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Med ansiktet mot kamera, f.v.: Olav, Tor, Bjørg Ålaug og Solveig Lønnerød, Reidun. Videre med ryggen 
til: Tordis og Sol Flaaten og Torhild Hegland.

Morfar og jeg.

Pappa hadde tre ukers sommerferie. I en eller to 
av disse var vi som regel på Hegland. Jeg gledet 

meg alltid vilt. Det var de samme tingene  - livet på 
gården, slektningene  og sommeraktiviteter - som 
skapte forventningen og gleden . Men det var et nål-
øye først, og det var bussturen fra Skien til Tangen i 
Sannidal. For meg som ble buss-syk kunne det være 
en tortur. Av og til fikk vi ta toget til Brevik og ferje 
over fjorden der før vi gikk på bussen i Stathelle. Det 
var mye bedre, for da var bussturen kortere, og både 
tog og ferje var morsomt. Men buss var fryktelig, det 
luktet grusomt - ikke minst da det skulle fylles diesel 
på Ødegårdens verk - og veien var svingete omtrent 
hele veien fra Skien til Sannidal. Jeg ble alltid kvalm 
og som regel kastet jeg opp. Da var det å sitte med 
hodet oppi posen og brekke seg. Mamma fikk alltid 
latterkrampe når det skjedde, og jeg husker jeg 
syntes det var litt rart og ubarmhjertig. Nå kan jeg 
for så vidt forstå henne, for det har sikkert vært nok 
av komiske elementer i det, og farlig var det jo ikke. 
Jeg ble også forferdelig kvalm av lukten på godteriet 
Tordis og Sol hadde med seg, - det var jo ved slike 
store begivenheter at vi fikk lov til å kjøpe litt selv. 
De hadde bl.a. Kongen av Danmark-drops, og de har 
jeg alltid syntes er kvalme. For min egen del satt jeg 
med matpakke med salt pålegg som et mulig bote-
middel mot kvalmen, men det endte ofte med en 
tur i posen likevel. Til tross for denne elendigheten 
var det alltid morsomt å se de forskjellige stedene vi 

passerte og som fanget oppmerksomheten av ulike 
grunner. Men det var langt å reise denne strek-
ningen den gangen, jeg tror det gikk ca. 3 timer fra 
Skien og bort. Bussen stoppet jo mange steder, ven-
tet alltid lenge i Stathelle og fylte som sagt drivstoff 
på Ødegården. Jo yngre en er, jo mer personlig farget 
er kanskje opplevelsen, i alle fall i forhold til avstand 
og tid. Tordis hadde som 3-åring, eller noe der om-
trent, en stjernereplikk som pappa husket godt. Før 
vi var kommet til Herre slo hun fast: ”Nå har vi kjørt 

På sommerferie i Sannidal
SKREVET AV REIDUN FLAATEN
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gjennom mange land nå, pappa!” Det var nok mange 
i bussen som fikk seg en god liten latter. 
 Omsider var vi da på Tangen hvor vi skulle av. 
Kjerreveien bort til Hegland, ca. et par kilometer, 
var siste etappe. Av og til ble vi hentet med hest og 
vogn, da kom morfar med Laila, en fjording de had-
de hatt i mange år. Å bli hentet var det aller beste, 
for da fikk vi med både oss og de brune koffertene, 
men av og til gikk vi, og da ble koffertene hentet med 
hest senere på dagen. Veien bort var jo et stykke 
ferie i seg selv, men vi var likevel alltid utålmodige 
etter å komme helt fram. Å komme dit hvor vi først 
fikk øye på det hvite huset, låven og det gamle fjøset. 
Deretter å storme inn og hilse på og klemme mor-
mor. Så var det den eller de onkler og tanter som var 
der, og søskenbarn, i alle fall de som bodde på He-
gland, men av og til de fra Vadfoss også; de var mye 
der i ferien. Så var det å innta låven, fjøset, tunet og 
hagen. Vi måtte se hvor mye høy det var, om grisen 
hadde unger, om kuene var på jordet, om det var 
vann i brønnen, om det var rips i hagen og markjord-
bær i skogkanten. Og fra vi var på plass (og hadde 
spist den første middagen med nykokt småsuppe på 
salt kjøtt fra grisen som var her ifjor og grønnsaker 
fra åkeren), og til vi dro, hadde vi noe morsomt å 
være med på eller ta oss til hele tiden. Vi var med på 
jordene når grasset skulle slås, rakes og henges på 
hesje, og vi var der ikke minst når det skulle kjøres 
til gårds i høyvogna. Å sitte på toppen av lasset var 
topp. Det ble ikke stilt store krav til oss om å delta i 
arbeid og oppgaver, vi fikk lov å leke stort sett som vi 
ville. Vi hoppet i høyet sent og tidlig; av og til var det 
ikke lov, og vi lekte alt mulig på verandaen og rundt 
omkring husene. Vi fikk også lov å låne den gamle 
grammofonen til onkel Åsulf  av og til, den satte vi 
på verandaen, sveivet opp og spilte de platene som vi 
syntes var morsomme, - med slitte, skurrete stifter. 
Av favorittene var De yndige små musene – med Kurt 
Foss og Reidar Bøe, De nære ting og Vesleblakken, 
selv om den var forferdelig trist hver gang.
 Men det beste var hvis vi fikk være ved elva eller 
nede ved Tyvann. Nede i elva var det en stor kulp, 
kalt Kulehøla, der ble det vasket tøy og vi fikk bade 
når det var voksne med. Der hvor elva rant ut i 
Tyvann var det noen sandbanker, og der var det fint 

