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Seks veteraner ble tildelt minnemedaljen av ordfører Jone Blikra.
Fra v. Anders Ellingsvik, Torgny Skarvang, Olaf Gunhart Solum, Ivar Skarvang, Rolf Grüner Hegge,
Torstein Axelsen. Erling Storemyr, Olav Støle, og Mads Jørgen Olsen var ikke til stede under utdelingen.

I anledning 70 års jubileet for frigjøringen har
Regjeringen laget en minnemedalje, « Takk
for din innsats 1939 – 1945». Minnemedaljen
kan tildeles norske og utenlandske militære
og sivile, som anerkjennelse for innsats
under andre verdenskrig.
70 år etter frigjøringen er det ikke mange
tilbake av dem som på forskjellige måter
deltok under krigen, og det er heller ikke
lett å finne dem. Takket være et godt
samarbeid mellom Enhet for kultur og
Kragerø og omegn forsvarsforening ble
det funnet 9 medaljekanidater i Kragerø
kommune.

V

ed en høytidelig seremoni i Rådhuset den
11.desember 2015, hvor også veteranenes
familier var invitert, ble medaljene overrakt av
ordfører Jone Blikra.
Fra Sannidal var det 3 veteraner som mottok
medaljen:Torgny Skarvang, Ivar Skarvang og Olaf
Gunhart Solum. De var alle med i Milorggruppe
nr.17054 Sannidal, som telte 118 mann. Sivil
motstand og holdningskamp var en viktig del av
grunnlaget for frigjøringen i 1945, og Milorg var
helt avgjørende for at Norge kunne ha et apparat klar til å ta over styringen under frigjøringen.
I «Arven» nummer 38. og 39, kan du finne lokalt
stoff fra frigjøringen 1945.
Sannidal Historielags hefte «Sannidal i krigsåre-
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ne 1940 til 1945», som ble utgitt i 1986, gir et godt
bilde av motstandskampen i bygda under andre
verdenskrig. Heftet selges av Sannidal Historielag.

O.B
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Krikken Kystfort på Skåtøy i mai 1945. (Gumøknuten i bakgrunn.)
Hjemmestyrkene har overtatt kystfortet og har samlet seg ved en russisk 88 mm kanon.
Vi har funnet følgende navn: 4. Torgny Haugom, 8. Thoralf Årlid, 9. Johan R. Gustavsen, 12. Anders Lofthaug, 16. Kristoffer Lofthaug.
Redaksjonskomiteen vil gjerne ha lesernes hjelp til å finne navnet på flere personer.

O.B.

		

Litt fra Kil i eldre tid ( 4 )

