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En sjelden begivenhet
Tre hundreåringer samtidig på Sannidal bokollektiv

I april i år ble det gjort stas på tre hundreåringer på samme dag på Sannidal bokollektiv.
F.v.: Ester Skarvang, Inga Gustavsen og Tordis Johansen. Inga Gustavsen døde senere på våren.
Foto: Jimmy Åsen, KV.
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Vi er nå samlet i festlig lag for å feire Farsjøkorets 10-årsdag. 
Det er gildt for den som i koret nu står, å kunne se tilbake på så mange år.

Mange er de minner vi aldri kan glemme, når vi reiste på tur eller sang litt her hjemme.
Koret ble den plass som vi hadde så kjær, vi var glad ved å møtes med vennene her.

Jeg følte i kveld slik en underlig trang til å si den enkelte en komplimang.

Vår kjære dirigent Dobbe, han vil vi hylle og ære. Vi takker i kveld for hver sang vi fikk lære.
Vi takker fordi du holdt ut å øve, så din tålmodighet har stått sin prøve.

Den takk vi bringer deg i dag fra vårt kor, er formet her i noen fattige ord.
Men vi sender deg nu de varmeste tanker, for våre hjerter i takk til deg banker.

Vi vil vise vår takk, la oss gjøre det ofte ved aldri en eneste øvelse skofte.
Han gjorde sitt beste for at vårt kor skulle leve, vi skylder ham derfor en takk for alt strevet.

Vi reiser oss nu, og mens vi står, vi klapper litt for dirigenten vår!

Så har jeg tenkt som jeg nevnte ista, nevne hver enkelt uten hensyn å ta.
Håper ingen her vil bli forstemt, for man kan jo risikere at noen blir glemt!

Så nevner vi Hans, vår kjære, dyktige bas, men av og til vil vi ikke gjøre sånn stas.
Vi nevner det nu da han står for tur, han brøler jo ofte som en løve i bur!

Arne Bomann, han må vi ikke glemme, selv om han ei har så kraftig en stemme.
Han kan være stolt av den ære så stor, han synger på Farsjø alene tenor.

Nede på Holtane vi Ulven vil nevne, han har som bekjent en forunderlig evne
at alltid på øvelse han tidlig er ute, og nesten som en ulv han klarer å tute!

Han er flink til å tute når han synger tenor, han er snill som vil øve med Holtane kor.
Sigurd lar ofte sin basstemme låte når borte i elva han rusler med tekst og med flåte,

Vi alle er viss på at det må bli sang til Solumfossens akkompagnemang!

Det kunne vel aldri falle noen inn at korets formann det er nå Finn,
For her i koret er han sjelden å se, men vi sakner han ikke noe større for det.

Han rusler i skauen med slede og hest, så det er nok der hvor han passer best!
Einar Haugholt, han synger jo og på et vis, men til hver øvelse møter han alltid presis.

Jeg tror sikkert han setter sin ære i alltid førstemann på øvelse være.
Gunnar Knutsen må ikke bli forsømt, han vil nok med tiden bli litt berømt,

for i koret han alt er blitt populær, ikke med sang, men som sekretær!

Dikt ved Farsjøkorets 
10-årsjubileum 27.2.1943

En av våre lesere i Farsjø kom under en opprydding over et maskinskrevet dikt med 
ovenstående tittel. Det dreier seg sannsynligvis om Farsjø og Holtane sangkor, og 

medlemmene i koret blir beskrevet i humoristiske ordelag.
Hvis noen av våre lesere kan gi opplysninger om dette koret, eller om diktets forfatter, 

hadde det vært interessant.



3

Albert Tyvand er også med, han har vanskelig for å ta den høye C,
men når han halsen kraftig strekker så nesa nesten i taket rekker,

da vet du det går, for Oskar ved siden står.
Han behøver ikke i taket glane, men galer like godt som en kalkunhane!
Han nesten gjemt bak jentene står, så synlig blir bare litt brusende hår.

Åsulf Tyvand i koret må være, det jeg vil si skal bli til hans ære.
Når han stemmer i en sang der heime ved løa, de hører det tydelig helt ut til Støa!

Der står Karen som på vinduet glytter, mens interessert hun til tonene lytter.
Det er ikke ofte hun får sånt høve til sammen med Åsulf en korsang å prøve.
Hun nynner så smått for tonen å ta, og tenk harmonien den ble ganske bra.

Ingrid Tyvand hun synger så glad, hun synger sikkert hver eneste dag.
Ja, syng i livet, ti det er sunt for deg som har Jul året rundt!

Tulla Våsjø skulle vært vår sekretær, men hun så altfor meget opptatt er,
Det er jo så mangt og det er så meget, for Tulla tenker og litt på sitt eget.

Det er så meget hun ikke må forsømme, for hjertet er fullt av de lyseste drømme.
Marta er damenes mester, og det vil hun bli, ikke i alt, men å stå på ski.