å bade, også for de minste. Men det var jo et stykke 
å komme seg dit. Etter hvert som vi eldste i søsken-
barnflokken ble eldre og hadde svømt i mange år, 
fikk vi ansvar for de mindre når vi skulle ned å bade.

For meg var det å bli med pappa og fiske like mor-
somt som å bade. Han fisket med fluestang, og jeg 
med en kjepp med snøre, en enkel krok og mark. 
Lærte meg hvilke steder ørreten gjerne sto og å liste 
meg inntil kanten , og opplevde spenningen ved å 
vente og kanskje se fisken komme å snuse. Og den 
fantastiske opplevelsen det var når det nappet og 
fisken kom på land. Jeg ble aldri lei av det. Pappa 
spikket en Y-kvist som vi hang fiskene på. Av og til 
fikk vi tryte (altså abbor). Det hendte også at vi rodde 
litt med en eike som onkel Eilef hadde laget, og fisket 
med sluk etter båten. Det var ofte fascinerende, for 
noen steder var elva ganske grunn med sandbunn 
og vannet så klart at jeg kunne se fisken komme 
og undersøke sluken. - Det meste av det vi fisket i 
Heglandselva var nok små stekefisk, men de smakte 
fabelaktig. Det var pappa og jeg som både renset og 
stekte når vi kom i hus, og kveldsmat med nystekt 
fisk hører til de sterke ferieminnene. Og at jeg alltid 
sov som en stein; vi lå i en liten alkove, nesten et 
kott, oppi en stabel med vattepper. Mykt og deilig.
 Av og til var vi på besøk på den andre Heglandgår-
den, bare noen minutter å gå. Der bodde Mosse, Jør-
gen og Håkon, de var alle godt voksne og var søsken. 
De likte godt å få besøk, - den daglige tralten var vel 

Morfar henter oss med hesten Laila.

Badeliv ved Tyvannsodden. Med onkel Åsulf og sveivegrammofonen.
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triviell for dem som for de fleste andre -, og pappa 
fortalte meg siden at de hadde hatt mye moro av meg 
da jeg hadde foredratt en regle jeg hadde lært i bar-
nehagen, ”Tre små mus utpå kjøkkenet fór” på deres 
kjøkkenet, og virkelig gitt den til beste med stor inn-
levelse. På samme måte hadde jeg underholdt dem 
med å fyke rundt i rommet og forklare hvordan det 
skulle bli på kjøkkenet hjemme i Industrigata når 
det var ferdig bygd om. Det er for så vidt interessant 
å få vite at trangen til å forklare var så utpreget alle-
rede da. Men at de hadde moret seg sånn kan også ha 
med det å gjøre at det var lite med impulser utenfra, 
og da blir en jo kanskje litt smålåten. Det som var litt 
skummelt og spennende der, var at de hadde mange 
mink i bur. Jeg fikk se at de ble matet med fisk, - det 
luktet voldsomt fisk der bestandig. Men jeg hadde 
fått uttrykkelig beskjed om å holde fingrene unna 
burene, for minken kunne bite av en finger fortere 
enn svint. Som barn er en da ofte fristet av å prøve 
litt, fort, men jeg tror jeg holdt meg i skinnet, likevel. 
Som voksen har jeg i årevis avskydd dyr i bur, ikke 
på grunn av disse minkene, men rett og slett som en 
følge av refleksjon og medlidenhet.
 På Hegland om sommeren var det bare en slange 
i paradiset, bokstavelig talt, og det var hoggormen 
som det viste seg kunne dukke opp både her og der. 
En gang vi løp forbi gården til Trygve og Ågot  på 
vei ned til Tyvann, lå det plutselig en svær orm rett 
i stien. Jeg skvatt forferdelig, og vi løp alle det vi 
kunne. Men vi gruet oss alltid til å passere det ste-
det siden. Nede ved elva rett ved brua skulle jeg, en 
gang jeg var med pappa og fisket, klatre opp på en 

