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Sannidal kirke runder 250 år
Kirkestedet ved Mo har kanskje røtter tilbake til 1100-tallet

S

annidal nåværende kirke ble tatt i bruk 17.
september 1772 og kan således feire 250 år
høsten 2022.
Kirkestedet ved Mo vest i Sannidal har imidlertid en historie som er langt eldre. Man vet det
stod en stavkirke, som ble bygd ca. 1280-1300,
like sørvest for der nåværende kirke er satt opp.
Det er også rimelig å tro at det hadde stått en
liten stolpekirke der tidligere. I disse tidlige kirkene på 1000- og 1100-tallet gikk veggstolpene
som regel ned i hull i bakken, noe som førte til
at disse råtnet relativt raskt, og disse kirkene
hadde derfor kort levetid.
Kirkestedets og kirkenes historie er nå samlet
mellom to permer, utgitt av Sannidal menighetsråd i samarbeid med Sannidal historielag. Boka
har fått tittelen «Sannidal kirke og menighet
gjennom 850 år. Av Guds nåde, til Guds ære».
Det er altså svært mye spennende historie
samlet på et ganske lite område ved kirken i
Sannidal. De som på 1930- og 40-tallet planla
og fikk anlagt Bygdetunet nettopp i dette området, like vest for kirken, var således usedvanlig
fremsynte. Etter at Sannidal Historielag hadde
blitt stiftet i 1942, skjøt planleggingen av Bygdetunet fart, og da Historielaget i 1949 fikk tomta
ovenfor Mo skole av Thomas Wastøl på Øvrebø,
kom innsamlingen av hus i gang. Siden da har
åtte hus og rundt 1200 gjenstander fra «gamle
Sannidal», dvs. ca. 1650 – 1950, blitt samlet der
oppe.
Tanken bak det hele var: Ved kirken hviler
generasjonene som gikk før oss, på Bygdetunet
skal vi kunne se hvordan de levde og hadde det i
hverdagen.
«Sandøkedals Kirke med den Omgivelse 28.
Mai 1854»
Denne tegningen, som er gjengitt på forsida av
dette bladet, henger i sakristiet i Sannidal kirke
i dag, gitt som gave fra Kristian Blankenberg i
1954. Den ble laget hundre år tidligere av Jonas Nicolai Prahm, som ble født på Kongsberg
i 1816 og døde i Kragerø i 1878. Han var lærer i
fødebyen, men om somrene vandret han land og
strand rundt og tegnet landskap, bygninger og
mennesker. Kunstneren har i dette tilfellet foreviget et svært interessant område i Sannidal.
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Innenfor noen få hundre meter finnes det her
i dag betydningsfull kirke- og religionshistorie
sammenvevd med skole- og kulturhistorie.
La oss ta en titt på Prahms tegning. Denne
maidagen må han ha stått rett nedenfor huset
på Mo og tegnet. Hovedmotivet er naturligvis
kirken, som hadde stått ferdig som en hvitmalt
korskirke siden 1772 og hadde fått tårn i 1803.
Det Prahm muligens ikke visste, var at kirkens
golv delvis var laget av planker fra en stavkirke
satt opp ca. 1280-1300, og at denne eldre kirken
hadde vært plassert like til venstre for kirken på
tegningen.
I bakgrunnen, vest for kirken, ser vi et hus
som stikker fram. Det er Kirkestua, som også
gikk under navnet Allmuestua. Den ble bygd
1848-50 og var altså helt ny da Prahms tegning
ble til. Denne bygningen har opp gjennom årene
hatt mange ulike funksjoner. Den fungerte som
varme- og ventestue i forbindelse med gudstjenester. Fra 1861 til 1892 var huset skolestue for
Mo krets, men også etter at Mo skole var ferdigbygd i 1892, gikk 1.-3. klasse for lærerinnen
i Kirkestua til et godt stykke inn på 1900-tallet.
Fra 1863 til rundt 1925, bare med korte avbrudd
enkelte år, foregikk det bokutlån i Kirkestua etter gudstjenestene, i regi av Sandøkedals Læseselskab. Det var altså Sannidals første bibliotek,
som hadde svært mange bøker og tidsskrifter i
sin samling.
En annen detalj er husene vi kan se bak i bildet til høyre. Dette er etter alt å dømme stedet
der Sannidal Bygdetun ligger i dag. På 17- og
1800-tallet fantes det en husmannsplass der
oppe. Denne het Sagmoen og var en plass under
Mo. De siste man vet som bodde der, var skomaker Jørgen Olsen, gift med Margrete Jakobsdatter, i siste del av 1800-årene.
Bygdetunet kom altså i gang fra 1949, men allerede fra slutten av 1930-tallet hadde ivrige folk
i Sannidal, med sogneprest Torkell A. Tande
i spissen, samlet gamle gjenstander fra bygda
med tanke på det fremtidige bygdetunet. Disse
gjenstandene ble lagret i Kirkestua.
I mange år, fram til tidlig på 1980-tallet, ble
første etasje i Kirkestua også brukt som bolighus. Etter en restaurering på 1980-tallet er det i
dag menighetskontor, møterom og konfirmant-