Vi husker nok turen vi hadde i fjor til Lauvåsen med en liten flokk av vårt kor,
hun likte seg best når skia var glatte, og kneikene var krokete og bratte.

Navnet skjemmer ingen, og det er jo bra, vi har en i koret de kaller for La.
Men la oss få navnet helt på det rene, hun heter jo Gerd Helene.

Hun synger alt og er ganske god når hun synger duett med Gudrun Moe!
Gudrun hun fremst i damerekken står, og har der hatt sin plass i alle 10 år.

Om hun kan synge behøver ingen å spørre, for det er aldri vanskelig å høre.
Karen Moen hun rusler nå mest borte i Farsjøs forretning, der selger hun sukker og kaffetilsetning.

Smøret forsvinner og borte blir fisken, men Karen er alt også innenfor disken.
Så nevner vi en av de stille i landet, frk. Breivik, hun heter Johanne. 

På nesten hver øvelse der er hun å se, vi takker Johanne så gjerne for det,
For eksempelets makt den er jo så stor, måtte vi ha mange slike i vårt kor!

Også Kjellaug sin plass i koret vårt fyller, og altens toner frem hun tryller.
Det er jo sant, vi sier det her, hun en av de største sangere er!

Anne og Astrid noen linjer nu får, de har vært med i de senere år,
og til dem vårt kor alltid vil trenge, så vi håper de blir med oss riktig lenge.

Og så var det to vi holdt på å glemme, de synger i koret med sopran stemme,
Vi nevner dem til slutt når det sånn seg laga, det er Henni Holtane og Kjellfrid Saga.

Vi ønsker nok alle at koret skal gå, derfor må ingen av oss passive stå!
Vi understreker det her i vårt dikt at hver enkelt av oss har sin møteplikt.

Det hendte når du om kvelden var sliten at humøret var borte og løsta var liten,
du tenkte på veien, som du synes var lang, det gjør vel ikke noe å skofte en gang?

De er jo så mange allikevel, så de sakner sikkert ikke meg i kveld!
Da så vi det triste som hendte iblant at bare noen få på øvelse vi fant.

Vi må huske at den gjerning vi har, den er stor, så vi trenger hver eneste en i vårt kor!
La oss gjøre vårt beste, vi kan når vi vil, så koret må blomstre i 10 år til!
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Gaver til Arven   
Ukjent 200, ATB 200, ØH 300, NJF 500, EDJ 300, NJ 200, EB 200, RAa 250, HDL 200, OD 200, KHK 200, 
MH 200, Ukjent 200, Ukjent 200, KHT 333, PHB 300, Ukjent 200, SRG 200, HH 250, ABT 200, LKG 400, 

NOS 200, KJO 200, HH 200, HK 500, AH 200, IAJ 200, RB 300, GTD 300, MMHØ 250, AJ 200, SV 200, 
KTLS 150, BJD 200, JE 300, Ukjent 200, ILS 200, BNF 200, MH 200, JNG 300, GKD 100, HLH 200, OAE 
500, RGC 200, VP 200, KPL 300, GJJA 150, AH 500, IL 300, TAE 200,SS 200, RHH 150, TS 300, NJK 200, 
LS 250, Og 200, JP 200, THE 500, BD 200, EHS 500, KKS 200, JF 400, WT 500, RAH 200, JHS 250, SEM 
250, JDA 250, KME 200, HRD 200, EBF 200, PKE 500, AKSM 100, IBK 200, MAS 200, KHB 200, A-CES 

100, AB 300, TRS 200, AS 200RR 200, Ukjent 250, GT 300, MK 150, OAE 150, RHK 200, SR 200, ACA 
500, OL 200, TB 150, SM 250, AE 300, PCS 200, IÅT 200, ØD 300, LJA 300, JSL 200, JS 200, KOH 100, GS 
200, SS 200, OV 300, MBM 250, TKF 200, OBL 300, MH 150, AJM 300, SL 200, KMT 250, LS 200, IR 200, 
IHN 200, AGBS 250, AE 300, SRVA 100, IRL 300, BBE 200, KJJ  200, IRMB 250, EKN 200, SA 200, Ukjent 

200, LTØ 200, GL 100, LOS 150. KGH 300, RJ 200, TB 500, MS 200, EL 200.

Sannidal HistorielagSannidal Historielag

Årskalenderen 2022 
med gode minner fra Sannidal 

Selges på Alti Kragerø hos Eurosko 
og Stavelin, hos Suwannees Frisør 
og på Historielagets høstmøte  
4. november. 

Pris kr. 150,-

• Vanlige årsmøtesaker – valg  
•  Ove Bertelsen forteller om landhandel og kolonialbutikker i gamle Sannidal 

kommune, med tittel «Takk for handelen» 
• God bevertning – loddsalg • Salg av Årskalenderen 2022

ALLE er hjertelig velkomne

Endelig er restriksjonene opphevet, og det blir:

HØSTMØTE KOMBINERT MED ÅRSMØTE I 
HISTORIELAGET
Torsdag 4. november på Sannidal samfunnshus kl. 18.30.
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VISER FRA SANDØKEDAL (4)

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. 