stor stein for å se bedre, - og der lå den selvfølgelig. 
Jeg ble skikkelig redd. Pappa kastet stein på den. En 
sommer klaget Tordis over vondt i beinet, så mye at 
noen til slutt kikket etter og så at det var skikkelig 
hovent. Det ble budsendt lege fra Kragerø, da måtte 
vi bort til Lindheimgården for å få låne telefon. 
Legen slo fast at Tordis var bitt av hoggorm, og 
viste oss merkene nede ved ankelen. Hvordan han 
behandlet det vet jeg ikke, men hun var bra etter et 
par dager. Men fra da av var vi pålagt å gå med gum-
mistøvler når vi skulle over jordene eller gjennom 
enga.
 Besøk hos moster og onkel Ivar i Kil hørte med i 
sommerferien. Det varierte sikkert hvor lenge vi var 
der, og år om annet var nok vi unger alene der noen 
dager. For meg var det aller gjeveste med Kil å være 
nede på bryggene og fiske bergnebb og småulke. Jeg 
lå på magen halve og hele dagen og prøvde å lure 
disse smarte småfiskene med sjøsnegler på kroken. 
Det nappet i ett sett så det var i alle fall spenning 
hele tiden, om det ikke var så mange jeg fikk på 
land. De vi tok, ble katte- eller måkemat.
 Ellers var vi av og til og badet borte i Torsdals-
tjenna sammen med ungene på Lønnegården. Der 
kunne en, når en svømte under vann, se vannrot-
ter som svømte inn i hullene sine i jordkanten der 
tjernet sluttet. Vi plukket også vannliljer der, de var 
så nydelige, spesielt de hvite, men de klarte seg aldri 
når de ble plukket og satt i vase.  
 Hver sommer var vi også på besøk hos ”tante” 
Kirsten (Aabøe). Hun var pappas kusine, men en 
god del eldre enn ham. Hun var alltid blid og i godt 

Bading i Kulehølen. Tante Valborg (t.v.) og mamma, Karen Åshild.
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humør. Hun bodde også i Kil, og i hagen hadde hun 
morelltrær. Vi fikk lov å klatre oppi og spise. Det var 
så deilig at det kan ikke beskrives. Fantastisk smak! 
– og for hver jeg spiste, fikk jeg enda mer lyst på en 
til. Så der ble vi sittende å spise og spytte steiner så 
lenge vi fikk lov. Noen av tremenningene våre traff 
vi også hos tante Kirsten; det hørte med til en som-
merferie. Pappa sa en gang at vi hadde ”så mange 
tremenninger at de kunne fylle en hel kirke.” - Og så 
fikk vi ertesuppe med timian. Jeg elsket supper av 
alle slag, og absolutt erte-
suppe, men denne uvante 
smaken falt jeg ikke for. Så 
det stagget appetitten og ma-
gemålet. Det gjorde sikkert 
ingenting; jeg hadde vanlig-
vis en glupende appetitt og 
var ikke småspisende, selv 
om jeg var liten og tynn.
   I Vadfoss hos tante Ester 
og onkel Oddvar hadde vi 
fire søskenbarn, to fettere 
og to kusiner: Olav, Solveig, 
Bjørg Ålaug og Tor. Der var vi 
også en del,- eller de var på 
Hegland. De hadde stor tomt 
som inneholdt det meste, 
bl.a. uthus, høner, kjøk-
kenhage og lekestue. Det var 
alltid noe gøy å finne på. Av 
og til var vi på et sted som he-
ter Båten, nærmere Kragerø, 

og badet. Eller vi var på gården tvers over veien, Årø, 
og lekte der. Jeg vet ikke hva vi kan ha lekt en gang 
jeg klatret i heia rett over jernbanelinjen, jeg mistet 
i alle fall taket og skled på magen mange meter ned-
over før jeg deiset ned på linja. Jeg var oppskrubbet 
og fæl så det gikk med mye plaster etterpå, men jeg 
kunne jo vært enda mer uheldig. En annen gang 
datt jeg rett ned i et brenneslekratt. Det sved godt en 
stund. Men jeg forstår ordtaket: ”Gærne katter får 
revet skinn.” For det var ikke engangshendelser. 

På høylasset, hesten Laila drar vogna.

Tordis og jeg fisker i Garstadhølen i elva.
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Minnestøtten ved 
Sannidal kirke

Mange av Arvens lesere har nok oppdaget 
at det er kommet to nye navn på min-
nestøtten foran kirken. Navnene ble 

avduket 8. mai 2010 ved den årlige bekransnin-
gen av minnestøtten i regi av Kragerø og Omegn 
Forsvarsforening, der også familien til  de to var 
representert.
 Bakgrunnen for at disse navnene nå står på 
minnestøtten, er det arbeidet som to av Kragerø 
og Omegn Forsvarsforenings medlemmer star-
tet i 2008. Torgeir Lindtvedt Dalen og Trygve 
Braatø forsket og gravde dypt i krigshistoriens 
mange nedtegnelser og dokumenter for å finne 
fram til personer fra vårt distrikt som hadde 
omkommet under krigen, men som ikke hadde 
fått sin rettmessige plass på minnestøttene i vår 
kommune. Etter å ha gått gjennom flere tusen 
navn, ble det funnet fire personer, to fra Kra-
gerø og to fra Sannidal.

Her er en kort bakgrunnshistorie om de to fra 
Sannidal.

