Telemarkskanalen august 2020
Vi valgte å feire diverse 75-årsdager, noen overstått andre ikke, men nå slo vi altså til. 20. august dro
vi fra Nystrant til Ulefoss for å gå ombord på M/S Victoria til Dalen. Der skulle vi overnatte før vi kjørte med Svein J hjem igjen. I lange tider hadde yr.no meldt strålende vær, men jo nærmere vi kom
avreisen, desto verre vær meldte de. Heldigvis bommet de enda en gang.

Denne brosjyren forteller om ruten fra juli og august 1897. Dette er en reklame for båten Inland, eid
av min oldefar Peder Holm. Inland var den raskeste, for den greide turen frem og tilbake på én dag,
kanskje det er opphavet til at den ble kalt Hurtigruten i reklamen.
Kanalen var ferdigstilt i 1892 og hensikten var transport av varer og ikke minst tømmer fra skogene
og ned til Frierfjorden. Tømmeret floket seg og skapte store problemer med oversvømmelser. Nå
slapp man dette, for tømmeret kunne fløtes i slusene. Kanalen ble brukt til varer fra vestlandet og
blant annet brynesteiner fra Eidsborg bynesteinsbrudd. På denne tiden sprang turismen frem med
utlendinger som svømte over oss, og straks var det noen fremsynte som mente at det burde bygges
et hotell inne i Dalen. En av disse fremsynte var onkel til min bestefar på farssiden, så man kan trygt
si at oldefar på bestemors side samt broren til min oldefar på bestefars side var sterkt innblandet i
kanalen og hotellet. Oldefars bror ble temmelig rik (i motsetning til oldefar) og sammen med lokale
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forretningsfolk engasjerte han en av de få arkitektene her nede, Halldor Børve, som altså tegnet det
skrekkelige hotellet ved enden av Bandak. Børve var sterkt miljøskadd etter arkitektstudier i Hannover, der de drev sveitserstilen til sin absurditet. Han kunne imidlertid tegne skikkelige bygg også.
Så her på kanalen og hotellet vaket altså mine forfedre. Som kaptein på Inland hadde oldefar Holm
fast rom på hotellet. Selv om det var full fart på kanalen i noen år, gikk det ikke så skrekkelig bra økonomisk. Alle båteierne slo seg derfor sammen til Skien-Telemarkens Dampskipsaksjeselskap i år 1900
for å kunne kontrollere konkurransen. I dette selskapet ble min oldefar Holm disponent. Han gikk av
med pensjon i 1919.
Kanalen generelt ble heller ikke den helt enorme økonomiske suksess alle hadde forventet, for dette
var tiden da transporten utviklet seg med bokstavelig talt hurtigtogsfart. Nå ble det bygd jernbaner
over en lav sko, både store og små. Heller ikke toget fikk noen langvarig suksess. Allerede i begynnelsen av 1920-tallet tok bussene over, for de var så mye mer fleksible.
Vi lurer jo alle på hvor lenge kanalen og hotellet kan holde det gående. Telemark fylkeskommune
ville stadig vekk ikke ut med penger til å vedlikeholde slusene i kanalen. Kanalens venner greier ikke å
samle nok til vedlikeholdet, og hvert år truer de fylkeskommunen på livet. Det er en lykke at vi nå er
blitt en del av Vestfold, for der er de både mer fremsynte og kulturelle. Det har derfor ikke vært så
mye syt og klage fra fylkeskommunen i år. Men hvor lenge greier de å drive hotellet? På 1970-tallet
var det seriøse planer om å bruke det til brannøvelse for midtre Telemark. Det ble reddet i flere omganger, og nå virker det noen lunde stabilt økonomisk. Men det koster å holde et slikt beist på bena.

