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Baker’n i Kil

Bakermester Per Sveinungsen ble født 21. januar 1909. Han vokste opp i Kil og bodde i det store huset 
«Bergstad» med bakeri og butikk ved «Klokkærtonet».
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Ole Petter Mostad har i teksten under 
skrevet om bestefaren sin, baker Per 
Sveinungsen i Kil. Om artikkelen skriver 
Mostad dette i et lite følgeskriv til Arven: 
«Jeg var veldig glad i bestefaren min, og i 
fjor var det 50 år siden han døde så altfor 
tidlig, 15. mars 1970, 61 år gammel. Jeg 
må jo si at jeg har fått mye inspirasjon av 
å lese Lars Jacobs memoarer fra Lønne. 
Også Øistein Dobbes barndomsminner 
fra Tangen, som er skrevet på Sannidals-
dialekt, har vekket min lokalinteresse for 
bygda. Derfor er teksten forsøkt skrevet 
nettopp på Sannidalsdialekt. Jeg håper 
det går an å lese det, og at det har allmenn 
interesse for Arvens lesere.»

E det noen som huser bakern i Kil? Nå meiner 
jei ikkje Vidar, som sikkert mange forbinder 

med bakeri og konditori både her i Sannidal og 

uti byn. Nei, det e nok ikkje han, men han som 
Vidar overtok etter, nemlig Per, min morfar 
eller «Far» som jei og Svein kalte han. Baker-
mester Per Sveinungsen va født 21.januar 1909. 
Han vokste opp i Kil og budde i det store huset 
«Bergstad» med bakeri og butikk ved Klok-
kærtonet heilt te han døe for over femti år sia, 
sønda 15.mars 1970, og jei hadde ennå ikkje 
fylt ti. Denna daen vi jei alltid huse. Det va ein 
strålans formidda, og jei venta på at Far skulle 
komme ein tur på besøk i sin hvite Opel Kadett 
stasjonsvogn, som jei likte så godt å sitte i. 

Den hadde jei sitte i mange ganger sammen 
med han før jei begynte på skoern når vi kjørte 
utover te Kjøllbrønn på fredaer. Bilen va fylt opp 
med diverse brød og kaker, så jei fikk sitte ved 
sia han. Ruta va klar, for vi skulle innom flære 
plassær. Det kunne ta ti, for Far va glad i å preke 
med folk og va fæl te å tulle og le. Først stoppa 
vi ved den gamle skoern på Linnom (Lindheim) 
der Inga budde. Ho va ei ganske lita dame som 
pleide å kjøpe ein del, og Far måtte stable varene 
oppå armane hennærs. Jei huser spesielt ein 
gang ho hadde kjøpt og fått så møe varer at ho 
forsvant heilt bak brød, kringler og wienabrø. 
Da lo både ho og Far så tårane trilla, så det e vel 
derfor at jei huser den episoden så godt. 

Før neste stopp, som va gåern i Strømdalen, 
huser jei vi kjørte neover den lange bakken. 
På klare daer kunne vi se Jomfrulandstårnet 
derfra, sa Far, men det va veldig sjelden vi så 
noe tårn, for det lå allti noe dis imellom. For 
å være heilt ærli, trur jei nesten ikkje jei kan 
huse at jei noen gang så det tårnet derfra. Men 
håpet lå der jo allti, og det va spennans og noe 
å stunde te. Siste stopp på ruta va butikken i 
Kjøllbrønn. Den va det Judit (Kjærra) som dreiv, 
og ho va selvfølgelig ein viktig kunde for Far. Jei 
måtte jo sitte der i bilen og vente ei god stønn og 
gleda mei så te han endeli va færi med å bære 

Bakern i Kil    
av  Ole Petter Mostad

Per Sveinungsens svigerinne, Hilda Sveinungsen, 
og datteren Signe bak disken i kafeen. Bildet har 
vi lånt av Signe Lundgren.
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ut varene og preke med ho, for da fekk jei allti 
ein sjokolade eller wienabrø som han hadde te 
overs. På turen tebake hendte det åsså at han 
tok sei ti te å kjøre innom Linnomsnabben der 
den gamle veien kom ut igjen på den andre sia. 
Det suns jei va veldi morro.

Far hadde flære kunder som han fekk kjørt bak-
ervarer te i andre delær a bygda, men da fekk 
jei kjøre med broern hans, «onkel Tomas», som 
jobba for han så lenge far levde. Onkel Tomas, 
som hadde Neckar (tysk Fiat), fekk ikkje kjøre 
Kadetten te Far, men ein svær, gammal og grå 
Commer, og jei vett vikken a de som va best. Jei 
huser den va veldi vond å sitte i, for den hadde 
ikkje fjærer eller varmeapparat og kjøre seint, så 
dissa turane blei ikkje heilt det samme, for å sei 
det sånn. Men Commern hadde god plass baki 
og skulle romme varer te kunder både i Farsjø 
og i Kamfoss (Kammerfoss). Onkel Tomas likte 
åsså godt å preke med folk og va kanskje mer 
glad i å høre siste nytt om folk og fe enn det Far 
va. Det blei derfor møe venting med han åsså, og 
han hadde heller ikkje noe godteri på lur eller 
ting som kunne gjøre turen mer spennans for 
ein 5-6-åring. Jei kan derfor ikkje huse så mange 
episodær fra de turane, men ein a de huser 
jei veldi godt, og det va da jei fekk vepsestikk 
på Tveitereid, rett ved Gjerdemyra. Jei trur jei 
skreik fælt, for jei kvakk og kjente at det svei. 
Men onkel Tomas visste rå, for han stoppa bilen 
og gikk baki og henta et wienabrø, skrapa a litt 

melis og smørte på stikket. Jei vett ikkje om det 
hjalp, men jei tenker allti på veps når jei spiser 
wienabrø.

Jei va ofte i bakeriet og så på når Far bakte. Ennå 
kan jei kjenne varmen fra åmmen og lukta a 
nystekte kneipp som blei dratt ut a flammane 
på lange fjøler. Far hadde allti på sei ei hvit, flat 
bakærlue og va opptatt me jobben. Det gikk i 
full fart, så han hadde ikkje ti te mei da. Kåre 
(Skarvang) jobba som bakersvenn for far i over 
25 år, og jei kan ennå huse at han sprang over to-
net mellom bua og bakeriet i ett kjør med tunge 
mjølpåsær på skuldra.   