Sannidal kirke i dag, sett fra omtrent samme sted som tegneren J.N. Prahm i 1854.
undervisningslokaler i bygningen. Ungdomsklubben SMUK hadde samlingene sine der fra
slutten av 1980-årene til 2019.
Noen vil kanskje «etterlyse» Mo bedehus på
Prahms tegning, men dette ble satt opp mye
senere, i 1922, og det kan altså feire 100 år i år.
Jubileumsfeiringen
Sannidal kirkes 250-årsjubileum skal feires i
løpet av våren, sommeren og høsten i år. Feiringen har vært planlagt siden vinteren 2021 da
denne komiteen med medlemmer fra Sannidal
menighet og Sannidal Historielag ble opprettet:
Kari Skarvang, Nils Jul Lindheim, Øyvind Barland, Ole Tommy Nyland og Ragnar Grønåsen.
Det største «løftet» er kanskje utgivelsen av
jubileumsboka «Sannidal kirke og menighet
gjennom 850 år», som er tenkt utgitt ved påsketider i år. Her blir det lagt vekt på å følge kirkehistorien i Sannidal fra 1200-tallet og fram til i
dag, også sett i lys av kirkehistorien i Norge.
Onsdag 20. april vil det på Sannidal Historielags årsmøte bli spilt et opptak der Torkell
Tande i 1993 inne i kirken holder et foredrag om
Sannidal kirkes historie. Samtidig med dette
opptaket skal det vises bilder i tilknytning til
det Tande snakker om i opptaket.
Torsdag 28. april blir det vårkonsert i Sannidal kirke med Sannidal Soul Kids og Juntos,
Sannidal Soul Children.

Lørdag 30. april arrangerer historielaget og
menigheten busstur til Norsk Folkemuseum
på Bygdøy i Oslo. Der blir det bl.a. omvisning
og foredrag i kirkesamlingen ved museet, der
gjenstander fra den tidligere Sannidal stavkirke
både er lagret og utstilt.
Torsdag 26. mai settes fokus på de tidligere
kirkeveiene i bygda, og i den forbindelse kan alle
som vil, bli med på en vandring på den gamle
kirkestien fra Lindheim til Sannidal kirke. Da
møter man ved kirken, og derfra går det skyss
kl. 10 til Lindheim. Det vil også være mulig å
delta bare på siste etappe fra Lønne. Ved ankomst til kirken starter en gudstjeneste.
Søndag 4. september blir det jubileumsgudstjeneste i kirken der biskop Stein Reinertsen
skal være til stede. Samtidig med gudstjenesten
er det planlagt er markering i forbindelse med
det nye orgelet.
Onsdag 2. november kommer Mecky Wohlenberg med programmet «Salmer i 250 år».
I desember er det planer om en jubileumskonsert med Karl Holte Aarø.
				RG
Vi har skrevet om Sannidal kirke og bygdas kirkehistorie flere ganger i Arven, mest omfattende
i nr. 50 og 51 i 1997: «Sannidal kirke 225 år. Glimt
fra Sannidal kirkehistorie».
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Sannidal skole er 60 år

D

Skolen ved Torsdalstjenna var et resultat av en langvarig
sentraliseringsprosess for skolevesenet i Sannidal

a Sannidal skole ble tatt i bruk etter
nyttår i 1962, var dette på mange måter
avslutningen på en lang sentraliseringsprosess i tidligere Sannidal kommune (Sannidal
ble som kjent en del av Kragerø kommune fra
1.1. 1960).
1920- og 30-årene
Allerede på 1920- og 1930-tallet ble de første utkantskolene i Sannidal lagt ned: Søndbø skole i
1925 og Kurdøl skole i 1932. Kurdøl krets ble ikke
nedlagt, men elevene som sognet til skolen, ble
sendt til Farsjø skole (fra Lundereid) og Holtane
skole.
I lov om folkeskolen i 1936 fikk hele landet en
felles 7-årig skole. Loven sa bl.a. at der det var
formålstjenlig, skulle skolen sentraliseres slik
at det kunne skapes bedre klassedeling. Særlig landkommunene ble oppfordret til å gjøre
fortgang med en sentralisering av folkeskolene.
Vinteren 1937 nedsatte skolestyret i Sannidal en
komite som skulle komme med forslag til en ny-