JOHANNE JAHREN:
Stine Johanne Jahren, f. Lindkvist f.18.09. 
1893 i Sannidal, d. 01.03.1943, datter av Aron 
Lindkvist, f. 1855 i Sverige d. 1937 i Sannidal, og 
Tomine f.Thorsen, f. 1865 i Sannidal.
Johanne var ansatt som salongpike på Kystrute-
skipet D/S «Tromøsund» fra juni 1940 til 1.mars 
1943. Skipet gikk i rute Oslo Bergen.

28.februar 1943 lå skipet til kai i Rekefjord da 
det ble kapret av norske sabotasjestyrker ledet 
av Kaptein Odd Starheim. Kapringen ble opp-
daget og det kom til skuddveksling med tyske 
soldater ved kaien. Tyske myndigheter ble 
umiddelbart varslet om kapringen. Etter at de 
av passasjerene som ville hadde gått i land, satte 
«Tromøsund» kursen til havs i sterk nordvest 
kuling og tung sjø med kurs for England.
 Dagen etter, 1. mars 1943 var skipet i kontakt 
med britiske fly fra Coastal Command. Samme 
dag ble det oppdaget og angrepet av tyske fly og 
bombet i senk. Alle ombord omkom.

RAGNVALD FARSJØ:
Ragnvald Johannes Jensen Farsjø f. 23.03.1890 
i Sannidal, sønn av Jens Rasmussen Farsjø, f. 
1865 og Ingeborg Marie Pedersdatter, f. 1864. 
Han vokste opp på Midtgården i Farsjø.
 Det var sjøen som skulle bli Ragnvalds ar-
beidsplass. Han tok styrmannseksamen, skip-
pereksamen, og kinesisk navigasjonseksamen.
 Han var kaptein på D/T Willy som 25. april 
1940 var på reise fra Corpus Christie til England 
med flybensin. Nær Charleston USA oppstod 
brann ombord, og skipet ble satt på land. Hele 
mannskapet ble reddet, skipet ble kondemnert, 
men senere reparert i Rio de Janeiro og fikk nytt 
navn «Itamarati».

D/S Tromøsund
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Senere førte han dampskipet «Borgfred» i al-
liert fart til han ble syk og innlagt på sykehus 
i London. Her ble han «funnet» av en nabo fra 
Farsjø, Marit Drøivaldsmo, som var helsesøster 
ved Det Norske Brigadesykehus i Cupar i Eng-
land.

 Ragnvald Farsjø døde på sykehuset i London 
den 24. februar 1944. Han er gravlagt i Sannidal.

Arven har tidligere skrevet om minnestøtten i 
nr. 50, 68 og 74.
 O. B.

D/S Borgfred

Representanter fra Johanne Jahrens familie. Fra v. Gunn Nenseth, Gustav Haraldsen og Eva Etland.
 FOTO: O.B.
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Buåsdalen er en gammel plass som ligger idyl-
lisk til ved Hullvann. I Sannidal Bygdebok B1 

er Buåsdalen omtalt på side 62. Der nevnes det 
at det skal ha bodd folk lenge på Buåsdalen. Her 
nevnes Even og kona Alaug og barna deres. Det 
står også at dette var den første familien i San-
nidal som reiste til Amerika. Bare få år etter at 
familien reiste til Amerika rammes Buåsdalen 
av tragedien som preget hele distriktet i mange 
årtier etterpå; blodsotta. Dysenteri-pesten tok li-
vet av mellom 600 og 800 mennesker i distriktet. 

I følge bygdeboka kjøpte Jacob Jørgensen Farsjø 
og kona Mari Thomasdatter Svenum, Buåsdalen i 
1840. Det var ikke så lett å finne ut av bygdeboka 
hvor disse kom fra, men Jacob var sønn av Jørgen 
Jacobsen fra nordgården på Farsjø og kona Marie 
Jonsdatter Svenum. Mari Thomasdatter Sve-
num var datter av Tomas Christoffersen Svenum 
og Johanne Marie Jørgensdatter Årø. Jacob og 
Mari hadde barna, Jørgen, Tomas, Johanne og 
Ingeborg. Pesten i 1859 rammet hardt og både 
far, Jacob, og eldstesønnen Jørgen døde. Sønnen 
Tomas Jacobsen f.1851 overtok Buåsdalen han var 
gift med Gunhild Andrea Terkelsdatter, fra Kleiva 
i Tørdal f.1861 d. 1911. Sønnen deres Jacob døde 
bare ca 20 år gammel. Thomas som hadde opp-
leved at faren og broren døde i blodsotta, mistet 
selv sin eneste sønn bare 20 år gammel. I 1923, 
solgte han Buåsdalen til Ole Larsen (Mostad). 
Ole var f.1889 d.1948 og gift med Olga Elevsdat-
ter Ødegården f.1891 d.1977. Sønnen deres, Ellef 
Mostad f.1917 d.1969 overtok Buåsdalen. Han var 
gift med Mimmi Olette Jensen Bjelkvik f.1920 
d.2005. I dag eies plassen av søsknene Arild f.1951 
og Åshild Mostad f.1954.
 I sommer, nærmere bestemt 9 juni, kom David 
og Cairon (Clayton) Kirk til Kragerø på besøk for å 
se stedene hvor Cairon’s forfedre kom fra. Hen-

Amerikabesøk på Buåsdalen
F.v. Åshild Mostad, Cairon og David Kirk på 
Buåsdalen. 