Hasse Lønne døde i sommer.

Alperosen
Høit på Alpefjeldets bratte tinder der vist ingen mand har sad sin fod, 

vaier rosen for de friske vinde og fæster kun i sprekkene sin rod.

Ned i dalen vokste op en blomme lige skjøn som Alpens fagre ros, 
mange beilere til hende monne komme thi Alperosens blomst var alles fryd.

Hør du Ellen, så en yndling sagde, hvis at du vil stedse bli min brud,
Al min rigdom jeg for dig nedlagde og klædde dig i Alperosens skrud.

Men hun svared, ingen brud jeg bliver før jeg får det løfte af hans mund
At han mig en alperose giver, en fjeldets blomma det jeg fodrer kun.

Kuno Kuno, kan du dette gjøre, da vil jeg for stedse bli din brud,
Herrens hånd dig lykkelig mon føre, og hvis det lykkes dig, da gå med Gud.

Kuno Kuno klatred op ad fjeldet, kommen did hvor rosen fæster rod,
i hånden havde han et deiligt knippe, men knapt han havde fæste for sin fod.

Se her, Ellen, har du dine blomma, tænk engang en lilje, hvid som sne,
Ellen vent, kun vent, kun snart jeg kommer, og Gud jeg falder, lad mig ikke dø!

Mens han råbte fra bratte tinde, styrted han med blommane i hånd,
Nedenunder tæt ved kildevælvet, der lå hans lig, men borte var hans ånd.

Redsels slagen vilde hun da flygte, men i jammer stod hun ved hans lig,
Store Gud, hvad hjælper al min klage, Kuno Kuno, hvor jeg elsker dig!

Ellens fader kom der og til stede, just som de til døden samlet var,
Hele bygdens folk de mon begrede disse tvende døde brudepar.

Hvad formår at skildre al den kvida som kommer af den kvindes overmod,
Alperosen er ei længer hvida, nei, de er farvede i Kunons blod!

Halvor Haraldsen Ajer
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Nabohuset «Der nere» på 1940- og 50-tallet
Gården Lønne ble rundt 16 – 1700 delt i to bruk 
med en delelinje fra Lystokk ved Kjølebrøndsveien 
og i nesten rett linje til Ramslisteinen på Gjerstad-
grensa.
 Husene til den nye gården ble bygget rett syd for 
vårt Lønne, den gang kalt Lunde. I min barndom 
var der et stort toetasjes våningshus med to tøm-
merkasser og en gang mellom. På den tiden bodde 
det ganske mange personer der. Som guttunge løp 
jeg fritt rundt og ble kjent med de fleste.
 Eieren var Arthur Grønstad, sønn til Jørgen og 
Kirstine. Bestefar til Arthur var Åsulf Grønstad 
som kom fra Grønøya i Toke og kjøpte gården ca. 
1900. Min bestemor Louise var datter til Åsulf og 
søster til Jørgen som døde før krigen. Jeg er derfor 
i nær slekt med denne familien.
 Arthur bodde nå sammen med sin mor og søster 
Ågot i første etasje, vestre del. Østre del av første 
etasje var en stor «finstue» som bare ble benyttet 
ved enkelte anledninger.
 I andre etasje, østre del, bodde Arthurs bror 
Hans med sin kone Lilly og deres seks barn. Det 
var Inger Kristine, Reidun, Marit, Arne Jørgen, 
Odd og Liv Hege. I andre etasje, vestre del, bodde 
av og til Arthurs andre bror Kåre med sin kone 
Lissy og deres to barn Jens Jørgen og Else Marie. 
Leif Kåre ble født etter at de flyttet derfra.
 En kort periode på 40-tallet bodde også Kir-
stines to søstre, Karen og Raneid Byholt, der. De 
holdt til i et langt og smalt rom nord for den store 
stua, også kalt bryggerhuset fordi det var utstyrt 
med en diger grue. Kravet til boligstandard var 
ikke så stor den gangen. I dag hadde neppe noen 
valgt en slik løsning. Tidvis bodde det 14 til 16 
personer i dette huset.

 Gården er nå solgt ut av slekta til en familie som 
bor i Kil, og alle husa er revet, men jord og skog 
blir drevet.

Lønnebrua og ferdselsveger.
Brukara er trolig svært gamle. Fra gammelt av 
gikk der en ferdselsveg fra Lindheim, over Lind-
heimsheia til en kjørebru i østre del av Lønstra-
vannet. Derfra gikk vegen over Kartmyr 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.