Kart fra 1958 over området der skolen skulle bygges. Kartet tilhører Sannidal skole.
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ordning av skolevesenet i bygda med bakgrunn
i den nye skoleloven. Denne komiteens arbeid
endte med at følgende kretser ble nedlagt: Øyfjell (der hadde det vært fast skole på gården i en
årrekke fram til 1932; de elevene som var igjen,
ble overført til Kjølebrønd), Kurdøl (elevene
kunne velge mellom Farsjø og Holtane skoler),
Hull (elevene ble sendt til Farsjø skole) og Åtangen (de tre elevene som var igjen der, ble sendt
til Årø skole).
1940- og 50-årene
Etter krigen var følgende skoler i drift i Sannidal: Kil, Mo, Lindheim, Kjølebrønd, Farsjø,
Holtane og Årø. Det gikk imidlertid ikke lang tid
etter 1945 før spørsmålet om en sentralskole for
hele Sannidal kom opp. I 1946 nedsatte skolestyret en komite, som fikk navnet Sentraliseringsnemnda. Der satt Sigurd Øyvang (formann),
Per Nesland, Sofus Kristiansen, Jens Fjellheim,
Anna Nilsen, Jørgen Lindheim, Ingebjørg Dalen
og Kr. Lindheim. Sentraliseringsnemnda sendte
tre spørsmål ut til besvarelse i kretsene. Disse
spørsmålene dreide seg om forskjellige endringer av kretsgrensene, men det viktigste var nok
dette: Skal det bygges en sentralskole i sentrum
av bygda for hele Sannidal?
I de store kretsene var det ja-flertall til å bygge
en sentralskole, men i småkretsene var det, ikke
overraskende, nær samstemmighet mot sentralisering. Heller ikke lærerlaget kunne tilrå en
sentralisering av skolevesenet, men anbefalte
den bestående kretsordningen opprettholdt.
Da nemnda la resultatet fram for skolestyret,
listet den samtidig opp fordeler og ulemper
ved sentralisering av skolene. Til fordelene
regnet den jevnstore klasser med mer effektiv
undervisning, tidsmessige lokaler, spesialrom
og moderne undervisningsmidler, i tillegg til at
lærernes spesielle anlegg bedre ville komme til
sin rett i en stor skole. Etter nemndas mening
var den desidert største ulempen transporten.
Man så for seg forsinkelser, endog muligheten av helt stengte veier, især i forbindelse
med store snøfall om vinteren. Skolestyret ba
nemnda fortsette arbeidet med saken, men man
mente at de kommunale myndighetene pliktet å

6. klasse 1966 – 67

Til venstre står lærer Elly Jensen f. Nilsen. Bakre rekke f.v.: Sigbjørn Baann, Einar Therkelsen, Erik
Næsland, Harald Olsen, Øystein Torsdal, Kjell Haugom, John Joar Eggum og Inge Støen.
Midtre rekke f.v.: Øyvind Skarvang, Vidar Heistad, Frank Johnsen, Gunn Berg, Vigdis Thorsen, Øivind
Homleid, Oddvar Heistad og Arild Jørgensen.
Foran f.v.: Kirsten Torbjørnsen, Grete Pedersen, Toril Sandland, Elin Svendsen, Aud Gørild Tyvand, Sissel Dobbe og Gjertrud Carlsten. Bildet tilhører Erik Næsland.

ta hensyn til flertallet i kretsene, som tydelig var
mot sentralisering.
Først i juli 1950 tok sentraliseringsforkjempere saken opp på nytt. Skolestyret vedtok
da å opprettholde Årø krets, å slå sammen
Kjølebrønd og Lindheim kretser med skole i
Kjølebrønd og å slå sammen storskolen i Kurdøl, Farsjø, Holtane, Kil, Mo og Søndbø i et nytt
skolebygg sentralt i bygda.
I 1951 ble enda en komite nedsatt til å arbeide
med den framtidige skolestrukturen i Sannidal:
Halvor Gjerde, Gunvald Bråten og Per Moe. Etter
dette kom spørsmålet om sammenslåing av Kil,
Mo og Lindheim kretser opp. Ikke overraskende
var men i Kil for dette, i Lindheim enstemmig
imot, og i Mo delte kretsen seg på midten, vel å
merke under forutsetning av at en ny skole ble
bygd ved Torsdalstjenna, ved riksveien vest for
Kil. Etter flere kretsmøter, der sentralisering
hver gang ble nedstemt, mange skolestyremøter