Isen blir «skibba»
av Jon Nossen

I

de store ishusene og bingene i Kil har
isen vært lagra siden is-sjauen om vinteren.
Men den skal lenger; ned til sjøen, til is-skutene.
Fra husene måtte det bygges renner ned
til Kilsfjorden (Kilen). Disse rennene lå på
stolpeunderlag. Det var ganske lavt på «fjellet» ved ishusene, men nedafor fjellet og over
«sletta» og videre ut i sjøen var stolpene og
renna nesten så høye som et to-etasjers hus.
Kanskje 50-70 m. ute i den innerste kilen blei
det bygd en is-plan på stolper.
Dit blei skutene taua inn, renner blei lagt
ombord, og så var en ferdig til å ta imot isen.
Planen – vi kan kanskje kalle den skuteplanen – var nokså stor, og hadde en høy og
kraftig bukk for enden av renna, og med en
diger jernkjetting som bremsa isblokkene og
sang og klang hele dagen når der var lasting,
og når det var fart på isen.
Å «åpne» et ishus for å ta ut isen for lasting
var ikke så ganske enkelt; folka måtte jo begynne på t o p p e n av de høye husene.
En mann kom seg opp og inn i huset og
fikk slått vekk de øverste plankene som
stengte «døra». Så laga de feste på begge sider
for sterke taljer, og så heiste de is-renna med
en liten plattform øverst, helt opp i åpningen.
Nå kunne de begynne å ta ut isen i det
øverste laget i ishuset, toppflora. Men renna
hang ofte alt for bratt p.g.a. Den store høyden. De laga da spiker-rasper i bord som blei
lagt mellom borda i renna, for at isen ikke
skulle «hoppe ut».
Med disse raspene kunne de regulere farten
ettersom de kom lenger nedover med uttaket
av isen. For hver fjerde flore (islag i huset)
måtte taljene regulere renna nedover, helt til
de kom ned til bånnflora.
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Så kom da isblokkene i god fart ned til
planen og skuta ute i kilen, og blei sendt ombord av folka der. Det redskapet som nå var
mest i sving, var is-saksen.
Å dra isen i is-saksen ut av ishuset var et
tungt slit, for der la det seg etter hvert et tykt
lag av is-subb , som hindra arbeidet, og som
folka gikk og vassa i.På planene var det lettere å arbeide, men en
måtte være kvikk med saksa og få blokkene
unna , og dertil passe seg for de dansende isstykkene, når det var stor fart i renna. Så vidt
jeg husker, var det ikke rekkverk rundt planen. Lastegjengen som var i rommet ombord
hadde også en tung jobb med å få den tunge
isen på plass, så den ikke kunne forskyve seg.
Når skuta var lasta ferdig, kom «Nap» og slepte den ut fjorden, men snart var ei ny skute
på plass ved planen.
Hele sommeren igjennom kunne det være
livlig med skibbing,dersom forholdene og
is-prisen var gunstig.Tror nok at prisen på
is varierte mye. Var det varmt sommervær i
England eller Tyskland var det nok stor etterspørsel, mens den var langt mindre i kjøligere
somrer i utlandet. - Det kunne hende at det lå
to skuter ved siden av hverandre ved planen
i Kil. Bortimot århundreskiftet 1900 begynte
det også å komme dampskip inn i is-farten.
Det var noe nytt igjen for barna i Kil, en stor
båt med skorstein og mye svart røyk.
Men samtidig som det var trafikk i Kil, gikk
det for seg en livlig skibbing fra de andre
is-bruka i fjorden – fra Lyngdalen, Frøvik, Lia
m. flere, så da var det «gode tider» for Kil og
for alle strandsitterne rundt fjorden, selv om
daglønna ikke var noe å skryte av.
Strandstedet Kil har gjerne vært sett på som
et trivelig, nesten idyllisk sted, især om som-

Dette bildet, antagelig tatt fra ei is-skute, viser isplanen med renner og ishus. Bilde fra Ernst Kalseths arkiv. (Se
ellers bildet for mars på Sannidal Historielags kalender for 2016.)

meren, både av mange fremmede og av dem
som bor der.
Tror nok at ishusa var et stygt skår i denne
idyllen, så lenge vi hadde dem i Kil. De virket
dystre og dominerende der på «fjellet» ved
Menstad gård. - Har hørt at fremmede som
flytta til Kil i denne tida, hadde vanskelig for
å forsone seg med de store, mørke ishusa.
Men nå har de jo lenge vært borte. - Så vidt
jeg forstår vet vi ikke så mye om dem som
bygde og dreiv dette anlegget, Kils isbruk,
som så lenge spilte en stor rolle i arbeidslivet
her. Fra tida omkr. 1900 husker jeg et eneste
navn på en e n g e l s k m a n n som blei
nevnt i forbindelse med spørsmål om stopp
eller videre arbeid ved isbruket; men navnet
har ingen interesse her, og ikke har jeg anledning til å undersøke dette nærmere.
Derimot kan en vel si at Kils is-bruk var i
sesongmessig drift i bortimot 30 år.
Men så utvikla fryseteknikken seg så raskt at
den «kunstige» isen kunne begynne å tevle