Ved kjøkkenbordet. 
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nes forfedre var de aller første fra Sannidal som 
emigrerte til USA allerede så tidlig som i 1843. 
 Cairon’s tippoldeforeldre var Even Eilertsen 
Buåsdalen f.1799 d.1887 og Alau Isaksdatter f.1803 
d.1880. De leide først en liten plass, Dybedahl 
under Vefall i Drangedal, men ble ikke der lenge. 
I 1827 kjøpte Even plassen Buaasdalen av faren 
og her bodde de til de emigrerte til USA i 1843. 
Even reiste til Pleasant Springs Township, Dane 
County, Wisconsin. Hans bror reiste samtidig. 
Han og kona ligger begravd på Highland Prairie 
Lutheran Cemetery i USA. (Familien er omtalt i 
Årsskrift for Kragerø og Skåtøy hist.lag 1998 s.84.)
 Grunnen til at vi kom i kontakt var at vi begge 

hadde sendt inn en DNA test og det viste seg at 
denne indikerte en felles forfar. Det tok ikke lang 
tid før vi fant ut at det var Isak Ellingsen Torge-
rød. Cairon stammet fra datteren Alau og jeg fra 
søsteren Taran Isaksdatter. Det er interessant å 
se hvordan denne teknologien åpner for nye mu-

Forfedrene til Isak Ellertson Buåsdalen (Oldefar til Cairon).

David beundrer skapet i  
Røsbekkstua på Bygdetunet.  

 
Detaljer på skapet.
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ligheter innenfor slektsgran-
sking.
 Etter en omvisning på Stein-
mann med utsikt over Kra-
gerøfjorden gikk turen opp til 
Sannidal og Buåsdalen. Åshild 
Mostad hadde tatt seg fri fra 
jobb denne dagen og tok oss 
godt imot og viste oss rundt. 
Buåsdalen er tatt godt vare 
på og mye var uendret siden 
forfedrene emigrerte i 1843. 
Det må ha vært en opplevelse 
for Amerikanerne å sitte i det 
lille kjøkkenet som forfedrene 
forlot for 174 år siden. Etter 
besøket på Buåsdalen tok vi 
oss en tur rundt i bygda for å 
besøke de andre gårdene som 
slekten kom fra. På Landsverk 
fikk vi en hyggelig prat med 
Eilert Landsverk. Nabogården 
til Landsverk er Torgerød, og 
vi stoppet også der og tok et 
bilde av gården. Det ble også 
tid til en tur opp til Dal for å se 
gårdene i Farsjø-bygda. Dagen 
ble avsluttet med et besøk 
på bygdetunet. Å gå rundt i 
de gamle husene her og se 
hvordan de levde i tidligere 
tider gjorde inntrykk. Skapet 
i Røsbekkstua vakte spesiell 
interesse. Skapet er en gave fra 
Lofthaug-familien, og initia-
lene viser at skapet har tilhørt 
Jens Olsen og Barbro Gunders-
datter Lofthaug. Ano 1758 står 
det etter navnene. Dette var 
4xtippoldeforeldre til Cairon.
 Cairon og David var impo-
nert over bygdetunet og det 
arbeidet Sannidal Historielag 
har gjort med å ta vare på de 
gamle husene og gjenstandene 
fra familiene som har levd i 
bygda.
 Da vi tok farvel, gav de en 
pengegave til støtte av Histo-
rielagets arbeid med Bygdetu-
net. G.Aa

 

Torgerød. 

Eilert til vestre og amerikanerne ved bryggerhuset på Lands-
verk.

Buåsdalen i dag. 
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Fra det gamle albumet
Bestefar og barnebarn 
på Torsdal for over  
100 år siden

Dette morsomme bildet har vi 
lånt på Torsdal.

Det viser Klas Thorsdal (1832-1919) 
med barnebarnet Klaus Torsdal 
(1908-2003) på fanget.

Klas (Klaus) Thorsen Holte ble født 
i Drangedal i 1832 og giftet seg i 1858 
med Aase Marie Halvorsdatter Tør-
nes.  Paret flyttet til Lønne i Sannidal 
i 1865. I 1878 kjøpte de halvparten av 
Torsdal og endret navnet fra Holte 
til Torsdal. Deres nesteldste sønn, 
Tor Jørgen Klausen (1860-1929), gift 
med Elisabeth Jonsdatter (f. 1866 i 
Seljord), overtok Torsdal etter faren. 
Det er deres yngste sønn, Klaus, 

som sitter på fanget til bestefaren 
på bildet. Han ble i Sannidal bl.a. 

kjent for å nedlegge et enormt 
dugnadsarbeid på Bygdetunet i 
mange år. Hans etterkommere 
bor på Torsdal i dag. 