og mye diskusjon, vedtok skolestyret i desember
1956 å frarå sammenslåing av kretser, men å
bygge ny skole i Kil.
Imidlertid bestemte herredstyret likevel å
bygge en ny sentralskole for Kil, Mo og Lindheim, og denne skulle ligge ved Torsdalstjenna.
Byggekomiteen ble utpekt i 1958, og denne
bestod av: Halvor Gjerde (formann), Alf Bakken, Jens Lindheim, Morten Bjørnstad og Karen
Dobbe.
Kommunesammenslåingen 1960
I dette bildet hørte det også med at diskusjonens
bølger gikk høyt i siste del av 1950-tallet om
sammenslåingen av kommunene Kragerø, Sannidal og Skåtøy. Det var i Sannidal motstanden
var størst mot disse planene. Her stod tankene
om identitet og stolthet svært sterkt, og man
fryktet at Kragerø ville stikke av med de fleste
fordelene i en ny storkommune. Ledige midler i
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hver av kommunene skulle egentlig
tilføres den nye kommunen, men på
et møte i kommuneledelsen i Sannidal ble det bestemt at pengene man
hadde «på bok», skulle brukes lokalt
før sammenslåingen. Dermed ble
nærmere to millioner kroner investert i veiprosjekter og til den nye
skolen ved Torsdalstjenna.
Sannidal skole tas i bruk
Fra nyttår 1962 ble både Lindheim,
Mo og Kil skoler nedlagt og ungene
overført til den nye skolen ved Torsdalstjenna, som ble tatt i bruk 6.
januar det året. Da var altså allerede
Sannidal innlemmet i Kragerø kommune, og planene for den ni-årige
Skolen under bygging, antagelig høsten 1961. Bildet tilhører
skolen langt på vei klare. Men det er
Sannidal skole.
en annen historie.
Sannidal skole var da en fulldelt
Ved 60-årsjubileet har Sannidal skole 154
folkeskole med ca. 130 elever. I 1966
elever og totalt 30 ansatte, med rektor Stig Bråfikk skolen også gymnastikksal, og dermed
tane Lemvik i spissen.
mulighet for grendehusfunksjon. En videre
				RG
utbygging ble gjort sommeren 1989, og etter
Se
ellers:
den tid har det vært foretatt flere ombygginger.
«Skoleglimt – Trekk fra grunnskolens historie i
Etter den siste i 2018 framstår skolen som ny,
Sannidal – Kragerø – Skåtøy 1739 – 1989», Krabåde innvendig og når det gjelder uteområdene.
gerø skolestyre 1989.
Bygningene preges av fine farger, og i den nye
«Kysten, skogen, byen – Skåtøy, Sannidal, Kravestibylen finner man trefigurer av fugler, dyr
gerø – Kragerøs historie», bind 3, Kragerø komog trær. Skolen mottok kommunens byggemune 2016 (kapitlene «Kommunen» og «Velferdsskikkpris for 2018 etter denne svært vellykkede
kommunen»).
ombyggingen.

Bjørnehiet på Kvennvannsveien
S

AV LARS JACOB MOE

om barn husker jeg det var spennende å
titte inn i bjørnehiet langs veien til Kvennvann. Det lå på toppen av den lange bakken
som går opp øst for vannet, der det heter
Plankedalsklova.
Det var en ganske stor steinhelle som en
gang hadde glidd ned fjellsida og blitt liggende
ca. 50 – 60 cm ut nederst slik at det dannet seg
et ganske stort hulrom under.
Det var far som fortalte oss om bjørnehiet,
og han mente det kunne ha vært i bruk så sent
som rundt 1850. Da våre barn senere gikk på
tur denne veien, var det fast rutine å «kikke
inn til bjørnen».

6

Men så har det den siste tiden skjedd noe
beklagelig. Rundt 1995 ble veien kraftig opprustet. Den ble gruset, flere steder utvidet
og mange nye stikkrenner kom på plass. I den
forbindelse ble den store steinhella fjernet.
Han som hadde jobben, var nok ukjent med
bjørnehiet, og grunneierne har trolig glemt å
underrette ham.
Vi kan i alle fall si at et artig kulturminne er
borte for alltid. Men det påhviler oss som har
hørt om det, å fortelle det videre.

Lars Jacob Moe (1939 – 2022)
D

et var med stor sorg vi 22. februar mottok
budskapet om at Lars Jacob Moe var død.
Dermed er en av de ivrigste bidragsyterne til
Sannidal Historielag og «Arven» gått bort.
Da ideen om å arrangere Bygdetundager kom
opp på Sannidal ungdomsskole og i Sannidal
Historielag i siste del av 1980-årene, var Lars
Jacob straks en av de mest energiske pådriverne.
Han hadde mange tanker om hvordan Bygdetundagen skulle organiseres, og ikke minst: Han
kjente «hele bygda», og på den måten ble alle
de positive og mest kompetente kreftene som
fantes, raskt samlet til det første arrangementet
i 1988. Dette ble svært vellykket (Se «Arven» nr.
23, 2/1988). Fram til 2018 var Lars Jacob med i
planleggingen av og deltaker på nesten samtlige
Bygdetundager, 16 i tallet!
Lars Jacob var med i styret i Sannidal Historielag
i flere år, og han var alltid til stede på dugnadene
på Bygdetunet. En spesiell innsats gjorde han i
forbindelse med at det nye lagerbygget på 200
kvadratmeter ble satt opp i perioden 2006-08.
Han var med i en svært effektiv byggekomite,
ledet av Alf Martin Dalen, og hadde ansvaret for
å organisere dugnaden på bygningen. 45 mann,
mer eller mindre «håndplukket» av Lars Jacob,
jobbet i arbeidslag på 4 – 5 mann på hvert lag.
Det ble lagt ned rundt 1500 arbeidstimer, og
huset kom opp uten gjeld for Historielaget!
Lagerbygget ble etter hvert fylt med store gårdsredskaper, og Lars Jacob koste seg når han
kunne fortelle om bruken av disse til grupper
som var på besøk på Bygdetunet.