med naturisen. Det tok likevel atskillig tid før
kjøleskapenes tidsalder infant seg her i Europa. Nå har vi den jo alt for en god tid siden;
nå kan snart hver liten husmor lage is i det
kalde skapet på kjøkkenet, enda så kaldt det
er i Norge.- Til og med så seint som etter den
første verdenskrig blei det et år spørsmål etter «naturis» fra Tyskland, og til god pris – hva
nå grunnen kunne være. Kanskje det var en
tidlig og varm sommer som var årsaken.
På Torsdalskjenna hadde isen visstnok vært
dårlig det året, men på Lofthaugkjenna var
der fin is langt utover vinteren. En flink
befrakter i Kragerø tok da sjansen og satte
igang is-sjau herfra. Det var ca. 30 hester med
i iskjøringa fra Lofthaugkjenna til dampskipsbrygga i Kil, og herfra gikk flere is-laster med
dampskip ut fjorden. - Kanskje var dette den
siste isskibning fra Kragerødistriktet; antagelig i 1922, 1923 eller der omkring
Få år tidligere var ishusene i Kil revet ned og
var blitt til bygningsmaterialer og ved.
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Krokheia - geografi og historie (11)

Løkkleiva

Et monument over tidligere tiders arbeid og slit
Vi har med ujevne mellomrom skrevet om Krokheia i «Arven»,
siste gang i nr. 96 (1/2013)

P

å Krokheia bodde det folk på sju bruk: 3
på Høymyr, 2 på Hovstølen, 1 på Fjellmyr
og 1 på Jambakkmyr. I tillegg til dette var
det flere små plasser i utkanten av området. Husene var for det meste tømrete stuer med peis
og med grastorv til taktekking.
De sentrale delen av Krokheia ligger over 200
m.o.h. Det høyeste punktet i Kragerø kommune
ligger her: Vardefjell, 329 m.o.h.

I dag er Krokheia først og fremst et turområde,
og det er en mengde innfallsporter dit. Den
mest brukte er nok skogsbilveien fra Fikkjebakke forbi Kvennvann og til Turistforeningens
hytte ved Jambakkmyra. Før denne veien ble
bygd på 1950-tallet, gikk folk forbi Skjærtjenn
og Løken til Jambakkmyra. Det er her Løkkleiva
ligger, i skråningen ned til tjenna Løken. Dette er
en flott oppbygd vei, som folk har brukt i århundrer.

«Bruresteinen» ligger tett ved stien før vi begynner å gå ned selve Løkkleiva. Dette navnet kan sette fantasien vår
i sving.
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Stien i Løkkleiva er fremdeles godt synlig i terrenget.

I tidligere tider syntes folk det var noe uhyggelig
med skogen; den var tett og kunne ikke brukes
til stort, annet enn litt jakt. Men på 1500-tallet
kom vannsaga i bruk, og skogen kunne plutselig
utnyttes. Dessuten gjorde befolkningsøkningen
på 1700-tallet sitt til at nytt land måtte ryddes.
Det var da vi fikk husmannsvesenet.
Som vi skrev innledningsvis: Opp gjennom
årene har det bodd mange mennesker på Krokheia. Mange slet nok fælt der oppe for det daglige utkomme. De levde for det meste av hogst,
jordbruk, jakt og fiske. Dessuten lagde de trenagler til skipsbyggeriene ved Kilsfjorden. I slutten
av forrige århundre dro også en del av dem på
issjau og tømmerfløting.
All denne «trafikken» gikk opp og ned Løkkleiva.
I tillegg til dette gikk ungene den veien når de
skulle nedover fra heia til skolen på Mo og i
Kirkestua. Omkring år 1900 var det ikke mindre

Ved utløpet av Løktjenna, der bekken renner østover
mot Storfiskvann og Grøtvann, har Turistforeningen
bygd denne flotte brua.Vi aner Løkkleiva i bakgrunnen.

enn 15 skoleunger som kom fra Krokheia.
Og på søndagene gikk folk til Sannidal kirke.
En av de mest kjente personene som hadde
Løkkleiva som «arbeidsvei» i «nyere tid», var Anne
Jambakkmyra (som vi omtalte i Arven nr. 57,
3/99). Hun var viden kjent som flatbrødbaker, i
tillegg til at hun drev med jakt og fiske, og plukket bær. Hun solgte varene sine bl.a. på torvet i
Kragerø, og hun reiste rundt og bakte for folk.
Anne hadde en hofteskade, og derfor måtte hun
bruke to staver når hun skulle gå. Vi kan bare
ane hvilket slit det var, og hvor seint det kunne
bli mange ganger når hun kom fra bygda etter å
ha solgt flatbrød der. Hun døde i 1919.
Neste gang du går Løkkleiva, bør du stoppe opp
et par ganger og la historien «synke ned».
								
