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MELDINGSBLAD FOR SANN IDAL HISTORIELAG

HISTORIE
• Pa skolen leste vi verdenshistorie og Norges
historie. Det var in teressant a lese om det som
var hendt gjennom tidene her pa jorden. Det er
den lokale historien et historielag viI ta seg avo De
mBre ting. Hvordan folk levde, hvordan de hadde
det, hvordan de greide seg her i bygda. Det blir
historien om «foma tiders barn» som Selma
Lagerloff ville ha sag t det. Vi kan ikke skrive noen
«Gos ta Berlings saga», der var nok ogsa mer enn
livet
herregardene langs Loven sj0. I Sannidal
var det «hytter og hus og ingen borge», men de
levde livet med sine sorger og bekymringer, sine
gleder, i h0ytid og fest, i hverdagens slit og strev
for utkommet, i offehtlig styre og stell..
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Vi har tenkt A f01ge sporene tilbake til den tiden
de f0 rs te m ennesker kom Inn i fj ordene, jeger 09
fan gsfo lk , slo seg ned ved Sluppan, K ammerfoss
eilla, M0rland. Funn av stein 09 f1intredskap kan
fo rtelle litt om det. Vi har tenkt af0 1ge folk pa skau
stiene, i arbeid , pa vei til kirke . VI har tenk t se
innom heimene ved Kilsfj ord en, ta en tur innom
gardene I Farsj0, Hol tane, Mo og Kj0lebr0nd . Vi
har ten kt
g l\ en tur til «saugene» i Vafoss og
Kammerfos 5 og Helle, den f0rste begynnelse til
I ndustr;'
VI har tenkt a ta en tur n ed til Kil en vardag pa
1500 talter nar de ho llandske koffene kom Inn for A
hente tre la5t . Vi har te nkt
bl l med pa issj au I
slutten av f orrlge 09 begynnelsen av dette
Arhun dre og bl i med pa utsklp ingen til Eng land . VI
har tenkt A bll med pa et skute-gjestebod nar en
ny-bygd skute gikk av stabelen ved et av d e mange
ve rvene. VI har tenkt
minnes ting fra det
kri stelige liv gjennom ara.
«Det er sa mang ei salme som skulle vcere
sunget», sa m annen , han bladde i salmebo ka. Det
var sl ikt vihadde I m1nneda historielaget blei stifta
for 39 ar siden. Neste ar er det 40 ars jubileum, da
kan det b li h0ve til ase litt bakover. Nar vi kommer
en tur opp bakken til Bygdetunet rnavi si at her er
mer en n vi dengang dr0mte o m . Det er vitnesbyrd
om folks Iherdighet, dugnadsvilje og gavm i ldhet,
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nfir det gjalt Ata yare
arven vi fikk fra de gamIe.
Vi var ute i siste liten, men allikevel tids nok. NA
gjelder det trad isjon, hva folk hugser av gammelt.
Enna lever noen gam Ie hjuringer, noen som hugser
hva besta og bestefar fortalte. Her mA folk skrive
ned likt og ulikt f0r det gar i glemmeboka for den
bllr ikke lett a apne igjen . Tillitsmennene fra
Historielaget rundt I kretsene tar med takk
imot. Innsamling av stedsnavn er i god gjenge og I
. gode hender.
" Lat oss ikkje forfedrene gl0yma under alt 80m
me venda o g snu . Dei gay oss ein arv til Agj0yma,
han er st0rre enn nokon vii tru»,