Svein J kjørte oss til Ulefoss. Her venter i alle fall Ba og Svein E på Ulefoss brygge. Tove står med ryggen til og graver frenetisk etter båtbillettene. De fantes ikke. Hvordan skulle dette gå?
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Nå er Victoria oppe i andre slusekammer og det er bare ett til. Billettene var søkk vekk.
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Men damen med listene i hvitt hadde full oversikt. Vi trengte bare si navnene, så kom vi ombord. Så
dum jeg er, tenkte jeg. Forrige gang måtte vi vise billetter. Det jeg ikke tenkte på, var at på grunn av
corona må alle arrangører ha nøyaktig kontroll over alle som deltar. Det er ikke sikkert det går like
bra uten billetter neste gang

Endelig ombord og trygt plassert.
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En av Ulefoss' sluseporter med Lille Ulefoss på toppen av haugen.
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Her er vi ute i Eidselven ovenfor slusene på ULefoss.

Nå er vi ved Lanna, det lille tettstedet med overnattingssteder og butikker for reisende fra 1870årene. Her lå også mange små håndverksbedrifter.
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Vi har lagt høydeskiltet bak oss - 26 m.o.h.

Her troner Norges fineste empirebygning, Ulefoss hovedgård over landskapet. Statsråd Nils Aall fra
Porsgrunn bygde det i 1802 for penger han knapt hadde. Den siste All som bodde på Ulefoss var gift
med Karen Egeberg fra Bogstad gård. Hun ble enke, men hadde vært en luring før. Hun bodde på
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Ulefoss hele sitt liv, altså frem til sin død i 2007. Da gikk eiendommen over til Telemark museum,
men det hadde vært museumsomvisninger på Ulefoss selv da hun bodde der privat. Hun var 96 da
hun døde, så hun holdt seg unna omvisningene. Men kom hun ikke unna, var hun enestående hyggelig og hjelpsom. Hun var utrolig populær i området.
Hun og søstrene Lucy Høeg og Mimi Eek hadde gjort en liknende genistrek tidligere. I 1955 ga de bort
Bogstad til Oslo Kommune gjennom Folkemuseet. Alt historisk innbo fulgte med Bogstad. Hvorfor
lurt? Det var jo et helvete med vedlikehold og arveavgift. Bli kvitt det og bind myndighetene opp til å
bevare og vedlikeholde. Det kunne ikke bli mer praktisk, og Karen var en sylskarp dame uten nykker.
Hun bodde enkelt og upretensiøst på gården Ulefoss.

Her er et bilde av Karen fra 2003. Ved en anledning hadde hun den norske konsulen i Marseilles til
bords. Han fortalte at han hadde mudret opp utenfor eiendommen sin på rivieraen for å utvide bryggen. Der fant de et skipsvrak fullt av greske amforaer. Ville Karen ha en? Ja, særlig, svarte Karen, for
hun tok ham ikke alvorlig. Noen måneder senere ankom en kasse til Ulefoss. Da de åpnet, fant de
faktisk en original amfora. Mannen hennes ble fortørnet og ville sende den til et museum, men Karen
sa nei. I dag står den i hallen på Ulefoss, lenket fast til veggen med et metallbånd rundt halsen. Jeg
synes det er festlig, for nå har jo Norge fått den på ett av sine virkelig flotte museer.

9
Men nå skal vi videre oppover i mer primitive trakter. Kartet over kanalen under gir en liten pekepinn.

Neste sluse var Eidsfoss. Her er vi på vei mot slusen mens selve fossen går til venstre og brukes i
kraftproduksjon. På Eidsfoss var to slusekamre og løftehøyde 10 meter.

På turen ble vi veldig plaget av en skare italienere. De veivet og slo om seg. Noen hadde munnbind
som hang og slang. De tok dem av og på etter behag og støtte borti alle de andre passasjerene uten
hensyn. Kunne disse reise fritt i Norge etter den fæle smittebølgen Italia hadde hatt? Alle vi andre,
også andre utendinger, var engstelige og noen sinte. Jeg synes alltid det er hyggelig å reise med utlendinger, men disse italienerne var tildels direkte ubehagelige. De var mye verre en amerikanere på
tur. Men ser vi på bildet her, ser vi ingen italienere! Hvor er de?
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Her ser vi heller ingen masete italienere. Nå er vi snart oppe før den store sluseopplevelsen, nemlig
Vrangfoss.
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Her er Eidsfoss bruk på oversiden av fossen, knyttet til kraftverket.
Nå er jeg litt i stuss! Var virkelig italienerne med helt fra Ulefoss? Kom de ombord på Eidsfoss? I hvert
fall var de helt sikkert i Vrangfoss sluser. Det var heller ubehagelig med disse anelsesløse menneskene som skremte oss så mye. Her sitter Ba med maske, for det ble ubehagelig uten.

