementet og trenger dette i 2015 også.

 Ernst Kalseth Kjell Ove Heistad
 Sekretær Leder

Lovises 
kokebok

Per Morten Aabøe har tatt vare 
på en gammel oppskriftsbok 

etter sin bestemor, Lovise 
Kristoffersdatter Torsdal 
Haugom. Lovise var født i 
1897 og døde i 1980. Hun 
gikk, som boka viser, på 

husholdningskurs på Rinde 
i januar1913. Vi vil i Arven 
sakse fra disse over 100 år 

gamle Sannidalsoppskriftene.
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Historiker Lars-Erik Vaale har sendt oss noen artikler av Jon 
Nossen, som stod i Vestmar midt på sekstitallet. Jon  var sønn  av 
Johan og Synnøve Nossen, og vokste opp i Kil i 1890-årene. Det 
er fra denne perioden han forteller om dagliglivet i Kil og ellers i 

bygda.

Litt fra Kil  
og bygda i eldre tid  

Skolen etc.  av Jon Nossen

R undt om 1900-tallet hadde Kils skole 
ofte mange elever og nesten over-
fylte klasser. 

Jeg trur at i en periode nærmet elevtallet seg 
120.
 Husker godt at det lille sløydrommet på sko-
len var altfor litet. Ved flere høvelbenker stod 
det to gutter, og da var det vel ikke godt å få 
til noe ”presisjonsarbeid”.
 Det hadde lett latt seg gjøre å utvide sløy-
drommet ut på gangen, og det var sterkt på 
tale, men så var det vel utgiftene da.
 Og skolen gikk sin gang. -- Leikeplassen var 
heller for liten for den store ungeflokken. 
Storveien utenfor skolen var jo ingen leike-
plass; der var jo oftest stor trafikk med bl. a 
tømmerkjøring.
 Likevel brukte vi mye å løpe (vi sa ”sprin-
ge”) rundt skole i forskjellig slags leik.
 På ”skoletomta” som vi kalte leikeplassen 
foran skolen, leika de minste barna, men 
kunne de største guttane få det til, så leika de 
en leik vi kalte ”Frykter”.
 I den søndre enden av skoletomta var det 
et bart skråfjell som vi kalte ”fjellet”. Det er 
forlengst skutt bort.
 Der stilte det ene partiet seg opp; det an-
dre skulle så ta imot flokken når den storma 
ned på plassen. Oppgaven var å ta til fange 
så mange som mulig av dem som ”storma”, 
og etter det ble det avgjort hvem som hadde 
”seira”. Synes huske at leiken foregikk un-
der ropet ”frykter!”. Det gikk ofte litt vilt og 
hardt for seg, men vi ble sjelden uvenner, og 
læreren trengte vanligvis ikke gripe inn. Noen 
ganger gikk denne leiken tvers over tomta fra 
gjerdet (Ellefs gjerde) bort mot skoleveggen. 
Merkelig nok har jeg ikke hørt om en slik leik 
andre steder der jeg har vært elev eller lærer.
 Hvis det kan passe, tenkte jeg å skrive sær-
skilt om de alminneligste sangleker som vi 
hadde i Kil. i den tiden jeg nå skriver om. Vil 
derfor ikke ta  mere med om det emnet her.
 Mer her kommer jeg til å tenke på en ”fore-
teelse” blandt oss gutter, når vi leika eller 
hadde det moro -- helt utafor skoletida.For 
å bli forstått må jeg først minne om at dette 
foregikk i unionstida med Sverige. Striden 
med svenskene om Norges rett og plass i 
unionen varte jo i ti-år etter ti-år.
 I 80 - og 90-åra var striden som kjent særlig 

sterk, og aviser og folkemøter diskuterte unio-
nen seint og tidlig. 