Torkell TAnde

EN HILSEN
FRA REDAKSJONEN
Det er med blanding av glede og spennlng vi
riA presenterer terate nummer av ..A"en,•.
Ferat og tremst er vi glade for at dette tIIlaket
nA endellg kan bll reallsert.
Det var pA Aram.le 28. mars 1980 at Oddvar
Toblassen foreslo at Historielaget burde
forseke A gl ut et meldlngsblad som kunne
sendes rundt til aile husslander I Sannldal.
Dette fora'aget ble enstemmlg vedlatt. PI
Ityremete 17. ' ebruar 1981 bledet sA vsigten
nemnd til Aarbelde v'dere med denne saken.
Til delte ble valgl: Frlljo' ThorbJernsen,
Oddvar ToblaBlen og Hans Jelland.
B ladet har fAtt navnet «Arven», noe som vi synes
dekker formAlet godt, og med sirlige bokstav
typer fra rundt 166O-Arene, mesterlig tegnet av
T.A. Tande skulle forsiden brere preg av at dette er
et symbol for Historielagets verdifulle arbeide.
Tanken er i ferste om gang A gi ut et nummer til i
lepet av 1981, dette vii da komme senh0stes eller
nrermere jul. Men vi har en drem om at vi kanskje
kan makte Ag i ut 3 eller 4 nummer i Aret. Det ville
vel vrere hyggelig A fA en «Arv» i kvartalet?
Vi har valgt A4 formatet med hensikt. Det vii da
v~re greit A hefte det inn i en van lig mappe eller
brevordner, sA en gjennom Aras lep kan fA en
samling med forhApentl igvis interessant stoff.
Men da vii vi gjerne med en gang be om at folk vii
VlBre flinke til A sende inn stoff t il bladet. Det vrere
seg gamle bllder (disse vii bli retunert etter bru k)
gamle sagn, hlstorier, forslag om forskjellige ti ng
det ber skrives om I bladet, eller ogsA forslag til
oppgaver som naturlig passer inn under Historie
lagets arbeid. I det hele tatt er ideen med dette
bladet at det skal VlBre et organ som skaper
kontakt mellom Historiel aget og bygdas folk . Vi
ville ogsA sette pris pA om flere unge vii delta aktivt
i lagets arbeid. Heldlgvis kan vi nf! registrere en
viss fremgang av unge rnennesker i medlems
listene, dette er gledelig. Historielaget er ikke en
Institusjon som bare tenker gammelt og pA for
!ide~N.~iJ.....det aller vlktigste er A tenke f ramo ver.
Oet er de komme de slekter, det er fremtiden som
skal nyte 9 dt av det arbeidet som blir utfert.
SA er v' spent da pA reaksjonen fra leserne.
Kanskje noen vii si at vi har tatt med for mange
annonser. Dette er en f01ge av at det er ingen billig
affrere A gi ut en slik trykksak, sel det er for Ahjelpe
pa ekonomien, og fakt isk er si uasjonen den at
ogsl\ annonser fra dagens samfunn vii bli historie
om ikke sA svrert m ange Ar med det utviklings
.tem,Qo vi har i dag .
SA en viktig sak. Det er sikkert flere av bladets
lesere som har venner eller familie som har flyttet
fra Sannidal, det vrere seg inn eller utenlands, som

2

kan tenkes A ha interesse av A fA bladet tilsendt. I
tilfelle dette sA vrer sA snill og kontakt en av redak
sjonskomiteens medlemmer. Vi har nemlig en del
ekspl. til overs som kan nyttes til dette formA let.
Som sagt sA er vi spent pA responsen fra YAre
lesere. Etter det vi kjenner til sA blir det ikke gitt ut
noe liknende meldingsblad av andre Historielag
sA dette er et pr0veprosjekt i dobbel forstand .
Samtidig som vi I2lnsker aile YAre lesere en riktig
god sommer, og et hjertelig velkommen til et
besl2lk pA Bygdetunet, vii vi avslutte denn
introduksjonsartikkelen med den gamle lrere
setning: Er du forn0yd sA si det til dine venner, er
du misforn0yd sA si det til oss.
Redaksjonen.