Sønda formidda denna fine marsdaen i 1970 
kom det ingen Kadett oppover Skauveien. I 
staen svingte det inn ein lys Neckar, og sola 
skinte i den blanke grillen. Jei suns det va litt 
rart at det va onkel Tomas som kom på besøk og 
ikkje Far. Det gikk noen minutter, og så hørtte 
jei noen tunge steg uti gangen. Døra gikk forsikti 
opp og der stod han og sa med tunge auelokk 
og skjælvans stemme: «Per e dø». Jei huser at 
jei sprang inn i stua, prøvde å gjømme mei og 
krabba under soffan og grein. Far hadde akkurat 
rekt å fylle 61 og døe a hjerteinfarkt. Neste år fyl-
ler jei sjøl 61, så det e jo litt rart å tenke på. Det 
her va alså mine minner om bakern i Kil, men 
det e jo ikkje stort jei huser. Det e kanskje noen 
som ennå huser han?
 Ole Petter Mostad                                

Thomas Sveinungsen og Johanne Rinde (Paulsen) står oppstilt sammen med harebikkja til Gunnar Røn-
ning foran brødbilen utenfor Grand Hotell. Hotellet ble startet av Gunnar Rønning i 1931, og ble senere 
overtatt av Annie og Leif Rønning. Bildet er tatt ca. 1935. 
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Bekkekverner er i ferd med å forsvinne i San-
nidal
Arven kjenner bare til to andre steder der det 
fremdeles står (nesten) intakte bekkekverner 
i Sannidal, begge i Kjølebrønd: ved Saga og på 
Dalen.
 Dessuten kjenner vel alle til kverna på Byg-
detunet. Dette var den første bygningen som 
ble reist på Bygdetunet, vinteren 1950. Den ble 
flyttet fra Wåsjøskogen – revet og merket høsten 
1949 og fraktet til Bygdetunet med hest og slede 
vinteren etter. Holdesteinene står ennå på sin 
opprinnelige plass i bekken, noen hundre meter 
nord for Heimdalsetra.

Kvernene er viktige kulturminner
På Middelalderens primstaver (datidens alma-
nakker) var 1. september en av merkedagene. 
Merket var en kvernstein. Dagen hadde navnet 
Eidismesse – St. Ægidius var skyshelgen mot 
tørke, eller Kvernknarren. En kvernknarr (eller 
kvernknurr) var i norsk folketro et vesen med 
en kjempekjeft som levde i bekkene ved kvern-
hus og møller.
 Det var veldig mange værtegn knyttet til 
denne dagen. F. eks. trodde man at hvis det var 
oppholdsvær 1. september, ville det bli en tørr 
høst og lite vann i bekkene for dem som skulle 
male kornet.

Kverna ved Lønnerød
 – et restaureringsprosjekt? 
Vestafor Lønnegrenda, der veien tar av mot Lønnerød, ligger en av de siste kvernene, som 
fremdeles står på den opprinnelige plassen i bekken, i Sannidal. Denne kverna utnyttet van-
net i Bjortjenndalsbekken, som kommer fra Oksmyrtjenn. For en del år siden reparerte Lars 
Jacob Moe og Olav Bråtane taket på kverna, og det er nok hovedårsaken til at den fremdeles 
står. Ildsjeler i Vestbygda har nå tatt til orde for å restaurere Lønnerødkverna. Eierne har gitt 
grønt lys, og Lars Jacob Moe vil gjerne at noen interesserte, frivillige personer melder seg til 
en trivelig dugnadsjobb utover våren og sommeren 2021. Den type jobb har jo lang tradisjon i 
Sannidal!

Kvernhuset i Bjortjenndalsbekken ved Lønnerød: et restaureringsprosjekt for interesserte og nevenyt-
tige personer i Sannidal?



5

 De fleste gårder hadde i tidligere tider en bek-
kekvern, og det meste av kornet ble malt der. 
Enkelte steder kunne det ligge kvern etter kvern 
ved den samme bekken. Det å eie et kvernstøe 
(kværnustædi) var et privilegium som folk holdt 
på. Ofte var det ovenfor kverna laget en liten dam, 
som samlet opp vannet til det skulle brukes.
 Den som skulle ha kornet sitt malt, måtte 
være tålmodig. Ei god kvern greide ikke å male 
mer enn to tønner korn i døgnet. Mens man 
ventet, var det greit å gjøre noe annet, f. eks. 
lage et økseskaft eller skave ut ei sleiv. Og det 
hendte nok at en og annen spillekyndig tok med 
fela, og mens spillet gikk, kunne mye rart både 
høres og ses i fossen. Derfor er kverna omspun-
net med et nett av sagn og eventyr. Det var for 
øvrig heller ikke så sjelden at ei kvern brant 
ned. Det var nemlig lett å sovne til den mono-
tone duren av kvernsteinene, og da fikk man 
ikke fylt på med korn, og steinene gnikket mot 
hverandre og gikk varme. Dette førte til gnister, 
som igjen kunne antenne kverna.

Kverna var en enkel, men genial «fabrikk»
Gårdskvernene ble drevet av en kvernkall, som 
var en stokk som sto rett opp og ned. Nederst på 
stokken var det festet en del spjell som vannet 
strømmet mot, og som snurret den rundt i stor 
fart. 
 Inne i kvernhuset lå de to kvernsteinene over 
hverandre. Øverst i kvernkallen var det festet en 
jerntein som gikk gjennom understeinen og var 
festet i oversteinen slik at denne snurret rundt 
sammen med kvernkallen. Understeinen lå 
altså stille mens oversteinen gikk rundt, og der-
med ble kornet knust til mel mellom steinene.
 Over kvernsteinene var det plassert ei kasse 
som bøndene fylte med korn. Under denne 
kassa var det ganske løst festet ei trerenne som 
kaltes for «skoen». Fra «skoen» ned til kvern-
steinen gikk det en tretein. Kornet rant ned i 
«skoen» av seg selv, og når kvernkallen roterte, 
hoppet treteinen på den ru overflata av teinen 
og ristet «skoen», slik at kornet drysset ned i 
en åpning midt i steinen. Denne åpningen ble 
kalt for «kvernauet». Slik kom kornet mellom 
steinene og ble knust, og kom altså etterpå ut 
som mel. Rundt steinene var en ring av tre som 
samlet melet før det rant ned i melkista som var 
plassert foran ringen.

Ved Saga, innenfor Mørland i Kjølebrønd, ved 
bekken som renner fra Krokvann til Hansjø, 
finner man en flott kvern.

I bekken fra Langtjenn, ikke 
langt fra der denne møter 
elva fra Store Vålevann på 
vei til Øvre Grøtvann, står 
holdesteinene til kverna på 
Bygdetunet  fremdeles intakt, 
drøye 70 år etter at bygningen 
ble flyttet.

Om kverner i Arven
I Arven har vi skrevet om kverner flere 
ganger, bl.a. i disse utgavene:
Om kverna på Bygdetunet: nr. 3/81 s. 6, nr. 
62 (2/01) s. 1-2, nr. 63 (3/01) s. 3.
Om kverna på Saga: nr. 34 (1/92) s. 8.
Om et kvernhus med en spennende histo-
rie: nr. 26 (2/89) s. 5.
Om Kilskverna, Kvernhushølen: nr. 66 
(3/02) s.17
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Gaver til Arven   
BGN 200, KJ 200, AL 300, POR 300, PT 500, IBK 250, ES 200, KMR 200, NJP 300, AOW 300, ØF 300, ÅT 
100, EKN 200, MH 200, JT 200, GR 500, LHB 300, KK 200, OL 250, MMF 200, AF 250, TB 300, IRL 300, 
STR 200, SØL 200, LTØ 200, VE 250, JIP 200, SG 300, TK 200, KHS 200, ERR 200, EP 200, IKS 500, RØ 