I 2017-18 var han svært delaktig i innredningen
av 2. etasje på Mo skole til skolestue (se bildet).
Denne ble første gang tatt i bruk til Bygdetundagen i 2018. Lars Jacob hadde selv gått på Mo
skole, og han kjente både bygningen og undervisningen der i detalj.
I «Arven» har vi hatt stor nytte og glede av å
kunne bruke deler av hans hefter om familiegården på Lønne og livet der opp gjennom
årene. Disse erindringene skrev han hovedsakelig i perioden 2015-20. Han var overbevist
om at de yngre generasjonene ville sette pris på
det han hadde skrevet, etter at han var borte.
Til redaksjonen i bladet har det kommet en god
del positive tilbakemeldinger på disse erindringene, og flere har blitt inspirert til å skrive sine
«memoarer» etter å ha lest Lars Jacobs minner i
«Arven». Mange positive reaksjoner var det også
på heftet «Ord og uttrykk fra Kjølebrønd, Vestbygda og der omkring», som han skrev sammen
med Bjarne Lien og gav ut i 2019. Innholdet i
dette heftet hadde blitt samlet av disse to gjennom svært mange år.
Lars Jacob Moe satte varige spor etter seg også
på flere andre områder i Sannidal, ikke minst i
Speiderbevegelsen og på Bedehuset.
Vi vil huske Lars Jacob med stor takknemlighet,
og vi lyser fred over hans gode minne.
Redaksjonskomiteen i Arven
og styret i Sannidal Historielag
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VISER FRA SANDØKEDAL (6)
Fra Hasse Lønne, som var bosatt i Oslo og hadde stor slekt i 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 sommeren 2021.

En Smuk Vise
I fyrrigste Alder i favrigste Aar der optentes en Ild i mit Bryst,
jeg beilte til en Pige som var ung af Aar, til hende jeg havde stor Lyst.
Mine Foreldre og Slegt det fortrød og mig det strengelig forbød,
det maa jeg beklage alt indtil min Død.
Hun venlig mig omfavnet den elskende Mø, hvergang jeg kom did hvor hun laa,
hun svor i sit Hjerte, ja før skal jeg dø, før en anden til ægte mig faar.
Jeg klappede hende paa Kind, i Hjertet jeg lukkede hende ind,
thi Pigen i Sandhed ret anstod mit Sind.
Da kom det for Øren min Fader, da kom han truende med skjendige Ord,
vil du en gifte som ikke har Jord?
Jeg blev da forbauset og stum. Min Moder hun sagde:
Ak Søn, adlyd mig og hør nu min Bøn, slaa Pigen af, aa glemme bliver dig til Løn.
Jeg maatte da adlyde Foreldre og Slegt, ellers havde jeg ikke faat Fred,
mit Hjerte er saaret, det bliver ei legt, for Taarer jeg neppe kan se.
Jeg veder mit Leie med Graad som ofte gjør Kinderne vaad,
mit Hjerte det stikker som den skarpeste Braad.
O giv jeg forvinder min Sorg og min Harm, jeg som lever saa enlig af Stand,
nu hviler en Anden saa sødt i din Arm.
Nu bliver en Anden din Ven, jeg beder af Hjertet til dig,
og sørger paa Ære og Liv, jeg aldrig glemmer før jeg legges Lig.
For hun lod sig vie og velge til Brud, to Brever fra hende jeg fik,
mit Hjerte det hopper og vidner for Gud, for mig er usmakelig Drik.
Hun tale med mig vilde faa, jeg kunde det ikke faarmaa. Thi Sorg og Kvale det vil mig nedslaa.
Om Aften i Søvne jeg haver dig i Drøm, jeg synes for Sengen du staar,
og når jeg opvaagner, til Gud gjør jeg Bøn med Suk og vemodige Taar.
Blir de ei fra Forstanden min Brud, hvortil jeg velget dig du,
gid hist vi maa samles hos Faderen vor Gud.
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Sittende fra venstre: Alaug Pauline f.29/3-1862 d.18/5-1941 gift med Nils Markus Eikehaug f.29/9-1851, Jørgen Tyvand f.5/10-1829, Anne Jørgine f.21/3-1883
d.24/5-1955, Anne Våsjø f.1841 d.1923 og Karen Tomine f.19/6-1866 d.7/12-1952 gift med Johan Ingvald Lønne f. 25/8-1866.
Stående bak fra venstre: Karen Andrea f.2/3-1873 d. 20/12-1953 gift med Abraham P. Næsland f. 3/9-1868, Peder f. 1/2-1877 d. 27/4-1971 gift med Ingeborg Holt
f. 25/3-1879, Johanne Marie f. 11/9-1868 d. 1/9-1927 gift med Gunvald Bråten f. 7/8-1868 og Valborg Jørgine f.7/8-1871 d. 27/5-1953 gift med Jens Eikehaug.
Jørgen Tyvand, som sees på bildet, var mannen som sammen med sine døtre, samlet og nedtegnet «Viser fra Sandøkedal». Bildet tilhører Erik Næsland.