12

Her starter vi på fem sluser med løftehøyde 23 meter. Dette var den tøffeste strekningen før de fikk
bygd slusene. I denne slusen var i hvert fall italienerne veivende og masende med, uten coronaskikk.
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Her anlegger de slusene. Fossen går naturlig i høyre del av bildet. Originalbildet finnes på Nasjonalbiblioteket. Anleggsarbeidene varte fra 1887 til 1892.
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Er vi først i det historiske hjørnet, legger jeg også inn et slusebilde fra oldefars båt Inland. Dette er
også fra Vrangfoss. Båten går på damp, som dere ser.

Nå er vi 36 meter over havet.
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Her er slusemesterens bolig, i dag gjort om til Slusevokterens Café med fem rom for overnatting.

Her er boden for å betjene slusene. Vi var nesten oppe.
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Her tar vi et lite tilbakeblikk nedover slusene.

Her er kongevåpenet. Det er visstnok kong Oscar den annens kongevåpen. Han var ganske populær i
Norge og han var veldig glad i Norge også.
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Nå er vi ferdig med alle sluser frem til Lunde. Dette er inngangen til Nomevannet. Nomevannet er
egentlig ikke et vann, men et permanent flomområde etter at slusene i Vrangfoss ble bygd.
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Vannet er så grunt at man må være meget god til å manøvrere. Her har vi fast grunn under kjølen, sa
kapteinen, men det er ikke farlig. Dette har båtene måttet tåle mange ganger. Selve Nomevannet er
et eldorado for fugleliv, så det er vernet.

Nå er vi snart gjennom Nomevannet og beveger oss mot Lunde. Her hadde det vært fint å spise lunsj,
men kafeen var stinn av tvilsomme italienere, så lunsjen fikk vente til etter Lunde. Lunde er et trafikkknutepunkt for Sørlandsbanen, riksvei 359 og Telemarkskanalen.
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Vi kommer først til Lunde kirke før vi når selve slusestasjonen.

Her er utstilt gammelt utstyr for å holde slusene fine. Nå var vi altså fremme på Lunde og nå var vi
spente på hvordan det skulle gå. Jeg hadde spurt en av italienerne hvor de skulle, og mannen svarte
at han verken ante hvor han var eller hvor han skulle. Det eneste han hadde forstått av informasjo-
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nen de fikk, var at de skulle være i Oslo kl 16. Jeg pustet lettet ut, for da måtte de gå av på Lunde og
ta bussen videre til Oslo. Ellers var det flere som gikk av på Lunde. Det mest trafikkerte området på
kanalen er mellom Ulefoss og Lunde på grunn av de mange og tette slusene. Svein Js eneste tur på
Telemarkskanalen var fra Ulefoss til Lunde med Husebykorpset på 1990-tallet. Det holdt for ham.

Italienerne gikk av, og vi gikk til lunsj. Derfor fikk vi ikke sett møtet mellom Henrik Ibsen og Victoria
på Lundevannet eller tatt noe bilde. Da hentet jeg like godt dette bildet fra nettet. Det er nettopp slik
det skjer. Båtene hilser og tuter til hverandre. Lunde sluse har bare ett slusekammer og er nesten
ikke noe å legge merke til. Løftehøyden er bare 3 meter. Herfra dro vi langsomt inn mot Flåvatn. Flåbygda er et idyllisk område.