300, IL 250, KHL 200, JP200, Ød 300, TAe 200, EB 100, IR 300, NJK 200, OAR 200, KR 200, TRS 200, 
BGB 200, OAE 300, ATB 200, ES 200, NJT 300, Sl 200, KL 200, SA 200, ISJ 100, MH 200, EØ 200, AM 
200, MS 200, ØH 200, RH 200, KPF 200, TGD 200, GL 100, OS 200, TB 200, AKSM 100, KJS 300, ID 

200, HDA 150, IGE 200, AESS 300, SV 200, UH 200, EIH 200, MMHØ 250, IBK 200, OSB 300, ED 100, 
GJJA 200, EL 200, PR 200, KT 200, A-KBS 250, LE 200, GH 300, NES 250, HL 200, LKAL 200, SR 200, 

ITD 200, TGD 200, HH 200, SS 250, OV 300, GE 200, SM-G 250, BE 300, LA 200, BKT 300, AB 200, ADR 
500, HH 500, KSL 200, DKB 300, ILD 200, TS 200, BL 350, TJH 200, SD 200, BS 250, HJL 200, EHB 

200, JIE  400, HS 200, RMS 100, IR 300, VH 200, KM 200, HL 200, MN-NH 200, AS 200, ILO 100, SRG 
200, KAL 200, JRG 300, IKF 500, SR 200.

Årsmøtet  
er dessverre utsatt inntil videre.

Sannidal HistorielagSannidal Historielag

fyller 40 år!  
Våren 1981 kom utgivelsene av Arven i gang, 
og bladet runder år i disse dager.

På disse 40 årene har Arven kommet ut  
120 ganger, og det betyr til sammen mange 
«bøker» med lokalhistorie!

Se ellers nr. 1, 82 og 100 for mer stoff om  
Arven og bladets tilblivelse.

Nr 82
1/2008

28. årgang

ISSN 0800-2347

ARVEN - Meldingblad for Sannidal Historielag

D et var med stor sorg vi mottok budskapet 
om at Oddvar Tobiassen døde 25. september 
2007. Han ble 72 år gammel. 

Vi visste han var alvorlig syk, men det hadde gått 
framover, og han var veldig optimistisk selv. Det siste 
han fortalte i telefonen noen dager før han døde, var 
at nå gikk det mye bedre, og at han snart skulle hjem 
og sette i gang med neste utgave av “Arven”. Slik gikk 
det dessverre ikke.

Oddvar var “Arven”s “far”. Han hadde idèen til bla-
det og var en av grunnleggerne i 1981. Siden var han 
sentral i utgivelsen av samtlige 81 nummer, fram til 
han ble alvorlig syk sommeren 2007. 

Oddvar hadde også et stort arbeid med abonnent-
lista på rundt 1000 personer, og sammen med kona, 
Helen, ble det mange turer til postkasser i bygda ved 
hver bladutgivelse.

Oddvar var en aktiv mann i Sannidal i en årrekke, 
bl.a. i skolemusikken.

I Historielaget vil han bli sårt savnet for sitt store 
engasjement. I tillegg til arbeidet med “Arven” var han 
selvskreven på alle dugnader på Bygdetunet, han var 
med på Bygdetundagene og han var aktivt med i fl yt-
tingen av alle arkivsakene fra Kil til Bygdetunet.

Hans store interesse for historie vises også tydelig i 
den omfattende boka “Moe-slekt i 200 år, 1805-2005”, 
som han skrev i 2004-05. Den vil bli stående som et 
“monument” etter ham.

For oss som jobbet nær Oddvar i mange år, er sav-
net etter ham stort. 

I takknemlighet minnes vi Oddvar, og vi lyser fred 
over hans gode minne.

 
Styret i Sannidal Historielag og 

redaksjonskomiteen i “Arven”.

Oddvar Tobiassen til minne

“Arven”s grunnlegger er død

ARVEN0108   1 03-03-08   07:54:18

Nr 100 
2/2014

34. årgang

ISSN 0800-2347

ARVEN - Meldingsblad for Sannidal Historielag

Arven jubilerer
Redaksjonen i 
«Arven» er stolt over 
å kunne presentere 
blad nr. 100.
Siden 1981 har det 
i gjennomsnitt vært 
gitt ut 3 nummer 
hvert år.  Dette  
betyr nærmere 
1500 sider 
lokalhistorie!
Her vises en 
faksimile av 
førstesida på nr. 
1 og hilsenen fra 
daværende 
redaksjonskomite.

 SIDE 2 – 4

s
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VISER FRA SANDØKEDAL (3)

Fra Hasse Lønne, bosatt i Oslo og med stor slekt fra Sannidal,  
har Arven fått tilgang til et hefte med tittelen «Viser fra Sandøkedal,  

samlet og nedtegnet av Jørgen Pedersen Tyvand og hans døtre i året 1887».  
Vi trykker noen av disse visene i Arven.

En merkverdig vise

En Olding sad i ensom Lund og med sig selv fornøied,
han sagde jeg har veret ung, min Alder har mig bøiet,
og mine blomsterfulde Aar de er hastelig bortgaaet,

nu vil jeg Tiden og al Ting vel betragte.

Jeg fødet er i Norges Land blandt Bjerg og dybe Dale,
i Skoven jeg min Glede fandt, jeg Kveget skulde verge,

da svandt den Tid saa lystig hen, hvert Faar og Fe det var min Ven,
i Hornet tidt jeg legte, en Hyrde jeg da hedte.

Omsider blev jeg kaldet Dreng og Plogen skulde kjøre,
jeg fælder og den tykke Eng og dels jeg Læsset trædde,

jeg skar ogsaa det tykke Næg og bandt det fast til Granetre,
mig rinder alt i Minde, jeg kan det vel ærindre.

Jeg og en Pige for mig saa, hun venligt til mig smilte
med røde Kinder, Øine blaa, med hende jeg da hvilte,

hun blev ogsaa min Egteven, med Glede svandt da Tiden hen,
skjøndt vi kun lidet eide, vi vare dog fornøiede.

En Hytte da vor Bolig var, og Brødet bart vi spiste,
af Kilden drak vi Vandet klart, vi ei Vanære viste

mod ham som føder hver en Mund, vi takker Gud og var saa sund,
saa mang en fornem Herre, han have det meget verre.

Ja, Gleden var min sande Ven, jeg Sorgen ikke kjendte,
jeg tenkte saa paa alle dem som sukkede og lengte,
ja om de havde Huset fullt av Edelstene og af Guld,

om de al Verden eide, de var ei da fornøiet.

Men nu er jeg som Duen graa i mine Hovedlokke,
jeg lyster ei en Dans at gaa, det er saa tungt at hoppe,

at synge var min Ungdomslyst, men dertil er for tungt mit Bryst,
jeg maa mig overgive alt til et andet Rige.

Nu vil jeg da betragte ret Guds underlige Orden
mit Liv kan lignes med alt det som sees kan paa Jorden,

end det var i spede Aar omsider modnes og forgaar,
en Tid er alting herligt, men siden blir besverligt.

Mit Liv kan lignes med et Aar som fire Tider haver,
som Sommer, Vinter, Høst og Vaar er Ungdoms skjønne Alder,
naar Høsten kommer til oss ner med rynket Pande du mig ser,

om Vinteren sove rolig i Gravens kolde Bolig.