ITT AV HVERT
Apnlngstldene
Bygdetunet I sommer:
Fra og med 10. juli, hver fredag og lerdag, til
og med 22. august. KI. 17.00 - 19.00.
Det har veert endel skoleklasser pA besek pA
Bygdetun et. Dette er vi veldig glade for og
det hyggelige er at en stor delav elevene er
svrert interessert. Det lover godt for
framtida.
SA vii vi minne om at Arsskrift forTelem ark
Historielag og Kragerl2l i krig og fred utgitt av
Krager" og SkAteJY Historielag er A fA kj0pt
hos bokhandlerne. Det er interessant stoff
og vel anvendte penger.
Ellers skal Sann idal ungdomslag ha honn0r
for at de hadde ryddet sA t int opp etter 17.
rnai-feiringen pl\ Bygdetunet.
Og vi rnA selvfelgelig m inne om Sanitets
foren ingens Arlige grau tfest lerdag 4. juli.
Vii vii ogs!! minne om at H istorielaget dispo
nerer det gamle kommunearkivet i Kil sA er
det foreninger eller lag som har gam le
meteprotokoller liggende er vi takknemelige
fo r at disse blir levert til Historielaget sA skal
de bli betryggende arkivert.
«Arven» har tAtt egen kasserer, nemlig
Henry Paulsen, som har adresse Rinde
bakken, 3770 Kragere. Det er sarntidig opp
rettet en postg iroko nto 5 34 77 29, sA er det
noen som vii hjelpe oss ed et b idrag, stort
eller lite sA er det bare og benytte vedl. giro
blankett. Aile bekker smA - - 
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aile yare annonserer for verdifullt bidrag
og ber "Arven»s lesera vcsre oppmerk
somme pa dette.
Krag er0 Kulturstyre som har bevi/get oss
midlar til utgivelsan av bladet.

ARVEM

Innsamling av stedsnavn
Sannldal hlstorlelag er Igang med Innsamllng av
Itedsnavn 'ra hele Sannldal. Det gJelder navn pI
steder I Inn mark og 1 skog med myrer, vann og
fJeli.
En av grunnene til at vi har satt igang denne inn
samlingen er at stedsnavn har en lei tendens til A
gA i «glemmeboka». En gang i 1930-Arene samlet
skolebarn inn stedsnavn bl.a. her i San nidal og
gjen part av disse navnelistene har vi. Her ser vi
eksempler pA at stedsnavn som ble notert i 30
arene ikke er kj ente idag.
Det ser ut som behovet for mange stedsn avn va..
st0rre i tidligere ti der. Grunnene kan VeEre flere,
bl.a. at det er slutt med juring og kr0tter i skogen,
jakt og fiske har an nen betydning for folk enn f0r.
Vanlig skogsarbeide harogsA endret karakterfra
vaere et manuelt yrke til vAre dagers maskinyrke.
Men selv om mange stedsnavn nA er borte og
gl emt, mA vi ta vare pA de som er igjen. Det er et
stort arbeide, men vi venter hjelp fra aile dere som
er lokalkjente og husker navn fra skog og mark.
Vi komme r til A beS0ke aile de vi mener kan gi
opplysn ingger og det vii VeEre en stor lettelse o m
dere snarest setter i gang A notere opp navn fra
omrAder dere er kjent i. Skriv da stedsnavnet med
trykte bokstaver Og sA nrer inntil den van lige uttaie
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som mulig. F.eks. KAlbAnn, L0ngdalsmyra, Resel
vern. Noter ogsA ganske kort hvor stedet ligger,
f.eks. KAlbAnn - et innmarksstykke like 0st for
til10pet i til Wast01bakken, Reselvern - en fjelltopp
0verst i vestre ende av Grandalsheia.
Aile navn skal sA stadfestes pA kart Og det mA
selvf01gelig gj0res sam men med lokalkjente folk.
For at arbeidet skal bli overkommelig harvi dell
bygda inn i kretser og oppnenvt grennemenn for
kretsene. Disse har fAtt utlevert kart og annet n0d
vendig materiel/. De vii ta kontakt med dere og
dere kan ogsA kontakte dem.
F01gende er grennemenn:
Htlkon Schulze
Jon Waasj0
A
rne Naas
Erling Aur/Jen
Morgan Bureid
Per Nesland
Thomas Wast0/
Hans E. Tisj0
Klaus Torsda/
Torleit Dalen
Fr. Thorbj(lJrnsen
Reidar L0nne
Aslak Eikehaug
Harald Vibeto
Innsamlingen foreg Ar i samarbeid med Institutt
for nam negransking ved U niversitetet i Oslo.