Høstmøte 2017
Sted: Sannidal samfunnshus

Øystein Dobbe holder foredrag «Barndomsminner fra Vestbygda»  
Olaf Lundheim underholder med dikt og historier 

Henry Isnes bidrar med sang og spill.

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

Alle er hjertelig velkomne Styret

Onsdag den  
25. oktober kl 18.30
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Historielagets årsmøte 2017

Kjølebrønd blåsegruppe åpnet møtet med 
”Bruremarsj fra Lødingen” og fortsatte med 
”Men går jag över ängarna”. Som vanlig var det 
fullsatt sal, det vil si rundt 150 personer. 
 Leder Kjell Ove Heistad ønsket velkommen og 
de vanlige årsmøtesakene ble opplest og god-
kjent. 
 Valget i historielaget gikk glatt som alltid. Som 
vara til styret gikk Rolf Heimdal inn for Olav 
Tveitereid. Bygdetunkomiteen, festkomiteen, 
Arven og valgkomiteen, alle tok gjenvalg.  Inge 
Roar Snøås ble valgt inn som ny revisor for 
Anne Karin Lien som ville ha avløsning nå.
 Oddvar B. Halvorsen spilte til ”Blåveispiken” 
mens publikum sang, og det ble innledningen 

til en god kaffepause. Bevertningen var god som 
den pleier å være og loddsalget gikk over all 
forventning.
 Så kom kveldens høydepunkt, da  Johan 
Tande holdt et givende foredrag om ”Sannidal i 
krigsårene”, sett med egne øyne. Han innledet 
med å si at ”Sannidal var umulig, ingen gjorde 
noe uten at presten kremtet”. Selv ble han 
kurer 10 år gammel, prestesønnen som gjorde 
som faren sa. De fleste kjenner vel til at Torkel 
A. Tande var sogneprest i Sannidal fra 1931 til 
1971 og hadde en stor rolle i det meste av det 
som skjedde i bygda. Johan fikk streng beskjed 
av faren: ”Du vet ingenting om hva du driver 
med!” Han hadde gode medhjelpere i bygda, 

Sannidal Historielag

 Johan Tande forteller og viser ting fra 
krigens dager.

Dirigent Knut Asbjørn Skarvang mottar blomsterhilsen 
på vegne av Kjølebrønd Blåsegruppe.
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Gaver til Arven
IKS 200, HKM 250, BJB 200, GW 200, GT 200, RS 100, AKSM 100, KH 300, HDA 100, SB 200, GEG 200, JAC 

100, GB 200, TB 250, TJN 300, JMAa 250, SH 200, HH 200, SM 250, SWK 250, RGC 100, HS 200, LS 200, 
ALS 200, IKB 200, IKS 500, PS 250, ILS 150, AØ 200, ASJ 250,         HRD 150, EHB 200, RR 200, KS 200, JIP 

200, TAE 300, GM 100, AF 100, AS 200200,  Gl 100,        LKW 200, ØW 250, RAH 200, TEN 200, JDA 200, 
GH 250, KVM 200, RBAa 500, KOH 100,     KHK 200, TOK 250, HBB 100, KJE 200, SL 200, TO 100, KS 300, 
MA 400, VR 150, JH 300,       KAK 200, KS 200, HJE 200, POP 200, PJ 200, IRMB 200, TOB 200, GAa 200, 

ON 200, GTH 100, EB 100, PASK 200, PMAa 200, HJR 100, KMK 100, GIBH 150, SS 100, AOW 300, KT 250,          
ET 100, EL 100, JA 300, AL 150, GL 300, KM 200, KJS 150, PHL 300, TRS 100, I-MA 200,          PR 200,  HDL 
200, TSB 100, AE 200, PS 200, THE 200, KL 100, OP 150, PAE 200, PW 125,     AAK 200, EH 200, PT 1000, 

KMKW 200, ÅT 100, KA&TR 300, TS 200, KSL 200, KN 100,        OBR 300, TKF 200, KGH 250, JT 200, BKH 
100, AGKK 200, GTD 300, ATS 125, GKD 100,           EJJ 200, MS 200, ATS 125, KM 200,  SV 200, ML 100, PJA 

200, NJ 200, LTM 200, IP 200,           SL 200, KMFF 200, UP 200, KTB 100, ØTG 220, SA 150, JF 400, STR 200, 
OA 250, IL 200,       AJM 300, RH 200, LJM 200, OW 250, ADR 500, EBF 200, LS 200, ØB 250, IRL 300, ØF 

300,     KKØ 200, BL 200, EDJ 200, ALS 200, ØH 200, JTH 200, IHN 150, UK 200, TKR 200, ML 300,        KAB 
100, EKK 200, KS 200, KKL 150, BNF 150 TB 150, ÅBT 200, KM 200, KME 200, SK 200,       PT 200, AH 100, 
SB 300, OD 200, TL 200, AE 100, JRØ 200, AJ 200, RØ 300, SP 150, OR 300, MK 100, OTN 300, SL 100, HL 

200, TH 200, LHB 500, HB 200, RMS 100, TGD 200, EKN 200, PRH 200, MH 150, TS 200, BN 100, JES 200, 
MMHD 250, Ukjent 200.