Mit Liv kan lignes med en Dag som Morgen, Middag, Aften
og Natten kalder jeg da Grav, det maa du selv betragte,                           

om Morgen stod jeg tidlig op, om Middag blomstrer Taa og Taap,           
saa Aftenen sig mindes med rynket hu om Kinder.

Mit Liv kan lignes med et Tre i Skovens tykke Lunde,                                    
det vokser i sin Ferdighed indtil det blomstre kunde,                                   

omsider falder det da ned, til Jord igjen det vistnok blir,                                      
alt som af Jorden spirer, til Jord igjen det bliver.

Ja, alt hvad jeg omkring mig ser er ut af Jorden kommen,                             
til Jord igjen det vistnok blir, naar som den Tid er kommen,                       
saa er det kun en Prøvestund, vi vandre skal i denne Lund,                         

omsider skal vi dømmes, gid vi ei havde syndet.

Her er jeg plantet for at gro, her er min Vandrings Ban,
men gid at jeg kunde leve saa jeg Venskab kunde have

med Gud og nesten en og hver hvad Stand og Slekt det er,
saa vilde det mig glede, til Himmeriges Glede.

    
    

Digtet af Halvor Ellertsen
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Kort omtale av dem som bodde  
i Lønnegrend

Henrik og Gunda Londalen: De var begge joviale 
og festlige folk med godt humør. Når vi
som barn gikk med loddbøker, ble vi hjertelig 
mottatt av Gunda. Finn som var deres adoptiv-
sønn, var også alltid i godt humør og vitsa og 
spøkte med oss ungene.

På Lønnerød bodde Ingeborg med sønnene 
Hans og Tormod. Ingeborg ble enke i 1938 da 
mannen Nils og sønnen Ragnar drukna i Lona. In-
geborg var fra Birkenes og var en høyreist og flott 
dame. Hun var stadig på farten som lefsebakerske. 
Dessuten var hun aktiv på bedehuset. Tormod, 
født 1929, var en livat kar og flink med hendene. 
Han fikk kreft og døde 27 år gammel. Hans, født 
1919, var en usedvanlig hendig og flink kar som 
fikk til det meste. Han drev litt som bonde og litt 
som snekker. Alle på Lønnerød var musikalske og 
kunne synge og spille gitar. Hans døde 1995.

På Fjellmyr bodde Kristine, Ola, Solveig og Odd-
var. Kristine var bestefars søster, født ca. 1892, 
Ola var fra Valdres og hadde jobba mye på anlegg 
i yngre år. Han var en kar med godt humør. Da de 
flytta ned til Lønne ca.1948, var Ola og Bestefar 
alltid gode kompiser. Kristine var arbeidsom og 
sto på bestandig. Hun dyrka grønnsaker og bær 
og for på skogen etter blåbær, tyttebær og multer 
som hun sykla til Kil for å selge.

På Vestgård bodde Anna og Knut. Knut hadde 
vært tømmermann til sjøs, Han gifta seg med 
Anna fra Henseid i Drangedal. Hun arvet en stor 
sum penger og for den kjøpte de Vestgård ca. 1905. 
Det ble da bygd nye uthus og våningshuset ble 
utvidet og opprustet. Knut var en av de få i bygda 

som den gang hadde bil, en T-ford med kalesje. 
Barna deres var Ingeborg, Nanna, Liv, Leif, Svein-
ung, Reidar og Kåre.
Jeg husker Knut som en eldre hyggelig mann med 
grått skjegg på haka, blank skalle, runde briller og 
stokk. Han var aktiv på bedehuset og kom gjerne 
med et vitnesbyrd. Han blir husket for at han 
puttet inn ordet altså i nesten hver setning. Hans 
barnebarn Knut Tore og jeg moret oss med å telle 
antall ganger. Det var fort å komme av tellinga så 
vi rasjonaliserte oppgaven med å bla i sangboka 
hver gang han sa altså. Da kunne vi dele sidetal-
let på to til slutt. Jeg tror rekorden hans var ca. 
120. Han klarte å si følgende: «Fade vår du som 
er i himmelen, altså» Knut og Anna likt å samle 
familie og naboer til selskap.

Reidar overtok gården og det er han jeg husker 
best. Reidar var en intelligent og belest mann, 
men ble ungkar hele sitt liv. Han hadde en ten-
dens til å «vite best selv». Og brydde seg ikke 
så mye om hva andre mente. Han var utdannet 
gartner og dreiv mye med frukt og grønnsaker. 
Reidar var aktiv på Bedehuset som styremedlem, 
regnskapsfører og noen år formann. Reidar hadde 
alltid bil. Den første jeg husker var en liten burg-
under opel varebil. Han var en forsiktig kar og 
kjørte oftest på lavt gir. Han og far hadde et greit 
forhold som naboer. Han omkom i den tragiske 
brannen på Vestgård i 1987.

Alfred Snøås kom til Vestgård som forpakter i 
1946. Da kom han fra Snøås i Tørdal Han var da 
nylig blitt enkemann og hadde med sin datter 
Karen på 11 år. Hans kusine, Hanna var med ham, 
som husholderske. Det første året dreiv han van-
lig jordbruk med kuer og hest. I 1947 kjøpte han 
Sannidals første traktor, en liten Gråtass på ca. 25 
hk, med bensinmotor. Med denne kjørte han hele 

Lønne – del 7
AV LARS JACOB MOE

 Lars Jacob Moe (f. 1939) på Lønne i Sannidal skrev for få år siden ned det han kalte 
«Notater om opplevelser og episoder i barndom, tidlig voksen alder og litt om nyere tid».

Dette ble samlet i et trykt hefte på 72 sider.
Arven har fått tillatelse til å offentliggjøre noen kapitler vi tenker kan ha allmenn 

interesse i Sannidal. Delene 1 - 6 stod i Arven nr. 114 – 119.
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bygda rundt og pløyde og harva for de andre bøn-
dene. Etter hvert fikk han også slåmaskin. Han 
var «ei seig reim» som stod på fra tidlig morgen 
til svarte natte. Alfred var en jovial og hyggelig kar 
som spøkte med oss ungene. Drømmen var å få 
sitte i fanget på Alfred og styre traktoren. Til slutt 
tok jeg mot til meg og spurte og Alfred sa ja. Det 
var en stor dag. Han kjøpte etter hvert en større 
traktor med graver bak og det ble med årene man-
ge km med dreneringsgrøfter pluss hustomter o.l. 
Han giftet seg med Ingrid Eikhaugen og bygde nytt 
hus ved Humlestad. Av Alfred lærte jeg å vri vier 
og lage spendler.