		
Tekst og foto: R.G

Det tok nok lang tid å bygge opp veien her. Se på dette
flotte arbeidet!
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Kragerødistriktets tidligste
industrielle foretak

Mørland
Jernverk (3)
Denne artikkelen om Mørland Jernverk ble trykket i 2014 i tidsskriftet ”Fortuna”.
Arven har fått tillatelse til å gjengi den. Forfatter er Ingeborg Fløystad, pensjonert professor i historie ved Universitetet i Bergen. Hun er dr. philos., vokst opp i Gjerstad og født
Ulltveit-Moe. Hennes artikkel er bygd på nitide kildestudier, og gir, i følge tidligere fylkeskonservator i Aust-Agder, Ulf Hamran, det mest inngående og komplette bildet av Mørland
Jernverks historie.
Fortsettelse fra forrige nummer
Henin nevner at det trengs en som har masovnkunnskap, «un chergeur de fourneaux», dvs. en
oppgiver, foruten en kullebrenner, og han nevner
et par navn. Videre sier Henin at hvis kona hans
ennå er i Sverige, må hun føres til Karlstad. Der skal
noen føre henne til Moss, og han skal gi beskjed
om turen videre. Ved mangelfull oversettelse er
brevet tidligere tolket som at det angår jernproduksjon ved Moss.21 Men det er uten tvil Mørland
jernverk det er snakk om. Brevet viser at Marselis
er i ferd med å skulle drive jernverket ved Kragerø
og trenger folk med kunnskap om jern verksdrift.
Henin er der, han var vissnok rømt fra Sverige, og
Marselis har bedt han få tak i flere folk. Det er kjent
at Marselis prøvde å få folk fra svenske jernverk,
men dette var noe som svenske myndigheter og
verkseiere prøvde å hindre. 22 Det er ukjent og
tvilsomt om andre valloner enn Henin kom til Mørland som følge av brevet. Siden det er blitt bevart,
kan det ha blitt oppfanget av andre enn adressaten.
Navn på menn som Henin nevner i brevet, oppholdt seg i alle fall få år etter ved det jernbruket i
Sverige som Henin kom fra. De var da omtalt som
kullbrennere, «kolare». 23
Henin kan bare ha vært ved Mørland noen år
som arbeider, eventuelt mester, ved masovnen. Fra
1649 er det han som etter alt å dømme er å finne
som masmester ved det nyopprettede Hassel jernverk og seinere Brunlanes jernverk under navnet
Sten Johansen.24 Han døde 1677.25 Herman Krefting må ha blitt kjent med han på Mørland og har
fått han med til Eiker, dit Krefting visstnok dro som
før nevnt. Ifølge opplysninger Selius Marselis ga til
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kronen desember
1652, hadde det da de siste sju år ved Mørland,
dvs. etter 1645, ikke vært masovnsdrift ved verket,
bare stangjernproduksjon av importert rujern.26
Hvis dette er korrekt, kan det forklare at Etienne
Henin/Sten Henning som masovnskyndig har dratt
fra Mørland.
MARSELIS” DRIFT AV MØRLAND
-Skriftlige kilder fra 1640- og 1650-årene gir bare
spredte glimt av at det var et jernverk på Mørland,
og noen større omtale av drift og produksjon er
ikke mulig.
Til driften av et jernverk trengtes ved til kull-produksjon og bryting av malm, og dette måtte skaffes
fra skogen i området nær verk og gruver.
Og det trengtes mann og hest til kjøring. Privilegiebrevet for Bærum, som altså også kunne gjelde
for Mørland som tidligere nevnt, ga rettigheter i så
måte. Skattematrikkelen 1647 oppgir at følgende
gårder i Sannidal var lagt til Mørland jernverk og
ikke betalte skatt: Rinde, Lindheim, Frøvik, Barland
ogTorsdal. Dette var gårder som var krongods eller kirkegods.27 Brukere på selveierbruk ble ikke
pålagt å skaffe skogprodukter til verket. Det ble
ikke utvist noen sirkumferens til dette formålet,
noe som seinere ble vanlig når nye jernverk fikk
privilegier.
Flere gårder enn de nevnte kan ha blitt lagt
under verket; gården Eidet er også nevnt under
verket i bygdeboka for Sannidal.281648 ba Marselis om at det til «Berumsherreds og Mørlands
Jernverks bedre Fortsættelse» måtte bevilges dem
«nogle Gaarde til Kulbrenderne og andre Betjente».
Kongen ba stattholderen Hannibal Sehested ordne