Dyrkbar jord og skogsdrift
Tidligere var det viktig med dyrkbar jord. I beste-
fars tid ble det dyrket i Kirkedalen og i Drivdal. 
Disse ble etter hvert kulturbeiter. Men i min 
barndom ble det dyrket 4 – 5 mål ved Graningane 
(Granliane) på grensa til Bråtane og 3 – 4 mål ved 
Haghauekra nord for smia. Der var også et lite 
jorde mellom Pålsekra og uthuset «der borte». I 
Lystokkbakken (Lydokkbakken) ble det dyrket 
helt ned til grensa mot Lislau. Bestefar mente det 
var nærmere 40 mål i alt.
 En del av vår skog lå i lia sør for Øvre breiungen 
i Lona. For å få det fram, ble det sklidd ned mot 
Lona i noen lange «skåt». Det var tre slike skåt i 
Seterlia. Det var viktig at tømret ble barka og tør-
ka litt før det kom i vannet. Toppen på trærne ble 
beholdt og de ble kjørt ut med toppen først slik at 
de ikke skulle renne seg fast. Nede i vannet ble det 
lagt en tekst rundt for å holde dem samlet. Når alt 
var nede, ble «soppa» slept nedover mot dammen 

Lønne – del 8
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 - 7 stod i Arven nr. 114 – 120.

Her følger siste del i denne serien.
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ved Bråtane. Pråmmen var utstyrt med et spell 
med en lang sterk stålttråd. Båten ble festet i en 
odde og soppa sveivet nedover med handmakt. 
Slik fortsatte de fra pynt til pynt. Det var gunstig 
med vestavind. Ble det for sterk motvind, måtte 
soppa ligge på vent. Det kunne ta flere dager å få 
den ned til dammen ved Bråtane.
 Det var nødvendig å ha full dam og det var tillatt 
å demme fram til en dato i april. Når tømret kom 
ned til dammen ble det merket mens det fløt. Det 
ble laget en enkel flåte av noen stokker der folka 
stod mens de merket. Det var stas for oss gutt-
ungene å få være med å holde i målesnora. Neste 
operasjon var ilandkjøring med hest og dråg. 
Herfra ble tømret hentet med tømmerbil og kjørt 
til mottaker. Jeg husker spesielt Sigurd Nilsen fra 
Kil som drev med dette.
 Da jeg var 14 – 15 år fikk jeg være med på iland-
kjøringen. Det var for så vidt en enkel oppgave, 
men jeg husker at jeg følte meg ganske betyd-
ningsfull over å bli betrodd en slik oppgave.  
 Hogsten foregikk helst på ettersommeren og 
høsten. Tømret ble barket og kjørt i hauger og 
kjørt fram på slede når snøen kom. Det ble lagt 
opp i hauger på nytt langs vegen. Når det ble bar 
veg, ble det henta av bil. Før tømmerbilens tid, ble 
det kjørt med hest og vogn til Kil og tippa i sjøen. 
Noen karer med pramm la det opp i store flåter 
før det ble slept til mottaker.

Tømmerkjøring til Kil.
Som 5 – 6 åring fikk jeg være med bestefar på disse 
turene til Kil. Som barn var vi fra Vestbygda alltid 
redde for guttungane i Kil. Men bak ryggen på be-
stefar følte jeg meg trygg. Når han skulle kjøre ut 
Brattekleiv, brukt han en vrest under det ene bak-
hjulet. Det var en plankebit med solide oppkanter. 
En kjetting var festet til enden. Bakhjulet ble kjørt 
opp på planka og kjettingen slått fast i en stokk 
med en hake. Dette gjorde at lasset ikke presset 
så hardt på hesten. På hjemveien ble vresten lagt 
igjen på toppen av bakken. Hver bonde hadde 
sin egen vrest liggende der. Bestefars vrest fant 
jeg nylig på ei svill under uthuset. Den ligger nå 
i Stabbursmuseet. På veien heim stoppet hesten 
ofte midt i Brattekleiv og la fra seg en møkkhaug. 
Straks vi hadde kjørt, var Andrea Grave på pletten 
med kost og sopebrett for å samle gjødsel til sin 
kjøkkenhage.

Frukttrær og andre trær
Da vi flytta til gården, hadde vi mange ulike 
frukttrær rundt om. Tidligst på sommeren kom 
det store morelltreet nord for huset med store 
mørkerøde og søte bær. Vi spiste mengder og mor 

hermetiserte mye. Ved Haghauekra og ved dynga 
øst for granhekken var der et villniss av små rød 
og sure bær. Av disse ble det mye saft og mange 
glass med hermetiserte bær for desserter.
 Av epletrær hadde vi et Sefstadholm med nyde-
lige sommerepler. Et tre hadde innpodet fire slag: 
Åkerø, Sefstaadholm, Kokspomona og Astrakan. 
De siste var tidlig sommerfrukt med søt god smak. 
Det hørte med å fylle ranselen med noen av disse 
de første skoledagene i august. Videre to Filippa 
og to med Jordbærepler. I hestehavna stod to 
digre trær med Bjørnstad. De egnet seg ikke til å 
spise, men var flotte til eplemos. Der var også et 
villniss med sukkerplommer og et Viktoriatre. Til 
sist to kjempestore pæretrær nord for huset. Ett 
med gråpærer og ett med Grev Moltke. Vest for 
uthuset var en frodig bringebærhage, godt gjøds-
let fra hønsehuset like ved.
 