Holtane – Farsjø sangkor

gift Isaksen. Nå er vi ganske sikre
også på resten, fra venstre: nr. 2
Karen Moen, gift Andersen (eller:
Aslaug Hegland?), nr. 3 Ingeborg
Eikeland, gift Ulven, nr. 4 Karen
Støen, nr. 5 Henny Holtane, gift
Tisjø, nr. 6 Gerd Aarlid, gift Moe,
nr. 7 Alaug Støen, gift Skarvang,
nr. 8 Johanne Breivik og nr. 9
Minni (Tomine?) Wastøl.
Av mennene manglet vi sist
bare to, nr. 7 og 9. Nr. 7 fra venstre
er Oskar Halvorsen, som jobbet
på jernbanen og bodde på Øyvang
på 1950-tallet, før han seinere
flyttet til Kammerfoss. Det er
Knut Øyvang som har opplyst
dette. Nr. 9 er Arne Bomann.
Bussen på s. 3 i det samme
bladet tilhørte, ifølge Knut
Skarvang, Thomas Skarvang.

F

lere av Arvens lesere, Knut Øyvang, Knut
Skarvang, Frøydis Tisjø Larsen, Kari Dobbe
og Torbjørg Dobbe, har hjulpet oss med flere
navn til bildet på førstesida i forrige nummer av
bladet, nr. 122 (3/21), og vi tror vi kan presentere
alle nå.
Av de ni damene foran på bildet, med luer,
hadde vi, fra venstre, bare nr. 1 Ingrid Tyvand,

Gave til Arven nov 2021 - 1.mars2022
HDL 200, STR 200, ? 200, HS 200,ÅTS 200, KGH 400, FB 300, ASH 150, KM 300, TKF 200,
EL 200, ØD 300, PJ 200, IÅTS 200, IGE 200, EJK 400, SM 350, OL 300, AL 300, SRG 200, KMR
300, GKD 100, ØS 300, SD 200, LJM 400, NJK 250, MTL 250, HH 300, MBM 250, GB 200, BS
250, KS 500JOA 200, KAH 100, PS 500, EHS 500, LTØ 200, KKØ 200, SG 250, KH 250, KKKD
100, AF 500, KHL 200, TEN 200, KSB 300, IL 200, ATS 200, TB 500, BBE 200, HW 300, JMH
200, PHB 300, ? 200, JF 200, ILO 100, AÅ 200, KMT 300, AJS 300, SL 200, MNN 300, ME 100,
OT 300, ADR 500, A-CES 200, MMF 200, ÅT 100, IRMB 300, JA 200, BE 300, TK 200, EB 100,
EB 200, AH 200, AH 200, SCS 200, ET 300, GTH 100, EHB 300, SL 200, IRL 400, UH 500, POP
300, ON 300, HDA 200, ? 300, ? 300, IFK 100, HL 200, JJA 200, IR 400, ILD 200, BJD 200,
straks 200, ? 300, FTL 300, ? 200, LHB 200, KMKW 250, AF 250, ILS 150, EGK 200, KHK 200,
ATB 200, KWN 250, KR 200, TSB 650, KHN 300, KDF 200, SM-G 400, NJF 500, KJJ 200, JT
200, IKB 200, LS 500, TD 250, IM 200, JP 200, ALT 200, TS 200, RNS 100, ? 200, ? 250, HH
500, JJ 500, K & ES 500, MH 200, ALM 300, BMF 200, OS 300, HOW 300, KT 300, HS 200, KRS
300, JA 300, LS 200, JH 300, ESS 300, OV 500, JDA200, MTL 300, LS 250, ID 200, GTD 500,
ETW 200, AS 300, MS 200, AAK 200, ? 200.
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Sannidal Historielag
ÅRSBERETNING
for Sannidal Historielag 2021
HISTORIELAGET
Styret har i 2021 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 2021 ble det avholdt 4 styremøter der 20 saker ble behandlet. Historielaget har ved utgangen av 2021 i underkant av 400 medlemmer.
På grunn av pandemien som har preget samfunnet gjennom hele 2021, ble det kun gjennomført ett møte som ble et kombinert årsmøte/
høstmøte.
MELDINGSBLADET ”ARVEN”
I redaksjonskomiteen satt følgende personer i
2021: Ragnar Grønåsen, Anne Sofie Aardalen,
Ove Bertelsen, Gunnar Aabøe og Inger Kristine
Fuglestvedt. Arven ble utgitt i tre nummer: 120,
121 og 122 med til sammen 48 sider. Dette er 41.
årgang av ”Arven”. ”Arven” har rundt 900 abonnenter, 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 grunnet den pågående pandemien
blitt lite benyttet gjennom året.
BYGDETUNET
Bygdetunkomiteen har bestått av følgende
personer i 2021: 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.
Sannidal bygdetun har mottatt følgende gaver
i 2021: Trekiste fra Sidsel og Oddbjørn Reizer.
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 informasjon. Kalenderen er en svært kjærkommen
inntektskilde for historielaget, og i kalenderen
for 2022 har nærmere 40 bedrifter bidratt som
sponsorer.
TIL SLUTT
Styret minner igjen om at medlemsantallet synker for hvert år. Skal vi klare å opprettholde det
store aktivitetsnivået vi har, i årene fremover,
henstiller vi alle til å prøve å rekruttere flere
medlemmer, spesielt fra den yngre generasjon.
Sannidal historielag retter en stor takk til alle
som i 2021 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 2022
også.
		