BEPLANTNING
Det har i vAr blitt plantet 2 syrener ved
Heglandstua. Det er virkelig A hApe at
disse fAr stA i fred, at de viI trives og vokse
seg store og fine. De er gitt av K. Rinde.

Sannida
Gartneri
og Hagesenter
Alt til
hagen
Tit. 85 538

Velkommen
Ii en hyggelig hande
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• • I rlktlg gammel tid var det vel Ikke si
meget IOITI kunne kalles Industrl. Folk emserte
seg vel melt av Jord-- og skogbruk og flskerl.
Hoen var nok hAndvsrkere eller hJalp til
rundt om pA gArdens. Det var vel ogd her I
dlltrlktet husmannsplasser og lellendlnger
10m da mAHe gJ8nt pllktarbelde for
husbonden.
S<\ tidli g som i <\r 1500 ble de f0rste vannsager
satt i drift i Norge. Fer den tid bit': bord og skips
materialer enten hogd eller saget med Mnd
sag. De f0rste «saugm0I1er» i Sannichedahl ble satt
i drift p<\ Helle og Merland. I 1723 var det s~ledes
15 privi ligerte sauger i Sannichedahl bl.a. i
Kammerfossvassdraget.
Sagmesterene levde under usle k<\r. I skatte
. manntallet for 1711 heter det: "Saugmestrene udi
Sannichedahl ere fattige Huusmend, en del sil
hussarme at de for sig og sine om Vinteren maa
bet/e sit Bred». (Bygdeboka III, side 456).
Gruvedrift var det flere steder i kommunen, s<\
ledes jerngruver p<\ M0rland fra ca. 1640 til 1665.
Det st<\r f01gende i bygdeboka (side 584) om
skogens tilstand etter gruvedriften. M0rland:
Skauffen er til Werckets forn0denhed udhuggen».
Lindem: Skauffen er ti l forneJernwerckes forn0d
enhed gandscke udhuggen».
En m<\ formode at en del husmenn og strand
sittere fikk sllte for et usselt utkomme ved <\ frem
skaffe temmer og ved for jernsmelting i mas
ovnen i «Verkskilen». (Navnet p<\ Kj01ebr0nd f0r i
tiden.) Videre var det jerngruver p<\ Dobbe,
R0nningen og Rinde.
Sklplbyggerier korn til i slutten av 1700- og i
begynne/sen av 1800 arene. De ble sfi/edes
Ishuset ved Lyngdalsmyrs.

_.,".

'.

~.

:~

d

Z~

.:? ,;f'o
.:J' c-.,

'-1.£

&-<

.

;-?{

J ""'-',

J.

6.~

~/.{

J'.

.,I;;. ,

J.
J

4

.-6/{.

,F<>-v

,£

6.
b.

-=-0 _
<--0

<>-"" .

,£ ~

of- d&
f~

£' ~ .

J.

--..

J

/~

/. -?t::?

-Y: ""
7:- =

~ .....,

/2.r

...?--=
.,.Z

~

-Z.- .,...,

Utdrsg av /0nnings/iste fra issjauen 11 . mars 1896.