Denne gravplata kan ha blitt støpt på Mørland i
1643. Den er nå festet på veggen i våpenhuset i
Sannidal kirke. Har følgende tekst på tysk: HIER
LIGET BEGRABEN / ALHEIT SNERMANS/HARMAN
KREFTINGS / HAVS FRAVWE/IST GESTORBEN l DEN
14 IVNIl G.S.I.S.G. l ANNO 1643. Dette betyr: ”Her ligger
begravd Alheit Snermans, Herman Kreftings husfrue
som døde 14juni 1643’’. Initialene er forkortelse av
”Gott sei ihre Seeele gnädig” (”Gud vær hennes sjel
nådig”). 
FOTO: OLAV ULLTVEIT-MOE

dette, og slik at «dennem (dvs. bøndene) derved til
ingen Klage Aarsag gives».29 Selius Marselis klaget
iblant til kongen over at bøndene var uvillige til å
arbeide ved jernverkene.30 Det var både en vanlig
erfaring som mange verksledere hadde, og et vanlig
utsagn når de sistnevnte ville oppnå eller forklare
noe overfor myndighetene ved problemer som
angikk verksdriften.
Marselis ansatte folk til kullbrenning. Dette var jo
da jernverket kom en ny virksomhet i området som
bøndene knapt var vant med. Og i det nevnte brevet som Etienne Henin skrev, nevner han at det var
bruk for en kullbrenner. Brukere av gårder under
verket måtte levere ved til verket, både setteved til
malmbrytingen ved gruver og ved til kullbrenning.
- I juni 1643 klaget et par bønder i Sannidal på
«Marselis tjener» ved «Kragerø bergverk», som sikkert menes Mørland jernverk. Hans Jensen klaget
på for dårlig betaling for setteveden og på lang kjørevei. «Bad han for slikt arbeid at forskaanes, med
mindre han billigen maatte betales», heter det. Eiliv
Halvorsen klaget også over Marselis tjener som
hogger på hans gård og hindrer han i gressgang for
sine kreaturer.
Fortsetter i neste nummer

21 Karl Kilbom:Vallonerna, Stockholm 1958 s. 274 og s. 477, som har dette etter geolog Rolf Falck Muus, uten nærmere kildeplassering. Jeg har
ikke sett gjennom arkivaliaomtale/skrifter etter Falck-Muus for å finne ut hvor han har nevnt brevet. Den antatte tilknyttingen til Moss framgikk
tidligere også av et par omtaler av Moss på Internett, se lenkehenvisninger under diskusjonen i Brukarforum i
www.digitalarkivet.no nevnt i note 24, men disse omtalene er fjernet etter oppfordring.
22 Lauridsen op.cit. s.102, Kilbom op.cit.s.273.
23 Opplysningene framgår av debatten i Anbytarforum, nevnt i note 24.
24 Familien Henning og dette brevet er, etter initiativ fra Oddbjørn Johannessen i forbindelse med slektsgransking, diskutert på Interne» i Digitalarkivet, eldre Brukarforum, tema nr. 74808, Jernverksslekten Henning, i nr. 74941 ang. oversettelsen av brevet, og i det svenske Anbytarforum under
Smed- och vallonslåkter, Henning. (Lenke til det siste fra debattene i Digitalarkivet). Brevet skal være i Riksarkivet i Stockholm. Jeg har fått en kopi
av det via Oddbjørn Johannessen/Kjell Lindblom, men kjenner ikke en nærmere kildeplassering i det svenske Riksarkiv.
25 Skifte etter Sten Henning 8-9 juni 1677, Larvik sorenskriveri, skifteprotokoll nr 2,1677-1688 s. 5b ff. (Digitalarkivet, skanna skiftemateriale).
26 Fra Rian 1997 s.364, etter dokument i Riksarkivet (RA), Danske kanselli, Norske innlegg, desember 1652.
27 Skattematrikkelen 1647 Vil Telemark, Bamble fogderi, Sannidal, Universitetsforlaget 1973.
28 Sannidal og Skåtøy. Ei bygdebok, bind 1, Kragerø 1949/2002 s. 366.
29 NRR IX s. 258, 259, 31. desember 1648.
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Kragerø kommunes kulturpris 2015 er tildelt