På veien opp mot Flåvatn passerer vi dette utrolig dekorerte sveiserhuset. Det er fantastisk å se. Utspringet med verandaer er malt rødt, mens de hvite løvsagarbeidene er lagt utenpå det røde.
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Nå passeres de to siste slusene for turen. Kjeldal er den minste, med ett slusekammer. Løftehøyden
er 3 meter

Dette er siste sluse, Hogga. Løftehøyden er 7 meter og det er to kamre. Sluseboden likner den på
Vrangfoss.
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Strengen bro med bryggen i det fjerne. Broen er en såkalt buebro bygd i 1964. Her går fylkesvei 107.

Dette er Strengen brygge rett ved inngangen til Flåvatn. Her holdes det vise- og musikkfestivaler av
det enkle slaget. Bildet er fra 2017. I år var alle arrangementer avlyst og alt pakket ned.
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Flåbygd kirke. Den ligger på andre siden av Strengen bro, tett opptil, se bildet på side 22 øverst.

Høgefjell ved Flåvatnet. Her er det mange sagn som ellers i Telemark. Også Flåvatn har en sjøorm og
underlige skapninger, fortelles det med utrolig grad av påståelighet. Vi fikk i alle fall en rolig overfart
over det vakre Flåvatnet.
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Dette er Fjågesund gård og vi nærmer oss innseilingen til Kviteseidvannet.

Når vi passerer denne lange strandsletten, ser vi innseilingen til Kviteseidvannet helt til høyre.
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Kviteseidvannet har et mer ugjestmildt landskap.

Dette er fra 2017 og viser de steile veggene i Kviteseidvannet mer tydelig.
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Relativt kort etter at vi har kommet inn i Kviteseidvannet ser vi disse formasjonene. Det er Brakandalsnuten, og formasjonene sies å være skispor etter en diger rise som til slutt falt på baken. Det er
mange sagn fra hele dette området, men jeg kommer ikke til å fortelle dem, for da blir vi aldri ferdig.
Mange av sagnene er ganske dumme også. Jeg kan gjerne finne frem noen for spesielt interesserte.
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Vi fikk langt dårligere vær over Kviteseidvannet da vi var der.

Men i godt vær er det idyller her også. Dette er Kviteseid gamle kirke. Victoria går innom Kviteseid,
men det gjør ikke Henrik Ibsen. Derfor gikk vi gjennom denne svingbroen.
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Dette er Sundkil bro, bare én av to slike brorer i Norge. Broen bakenfor er Kviteseid bro, som har
avløst den . Sundkil bro ble bygd i 1901 og er fredet.

Dette bildet hentet jeg fra nettet, siden det regnet og det var utrivelig. Slik ser det ut i Kviteseid.
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Her ligger Victoria til bryggen i Kviteseid på en vesentlig vakrere dag enn da vi var der. Bildet har jeg
hentet fra nettet.

På veien ut fra bukten der Kviteseid ligger, så vi denne fine havfruen. Den har neppe vært her lenge,
siden den var så fin og blank.
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Disse renskurte fjellene så vi i Kviteseidvannet i 2017. Denne gangen fant jeg dem ikke igjen. Kanskje
har de grodd igjen på så kort tid?

Forrige gang lurte jeg på hva slags fjell dette kunne være, men nå vet jeg at det er gneis. Mønstrene
kan dannes i gneis, for geologene vet ikke helt hva den består av, bare at den er knadd sammen av
det ene og det andre. Den er nok ca 1500 millioner år.
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Nå seiler vi opp den andre armen til Kviteseidvannet. Vi drar vi inn i Straumane, et merkelig landskap,
ikke minst fordi vi etter at vi er gjennom Straumane, møter vår siste innsjø, Bandak.

Øverste bilde er Spjotsodd bro fra 1964, en hengebro med et spenn på 140 meter. Bildet under er
Spjotsodd brygge. Til området Straumane er det knyttet mange sagn og historier. I gamle dager lå
mange husmannsplasser i dette området mellom Kviteseidvannet og Bandak.
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Rett etter Spjotsoddbroen så vi dette blankskurte fjellpartiet. Det ser så glatt ut her fordi det regnet,
men man kunne tro at noe nettopp hadde rast ut her.