bygget skip pA f01gende steder: Dobbe, Fmvlk,
M0rland, Barland, Blankenberg, Eidet, KiI, Lien,
Rinde, Atangen, Barlandsk ilen, Litangen og Lyng
dalen.
Iitrafikken foregikk i tiden fra 1850 til f0rste
verdenskrig. Det ble skipet is p<\ f01 gende steder:
Eidet, Kj0lebr0nd, Br<\ten, Lien, Snekkevik, (Fr0
vik), KiI, Lyngdalen, Sanssouci og Strand.
Vi skal na i det f0/gende ta for oss noe av det en
vet om et av de industristed ene som forlengst er
nedlagt, der bare rester av bo lverk og murer som
viser at det her har vcert industriell vi rksomhet.
Lyngdalen var endel av garden Vestre Rinde.
Den ble overtatt i 1885 av O/a E. Rinde (Lovisen
berg). F0r denne tid eide faren, Eilert O . Rinde
eiendommen , og hadde et skipsverft i Lyngdalen.
Det ble bygget 8 skip der. Disse var Gefion, Minde,
President Sverdrup, Regina, Rex, Rinde. St.
Helene og Daupner. (Se bygdeboka III side 218.)
Oa Ola Lovisen berg overtok i 1885 satte han opp
sagbruk 09 bygget seg et nytt stort hus som star
der fremdeles. Sagbruket 1<\ helt nade ved sj0en,
men vannf0reingen var nok til sine tider for liten.
Det ble nemlig satt oPP en dampmaskin pa fjellet
neer saga. R2ster av fundamente! sees enn<\.
Fortsettelse side 6
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Pa gjen
g rodde

stier
Under dugnadsdagen pA Bygdelunel ns I
wAr, pratet vi om I"st og fast og kom bi.a. Inn
pa gamle buplasser og veler tram III dlsse.
Thomas Wastel nevnte da en gammel stl
10m glkk mellem Mo I Sannldal og til Kroken
I Drangedai. Det var den gamle Rldevelen
som enna var synllg I terrenget 'ortalte han.
Flere nevnte ' rampa at det skulle vsere moro
, '''Ige denne gamle sllen mellem de to
grannelagene.
Denne stien som var blitt til av forfedrenes
ferdsel fram gjennom uminnelige tider,
enten det nA var byferder, bes0k hos slekt
ninger, eller det , var en og annen kramkar
som rek bygdi mellem pA sine handelsferder.
Frieren har nok ogsA brukt stien nAr han
skulle besC2lke jenta i nabosognet.
Denne rideveien var i bruk helt opp til
1870, da ble den nye veien over Krokheia og
Mo ferd ig.
L0rdag den 9. august ble bestemt for en
tur pA Rideveien a m vceret var lagelig. 8
stykker m0tte fram pA 0vreb0 kl. 9.00.
Vi lever jo i en tidsalder der bilen er uun
vrerlig . sa vi kj0rte helt 1ram til Vadet over
Her ser en rester av Dammyra.

«Dip/emyr» her fortel/es der at en hande/smann
b/e drept.