		

Ernst Kalseth
Sekretær

Kjell Ove Heistad
Leder
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Sannidal Musikkorps
Dette fotoet kom til Arvens redaksjon mens det forrige nummeret var i trykken. Vi skulle ha det med i
neste nummer. Det vemodige er at siden vi fikk bildet for tre måneder siden, har tre av disse musikantene gått bort. Åse B.Thorsen (70 år) og Mary-Ann Wormli (65 år) sitter ved siden av hverandre midt på
første rad, begge døde like før jul.

Gunn Inger Kiil har snakket med bl.a. Åse, Solveig og Knut Asbjørn om bildet – Knut Asbjørn mener
dette er tatt i forbindelse med juletrefest på Sannidal barneskole i 1970, kan også være -69. De tror også
at disse navnene skal være riktige. Vel og merke seg, jentene har fått oppgitt etternavn som har kommet
etter senere giftemål. :
1. rekke fra venstre: Knut Asbjørn Skarvang, Gunn Inger Kiil ( f. Barland), Solveig Skarvang, Mary-Ann
Wormli ( f. Sørdalen), Åse Barland Thorsen, Kari Skarvang, Sidsel Dippner Bakke, Morgan Karstensen.
2. rekke fra venstre; Kjell Haugom, Tor Kristian
Fjellheim, Nils Halvor Nilsen, Oddvar TobiasHvem er den ukjente??
sen, Gunnar Halvorsen, Johan Ellingsen, Petter
Ingen vi har spurt klarer å
Wellek Baann, Steinar Vibeto, Inge Olav Holt.
kjenne igjen karen, så han
3. rekke fra venstre: Kjell Sundbø, Kåre Barland,
har kanskje ikke vært her så
Rolf Vibeto, Dag Skarvang, (ukjent), Jens Barlenge. Men som musikant
land, Otto Holte.
så har han kanskje en fortid
4. rekke fra venstre; Olav Dalen, Knut Rinde,
eller ettertid i et annet korps.
Håper noen kan tipse Arvens
Carsten Bakke, Erling Skarvang, Per Arnt Nilsen,
redaksjon om rett person, det
Einar Mjelland, Ingvar Skarvang, Aslak Larsen,
er mange som lurer veldig på
Sigbjørn Baann. Fotoet tilhører Berg-Kragerø
hvem han er.
Museum.
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N

å i februar døde også en av de største entusiastene innen musikklivet i Sannidal, Nils
Halvor Nilsen (1943-2022). Han har selv skrevet
om historien til Sannidal Hornmusikk fra det
ble stiftet i 1952 til det ble Sannidal Musikkorps
i 1969. Da ble det tatt inn klarinetter, og derfor
ble det musikkorps og ikke hornmusikk. Dette
er gjengitt i Arven nr. 86, 87, 88, 89, 90, 91,92,93,
95.
Nils Halvor fikk overta dirigentpinnen i
Sannidal Skolemusikkorps i 1967, og han ga den
ikke fra seg før i 1996 etter 29 år. Korpset og dirigenten var «ordgjetne» langt utover både kommune- og fylkesgrensene for gode prestasjoner.
Litt om dette står i Arven 85 (1/2009) i anledning korpsets 50 års feiring. Samtidig gikk han
gradene fra lærer til rektor og senere skolesjef.
Den jobben krevde mye, og det var da han ga seg
som dirigent. Han dukket likevel opp ved forskjellige korpsanledninger og måtte liksom følge
litt med når barn og barnebarn av hans tidligere
elever startet i korpset.
Det ble litt tyngre med helsa etter hvert, men
han gjestedirigerte for voksenkorpset i 2019 da
juletonene skulle spilles på «Heimen» i Sannidal. Det satte både dirigent og hans tidligere

musikanter stor pris på. Veldig mange vil nok
huske han i Sannidals blå uniform.
A.S.

Sannidal Historielag
Årsmøte onsdag 20. april kl. 18.30 på
samfunnshuset.
Vanlige årsmøtesaker, loddsalg, bevertning.
Opptak av Torkel A.Tandes foredrag i 1993 om
Sannidal kirke vises sammen med en del bilder, i anledning
av kirkejubileet 250 år.
Alle ønskes velkommen

Styret
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Malingen er ferdig blandet og kokes. Einar Måhr
rører. Fra ventre: Ellen Bjerva, Per Morten Aabøe,
Ole Ugland, Øyvind Mauren, Abraham Sørdalen.

Fra venstre: Jens Arnfinn Brødsjømoen, Olav
Bråtane, Mari Eikehaug, Anja Gustavsen, Olav
Bråtane Lemvik.

