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Guide: Erik Sundbø

Seniorlæring i Midt-Telemark

Bilder: Inger Haugen, Mette Østerli Evju og Per Harald Hermansen. Tekst ved sistnevnte, basert mest på Erik Sundbøs guiding, men
alt herfra har nok ikke blitt med. Til gjengjeld er noe føyd til.
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Over: Guiden, Erik Sundbø, til høyre. første stopp: Grotevje. Navnet henger sammen med transporten av brynestein fra 
Eidsborg ovenfor Dalen ut til Skien for videre transport til inn- og utland. I denne evja var det omlasting fra landtransport 
til transport i prammer eller på flåter for videre seilas ned til Nomestrand, der lasten igjen måtte føres over land gjennom 
Eidsbygda. Og et eid vet vel de fleste hva er.
«Grot» kommer av gammelnorsk «grjót», som betyr stein eller steinslag, her brukt om brynesteinen, eller hardsteinen, som den også ofte ble 
kalt. Andre navn langs vassdraget med samme opprinnelse er Grøtsund nedenfor Skotfoss, og bydelen Gråten i Skien (som var lager og 
utskipningshavn).

https://naob.no/ordbok/eid_1
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Andre stopp: Ved Hogga kraftverk, ovenfor Hogga dam, som 
demmer opp Flåvatn, Kviteseidvatn og Bandak – «Vestvatna». 
Her seiler kanalbåtene «Victoria» og «Henrik Ibsen» forbi i 
sommersesongen, på sin vei mellom Dalen og Skien.
Før kraftstasjonen ble bygget, gikk Flåbygdvegen her, og i 
fjellet hadde tyskerne sprengt ut skytestillinger, slik at de 
kunne stoppe inntrengere, både til lands på begge sider av 
elven, og til vanns. I bakgrunnen, på den andre siden av 
Straumen (Bandakkanalen) ser vi så vidt Murane, som var en 
strekning av Strengenvegen frem til  tidlig åttitall. På begge 
sider av Straumen gikk det den gang skolebusser.

Til venstre: Straumen / Bandakkanalen ved Hogga 
kraftverk. Her ser vi Murane på den andre siden av elva. 
Murane har en spesiell historie. Denne vegstrekningen, 
som i dag er en yndet rute for syklister og gående, var, 
som skrevet ovenfor, opprinnelig en del av 
Strengenvegen, som igjen var en del av vegen fra 1853 
mellom Ulefoss ved Norsjø og Strengen ved utløpet av 
Flåvatn, altså den delen av vassdraget som bare var 
seilbar på korte strekninger, pga. Vrangfoss og andre 
fosser og stryk. Da Hogga dam sto ferdig i 1892, ble 
vannspeilet i Vestvatna hevet, slik at Murane og resten 
av veien opp til Strengen ble satt under vann. Dermed 
bygde man en ny veg oppå den gamle langs Murane. 
Gamlevegen er her synlig enkelte stedet nede i vannet. 
Fra 1892 var Bandak-Norsjø-kanalen en realitet, og man 
kunne reise behagelig med båt fra Vestvatnas 72 meter 
over havet ned til Hjellevannet i Skien. 

https://snl.no/Hogga_kraftverk
https://no.wikipedia.org/wiki/Bandak%E2%80%93Norsj%C3%B8kanalen
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Gamle Sundbø skule i bakgrunnen. Nå i privat eie. Dette må ha vært en god skole, skjønte turfølget, for 
guiden Erik hadde vært elev her noen år, og han hadde virkelig mye kunnskap å dele med oss.
Dette var det ene av to steder i Flåbygd hvor det var flytebru sommerstid over til Røymål-siden av elven. 
Brua hadde en anordning som gjorde at den kunne åpnes for båttrafikken. Brua var en viktig 
transportåre, både for skoleunger og annet folk, og for fe og varer. Om vinteren var det isen som var bru.
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Nedre Sundbø – sorenskrivargard og hagesenter

Her bodde sorenskriver, folkeopplyser, «potetpredikant» og hagebrukspioner Niels Wamberg. Han ble i 1782 utnevnt til 
sorenskriver i Øvre Telemark vestfjellske sorenskriveri, med sete i Kviteseid. Flåbygd hørte til Kviteseid frem til 1845, da 
det ble lagt til Bø. Huset ble bygget i Wambergs tid. Fortsatt har huset en celle i annen etasje. Wamberg var opptatt av 
folkeopplysning, både skolevesen og hagebruk, og var en ivrig forkjemper for potetdyrking, som til da var lite kjent i 
Norge. Han anla faktisk en planteskole på Nedre Sundbø, og utga boken Kort Underviisning om en Kiøkken Haves Anlæg
og Dyrkning. Pussig nok er det i dag et stort og veldrevet gartneri rett ved, i og for seg på samme eiendom.

https://nbl.snl.no/Niels_Wamberg
https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98vre_Telemarken_sorenskriveri
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Verket kalles den gamle plassen under 
Gisholt hvor teglverket i Flåbygd lå. Under ser 
vi et interessert turfølge lytte til Erik Sundbøs 
forklaring. Her ble det laget enkeltkrum 
takstein fra 1700-tallet til godt innpå 1900-
tallet. Steinen ble formet for hånd – banket i 
former – og brent. Brenningen foregikk i 
ovnen som man ser restene av i bakgrunnen 
(muren).

I bildet over ser man gammel 
takstein av tegl stablet i hauger. 
Noen taksteinene er trolig laget 
ved dette teglverket.

https://www.teglverk.no/teglverk/272-flabygd-teglverk
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Etter kafferasten utenfor Flåbygd kirke fikk 
vi komme inn, og Erik ga oss et interessant  
overblikk over kirkens historie fra 1822 
frem til vår tid.

Kilde: Norsk kirkeleksikon

https://www.norske-kirker.net/home/telemark/flaabygd-kirke/
https://www.nb.no/items/URN:NBN:no-nb_digibok_2014121107543?page=497
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Vi fikk høre om endringene kirken fra 1822 hadde vært gjennom opp gjennom årene, blant annet endringen fra 
prekestolalter til det mer vanlige som finnes der i dag. Veggene inne hadde vært panelt i en periode, og tårnet var 
blitt flyttet fra midten av bygget til vestsiden.

Sett i sammenheng med rusleturen 22. september i regi av Seniorlæring i Midt-Telemark til Ulefos Hovedgaard er det 
interessant at det var statsråd Niels Aall på som ga tomt og tømmer til kirken. Han bodde den gang fortsatt på 
Søndre Brekke i Skien (dagens Telemark museum og Brekkeparken), hadde Hovedgaarden som sommersted, og eide 
store skogstrekninger i Kviteseid.

https://nbl.snl.no/Niels_Aall


«Og alle syntes at det hadde vært en fin tur» het det ofte i skolestilene på barneskolen. Det 
stemte veldig godt for denne turen!

Takk til Erik Sundbø for fin guiding, og til Borghild Hardang Hanto, som var turansvarlig. 
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Strengen  bru og brygge. Flåbygd kirke til høyre, strategisk plassert for kirkegjengere i båt ovenfra og nedenfra i Straumen.Foto: Inger Haugen.