Sannidal Travselskap

Det vanket blomster, diplom og en pris på 20.000 kroner da Kragerø kommunes kulturpris
2015 ble overrakt Sannidal Travselskaps styre av ordfører Jone Blikra, til applaus fra en
fullsatt biblioteksal.

S

annidal Travselskap er Norges nest eldste
travselskap. Eldst er Orkdal tråvklubb, som ble
stiftet i 1873.
«Sannidals travkjøringforening», som det første navnet var, ble stiftet 15. september 1878 etter initiativ
av Peder Strand. Første kjøring ble holdt på Tyvand
8. februar 1879.
Det kan hende at Trond Dahlin hadde rett da han
etter utdelingen hevdet at dette måtte være første
gang et travselskap mottar en kommunal kulturpris.
Det overrasker kanskje ikke sannidølene, for her i
bygda har travkjøring vært kultur lenge før det «utvidede kulturbegrep» ble lansert tidlig på 1970 tallet.
Men det var ikke bare travkjøring foreningen var
opptatt av. I 1885 arrangerte foreningen skøyteløp
på Tyvand, og seinere var det ofte travkjøring og
skøyteløp på samme dag.
I travkjøringforeningens protokoll finner vi også
resultatene fra et av de første skirenn i bygda. Det
var på Rinde i 1897.
I forbindelse med Sannidal Travselskaps 125 års jubileum i 2003 skrev Oddvar Tobiassen en artikkelserie
om travselskapets historie. I «Arven» nr. 68, 69 og 70
kan du lese mere om dette.

O.B

Det var Peder Strand som sendte ut
innbydelse til dannelsen av «Sannidals
Travkjøringforening».

Gaver til Arven
20.11.2015 – 27.02.2016
RB 200, BNF 150, HB 200, EE 200, PASK 150,TS 300, IJK 100, ED 100, RN 150, KJJ 200, MTL 100, LE 200,
HH 200, KS 150, IJS 100, VH 300, GM 150, OCA 200, KKW 200, GØ 200,TRS 100, LKW 100, AKSM 100, ADR 300,
TMS 200, AJA 100, JA 200, SS 200, HSK 500, MMHØ 250, LKAL 100, EB 100, AH 200, KPF 150,TK 200, JHT 300,
RR 100, ID 200, MH 150, GE 200, PS 200, ØF 300, KFS 300, FA 200, GL 100, KR 200, PRH 200, HS 200, OAE 250,
KKL 150, ET 200, GH 300, HA 200, JP 100, GH 200, GL 200, HT 200, HHB 100, AJB 100, AOF 100, ES 200,TH 200,
ABS 200, PHB 300, DH 250, SM-G 150, KHK 200,TD 200, KWB 100, HDA 100, HH 200, POP 200, KMT 200,
BKN 250, LTM 200, PR 150, HP 100, ØH 200, MS 150, HLØ 150, ML 150, HB 200, DN 100, RBAa 250, JDA 200,
MHL 200, KK 100, SRG 200, JM 200, KH 100, A-CES 300, SH 200,TD 200, ET 100, SD 200, KHT 375, IGE 200,
OG 200, OW 250, S&NS 200, SL 100, HE 150, EH 200, EA 100, KGH 250, ETW 250, MKH 200, AB 100, HH 200,
PS 200, ET 100, 4 ukjente 850.
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Styret i Sannidal Travselskap mottar Kragerø kommunes kulturpris for 2015 av ordfører Jone
Blikra. Fra v. Per Farsjø, Kristine Støen Kivle, Trond Dahlin og Knut Melvin Kristensen.
FOTO: JIMMY AASEN