Men barna var vel helt utenom de voksnes 
diskusjoner, og på skolen hørte vi mest om 
de gamle Dansknorske kriger med svenskene. 
Dessuten bodde det mange bra svensker i Kil 
og rundt om, flinke og fredelige folk, som vi 
var gode venner med. 
 Men når vi gutter leika ”krig” f. eks.snøball-
krig, var vi alltid delt i ”svensker” og ”nor-
sker”, og som oftest var det norskane som 
vant. Og i stridens hete kunne en da høre 
f.eks.: ”Å, din svenske, du traff ikkje!” eller: 
”svensken skyter alltid over!” Har forstått at 
man også andre steder her i distriktet har hatt 
den samme krigsleiken, ellers har jeg ikke 
hørt om noe slikt.
 Har ofte spekulert på hva årsaken kunne 
være til denne ”innstilling” hos barna.

Nå er det lett å si at her har vi et fint resul-
tat av historie-undervisningen i folkeskolen 
dengang, for lærebøkene inneholdt jo mest 
krigshistorie. Dette kan delvis være riktig. 
Men det foraktelige ”syn” på svenskene kunne 
vel neppe skrive seg fra lærebøkene eller sko-
len.-- Det er mulig at den langvarige diskusjon 
med naboene våre år etter år, og den sterke 
spenning som ofte lå i lufta fram mot 1905 
kan ha forplanta seg til barna. Ellers var det 
sikkert i omløp mange skrøner og beretninger 
fra eldre dager -- om forholdet norsk - svensk, 
og de blei kanskje fortalt mens barna var 
tilstede. Små gryter har også ører.--

Når det gjelder skolen og lærerne i disse åra, 
var det jo rimelig at nasjonale synspunkt var 
mer framme i undervisningen enn i vår tid. 
Den var ”tidsbestemt”, som den vel til en viss 
grad alltid må være. Om skolen ellers kan det 
vel sies at de skoler i bygda som hadde 36 - 
40 vekers skole antagelig kunne føre sine flin-
keste elever like langt fram som den 7-årige 
skolen i byen, selv om byen hadde flere timer 
i hovedfaga. Som før nevnt var den 4-delte 
(5delte) skolen en god skoleform for land-dis-
triktet. Barna gikk annenhver dag på skolen, 
og fikk da være med i arbeid på gården og i 
heimen når det var nødvendig.
 Selv om forholdene var enkle i gamle dager, 

Kil skole omkring 1890.
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Redaksjonen i Arven  
ønsker seg innspill fra våre lesere.  
Vi trenger bilder og historier fra bygda vår. Dette er vi avhengig av for at  
Arven skal fortsette å komme ut.

  

En riktig  
God Påske  

til alle  
Arvens  
lesere!

Mange gaver til Arven
Siden forrige nummer har disse gavene kommet inn til bladet. Vi i redaksjonen takker så mye.  

Vi trenger gaver framover også for å kunne holde utgivelsene i gang.
For enkelhets skyld skriver vi bare givernes initialer.

HH 150, AB 200, HFR 200, HE 150, ILO 100, TI 150,SG 200, TR 300, NJ 200, DH 200, MS 200, HÅ 150, JB 200, OJN 
200, JH 200, OG 200, ME 200, SB 200, IS 200, ØF 300, TS 150, JRØ 200, LE 200, EHS 500, MH 150, SKB 250, TOK 

250, AKG 200, AJG 200, TK 200, LT 100, OML 300, MKB 200, OS 200, IRL 200, PCS 200, HRD 100, PS 250, KS 200, 
HS 200, SB 200, OCA200, ABT 200, LS 200, FS 100, JMH 200,       GKD 100, AH 200, AMFB 200, TS 200, EH100, 

KT 200, EJJ 150, KHK 250, AJA 100, KKL 100, KWB 100, ON 200, KPF 150, IKG 100, NN 100, THE 200, JDA 200, 
OW 250, MH 150, EØ 100, JWG 125, KGAG 200, GEF 200, BS 200, KAL 200, LKW 200, TH 200, JE 200, KS 200, 