Festkomiteen klar med kveldens bevertning

Årskalenderen  
for 2018 
Selges på høstmøtet  
og på Amfi Kragerø før jul.  
Pris kr. 100.-

Sannidal Historielag
2018

I perioden 1882-1960 var Kil administrasjonssentrum i Sannidal herred og i første halvpart av 1900-tallet var det et svært levende lokalsamfunn der.  
Det var 3 landhandlerier, to bakerier, to kafeer, en kjøttbutikk og et hotell, i tillegg til følgende aktiviteter, sentralbord for for Kragerø og Oppland Telefonselskap, 

skomaker og salmakerverksteder, eget melkeutsalg posthus, trygdekassem kommunekasse og folkebibliotek. Stedet hadde også buss og båtruter  
til og fra Kragerø, samt et sagbruk som var i drift i årene 1934-1950. Bildet er fra et postkort fra1960.

bl.a. sjåførene på Tørdalsruta, Elise Fossen på 
Gjerdemyra som dreiv postkontor og stasjons-
mesteren på Sannidal. Vi fikk en god innlevelse 
i pakkelevering og falske papirer, håndgranat 

gjemt i kirketårnet, mystiske folk på nattestider 
og gjemmestedet på Strat fram til krigens slutt. 
Slike foredrag må bare oppleves.  AS
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På dagen 75 år etter at laget ble startet, ble 
det feiret på bygdetunet i Sannidal. Leder 

Kjell Ove Heistad ledet an, men lot ordfører Jone 
Blikra åpne festen. Han kom med mange godord, 
skrøt av dugnadsinnsatsen i Sannidal, dugnad 
med stor D og var imponert over samarbeidet 
mellom historielaget og skolene i bygda. ”En må 
kjenne historia for å kunne bidra i framtida”. 
Sannidal er på vei inn i ei ny tid, der både ny 
jernbane og ny E18 planlegges, desto viktigere er 
det med kunnskap og engasjement. Han var også 
vel vitende om at ”byen” startet i Kil, uten San-
nidal hadde det heller ikke vært noen Kragerø. 
Gaven til historielaget fra Kragerø kommune på 
8000 kr. ble mottatt med god applaus. Tre gode 
naboer, Kragerø og Skåtøy historielag, Bamble 
historielag og Drangedal historielag kom også 
med gratulasjoner og gaver.
 Tidligere leder  Ragnar Grønåsen hadde fått 
en halv time til historiske glimt. Han rakk mye, 

men han kunne sikkert hatt mer tid, veldig 
interessant var det. Han begynte med starten og 
kanskje litt før det. 15 mann var på første mø-
tet 20.aug. 1942. Tre sentrale var lærer Kristen 
Lindheim, sogneprest Torkel A. Tande og gård-
bruker Per Nesland. Det ble bestemt medlems-
avgift på 2 kroner.
 Men hvorfor starte et historielag midt under 
krigen? Stortingsmann Peder Rinde var i gang 
med utkast til bygdebok for Sannidal. Torkel 
A. Tande, som var entusiast for bygda og som 
var den motstandsmannen han var, så for seg 
en fin anledning til å fotografere rundt i bygda 
med påskudd til å få bilder til bygdeboka. Det 
var ellers ikke lov å fotografere. Han fikk da 
også bilder til å bruke i sitt motstandsarbeid. I 
1939 var han på et besøk i Trøgstad og fikk se et 
bygdetun der. Han fikk der ideen til å gjøre det 
samme hjemme, samle og ta vare på gamle ting 
fra bygda. Uten disse to er det ikke sikkert det 