Gave fra Sannidal
Travselskap
Det skapte stor munterhet da Trond
Dahlin etter overrekkelsen av årets
kulturpris til Sannidal Travselskap tok
ordet og delte ut et andelsbevis hver
til Kragerø kommune og lokalavisa
KV.
Andelsbeviset var en part i en hest.
Dette kom nok litt brått på mottagerne, som plutselig ble hesteeiere, men
de lovte å følge opp sitt eierskap.
Hesten, som til daglig står i stall på
Klosterskogen travbane, bærer navnet Bertoni.
Som nybakte hesteeiere vil Kommunen og KV bli invitert til to store
travarrangementer i 2016.
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Kilsvandring og
markedsdag

I

forbindelse med Kragerøs 350 års jubileum
i år, vil Sannidal også
være med på feiringa.
I august skal det være
åpen dag på Menstad.
Samme dag vil ”Gamle
Kragerø” gå fra Kragerø til
Kil. Kjell Ove Heistad vil
ta en omvisningsrunde og
fortelle om livet i det gamle
Kil sentrum.
Søndag 20.august skal
det være ”Markedsdag”
på Sannidal Bygdetun, der
lokale aktører vil selge sine
produkter og historielaget
står for bevertning. Det har
nå vært forsøkt et par år allerede, og erfaring forteller
om veldig hyggelige dager
i flotte omgivelser.
For begge dagene: Følg
med på lokale annonser.

Sannidal Historielag
Årsmøte

Onsdag 6. april kl. 18.30 avholdes årsmøte i Sannidal Historielag
på Sannidal samfunnshus.
Jan Abrahamsen kommer og forteller om reise til, og besøk av familie på Fiji.
Historien om Keiser Olsen fra Kragerø. Kom og hør!
Det blir som vanlig servering av smørbrød, kake og kaffe samt utlodning.
Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende senest
30. mars.
Alle er hjertelig velkomne uansett om man er medlem eller ikke
Styret
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Fra det gamle albumet
Gamle bilder er viktige å ta godt vare på. Likeså opplysningene
om hvem som er avfotografert. Vi ønsker også bilder fra leserne til denne spalten.
Det kan gjerne være bilder av personer man trenger hjelp til å finne navn på.

Dette bildet ble trolig tatt på Menstad i
1861.Vi ser Peter Theodor Torbjørnsen
f.1831 d.1866, og kona Asborg Olette
Halvorsdatter f.1831 d.1914. Barna er
fra venstre Marie f.1859, Anne f.1856 og
Johanne f.1854.
Folketellingen for Sannidal og Skåtøy
viser at familien i 1865 bodde på
Menstad i Kil.
Peter Theodor
overtok stillingen
som lensmann i
Sannidal etter sin
far, Niels Torbjørnsen
Menstad, som i 1857
emigrerte til Salt Lake
City i Amerika og ble
mormoner.