SB 1000, IR 300, ATF 200, SS 100, LS 200, ØH 200, UK 200, SL 200, RØ 350, LK 200, HH 500 PS 250, PP 200, KME 
200, HB 200, ÅKSM 200, IA 200, MK 100, MK 150, SD 200, Gl 200, AJK 250, SM 250, AMT 300, IGE 200, EKN 200, 
TOK 250, PJ 200,   OAE 250, AM 150, HH 200, ADR 500, RR 100, HL 200, TI 150, IRMB 200, OKR 200, MH 100, JA 
200,     TS 100, GKD 100, TAE 200, KJ 100, LTM 200, ABS200, HK 200, TD 200,TK 200, M og PL 100, SH 200, ML 

200, MKH 200, KGH 200, OL 200, HS 200, HW 100, OG 200, MS 200, BKH 200, TD 200, HE 150, GKH 200,  
seks ukjente 800.

Årsmøte
 

Onsdag 15. april kl. 18.30 avholdes årsmøte i Sannidal Historielag på Sannidal 
samfunnshus.

Foredragsholder er Jimmy Aasen som holder et foredrag med tittel ” Fortell meg 
hvem du er”, om en nederlandsk gutt som kom til Kragerø for å finne sin slekt.

Underholdning denne kvelden er det kjente lokale bandet “Tonehjulsværket” som 
spiller flere sanger både før og etter pausen.

Det blir som vanlig servering av smørbrød, kake og kaffe samt utlodning.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest 8.april.

Alle er hjertelig velkomne uansett om man er medlem eller ikke

Styret

Sannidal Historielag

var det saktens diskusjon og strid om skole-
forhold da også. Husker godt at det var atskil-
lig uenighet da det skulle bygges skolehus i 
Aatangen krets omkr. 1900. Man var vistnok 
især uenig om plasseringen av skolehuset.
 Hvis jeg ikke minnes feil, var tilslutt hele 
Sannidals skolestyre med formannen sokne-
prest Strøm, i spissen der ute for å bestemme 
plassen for huset. Det ble Aanvika, og skolehu-
set i Kammerfoss blei flytta ned og blei brukt 
i det nye huset.

Det var ikke så liten bosetting i Aatangen den 
gang. Noen av folka arbeidde vel på Kammer-
foss bruk, men kanskje de fleste på laste og 
hogstplassene som hørte til Rørvik dampsag, 
som i mange år hadde drevet sin forretning. 
-- Det var som kjent firmaet Rømer - Schwei-
gaard som eide Rørvik dampsag.
 Fra ”Sunna” ved Rørvik og innover fjorden 
mot Kammerfoss-elva lå det, dels på holmer 
og øyer langs land, og dels på fastlandet høye 
planke og bordstabler, skåren og hoggen last, 
props etc. fra Rørviksaga. Der var fine las-
teplasser for skutene, som seilte avgårde til 
utlandet med disse produktene, der var liv og 
virksomhet.

Jeg minnes at det var moro å ro eller gå med 
”båten” fra Kil, for ruta gikk gjennom sunna 
og forbi disse plankestablene, når vi skulle til 
byen. Det var så mye å se på der.
 Som sagt, Aatangen krets forlangte eget 
skolehus og fikk det etter atskillig strev, og jeg 
trur folk var fornøyd.
 Med veier var det nok dårlig ”den gangen” 
også, men man var vel av gode grunner nødt 
til å være beskjeden. Et herredsbuskjett på 
mellom 30 og 40 tusen kroner hadde ikke 
mye å spandere.
 De hadde sine ”problemer” i gamle dager 
også, selv om de ikke var legio som de er blitt 
nå om dagen, fordi loven snart forlanger 9-årig 
skole overalt, og vil gjøre lesetida like lang og 
effektiv på landet som i byene. Det er jo en 
pen tanke. Men så kommer problemene på lø-
pende bånd, først og fremst for dem som skal 
ordne med skolen rundt om i bygd og by.-- 
Det blir hverken lett eller billig, for Vårherres 
fjell og fjorder ligger jo der de alltid har ligget 
i dette mangfoldige landet vårt.
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Margot er født i 1922, og dette bildet er tatt rundt 1940.

Margot  Aabøe (f. Haugom) på Tangen i Sannidal.