Kvennvasselva nedenfor Dammyra. Vi
hadde i forveien kj0rt opp to biler fram til
traverbanen pA Krokheia, fordi vi kunne ikke
gA den lange og «tr0Ue» as1al tveien tilbake.
Idet vi begynte gangen langs Rideveien
fo rtalte Thomas Wast0' at like nedenfor var
det et sted som hette Heivassmoen, der
bodde det folk helt fram til 1915. Det var ogsA
2-3 gravhauger i omrAdet.
Den siste som bod de pA Heivassm oen var
skomaker Ole Halvorsen, han d0de der i
191 5.
Noen 100 meter nord for Heivassmoen IA
en liten plass som hette Damlia . Der f0dde
de 2 sauer og 5 geiter fortalte Thomas. En
kan ennA se grunnmuren med en liten
kjeller. Husene IA like ved Rideveien.
Det ble sagt at en familie hadde bodd pa
Dam lia til ca. Ar 1900. Det har veert sag eller
kvern i elven nedenfor dammen. Nil var alt
igjeng rodd, det mAtte ryddes t ilside en del
kratt for A fA tatt et bilde.
Rideveien var enkelte steder ganske
synlig i terrenget, og den snodde seg fint
fram mellem myr 09 bergrabber. Den gikk
bare et par hundre meter nord for i=o:rr.yra
(Fug lmyra). Her var det na komme nye fine
hus.
Litt lenger nord var det et sted sam hette
KAsa, her krysses Rideveien av veien mellem
Breimyr og Folmyra.
Et stykke lenger borte Jigger Diplemyr.
Her ligger en stein haug ca. 3 meter i dia
meter vel 1 meter h0Y. Denne haugen av
smastein kaJles «Diplemyrvarslet». Det sies
at en handelsmann (kremmer) ble drept og
ra nel her pA dette sted . Folk som har gAtt
Fortsettelse side 6
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Istraflkken. Det var ikke naturlig tjenn i
Lyngdalen, sA det ble bygget en 6 - 7 meter h0Y
dam. NAr dam men var full , var det vann helt
opp til jernbaneundergangen ved San nidal
stasjon . I alt var det bygget 7 ishus i Lyngdalen .
Tilsammen rommet disse ca. 5000 tonn is. Isen ble
skAret der hvor Sannidal idrettsplass ligger i dag.
Da ishusene IA i dalen nedenfor dammen , var
driftsforholdene gode, og isen kunne «Iaies» inn i
husene. NAr isen skulle ski pes, ble den sendt ut i en
renne og havnet pfl «planen», 6 - 7 meter over
havflaten. Endel bolverk for denne planen sees
ennA. (Se til venstre pa bildet) Opp ved dammen var
det smie og en stor brakke, her bflde spiste og sov
man. Her var k0yer i 2 etasjer, og det matte WEre
plass til minst 20 mann.
Her var k0yer i 2 etasjer, og det mAtte vrere plass
til minst 20 mann.
Hvor m ange som va r igang under en «issjau» i
Lyngdalen, vet vi ikke, men vi har tatt med kopi av
et blad av dagboken fo r Lyngdalens Isbrug for 11.
mars 1896. Den dagen stod der 38, men enkelte
dager var det oppti l 70 stykker pfll0nningslisten .
Det er nok mange Sannid01er som kjenner
navnene sine igjen pa noen av de som her er
Oppf0rt.
Vi ser at dag l0nna varierer fra 0 .80 til kr. 2 .00
pA denne tiden. Fo rmannen G ullik Johnsen fikk
kr. 20,- for en ukes arbeide .
Dagene var nok lange, og det kunne nok vaere
kaldt mange ganger, ofte vflte pa bena i sn0 og
iss0 rpe, kun ne det nok ofte ga pa helsa laus.
Av og til fait nok noen i vannet, og da var det om
gj0re a komme i hU5 for a fa av sag k lrerne. Det
fortelles at en gang var det en kar som stod pa
«overskjaeringa», og det gikk ikke bedre enn at han
plompa uti. Da han godt og vel var kommet 0PP pa
isen igjen, tar han oPP klokka av vestlomma for A
se om den «gikk fremdeles.» Da kom forman nen
forbi og spurte: «Hvor lenge var d u under»?
Kanskje han tenkte trekke i 10nn for den ti den han
var i vannet.
ES . I dag er stranda i Lyngdalen lagt ut til friareal
for kommun ens befolkning, mens ca. 15 mal tomt
og husene er solgt som feriested til Lokomotiv
stallsbetjeninens Forening i Drammen.