Familien på Vestjordet.
Sven Byholt husker jeg bare som en gammel mann 
som lå i senga med en stropp ned fra taket for å 
dra seg opp.
Maren Byholt husker jeg som en lettvin og hu-
moristisk dame. Hun var ofte innom bestemor 
Louvise og slo av en prat. Bestemor fortalte en his-
torie etter henne. Naboene på Lønne var samlet til 
søndagskaffe og praten gikk om løst og fast. Da ble 
det nevnt at det skulle ligge begravet en sølvskatt 
på Vestjordet. Maren var raskt ute og forkynte at 
da ville hun ha to tjenestejenter i huset. Fra Sven, 
som ikke var så humoristisk anlagt, kom det da: 
«Var det nødvendig å sløse bort alt med en gang». 
Maren og Sven hadde tre sønner. Håkon f.1907, 
Leif f. 19??, Ivar f.1919. Leif døde som ganske ung. 
Der var også to fosterbarn i familien, Jørgine og 
Olaug Tangen. Som voksne var de ofte tilbake på 
Vestjordet og var til glede og oppmuntring for 
Ivar og Håkon. Jørgine ble gift med Alf Bakken fra 
Gjerstad. Sønnen deres, ?, holdt også kontakt med 
Ivar helt til han døde.
Håkon var en tungsindig og pessimistisk kar, 
mens Ivar var hans rake motsetning. (Omtale av 
disse er gjort tidligere).

På Bråtane bodde Liv og Theodor, med sine to 
sønner, Knut Tore og Olav Steinar.
Knut Tore var min beste venn helt fra vi møttes 
med bleier under mors kaffebord. Vi hadde
mye artig sammen og besøkte hverandre nesten 
hver dag. Olav var min bror Knuts gode
kamerat. Liv var fra Lønne (Vestgård) og Theodor 
fra Bråtane. Theodor arbeidet i yngre år som sjå-
før i Drammen for sin svoger som leverte sand fra 
Svelvik. Han var en meget habil skytter som hadde 
mange premier og medaljer. Liv var en flittig og 
arbeidsom husmor som vi ungene var glad i. Før 
krigen startet Theodor bussrute fra Sannidal til 
Kragerø. Han fraktet melk til meieriet og passasje-
rer til byen.

På vestre Lofthauggården bodde Lars og Kjel-
frid med sønnene Jørgen og Anders Torstein. 
Lars var født ca.1893 og var bestefar Lars sin 
fetter. I unge år var han i Amerika og hadde lært 
seg engelsk. Lars var en kjekk kar og da han kom 
tilbake var damene svært interessert i ham. Men 
det var Kjellfrid fra Moe i Gjerstad som trakk 
det lengste strået. Deres eldste sønn, Jørgen, var 
psykisk utviklingshemmet. Han bodde hjemme i 
mange år og ble pleiet av sine foreldre. De siste åra 
bodde han på Dagsrudheimen i Lunde og i
vernet bolig i Eplehagen på Kalstad. Kjellfrid var ei 
kvikk og humørfylt dame som stod på. Hun hadde 
ofte kontakt med mor. Lars gikk for å være litt 
original og ikke lett å rikke. Da de skulle gifte seg, 
ønsket han ikke «kikkere» i kirka så han valgte jul-
aften. Men ryktet gikk i grenda og kirka var full av 
skuelystne. Dette fritt fortalt etter min mor. Lars 
og Kjellfrid bygde et lite nytt hus nord for bekken i 
1974 og Torstein og Laila flyttet inn på gården.

På Østre Lofthaug bodde Jens, Jørgine, Margot 
og Aslak. Jens var en stillferdig kar som sa lite. 
Han var i eldre år svært hemmet av svak hørsel. 
Jørgine, som var ei kvikk og pratsom dame, kom 
fra Nygård. Margot var født i 1923 og var venninne 
med mine tanter på Lønne. Aslak, f. 1929, var en 
kvikk og kreativ kar med kunstneriske anlegg. 
Han utdannet seg til agronom og dreiv gården i 
mange år. I 1978 var det dobbelt bryllup på Sju-
ers og Aslak ville lage en salutt med dynamitt. 
Det gikk galt og han skada både syn og hørsel. 
Synet ble så pass at han kunne kjøre traktor og 
med noe sykemelding klarte han å drive en del på 
gården. Men noen år senere stikker han noe inn 
i det beste øyet og blir nesten blind. Dette var for 
ham en stor tragedie. Til tross for dette holdt han 
motet oppe og klarte seg forbausende bra.
Da Tone døde, trodde alle at ham måtte flytte. Men 
Aslak beit seg fast og insisterte på å bo på Loft-
haug. Med litt hjemmehjelp og velvillige slektnin-
ger og naboer klarte han seg der nesten til slutt. 
Han måtte på sykehuset 4 — 5 uker før han døde 
17. mai 2015. Han hadde stor glede og nytte av de 
to fører- hundene Albin og Collin. Aslak var med i 
mange lag og foreninger som styremedlem og for-
mann. Best blir han kanskje husket for sin innsats 
i Speidern.

På Sjuers bodde Ingeborg og Ragnvald  
Fuglestveit.
Ragnvald var kompis med bestefar Lars. De 
hadde alltid mye å prate om og begge var 
interessert i jakt. Han var en jovial og trive-
lig kar og på mange måter litt original. For 
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hans vedkommende ble det av og til «fort og 
gæle» Det verserte mange historier der han i 
ubetenksomhet kom opp i kinkige situasjon-
er. Et par eks. Han skulle harve med rullharv 
(piggharv). Det vanlige var å legge en lem tvers 
over og stå på den når man kjørte. Han fant 
ikke lemmen og stilte seg skrevs over med 
et bein på hver mei. Hesten rykka til og han 
falt på baken ned på de kvasse piggene. Han 
vart stygt skamfæren bak. En gang var han og 
Bernhart Thorsen i Langvann og fiska. Da de 
i tussmørket nærmet seg land, sier Ragnvald: 
Jeg går i land på denne steinen her. Han hop-
pa bort men gikk rett under. Steinen var en 
hvit skumdott. Ingeborg, som var fra Rinde, 
husker jeg som en pen og vennligsinnet dame.
Håkon, f. ca 1927, var også en trivelig kar og 
rask i «snuinga», men ikke så uheldig som sin 
far. På 60-tallet jobba min far sammen med 
ham på Vadfos. Fars kommentar var: Han kan 
var litt røff i ordbruken, men er en real og grei 
arbeidskamerat. Inger Johanne var byjenta 
fra Porsgrunn som ble bondekjerring i San-
nidal. Hun var alltid blid og hyggelig og dyktig 
og flittig. Barna deres var Ragnvald, Jon og 
Harald. Ragnvald overtok gården.

På Prestegården bodde Hilda og Torkel Arnold 
Tande med sønnen Johan Arnold. Tande var 
sokneprest i Sannidal ca. 1930 til 1970. Han 
var en dyktig og samfunnsengasjert person 
og godt likt og respektere som prest. Han 
var en tid ordfører i Sannidal og mange år 
stortingsmann for Venstre i Telemark. Tande 
tok initiativ til Sannidal Historielag i 1943 og 
var en pådriver i arbeidet med Bygdetunet 
som fikk sitt første hus i 1949. Han var også 
med da Sannidal speidergruppe ble startet i 
1938. Her la han ned et stort og viktig arbeid. 