«Kysten – Skogen – Byen»
Kragerø kommunes historie i tre bind har blitt et storslått historieverk
I forbindelse med Kragerø bys 350-årsjubileum
i 2016 har kommunen bevilget en stor sum penger til å gi ut det største lokalhistorieverket i vårt
distrikt noensinne. Bøkene er for det aller meste
skrevet av fem profesjonelle historikere, og arbeidet har pågått kontinuerlig siden 2009. Første
bind ble utgitt rett før jul i 2015 mens de to neste
bindene kommer like etter påske i år. Kragerø
kommune står som utgiver i samarbeid med Sannidal Historielag og Kragerø og Skåtøy Historielag.
Under arbeidet med bøkene har det vært en overordnet målsetting å betrakte nåværende Kragerø
kommune som en enhet. De tidligere kommunene
Sannidal, Skåtøy og Kragerø har alltid vært gjensidig avhengige av hverandre i den historiske
utviklingen, og dette gjenspeiles i hele verket.
I de tre bindene finnes det svært mye interessant
Sannidalsstoff, og redaksjonen i «Arven» anbefaler bøkene på det varmeste!
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Sannidal Historielag
Årsberetning for Sannidal Historielag 2015
HISTORIELAGET
Styret har i 2015 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 2015 ble det avholdt 8 styremøter der 63 saker ble behandlet. Historielaget har ved utgangen
av 2015 i underkant av 500 medlemmer.
Til årsmøtet den 15.april var det møtt frem
nærmere 170 personer. Alle årsmøtesakene gikk
som vanlig greit unna. Etter pausen holdt Jimmy
Aasen et meget interessant foredrag med tittel
«Fortell meg hvem du er» om en Nederlandsk
gutt som kom til Kragerø for å finne slekten sin.
På høstmøtet den 14.oktober holdt Arne Lauvhjell foredrag. Høstmøtet samlet ca. 130 personer.
MELDINGSBLADET ”ARVEN”
I redaksjonskomiteen satt følgende personer i
2015: Ragnar Grønåsen, Anne Sofie Aardalen, Ove
Bertelsen, Gunnar Aabøe og Inger Kristine Bratland. Arven ble utgitt i tre nummer: 102, 103 og
104 med til sammen 40 sider. Dette er 35. årgang
av ”Arven”. ”Arven” har ca. ett tusen abonnenter,
og det er mulig å finne alle utgaver av ”Arven” i
digitalt PDF format på historielagets hjemmeside
på internett.
MO SKOLE
Etter at Sannidal Historielag overtok Mo Skole
har Dagfrid Bråtane ledet komiteen som arbeider
med restaurering av bygget. 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 mange frivillige til utvendig og innvendig
vedlikehold av skolen. Historielaget har mottatt kr 100.000 fra Sannidal sanitetsforening, kr
75.000 fra Drangedalsbanken og kr 10.000 fra
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Sørsmolt AS til oppussing av skolen. Arbeidene
fortsetter i 2016 avhengig av videre finansiering.
BYGDETUNET
Bygdetunkomiteen har bestått av følgende
personer i 2015: 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 samt legging nytt tak på lagerbygget.Til Dobbedalsstua
er det bestilt nye vinduer, og disse vil bli satt inn
i 2016. Det er også montert informasjonsskilt på
flere av byggene på bygdetunet, tekstet både på
norsk og engelsk.
Bygdetunet er et av bygdas flotteste samlingssteder og har i 2015 blitt flittig benyttet til blant
annet 17.mai feiring, pensjonist treff, bygdetundag for ungdomsskolene og åpen markedsdag.
Sannidal bygdetun har mottatt følgende gaver i
2015:
Fra Carl Fredrik Monsen har historielaget mottatt en gammel sykkel som har vært benyttet i
Sannidal. Sykkelen ble i sin tid produsert i Skien.
Fra Erik Næsland,Tor Olaf Hegna, Hildegunn
Brekka, Kirsten Kalseth, Bjarne og Aud Lien og
Jimmy Aasen har historielaget mottatt bilder.
TIL SLUTT
En hjertelig takk til alle som i 2015 har støttet
arbeidet i Sannidal historielag, økonomisk, med
gaver og på andre måter. Vi er svært takknemlig
for dette engasjementet og trenger dette i 2016
også.
Ernst Kalseth
Sekretær

Kjell Ove Heistad
Leder

Opplysningsskilt på bygdetunet

FOTO: T.S.AA

Det ble i høst satt opp flotte opplysningsskilt på Sannidal Bygdetun. Nå kan publikum få greie på litt av
byggenes historie uten at det er organisert omvisning. Det er skilt på alle bygningene.
Det er Ragnar Grønåsen som har komponert tekstene, og Melissa Kalseth
har oversatt de til engelsk.
A.S.
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Returadresse:

Sannidal Historielag

Adr.: G
 unnar Aabøe
Solstadbakken 16
3766 Sannidal

Dette bildet har «Arven» fått fra Gunnar Bureid, med spørsmål om noen kjenner bilens historie.
H-411 er en 35 hk. INDIANA registrert som varebil, og tilhørte Biltransportcompaniet i
Sannidal. Firmaet ble etablert i 1918 av Tomas Rønholt, John Aabøe og Eilif Øygarden.Vi vil
gjerne ha opplysninger om de to i bilen.
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