forbi her har sa gjennem Aren e kastet en
stein i forbifarten .
Nflr vi ser pa hiwgens st0rrelse, sa mfl det
ha vrert ganske stor trafikk forbi stedel.
Veien her gar i fint lende med furumoer og
blandingsskog med myrer og et lite vann.
Dette vannet kalles «Gullkistekjenn », det
var her Ole H0iland senket en kiste med gull ,
derav navnet. Like ved denne kjenna var et
nedlagt steinbrudd .
Det ar flere store myrer i omr~det bl.a.
«Kirkemo»- «Breimyr» eller «Kj0kkenbrei
myr». Navnet er en ikke helt sikker pa .
«Stormyr ligger ogsA i dette omrAdet.
Denne myra er som navnet sier ganske stor
etter vflre forhold, men den hadde da ogs c'i
andre rariteter. To steder ute pfl myra vardet
to forsenkninger, ca. 2 meter lavere enn
selve myra.
Myra var ganske bl0t da vi var der, men pfl
d isse stedene var det ganske t0rt. Pt"i det ene
sted rant det en Ilten bekk ut fra myra og
forsvant ned i bakken, hvor den ko mmer
fram i dagen, er det ingen som vet. Pa denne
myra hendte det en skyteulykke i 1891.
Under tiurleik om varen ble en ung gutt skutt
ved et uhell . Det var her spikret en pinne
pA en furu hvor bokstavene A.J .M. og t"irs
tallet 1891 var skAret inn.
Kafferasten hadde vi under den store
kraftlinjen mellem Aust-Agder og Telemark .
Her var det bra med tQm ved , 09 jeg skal si at
kaften sm akte!
Det kunne nok veere mange flere ting som
kunne berettes fra denne turen som tok 5-6
timer, men det fAr bli til en annen gang .
PA vegne av deltakerne vii jeg si Thomas
Wast01 takk fo r at han f0rte oss sikkert fram
gjen nom myr 09 skog , og for de gode
historiske kommentarene han kom med
under turen .
Vi hadde med den gamle 09 den nye
herredskogmesteren , og det var da ikke til fI
unnga at det ble en del prat om skogs kj0tsel ,
gj0dsling og gmfting av myr o.s.v.
Det var lite vi lt A se, men vegetasjonen var
frodig over alt. Klaus Thorsdal tant bl.a. en
fin bukett hvit Iyng. Det er ve l litt av en
sjeldenh et. Ellers er nfl ruten merket med f!ad
mati ng, s ~ det skull e veere lett fI finne fram .
Deltaker

a
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(Fotografi og dagbo ksk opi er ve lvilligst utlfm t av
Johanne Paulsen .)

DUGNADSARBE 0
OgsA i ar a der foretas e del dugn ads
arbeid pa Bygdetunet. Det er ko mmet mark i
Barlandsbua. Oet er blikk kj 0pt inn et fat med
Xylamon som skal spmytes pa vegge ne.
Dette midlet skat vaere effekti vt og det er
meningen
spr0yte Badstua ogsa fo r
forebygge mot evnt. angrep .

a

a
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V MINNER OM
Ellers vi i vi gjerne minne om at Th omas
Wast",1med glede tar imot henvendelser om
frivilli g dugnadsinnsats.

ARVEN

SA NDA
OG

SKAT0Y
K

SPA

Stiga gressklippere
fitrsveis
pit enhver plene

Banken
hvor aile
f(lJler seg
hjemme

VIDARS
BAKERI
OG MATSENTER A/S
TIt. Kit: 85 271
TIt. Bakertet, Krager", 80 799

Sl' b I{Cl l' [Hk.
\ l',I. pi'i:-.

~12.
Sdq!lk nd, ',
\'t· il. pri . . .

kr. 2.195,-.

kr. 3.200,-.

TR 50 Tornado.

SB

'\

(,
'-.

.

Stiga Pupular.
\'vi l. pn."

kr. 1.2:l0,· .

Turho
m ju pp,amler.

Sannidal Bilver ste

avo

-5

3764 FARSJ0

Til, 85300

Aft i smamaskiner
ARVEN

7

Sannidal
andhandel
TIt. 8 52 57

Salg - service: Motorsager - Mopeder

• All i dagligvarer
• Varekj.ri ng

Telefon : 036/86025 - 036 / 86079

Sannidal
AI Vafos B ug
eparasjon •
ver 5 e
produsent og eksport0r
av vat og tflJrr
tremasse.

Asbjern Bosvik
1'0852 84

aug U
Lan andel

Tlf. 86025

Vi leverer a t i trelas! og
bygningsartikler"
Hus, hytter og garasjer

Ait i k%nial

og kj0ttvarer
Bringer yarer hver tlrsdag og fredag

R.RDNNINGE
SAGBRUK

TLF. 036'85200
VADFOSS''Jl70 KRAGER"

Utforming - trykk: Veatmer-OHaet Krager0 1981