Han var også med i et utall utvalg og nemder 
i kommunen. Han var også med i motstands-
bevegelsen under krigen 1940-45. Han utførte 
et viktig raporteringsarbeid som ble sendt 
videre til England. Våren 1945 ble han nødt til 
å rømme bygda. Alle trodde han var i Sverige, 
men han og familien oppholdt seg på den 
avsidesliggende gården Strat. ( Mere om dette 
kan leses i ARVEN nr 106)

I forpakterboligen bodde Marie og Jens Skar-
vang. Hun var fra Strat og han fra Skarvang. 
Jens var mye engasjert i kristent arbeid. Han 
var i mange år formann i Mo misjonsforening 
(Bedehuset) og var mye benyttet som predi-
kant i ulike sammenhenger. Han reiste også 
en tid rundt i landet som predikant. Deres 
barn var Knut, Torgny, Ivar, Kåre og Else.

Gårdsnummer og gamle gjenstander.
Da gården ble delt, hadde den br.nr. 1. Dette 
tok faren med seg til det nye huset på østre 
Lønne østre del og vår gård fikk br.nr. 4. Jeg 
har flere ganger tenkt at det hadde vært stilig 
med br.nr. 1, men her er løpet for lengst kjørt. 
Bestefar brøt en gang opp området øst for 
bryggerhuset. Her fant han i jorda gamle 
holdesteiner etter flere hus og forkullede 
tømmerstokker. Det kan tyde på en brann en 
gang i tiden. Han fant også en flintøks og 15 – 
20 spinnehjul. Det er runde steiner med kone 
hull, ca. 3 – 4 cm i diameter. Øksa ble sendt til 
Historisk museum i Oslo. Han gav bort mange 
av spinnehjula og hadde til slutt bare noen 
få igjen. Tante Åsta hadde tre. Da mor feiret 
90 år, 3. okt 1997, kom min fetter Knut og 
forærte meg en. Det var kjempemoro. Jeg har 
siden funnet flere brynesteiner og potteskår 
i åkeren. Da vi rev pipa i det gamle huset, fant 
vi den undre steinen til en håndkvern med 
diameter ca. 30 cm. Den ligger nå i det nye 
stabburet. Da huset ble tatt ned i 1973, fant 
vi i det nord-vestre hjørnet en flat stein med 
tykkelse 8 cm, lengde 60 cm og bredde 40 cm. 
I det ene hjørnet var det slått inn tre bok-

Grunnsteinen i huset fra 1711. IHS betyr Isak 
Halvorsen.
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staver med høyde 10 cm. I H S. Dette må være 
initialene til Isak Halvorsen fra Torsdal som 
kjøpte Lønne i 1711 og bygde nye våningshus. 
Denne steinen ligger nå i hagemuren nede 
hoe Per og Ingvill.

Vannsituasjonen på Lønne.
Under utgraving for ny E-18 ble det, nede i jor-
det rett nord for hønsehuset, funnet en gam-
mel tømret brønn. Den målte ca. 1,5 m innv-
endig. Stokkene lå i leira og var forbløffende 
hele og friske. De ble dessverre liggende ute 
og råtnet raskt. Men en bit av en stokk er tatt 
vare på og befinner seg i vognskjulet. Brøn-
nen ble antagelig gitt opp fordi den ga for lite 
vann. 
Rett sør for bryggerhuset lå en gammel stein-
satt brønn. Den var ca. 4 meter dyp og med 
diameter 1.2 m. Bestefar la en ledning fra 
denne til fjøset med håndpumpe. Ca. 43 – 44 
gravde han en ny brønn på venstre side av ve-
gen til Vestjordet 40 – 50 m ovenfor den gamle 
i krysset. Fra denne ble det lagt springvann til 
uthuset og innhuset. Det var liten fallhøyde 
og dårlig trykk men det var en hjelp. Min far 
bygde et pumpehus 10 m øst for brønnen. Da 
ble det bra og vannet kunne komme opp i 2. 
etg. der det ble laget et bad. Det var stas da 
vi fikk bad og slapp å stå på kjøkkenet med 
en sinkbalje. En sjelden gang var det så tørt 
at brønnen gikk tom. Da ble den fylt opp fra 
en tankbil. Før den nye brønnen ble gravd, 
hendte det at den gamle også gikk tom. Da ble 
drikkevann hentet fra den tørkesterke brøn-
nen øst for husene på Bråtane. Den brønnen 
gikk aldri tom. Klesvask måtte foregå nede 
ved Lønnehølen. Den gamle brønnen sør 
for bryggerhuset, ble fylt igjen med sand ca. 
1980. Den ligger midt på den åpne plassen ved 
postkassa. Det burde være enkelt å restaurere 
den.
Da vi bygde nytt hus i 1972 – 73, ble det grunn-
boret et fire-toms hull 57 m ned. Dette ga 
nok vann til husholdningen, men hadde den 
svakhet at det inneholdt en del rust og kalk 
som satte farge på vasker og klesvask.
Det året vi bygde hønehuset, gikk fire fami-
lier i Lønnegrenda sammen om en ledning 
fra vannverket. Den starta ved Moe og gikk 
over dalen og under elva. Det var Knut Wåsjø 
som gravde grøfta. For å passere E-18 la vi den 

gjennom en stikkrenne ved undergangen. 
Hele anlegget kom på ca. 70.000 kr. I 2008 ble 
ledningen forlenget opp til Pers hus og vårt 
hus og pumpa til borehullet satt ut av drift. Da 
hadde det fungert i 35 år til sammen.

Gamle kverner, rettigheter og veier.
Vårt Lønne hadde kvern i vestre del av fossen 
nedenfor Londammen. Hvor steinene ble av 
er jeg usikker på. Det er mulig Olav Bråtane 
har tatt vare på en? Nabogården hadde kvern 
i fossen nord for Lønnehølen. Steinene lå der 
i mange år, men tilslutt kjørte Thomas Wastøl 
dem opp til Øvrebø. Den ene står nå på stab-
burstrappa der, mens den andre befinner seg 
ved hytta ved Kvennvann.
Gården til Grønstad/Menstad hadde som 
nevnt over en rett til kvern i Kaldalselva. Men 
de hadde også fått fradelt en teig vest for fos-
sen. Det står fortsatt en grenserøys i nordre 
kant av det flate platået øverst. Herfra gikk 
det en rett linje ned til Lønnebrua. Som gut-
tunge kan jeg huske at Hans Grønstad hogg 
tømmer i denne teigen. Hans datter Inger 
Bråtane fortalte meg at hennes far hadde hatt 
planer om å bygge et bolighus her. Det ble det 
ikke noe av. Dessverre for Grønstadfamilien, 
så hadde de aldri fått tinglyst denne ret-
tigheten og dermed falt den bort. De kunne 
ikke vise til noen aktivitet i området de siste 
40 – 50 år. Jeg snakket med Halvor Menstad 
og min fetter Arne Jacob Moe om saken, men 
ingen av dem hadde noen kjennskap til dette. 
Saken er nå lagt død og området tilhører fort-
satt gården Moe.

Lønnebrua og ferdselsveger.
Brukara er trolig svært gamle. Fra gammelt 
av gikk der en ferdselsveg fra Lindheim, over 
Lindheimsheia til en kjørebru i østre del av 
Lønstravannet. Derfra gikk vegen over Kart-
myr og fram til Lønne, over Kirkedalen og 
brua der og opp til kirken. Vegen har helt 
sikkert vært benyttet som rideveg, men det 
er mulig det gikk an å ta seg fram med ei lett 
kjerre. Vinterstid var det trolig lettere med 
slede. Da Kjølebrønds- vegen kom, ble denne 
brukt og vegen over Kartmyr gikk ut av bruk.