Denne formasjonen kalles Olavsskipet, Olav den helliges skip. I fantasien kan man forestille seg dette
som et skip og trærne på toppen er mannskapet. Min fantasi er i hvert fall pirret av dette. Et sagn sier
at skipet til Olav satte seg fast her da kongen var ute for å kristne trollene.
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Dette er innseilingen til Bandakøya, altså overgangen mellom Kviteseidvannet, Straumen og til Bandak. Da møter vi enda et landskap, bratt og utilgjengelig med noen unntak.
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Her er det fremdeles liv i skrenten, men det meste av fjellsidene er direkte bratte og utilgjengelige.

Et av unntakene er Bandaksli, men hvor veien ut av området går, oppfatter i hvert fall ikke jeg.
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De fleste lier og fjellsidene i Bandak stupte ned i vannet som denne, men enda var det hytter og buer
som klamret seg fast og så ut til å kunne bli knust av ras hvert øyeblikk.
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Her skimter vi en vei langt oppe i lia på sørsiden av Bandak.

Hva dette er og hvordan noen har fått den opp der, vet vi ikke, men det var flere av dem langs Bandak.
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Så dukker plutselig det fruktbare Lårdal opp. Det regnet da vi var der, så jeg lot meg friste av dette
sommerlige fra 2017. Her er klimaet så vennlig at de kan dyrke aprikoser, sier de.

Det ser idyllisk ut, men jeg har sett nedkjørselen fra hovedveien, så jeg tenkte at aprikosene får jeg
kjøpe i lokalbutikken hjemme.
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Nå er vi på siste strekket før Dalen.
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Her er Eidsborg kraftstasjon rett før Dalen, og den er fredet.
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Her har vi risen og gygra i all slags vær, 2017 og 2020. Risen sitter bak på sin høye trone og gygra
sitter foran.
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Her skimter vi Dalen Hotell i tåkedisen.

Men det bedrer seg på nærmere hold.
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Det er bratte lier rundt Dalen også.
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Her ankommer Victoria endelig Dalen brygge. Vi var litt våte og kalde, på tross av at det var behagelig
under tak på båten. Svein J hentet oss, det vil si meg og det vi hadde av bagasje på båten.

Vi måtte vente litt før vi endelig kom iland.
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Jeg insisterte på at Ba og Svein E skulle dra med bussen til hotellet. Ba var veldig opptatt av at
barnebarna skulle se bildene, og hva var da bedre enn å se mormor/farmor og morfar/farfar kjøre i
en buss med understell fra 1928? Her står de i kø for å komme ombord.

Her sitter morfar/farfar og vinker midt i bussen.
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Her vinker mormor/farmor ut gjennom vinduet.

Her er de fremme foran hotellet. Svein E er kommet opp trappen og Ba står nede ved bussen.
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Men Svein E måtte ut igjen og hjelpe til med å hente båtbagasjen i bilen som er parkert på oversiden
av plenen, Det var ikke så mye, for Svein J hadde båret opp all bagasjen for overnatting på vårt rom
og så snart Ba og Svein E kom, fikk de nøkkelen til sitt rom og flyttet over bagasjen. Ingen av rommene hadde særlig utsikt, men det var lett å sette seg på verandaen og nyte utsikten der.
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Rommene på Dalen var grisemørke. Her er gangene. Det fantes lamper, men bare gammeldagse.