Midt i tunet sto et stort asketre som bestefar 
plantet ca. 1920. Det ga skygge over hagebordet, 
oppheng for stor huske og var spennende å klatre 
i. Dette treet ble tatt ned ca.1965. Straks spratt det 
opp en mengde rønninger i en avstand av ca.30 – 
40 m radius. De fleste ble tatt bort, men ett bak 
det gamle vedskjulet ble til tuntre foran vårt nye 
hus. Det ble ganske stort, ca. 40 cm i diameter). 
Per hogg det ned ca. 2010 fordi greinene hang inn 
over huset.
 Andre trær som må nevnes er det store lerke-
treet. Bestefar planta også det ca. 1920 og jeg hogg 
det ned 1972. Da målte det 2,4 m2 og det ble til 45 
m2 med 9 toms veggkledning i vårt nye hus. Det 
var store faste kvister som ga et flott mønster. I 
det ene hjørnet av stua kunne vi tydelig se en diger 
ugle.
 Bestefar hegna alltid om dette treet, men da han 
hørte at jeg ville benytte det til panel i det nye hu-
set, var det greit. Han rakk å se panelet på veggen 
og var svært stolt over det.
 Av spesielle vekster kan nevnes Strandnel-
lik ved stolpen vest for bryggerhuset. Den kom 
igjen år etter år på samme sted. Det er egentlig en 
plante som trives nær sjøvann. Men forklaringen 
på denne lokaliseringer er at flesketønna hvert år 
ble skylla og tømt nettopp her.
 På fjellknausene ved Haghauekra voks det Kat-
tefot, både lys rød og hvit. De egnet seg godt til å 
binde kranser.

De omreisende, fanter og tatere.
Hver sommer kom det loffere eller kram-
karer gjennom bygda. Det var trolig norske 
som bodde et sted i landet, men tok ser en 
runde når varmen kom. De hadde med seg 
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en koffert med krims og krams som de sol-
gte. Noen laga også visper, limer, flisfat o.l. 
Det hendte de ba om å få sove i løa. Det fikk 
de lov til på betingelse av at de la fra seg pipe 
og fyrstikker inne i huset. Alle var nok ikke 
like ærlige. Det hendte at småing forsvant 
etter et slikt besøk. Jeg kan huske at noen av 
dem kom igjen flere år på rad.
 En annen kategori som reiste rundt, var 
tatere. Det var nok oftest folk fra Østeuropa. 
Det var hele familier som kjørte rundt med 
hest og kjerre. Det kunne være flere fam-
ilier i følge. De overlevde mest ved 
 tigging og litt smånasking. Kom de forbi en 
kålrotåker, kunne det lett bli litt borte. Når 
folk hørte om at et slikt følge var i anmarsj, 
var husmødrene raske om å ta inn kles-
vasken fra snora. Folk var lite begeistret for 
å få besøk av disse.

Aktiviteter rundt og på Lofthaugkjenna
Det var minst tre badeplasser der. De fleste 
samla seg ved det bratte fjellet i Prestegård-
shavna. Her kunne det være samlet 15 – 20 
stk. på fine ettermiddager. Det var både 
barn, ungdom og noen voksne. Det var deilig 
etter en varm dag i slåtten å hoppe ut i.
 På kveldstid kunne en ofte se noen langs 
vannkanten med fiskestang og en boks med 
mark. Noen rodde også med sluk eller oter. 
Det ble mest tryte, men det kunne også 
slenge en ørret eller en ål.
 Min klassekamerat Tor Thorsen var en 
ekstra ivrig og dreven fisker. Om vinteren 
kunne det være store flokker der som gikk 
på skøyter.
 I 30-åra ble utløpet til kjenna senka slik 
at Prestegården skulle få mere dyrka mark. 
Dette måtte skje gradvis slik at ikke om-
liggende jorder skulle rase ut. Det ble derfor 
satt opp en dam i utløpet som skulle fjernes 
etter et tidsskjema. Torkel Tande syntes det 
gikk for sent og fjerna noen bord på egen 
hånd. Resultatet ble at to mål av jordene på 
Lofthaug raste ut i kjenna. Tande pådro seg 
øyeblikkelig klengenavnet: Tapperen Tande.
 En bit av disse torvene ble til en flyteøy 
som drev rundt i kjenna, avhengig av vin-
dretningen. Den var ca, 15- 20 m2. Noen 
ganger kunne vi finne andereir på den. Det 
vokste også en liten bjørk på den. I fossen 

ved Lofthaug lå der tidligere en kvern. Disse 
steinene tror jeg Aslak tok opp og laget til et 
hagebord.