Avsluttes i neste nummer
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For eksempel kunne en enkel dynamo produ-
sere nok elektrisitet til lys i et fabrikklokale 

osv. Imidlertid gikk utviklingen videre med 
stormskritt. Det ble utviklet turbiner og genera-
torer med en betydelig større kapasitet. Fra første 
stund var vannkraften det flesteparten satset på. 
Siden vikingetiden hadde vannkraften drevet 
møller og kverner og var en sikker kraftkilde man 
kunne stole på. I Telemark var Laugstol bruk i 
Skien først ute. Som det første selskap kunne 
Laugstol levere strøm til private forbrukere i 
1885.

Alt dette nye var et samtaleemne i de tre kommu-
nene Kragerø, Sannidal og Skåtøy. Skulle det pro-
duseres elektrisitet var det kun en kraftkilde som 
var aktuell, nemlig fossene i Kragerøvass-draget.  
Ved Lundereid i Sannidal ble det bygd en regule-
ringsdam i 1864. Dette for å lette fløtingen av de 
store tømmermengdene som ble fløtet nedover 
elva. De store sagbrukene krevde god tilgang av 
råvarer, og det kunne skogeierne i Drangedal og 
Sannidal levere. Det var betydelige tømmermeng-
der som ble fløtet nedover i elva tidligere. I 1904 
ble det fløtet ca 100 000 kubikkmeter tømmer. 
Dette var mye mer tømmer en det som sagene og 
tremasse fabrikkene her i distriktet trengte. Det 
ble i tillegg slept tømmerflåter på sjøen, til indus-
tri foretak i andre deler av landet.

Etter en tid kom det planer om å bygge en ny 
reguleringsdam oppe ved Dalsfoss. Formålet 
var å bedre forholdene for tømmerfløtingen og 
sikre at Vafos og Kammerfoss bruk fikk jevnere 
vannføring. Det var mange synspunkter til dette 
nye forslaget som kom frem. Vannstanden i det 
store Tokevannet i Drangedal ville øke. Beregnin-
ger viste at vannstanden ville øke hele 4 meter 
og dette ville sette områder med dyrket mark og 

Først på 1900 tallet var elektrisiteten en 
ny oppfinnelse for mange. I starten ble 
den brukt til belysning, men senere ble 
mer og mer av industrien elektrifisert. 
Glødelampen ble først vist på Parisutstil-
lingen 1881, men det var Thomas Edison 
som først utviklet en praktisk anvendbar 
lyspære. De som så dette vidunderet for 
første gang var overveldet. Slipper vi talg-
lys og parafinlamper nå, uttalte mange. 
Nå ble det også opprettet mange forholds-
vis små kraftanlegg. 

Dalsfoss kraftstasjon med  
rørgate og inntaksdam.
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skoggrunn under vann. Da Kragerø Fossekom-
pani ble opprettet i 1899 ble det omsider enighet 
mellom partene. Oppe ved Merkebekk ble det satt 
et såkalt magasinmerke. Ved kongelig resolusjon 
den 12 mai 1923 ble reguleringshøyden satt til 
maksimum 4,60 meter. Her er det også bestem-
melser om tørkeperioder og ved flom. 

DALSFOSS KRAFTSTASJON 
I 1900 startet utbyggingen av Dalsfossdammen. 
Dette ble raskt et stort byggeprosjekt. Arbeidere 
fra Drangedal, Sannidal og Kragerø hadde sin 
arbeidsplass her i flere år. Dammen ble stor. 
Lengden er på ca 100 meter og den er omtrent 
15 meter på det høyeste. Det var Kragerø fosse-
kompani som eide alle fallrettighetene i fossene i 
vassdraget. Da arbeidene med Dalsfossdammen 
var ferdig i 1903, var fossekompaniet satt i en 
svært vanskelig økonomisk situasjon. Det måtte 
skaffes nye investorer hvis dette skulle gå bra. 
Redningen ble den kjente industrimagnaten Sam 
Eide. Sammen med tyske investorer ble selska-
pet Norsk Elektrokemisk Aktieselskap dannet i 
1906. Selskapet fikk navnet NEA og formålet var å 
bygge kraftstasjon ved Dalsfoss, samt å anlegge en 
karbidfabrikk ved Tangen i Kragerø.

Byggingen av kraftstasjonen startet i 1906. 
Kraftstasjonen ble bygd rett nedenfor dammen. 
Fallhøyden ble på 22 meter og det ble montert tre 
like turbiner. For å få transportert kraften ned til 
Kragerø ble det bygd en enkel linje på tremaster. 
I starten var flere grunneiere skeptiske. Dette var 
jo noe helt nytt, kunne mennesker og dyr ta skade 
av dette nye?  Til sist var alle enige og linjen sto 
ferdig ut på sommeren 1908. Senere ble tremas-
terne byttet ut med stålmaster som ble produsert 
på Kragerø Mekaniske Verksted på Skrubben i 
Kragerø.

Denne linja fikk navnet NEA linjen og var i drift 
til langt opp på 1990 tallet.

Under første verdenskrig var det problemer å 
skaffe nok parafin som ble brukt til brennstoff i 
parafinlamper. På den tiden ble mange elektri-
sitetsverk opprettet i Norge. Kragerø, Sannidal 
og Skåtøy kommuner planla å gjøre som mange 
andre og få tilgang til elektrisk kraft. 

NEA-linja fra Dalsfoss til Kragerø. >>
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Kragerø var endepunktet for høyspentlinjen fra 
Dalsfoss. I 1914 foreslo ordføreren i Kragerø at 
representanter for Kragerø, Sannidal, Drangedal 
og Skåtøy måtte møtes for å diskutere kraftspørs-
målet. Det ble også diskutert utbygging av Tvei-
tereid og Solumfoss.  Komiteen så på fordeling av 
kraften mellom de forskjellige kommunene. De 
undersøkte også andre muligheter, var det andre 
fossefall som var aktuelle, eller kunne man kjøpe 
kraft fra andre aktører. Det ble bare et aktuelt 
alternativ. NEA ville ikke selge noen av de fall-
rettighetene de eide. Å leie av andre aktører var 
uaktuelt, så bare leie av kraft fra NEA sto igjen.

Senere på året var representanter fra de aktuelle 
kommunene igjen samlet. Fra Sannidal møte 
Thor Moe, Ole Strand og Ole Støen. Stadsingeniør 
Erik Fjeld ledert møte og det ble diskutert flere 
muligheter for å skaffe landdistriktet elektrisk 
kraft.

Drangedal trakk seg fort fra diskusjonene. De 
ville se på egne vannfall og eventuelt leie kraft 
direkte fra Dalsfoss. 

Det ble nå avholdt flere møter. Hvor mye kraft 
kunne de tre kommunene få, hvilke fossefall 
skulle utbygges. Spørsmålene var mange, og det 
ble besluttet å få disse spørsmålene sakkyndig 
utredet. Det ble også bestemt at utgiftene med 
dette skulle fordeles likt mellom de tre kommu-
nene. Kommunene henvendte seg nå til firmaene 
Nissen og von Krogh samt Kinchs vandbygnings-
bureau. 