Nederste bilde er resepsjonen. Den var hyggelig nok, men hadde bare lys fra nordvestsiden.
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Tatt med mitt kamera. Prøver jeg å lysne dette i PhotoShop, blir det bare korn. Det berømmelige
glasstaket synes her, men det slipper ikke inn lys.
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Her er pianostuen, eller peisestuen. Bildet er hentet fra nettet. Apparatet må ha stått på stativ med
full blenderåpning i minst to timer for å få bildet så lyst. Jeg lette etter interiørbilder fra Dalen som
kunne gi et visst inntrykk, men de fleste virket så doktorert at de var ikke til å tro på.
Da jeg lette etter interiørbilder fra nettet, kom jeg over en VG-artikkel om Norges skumleste hoteller.
Først var Fleischers hotell på Vossevangen. Ja, det var skummelt, men Dalen var da mye skumlere
med disse dystre fargene? Et annet hotell var Union på Øye. Det gikk i hvitt og rødt. Balestrand var
for så vidt dystert, men ikke i nærheten av like ille. Det var først da jeg fant Walaker Hotell i vakre
Solvorn at jeg skjønte at jeg kanskje burde lese teksten. Jeg var så skråsikker på at de mente skummel
arkitektur, at jeg ikke reflekterte over annet. Men ved nærmere ettersyn viste det seg at det var spøkelsene på hotellene VG mente gjorde dem skumle. Spøkelsene er da bare søte i forhold til denne
arkitekturen. Men jeg skjønner jo at der befinner jeg meg på en annen planet enn alle andre. Flertallet synes denne arkitekturen er herlig og vidunderlig!
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All denne skumle dysterheten drev meg ut for å ta bilder. Her kunne vi ta en drink ute også. Det var
ikke skummelt.
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For å få lys og luft tok jeg et bilde av plenen ned mot Bandak. Vi skimter de bratte skrentene langs
Bandak i det fjerne.

Det er vanskelig å påstå at dette ikke er skummel arkitektur, synes jeg.
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Så kom det et sjarmerende innslag. Denne solstolen hadde jeg nok heller forventet meg på et badehotell ved havet.

Her bor gjessene i hus med samme farger og takpynt som hotellet.
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Hagen var hyggelig med mange imponerende trær.

54

Vi var skrubbsultne etter båtreisen og var glade for at vi fikk booket middagen kl 20. På grunn av coronaen var det ikke mulig bare å komme. På dette bildet ser spisestuen lys og hyggelig ut, men også
dette bildet er doktorert. Middagen var en opplevelse! Det smakte himmelsk alt sammen og de hadde funnet en strålende vin til hver av de tre rettene.

Vår forrett var røkt ørret med en kremet ost, ferske urter og litt flatbrød. Dette er en annen forrett,
men vår så minst like god ut.
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Dette var ikke hovedretten, for vi fikk entrecôte av kalv med pommes aligot (potetpuré med gruyere
og parmesan), fersk asparges, gulrot og brocolini. Sausen var smaksatt med foie gras og madeira.
Desserten var to ulike sorbeter, bringebær og mango. Men også denne anden ser lekker ut.