Aktiviteter på Hauen
På Hauen var det før min tid helt åpent 
uten skog. Min mor fortalte at der samla 
barna fra Lønnegårdene seg og lekte. Om 
søndagene var det også samlingsplass for 
de voksne. De tok med seg kaffemat opp dit 
og satt og prata. Min mor refererte en mor-
som tildragelse. Noen mente å ha hørt at det 
i Vestjordets skog skulle ligge en gammel 
sølvgruve. Maren som var en humoristisk 
dame utbrøt da: Da vi såmen e ha to tenest-
ejenter i huset! Mannen Svend var nok ikke 
like humoristisk og sa ganske indignert: 
Kan det være nødvendig å bruke opp alle 
pengene med en gang da? Replikken skapte 
stor munterhet i forsamlingen.

Litt om husbygging og husreparasjon i 
min tid.
Gjennom åra har jeg vært med på flere hus-
prosjekt og hus reparasjoner. Da jeg var 14 
år, var jeg med min far og bygde en leikes-
tue til min søster Åse Marit. Dette ble min 
første befatning med snekkeryrket.
 Ca. 1965 bygde far og jeg en dobbel gar-
asje til hans nyinnkjøpte bil. Den lå 10 m øst 
for uthuset. Fundamentet var 10 -12 traktor-
lass med grus fra Mo- hola og en ring med 
lecablokker. Trematerialene fikk vi skjært 
på en lokal sag. Garasjen gjorde tjenesten i 
50 år og ble revet av vegvesenet i 2016. Per 
fikk en rund sum i erstatning.
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SANNIDAL ELVERK  
1917 – 1960 del 2  Av Per Johnny Thoresen

Det å sette opp en mast var mye jobb. Stag og 
fotbolter måtte festes i fjellet, og først på 

1900 tallet var det bare såkalt håndboring som 
var enerådende. Bensin boremaskiner kom mye 
senere.  Der det ikke var fjell å feste masta på, 
måtte det graves et hull i jorda for å sette masta 
i. Montørene måtte også finne stein i rett stør-
relse, for å støtte masta opp i jordhullet. Det var 
også mange ganger vanskelig å komme frem til 
stedet, hvor masta skulle settes opp. Montørene 
måtte ofte bære både mast og festemateriell 
frem til mastepunktet. Fikk de reist opp en 
mast om dagen, var alle mer enn fornøyde.   

For å holde de tre strømførende trådene fra 
hverandre, ble det montert et såkalt trekantjern 
med isolatorer i toppen av masta. 

For å få nedtransformert spenningen trengtes 
en transformator. På de aktuelle stedene ble 
denne plassert mellom to master.

Når alt dette var på plass ble det bygd lavspent-
linjer ut fra transformatorpunktet frem til den 
enkelte forbruker.

Hvor skulle linjene gå og hvilke deler av San-
nidal skulle få strøm først? Det ble naturlig nok 
satset på å få strøm der det bodde flest men-
nesker, men også industrien måtte få tilgang til 
elektrisitet.

Et sentralt punkt i så måte var Årøsvingen. Her 
gikk NEA linjen fra Dalsfoss ned til karbidfa-
brikken på Tangen, og det var naturlig å hente 
ut kraften her.  Det ble foreslått å bygge avgre-
ningslinjer fra Årøsvingen mot Helle og mot 
Vafos. 

Det var mye mer industri i Kragerødistriktet før. 
Langs elva lå de store tremasse fabrikkene. 

På Helle var det også industri, Helle bruk 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. 

Ansatte i Sannidal El-verk ute på linjearbeid. 
Personen til venstre er Asbjørn Nilsen.

Ansatte i Sannidal El-verk ute på linjearbeid. 
Personen til venstre er Asbjørn Nilsen.

Midt under trafoplattformen  
står Hilmar Årdalen.
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SANNIDAL ELVERK  
1917 – 1960 del 2  Av Per Johnny Thoresen

Hellesund kassefabrikk. Sistnevnte industrifor-
etak ble opprettet i 1916 av Lars Jørgensen. Han 
hadde arbeidet på Helle bruk tidligere, nå satset 
han og startet sin egen virksomhet. Som navnet 
sier var dette en fabrikk som produserte kasser, 
fortrinnsvis fiskekasser. Tilgang til elektrisk 
kraft var et daglig samtaleemne. Som drivkraft 
til produksjonsutstyr og generator ved kassefa-
brikken, var det anskaffet en større semidiesel 
motor. Per Lia skriver i Arven at denne motoren 
ble kalt en kule tenner på folkemunne. Å starte 
en slik motor tok sin tid. Først måtte tenn kula 
på toppen varmes opp, og stemplet settes i rett 
posisjon. Selve starten foregikk med trykkluft. 
Hele arbeidsdagen igjennom måtte motoren 
passes, så mange ønsket seg nok elektrisitet der 
en bare kunne betjene en bryter. 