KOMPOSISJONSMALING PÅ
HOVSTØLEN SPEIDERHYTTE
Tekst og foto: Dagfrid Bråtane

I

Arven nr. 122 (3/21) ble restaureringen av speiderhytta på Hovstølen som pågikk fra 2017 og
fram til åpningen høsten 2021, omtalt.

Det er mange gode grunner til å hente fram
denne glemte kunnskapen, og igjen bruke komposisjonsmaling.

Som en siste del av de utvendige restaureringsarbeidene fikk speiderhytta i løpet av en lørdag
i september 2019 tilbake sin velkjente rødfarge.
Det at hytta ble malt, og at det ble gjort på
dugnad, er ikke så veldig spesielt, men at malingen var hjemmelaget, det er en sjeldenhet som
fortjener litt ekstra oppmerksomhet.

Det er ikke vanskelig å lage komposisjonsmaling selv, og det finnes en rekke oppskrifter fra
forskjellige steder. På Hovstølen fikk vi kyndig
veiledning i arbeidet av Øyvind Mauren og Ole
Ugland, som begge til daglig arbeider med gamle
hus.

Malingen, som ble laget på Hovstølen, var
en komposisjonsmaling. Malingen har lange
tradisjoner. I Sverige er komposisjonsmaling
dokumentert brukt fra 1600-tallet, og det antas
at malingen har vært brukt like lenge i Norge.
I Sverige er den fremdeles svært vanlig i bruk
på ulike typer bygg på landsbygda, da kjent som
slamfärg. Vi skal nok derfor ikke så langt tilbake
i tid før dette var vanlig også her hos oss, og
kunnskapen om denne malingen var allemannseie. Helt fram til på 1950-tallet ble svært mange
låver og uthus malt med hjemmelaget maling
før andre industriproduserte malinger tok helt
over. Siden malingen fremdeles er vanlig i bruk i
Sverige, er det i dag også mulig å kjøpe komposisjonsmalingen ferdig blandet fra fabrikk.
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Alle ingredienser var innkjøpt på forhånd, og en
stor dugnadsgjeng stilte opp. Ingrediensene ble
nøye oppmålt og blandet og kokt etter oppskriften. Det ble valgt å bruke pigmentet «Engelsk
Rød», som er et mye brukt pigment med lang
historie. Pigmentet gir en maling med en varm,
dempet rødfarge. Blandingen måtte koke ca.
en halv time, og i løpet av dagen ble flere kjeler
kokt opp. Malingen ble fortløpende påført mens
den enda var lunken.
Etter å ha lagt et tradisjonelt stikketak på
speiderhytta, ble det å male hytta med komposisjonsmaling en fin oppfølging, der vi enda
en gang kunne bruke gammel kunnskap og
teknikk. Det ble med ett strøk maling denne
septemberdagen i 2019. Det betyr at det kanskje

Malingen kokes opp.

Ellen Bjerva og Per morten Aabøe tilsetter linolje
og litt såpe i malingen.

ikke vil gå så veldig lang tid før de mest værutsatte veggene trenger en oppfriskning, slik at vi
får en ny anledning til å bruke denne kunnskapen igjen.
Kilder:
• Informasjonsark 3.9.7 Overflatebehandling:
Komposisjonsmaling. Riksantikvaren.
• Gamletrehus.no
• Byggogbevar.no

Fra venstre: Olav Bråtane Lemvik, Anja Gustavsen, Jens Arnfinn Brødsjømoen.

FAKTA OM KOMPOSISJONSMALING:
• Billig og kan lages selv.
•L
 ages ved å koke opp pigment, rugmel, vann, jernvitriol, kokt linolje og litt såpe.
• Miljøvennlig.
•D
 iffusjonsåpen slik at treet tillates å «puste», dvs. slippe ut fuktighet.
• Beskytter kledningen mot sollyset.
•B
 rukes på uhøvlet kledning, god inntrengningsevne og dekkevne.
•K
 an gjerne påføres i fuktig vær siden veggen bør være litt fuktig.
•P
 åføres i ett til to strøk og er lett å påføre.
•F
 lasser eller blærer ikke, slites av med vær og vind.
• Kan smitte ved berøring.
•V
 ed oppmaling skal ikke veggen skrapes, men stålbørstes.
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Returadresse:

Sannidal Historielag

Adr.: Gunnar Aabøe
Solstadbakken 16
3766 Sannidal

Dobbedalsgrana
Dette bildet skal være tatt
25/1-1932. Dobbedalsgrana
ble målt til 2,35 m i omkrets i
brysthøyde, dette året. Mannen
på bildet er Knut Dobbedal
( f.1874 d.1954). Knut overtok
Dobbedalen i 1903. I 1933
kjøpte han Torgerød og flyttet
dit. Han var interessert i
slekts- og lokalhistorie.
Dobbedalsgrana ble felt i
januar 1992 av Ole Wastøl og
Hans Jørgen Rinde. Da var den
35 m lang og inneholdt 8,6 kbm
masse. De nederste 6 metrene
av Dobbedalsgrana kan i dag
sees på Bygdetunet. Se Arven
nr. 34 (1/1992).
Bildet tilhører Erik Næsland.
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