Her et nettbilde fra peisestuen før vi går ut på verandaen. Det er litt av et kunststykke å få tatt et
bilde med så mye lys fra dette rommet. Det klarte ikke jeg.
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Her tok vi våre dry martini før middagen og jeg ble kjent med Gammeldansk etter maten. Ikke bare
hadde jeg spist for mye, men vi drakk minst tre glass vin på båten og dertil ganske mye Martini rosato
som jeg hadde med i små termoser. Da var jeg temmelig ør. De små innhakkene og pynterender i de
brune søylene er ikke malt gule, men med gullmaling. Det var litt av en finesse.
Men den gammeldanske restituerte meg til nye høyder. Vi gikk og la oss tidlig likevel på vårt behagelige lille rom og der sovnet vi godt.
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Det er ikke å komme forbi at gangene også er dystre. Også på dette nettbildet har åpenbart fotoapparatet stått på stativ med lang blenderåpning. Mitt foto fra gangen tåler ingen manipulering, så det
dropper jeg. Lampene lyser, men midt på natten, nærmere bestemt kl 03:20, gikk strømmen. Da var
det bare nødlys i gangene og det var til liten hjelp. Jeg er avhengig av pusteapparat som går på strøm
for å sove, så det var ikke så hyggelig. Jeg lurte på om jeg skulle famle meg ned til resepsjonen og
melde fra om strømbruddet, men jeg så straks at strømmen var borte for resten av Dalen også.
Resepsjonen trengte ikke mine opplysninger om strømbruddet. De som hadde ansvaret for frokostsalen fortalte at de hadde dekket bordene i stummende mørke. Hvordan de hadde klart det? Jo, de
hadde dekket et par bord før strømmen gikk, og så satt bevegelsene i armene.
Strømmen kom tilbake kl 05:15. Da greide jeg å sovne litt til. Pusteapparatet gikk for fulle mugger, så
det var trygt. Vi hadde bestilt frokost kl 08, mens Ba og Svein hadde frokost kl 08:45. Her hadde de
flotte koronarutiner. Ingen fikk være for nær hverandre hvis hotellet kunne hindre det.
Det var selvsagt ingen buffet til frokost. Vi fikk rikelige med delikate ingredienser på egne etasjefat,
tilpasset oss to. Ellers fikk de ikke opp bankterminalene igjen, så de som hadde satt saker og ting på
rommet, måtte få ettersendt regningen.
Da vi sto opp, var været slett ikke så verst, men det var meldt pøsende regn fra ca kl 10. Svein J trippet av nervøsitet, for han syntes veien ned til Dalen var temmelig uhyggelig. Det går nok bedre oppover, sa han, men han ville helst slippe å kjøre den i regnvær. Han var skikkelig engstelig, så vi gikk
med på å dra så tidlig som kl 10.
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Øverst i bildet ser vi litt av veiskjæringen. Fra Dalen opp til Eidsborg er det 6,1 km og gjennomsnittshastigheten er 45 km. Det må være i tørt vær.

59

Vi poserer på Bandaksiden på fredag før avreise. Under er vi alle på nært hold.

60

Her er Svein J, Tove og Ba på trappen foran hovedinngangen. Svein E er fotograf.

Her står Svein E mens Tove tar bildet. Rett etterpå hentet Svein J bilen og vi satte av sted.

61

Denne beskjedne lille stavkirken er Telemarks andre, Det er Eidsborg, en av Norges minste. Den var
nytjæret, så vi kjente på den deilige tjærelukten. Det sto på museets nettside at det var slutt på omvisningene 15. august. Da vi kom opp, stemte ikke det. Om vi var villig til å vente til kl 12, kunne vi få
en omvisning. Det orket vi ikke.

62

Slik var landskapet på baksiden av kirken.

Like ved var det en minnestein for spillemann Olaf Groven og komponist Eivind Groven.

63

Dette er hus fra museumstunet. Litt lenger inn ligger også et museum i moderne design. Det var også
stengt, men åpnet kl 11.

Kartet foran museet forteller om de ulike byggene, blant annet en løe eller stabbur, kjent som et av
verdens eldste uendrede trebygg. Lafteteknikken har ikke vært i bruk etter Svartedauden.

64

Ba tok en runde rundt kirken og her passerer hun svalgangen, som vi har tatt på innsiden på neste
bilde. Her ute måtte syndige og gravide stå under gudstjenestene. Det var hårda bud.

65

Slike iskalde svalganger hadde de fleste stavkirkene av denne typen. Andre har ikke svalganger.

66

Vi kom altså ikke inn, men hvor mye vi gikk glipp av, er et åpent spørsmål. Dette er et interiør fra
kirken med lysestaker på hver benk. Den er ikke staselig utsmykket, noe heller ikke de andre stavkirkene er i særlig grad. Stort sett er det mer eller mindre rosemaling på veggene eller annen dekor.
Kirken er fra rundt 1250, og den ble restaurert sist i 1927. Som for alt annet i Telemark er det flere
sagn knyttet til den. Ett sagn er at kirken ble bygd av de underjordiske, mens altså Heddal, den største av alle stavkirker skal være bygd av trollet Finn ifølge et av de andre sagnene fra Telemark.
Vi slapp regnværet, og det sier sitt når vi opplevde striregnet først på Ulefoss. Bilturen hjem var ikke
så ille. Til sammen var den vel ikke mer en ca 15 mil, og da vi først kom opp til Eidsborg, fikk vi forholdsvis gode veier hjem.