75 års jubileum  
I SANNIDAL HISTORIELAG

Nye æresmedlemmer i Sannidal Historielag. F.v.: Ole Wastøl, Kjellfrid Enggrav og Kari 
Nyland, sammen med leder Kjell Ove Heistad.
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hadde blitt noe historielag, eller bygdetun for 
den saks skyld.
 Historielaget hadde et møte i 1943, så et i 1946 
da 17. maifeiringa og minnestein over falne ble 
planlagt og det skulle være folkefest på Gimle. I 
1948 kom saken om et bygdetun opp, og etter at 
Tande ble formann i mars 1949, begynte straks 
forhandlinger om stedet. Thomas Wastøl ga 
grunnen, stedet var egentlig en gammel hus-
mannsplass som het Sagmoen på 17- og 1800-tal-
let. I 1949 ble bygdetunet åpna, og i 1950 kom de 
to første husene på plass. Det var kvernhuset fra 
Sæteren under Wåsjø og stolpebua fra Barland. 
Siden har de andre bygningene kommet etter 
hvert fra Farsjø, Hegland, Dobbedal  og Mo. Røss-
bekkstua var det siste gamle huset i 1995. Senere 
har redskapsbua blitt bygd, på dugnad den også, 
ferdigstilt i 2007. Men dugnadsarbeidet fortset-
ter og Mo skole er siste prosjekt foreløpig. 
 I 1953 ble det laget film fra Sannidal, og en 
rekke bilder og brev er samlet inn og bevart. 
 Den 26. juni 1981 kom aller første utgave av 
meldingsbladet Arven, som det ble kalt. Fram 
til jubileet er det gitt ut 108 nummer med San-
nidalshistorie, gammel og nyere, alt blir historie. 
Det første nummeret i farger var nr.82, som var 
det første nummeret i 2008.
 Som formenn i historielaget har de fleste hatt 
lang fartstid. Den første var Kristen Lindheim 
fra 1942 til 1949. Da overtok Torkel  A. Tande 
fram til 1975. Han førte også protokollen i samme 
tidsrom og til 1976. Fra 1975-1977 satt Gunvald 
Bråten, Hans Mjelland fra  1977-1985 og fra 1985-
1989 var det Fridtjof Torbjørnsen,  før Ragnar 
Grønåsen hadde lederjobben fra  1989-2008. Da 
kom Alf Martin Dalen inn som leder fra 2008-
2009. Han kom da inn fra vervet som leder i byg-
detunkomiteen. Kjell Ove Heistad ble ny leder i 
2009 og innehar fortsatt det vervet. 

 Det har vært mange sentrale damer i historie-
laget, men ledervervet har de holdt seg unna. To 
stykker ble likevel hedret med æresmedlems-
skap. De bare er der, gjør jobben i all beskjeden-
het og med glede, husene står alltid nyvaskede 
og rene. De ble hedret, ikke for at de skal slutte, 
men for at de skal fortsette med det de gjør. Det 
var Kjellfrid Enggrav og Kari Nyland, som for øv-
rig er de første kvinnene som mottar æresmed-
lemsskap. Ole Wastøl ble også utnevnt til æres-
medlem for sin jobb han i mange år har gjort for 
bygdetunet. De fikk overrakt  blomster og varm 
applaus.
 Musikalsk underholdning var det også, sang-
gruppa d’Draup fra Drangedal. Gruppa består 
av 5 jenter, Marit, Beate, Gro, Marianne og Marie 
med musikere Per Øyvind og Odd Einar. De 
hadde for dagen samarbeid med Herman Gaute-
fald og Sigbjørn Høidalen.  De framførte mange 
sanger og låter, det meste var egenprodusert og 
publikum satte stor pris på norske tekster. Det 
var moro å høre hva de sang, var en kommentar. 
De spilte både før og etter pausa. Vi fikk også 
høre folkemusikk på fløyte og fele fra Gautefald 
og Høidalen, samt lokale viser.
 Det var før i tida en tradisjon med grautfest i 
Sannidal, og til et jubileum passer det godt med 
tradisjon. Grautkjelene gikk alle tomme, det 
samme med pølser og kaker, så da var det en vel-
lykket fest. Litt regn på slutten, men mange holdt 
ut og fikk med seg flott opptreden av Sannidal 
Ungdomslags leikarring. Rundt regnet anslås 
det at ca. 300 mennesker var innom bygdetunet 
denne dagen, oppslutningen om historielaget er 
helt suveren.
 Arven har skrevet om Historielagets historie 
flere ganger tidligere, i disse utgavene: nr. 2/1982, 
nr. 35 (2/1992), nr. 66 (3/2002), nr. 95 (2/2012). 
 AS

Sannidal Ungdomslags leikarring i aksjon. Grautkø. 
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Sannidal Hornmusikk  
25 års jubileum 1977

Sannidal Hornmusikk ble startet i 1952 og feiret sitt 25 års jubileum i 1977, da dette bildet ble 
tatt. Året etter ble korpset nedlagt og en æra i bygdas musikkliv var over. I «ARVEN» nr. 86, 87, 
88, 89, 90, 91, 92, 93 og 95 kan du lese mer om Sannidal Hornmusikks historie. Bildet har vi 
lånt av Otto Beite.          O.B.
1.   Rekke fra v:  Anne Tobiassen, Kari Sundbø, Frøydis Tisjø, Inger Nilsen, Nils Halvor Nilsen,
      Inger Liv Snøås, Elin Einertesen, Kirsten Holt, Jorunn Hoksrud
2.   Rekke fra v:  Stig Kjellevold, Harald Haugom, Bjørn Tobiassen, Elisabeth Kristensen,
      Elisabeth Tobiassen, Bente Dobbedal, Åse Eikeland, Wenche Wåsjø, Per Eikeland,
      Morten Hulløen, Kjell Hulløen,
3.  Rekke fra v:  Ivar Kristensen, Per Kristian Schulze, Tore Schulze, Per Morten Aabøe,
     Thorbjørn Haraldsen, Ole Vidar Markussen, Ole Petter Mostad, Carsten Bakke,
     Tor Kristian Fjellheim, Oddvar Tobiassen,
4.  Rekke fra v:  Otto Beite, Ole Hustoft, Knut Rinde, David Lloyd, Runar Kristiansen.