På slutten av 1919 var høyspentlinjen mot Helle 
ferdig.  Transformatorer ble satt opp og nå 
kunne industriforetakene endelig ta elektrisite-
ten i bruk. 

Samtidig fikk også flere husstander strøm. Som 
alle andre steder var mange noe skeptiske til alt 
dette nye, men de fleste tok i bruk elektrisite-
ten. Mangelen på parafin under første verdens-
krig var merkbar for mange, og det å bare få en 
enkel lyspære betydde mye. 

Parallelt med dette ble det bygd en høyspent-
linje mot Vafos og Kil.

Etter det ble linjen mot Vestbygda satt i drift. I 
1920 fikk Holtane, Heggland, Vaasjø og Farsjø 
elektrisk strøm. >>

Transformator
langs veien ned til Kil.
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Alt dette kostet. En oversikt viser at det var tatt 
opp lån for over en halv million kroner i 1923. 
Nå måtte resten av Sannidal vente. Først på 
1920 tallet var det høykonjunktur og prisene 
på elektrisk materiell var meget høye. Det ble 
nå utarbeidet et prisoverslag for å bygge ut mot 
Kjølebrønn. Her måtte man investere nesten 
kr100.000. Sannidal herredsstyre besluttet nå å 
bygge høyspent linje mot Kjølebrønn. Imidlertid 
ble dette ikke noe av. Den andre verdenskrig 
satte en stopper for disse planene og først i 1948 
ble linjen mot Kjølebrønn satt i drift.

Under andre verdenskrig investerte ikke elver-
kene i nye linjer eller kabelanlegg. Unntaket var 
på de stedene der de tyske okkupantene trengte 
elektrisk kraft, da var det midler nok.

Etter krigen var tiden inne for å tenke fremover. 
I 1948 ble Kjølebrønns linja satt i drift.

To år etter fikk Skarvang, Mørland og Saga 

strøm. Denne linje gikk ut fra stedet der fiske-
anlegget er i dag. Brødrene Lia reiste opp maste-
ne og Asbjørn Nilsen ledet arbeidet med å gjøre 
linjen og transformatorene ferdige. 

På mange steder hvor elektrisiteten gjorde sitt 
inntog, ble det arrangert fester, for å feire alt 
dette nye. De fleste brukte nok den gamle ved-
komfyren enda, men parafinlampa var byttet ut 
med lyspæra. I Arven nr 64 som ble utgitt i 2002 
kan en lese om denne feiringen, da Kjølebrønn 
fikk elektrisitet i 1948.

I 1952 var så godt som hele Sannidal utbygd. 
Nedenfor er det tatt med en oversikt over linjer, 
jordkabler og transformatorer.

Høyspent linjer: 56 kilometer 
Lavspent linje: 95 kilometer 
Lavspent jordkabel: 0,6 kilometer 
Antall transformatorer: 43 stk.

For å begrense strøm-
men til den enkelte for-
bruker ble det montert 
en såkalt «vippe». 

Toppisolator.

Gammel 
stolpesko.
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Alle ville ha innlagt strøm og antallet abonnen-
ter økte for hvert år. En oversikt i perioden fra 
1925 til 1952 viser følgende:
1925 - 359 abonnenter
1930 - 366 abonnenter 
1935 - 381 abonnenter
1940 - 410 abonnenter 
1945 - 490 abonnenter
1950 - 674 abonnenter
1952 - 720 abonnenter

RØNNINGBAKKEN KOBLINGSSTASJON 
Et sentralt sted for elforsyning i Sannidal er 
Rønningbakken. I 1948 ble det utarbeidet 
planer om en koblingsstasjon her. Stasjonen 
skulle bli moderne. Det skulle være brytere som 
automatisk koblet ut linjen det var feil på. Disse 
såkalte oljebryterne kunne under uheldige 
omstendigheter nærmest eksplodere, og sende 
brennende olje utover. Slike brytere var vanlige 
i elektriske forsyningsanlegg frem til langt opp 
på 1970 tallet. Kragerø elverk hadde også slike 
brytere i sine stasjoner. En gammel elverksan-
satt forteller følgende. En dag først på 1970 tallet 
kom det melding til Kragerø elverk at strømmen 

var borte på en av avgangene fra Bråten trafosta-
sjon. En montørformann og elverksjef Siqveland 
reiste opp til Bråten for å undersøke saken. 
Elverksjefen var kledd som mange på den tiden, 
med hatt og frakk. Det viste seg at en oljebryter 
var falt ut, men da de la den inn igjen begynte 
det å skje saker og ting. Etter en kort tid oppsto 
det en kraftig kortslutning. Røykutvikling, samt 
at olje sprutet utover. Montørformannen var 
rask til bens og kom seg først ut. Elverksjefen 
var noe tregere. De som så det hele sa senere: 
Først kom hatten trillende, etterpå kom eieren.