På møte den 3 november 1916 ble følgende be-
stemt. Leie av kraft fra NEA. I kontrakten står 
følgende, Nea forplikter seg å levere inntil 600 
elektriske hestekrefter (1 hestekraft er 736 Watt) 
til kommunene Kragerø, Sannidal og Skåtøy. 
Kraftmengden fordeles med en tredjepart til 
hver. Når Solum foss og Tveitereid foss ble utbyg-
get kunne kommunene få leie mer kraft. 

SANNIDAL ELVERK 
Etter 1910 ble det opprettet mange kraftselskaper 
og elektrisitetsverk i Norge.

Etterspørselen etter elektrisk kraft økte under 
første verdenskrig. På møte i Sannidal her-
redsstyre den 23 august 1918 ble det besluttet å 
starte utbyggingen av elforsyningen i Sannidal. 
Et elverksstyre var alt valgt og nå startet jobben 
med å innhente anbud fra forskjellige firmaer. I 
styremøte den 29-06-1918 ble det besluttet å kon-
takte A/S Norsk Elektrisk &Brown Boveri. Dette 
firmaet skulle hjelpe det nystartede elverket med 
å planlegge og beregne anleggene.

Administrasjonen av det nyopprettede elverket 
ble lagt til kommunehuset i Kil. Montørene dispo-
nerte en bygning oppe ved Sannidal jernbanesta-
sjon.  Første driftsbestyrer i det nye selskapet 
var Jørgen Eikehaug. Denne stillingen hadde han 
frem til 1952. Etter det overtok Fritjof Thorbjørn-
sen frem til kommunesammenslåingen i 1960.

Det ble også opprettet en installasjons avdeling 
som skulle sørge for selve installasjonen i bygnin-
gene som fikk elektrisk kraft. 

Nå måtte det nystartede elverket også gå til an-
skaffelse av materiell for å bygge linjer og trans-
formatorpunkt. Dette var helt nytt for mange, 
men var det noe som skogseierne i Sannidal 
kunne, var det å hugge furutrær som passet til 
master. Tidligere ble det levert såkalte mastetrær 
til seilskuter, men nå var det elverkene som etter-
spurte mastene. Nå for tiden er tremastene im-
pregnert, men de første ble satt opp var ubehand-
let. For å feste mastene ble det brukt såkalte stag 
og fotbolter av jern. En vet at elverket i Kragerø 
fikk dette levert fra Kragerø mekaniske verksted 
på Skrubben, men om Sannidal elverk gjorde det 
samme er usikkert, dette kunne like gjerne vært 
levert av en lokal smed.

Fortsettelse i neste nummer

Dalsfossdammen under bygging.
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HISTORIELAGET
Styret har i 2020 bestått av leder Kjell Ove 
Heistad, nestleder Torgunn Sunde, kasserer 
Jan Kilen, sekretær Ernst Kalseth, styremedlem 
Knut Rinde, leder av bygdetunkomiteen Petter 
W. Baann, samt en representant for «Arven». 
Vararepresentanter til styret har vært Inger 
Kristine Fuglestvedt, Ole Tommy Nyland og Aud 
Lien.
 I 2020 ble det avholdt 6 styremøter der 40 sa-
ker ble behandlet. Historielaget har ved utgan-
gen av 2020 i underkant av 400 medlemmer.
 På grunn av pandemien som har preget sam-
funnet gjennom hele 2020 ble det hverken gjen-
nomført årsmøte eller høstmøte.

MELDINGSBLADET «ARVEN»
I redaksjonskomiteen satt følgende personer i 
2020: Ragnar Grønåsen, Anne Sofie Aardalen, 
Ove Berthelsen, Gunnar Aabøe og Inger Kristine 
Fuglestvedt. Arven ble utgitt i tre nummer: 117, 
118 og 119 med til sammen 52 sider. Dette er 40 
årgang av «Arven». «Arven» har rundt 950 abon-
nenter, og vi minner som tidligere år om at det

er mulig å finne alle utgaver av «Arven» i digitalt 
PDF format på historielagets hjemmeside på 
internett.

MO SKOLE
Mo skole har blitt benyttet til interne/eksterne 
møter og utleid til konfirmasjon og barnedåp.

BYGDETUNET
Bygdetunkomiteen har bestått av følgende 
personer i 2020: Petter W. Baann, Knut Asbjørn 
Skarvang, Torstein Lofthaug, Kjellfrid Enggrav, 
Kari Nyland , Inge Bakken, Ole Einar Nyland og 
Kjetil Solvang.
 Bruken av bygdetunet har vært sporadisk og 
preget av pandemien.
 Fra Vigdis Fossen har vi mottatt et stort antall 
eldre menighetsblad og gamle skolebøker.

ÅRSKALENDER
Årskalenderen ble første gang utgitt i 2012, og 
har fra første år vært en suksess, og en flott 
måte å spre lokalhistoriske bilder og informa-
sjon. Kalenderen er en svært kjærkommen 
inntektskilde for historielaget og i kalenderen 
for 2021 har hele 41 bedrifter bidratt som spon-
sorer.

TIL SLUTT
Vi ser at medlemstallet synker for hvert år, og vi 
henstiller til alle å prøve å rekruttere flere yngre 
medlemmer for å sikre at aktiviteten i historie-
laget kan opprettholdes i årene fremover. San-
nidal historielag retter en stor takk til alle som i 
2020 har støttet arbeidet i Sannidal historielag, 
økonomisk, med gaver, dugnadsinnsats og på 
andre måter. Vi er svært takknemlig for dette 
engasjementet og trenger dette i 2021 også.

Ernst Kalseth  Kjell Ove Heistad
   Sekretær  Leder

Sannidal HistorielagSannidal Historielag

ÅRSBERETNING  
for Sannidal Historielag 2020



Returadresse:
Sannidal Historielag
Adr.:    Gunnar Aabøe 

Solstadbakken 16 
3766 Sannidal

Redaksjonskomité:
Ragnar Grønåsen tlf. 99 16 02 50
Anne Sofie Aardalen  tlf. 41 27 32 46
Ove Bertelsen tlf. 95 90 14 17

Gunnar Aabøe tlf. 94 53 77 40
Inger Kristine Fuglestvedt  tlf. 97 77 48 40
«Arven»s 
bankgirokontonr.: 2655.60.82854

«ARVEN» UTGIS AV SANNIDAL HISTORIELAG
www.sannidalhistorielag.no

Husk å melde fra til redaksjonskomiteen ved den minste adresseforandring. 

Fred og harmoni preger dette motivet fra Refsalen en vårdag, trolig på 50-tallet.
Siden da har det skjedd store forandringer. Sannidal Ungdomslags hus, Gimle, bakerst til høyre,
brant ned 29. januar 1972. Sannidal Sagbruk, i forgrunnen til høyre, ble også rammet av brann,  

2. januar 1973.
Pakkhuset på stasjonen ble revet i 2007 i forbindelse med ny innfartsvei til Kragerø.

Midt i november 2009 ble også det tidligere kafebygget revet og erstattet med dagens bensinstasjon, 
som åpnet i mai 2010.

O.B.