Anlegget i Rønningbakken ble en stor inves-
tering. Hele 300.000 kr måtte Sannidal elverk 
betale for denne stasjonen. 

Dette anlegget var i drift helt frem til 1983. Da 
ble den gamle mur kiosken revet og erstattet 
med en ny moderne koblingskiosk. 

KRAGERØDISTRIKTES KRAFTLAG 
Forbruket av elektrisk kraft steg kraftig i mel-
lomkrigstiden. Drangedal kjøpte kraft direkte 
fra Dalsfoss og de tre andre elverkene fikk flere 
og flere abonnenter. Til sist fikk karbidfabrik-

Jørgen Ekehaug. Fridtjof Thorbjørnsen.
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ken på Tangen problemer. Først på 1920 tallet 
var det også flere år med lite nedbør. Dette førte 
til at strømmen var helt borte i hele kragerødis-
triktet i lang tid.  

Da andre verdenskrig var over måtte man gjøre 
noe, hvis ikke brøt nettet helt sammen. I januar 
1945 opprettet kommunene en kraftnemd som 
skulle se på hvordan dette skulle løses. Det ble 
inngått forhandlinger med Skiensfjordens kom-
munale kraftselskap om kjøp av kraft fra deres 
anlegg på Hauen ved Skien. 

Et 

interkommunalt selskap ble opprettet i 1947. 
Formålet var å forsyne kommunene Kragerø, 
Drangedal, Sannidal og Skåtøy med elektrisk 
kraft. Det måtte nå bygges en overføringslinje 
fra Haugen. Det ble bestemt at linjen skulle 
ende på Bråten, ved Kragerø. Herfra var det lett 
å fordele elektrisiteten til de respektive elver-
kene. Tomt til den nye transformatorstasjonen 
ble kjøpt og linjebygningsfirmaet Betonmast 
AS fikk oppdraget med selve linjebyggingen. Nå 
ønsket også tremasse fabrikkene å få tilgang til 

NEA-linja.  
(Norsk Elektrokemisk 
Aktieselskab)
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mer elektrisk kraft. Det ble bygd nye linjer til 
Åtangen tremassefabrikk og til Fossing treslipe-
ri først på 1950 tallet. Kraftlaget eksisterte helt 
frem til 1977. Da ble det oppløst, og eiendeler og 
gjeld overført til Kragerø Elverk.

DE SENERE ÅR 
På siste halvdel av 1950 årene var det mange 
diskusjoner om en eventuell kommunesam-
menslåing. I henhold til kgl. Resolusjon av 12 
desember 1958 ble Kragerø, Sannidal og Skåtøy 
en kommune. Det var da også naturlig å slå alle 
de tre elverkene sammen til ett. Dette skjedde 
den 1 januar i 1960. 

Felles for alle de tre sammenslåtte elverkene var 
at alle hadde et dårlig nett. Det var heller ikke 
så mye utstyr og materiell de hadde. I Kragerø 
brukte montørene sykkel og dra kjerre.

Skåtøy elverk hadde en båt, men fra Sannidal el-
verk kom en Bedford-lastebil. Nå var det lettere 
å komme seg ut til alle delene av den nye store 
kommunen.

Etter hvert ble det kjøpt inn flere biler og hver-
dagen ble lettere for de elverksansatte, som nå 
fikk en stor kommune å forholde seg til. 

Fra Sannidal elverk ble følgende personer ansatt 
i det nye elverket:
Fritjof Thorbjørnsen. Driftsassistent
Bernhart Kristiansen. Installasjons kontrollør.
Arne Eriksen. Lagerformann.
Asbjørn Nilsen Linjeformann.
Ivar Tyvand
Jon Thorsen
Arne Eikhaug

Både Sannidal og Skåtøy elverk var nå historie. 
For de elverksansatte fra disse to elverkene var 
det nok en overgang å møte på jobb i Kragerø, 
men etter en tid ble alle kjente og elverket ble til 
det vi kjenner i dag. 

Til sist vil jeg rette en stor takk til Knut Karlsen 
og Tor Kristian Fjellheim for god hjelp.

Fridtjof Thorbjørnsen på sitt kontor.
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AmerikabesøkAmerikabesøk
I 1871 solgte Tellef Anundsen 
Holte og Anne Kristine Peders-
datter Tyvand Grandalsheien 
g.nr. 15 b.nr. 4 (Østre Hegland) 
og reiste til Amerika med sine 
fire barn.

I Amerika økte barneflokken 
med fem, og den yngste av dem, 
Martin, står til h. på bildet.

Bildet ble trolig tatt i 1912, da 
han var på studietur til Skan-
dinavia. Et besøk på Tyvand, 
hvor  hans mor kom fra, ble det 
også tid til. Personen til v. er 
ukjent.

Bildet tilhører Per og Wenche 
Tyvand.
 OB


