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FRAMSIDA: 

”Helferd (gjerne kalla ”Helhesten”). 

Professor Gunnar Utsond laga denne skulpturen i 1897. Han står no framfor Sjø-

mannsskulen på Ekeberg ved Oslo. 
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Her kjem andre heftet av heimbygdsoga for Kviteseid. I dette 
bandet er ikkje så mange kart som i fyrste boka. Det er meir  
fortalt om korleis folkeliv og ferdsle på land og vatn har arta 
seg gjennom tidene. Handverk og bygdekunst blir det også 
fortalt om. 

Du finn oppgåver og ei liste over bøker der det står meir om 
heimbygda vår. 
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Gangvegar og ridevegar 

 

 

 

 

I Magnus Lagabøtes landslov (1274) står at hovudvegane skulle vera 
åtte alner breie. Tilsynet med vegane gjekk slik føre seg: 

Ein mann reid midt etter vegen med eit åtte alner langt spjut lagt tvers 
over hesteryggen. I kvar ende av spjutet var fest ei vidjehank. Kvar 
gong ein av desse henkene støytte bort i eit tre, måtte bøndene betale 
ei bot, for då var ikkje vegen brei nok. Køyrevegar fanst ikkje. 

Fram gjennom tidene har her fare både munkar, pilegrimar og bispar 
med fylgje. Skreppehandlarar, fantefylgje og driftekarar med dyra 
sine var nok tidare å sjå. Elles kom det flokkar av bygdefolk som 
skulle til byen og bytehandle varer eller hadde andre ærend. I 1155 
drog jamvel lendmannen Gregorius Dagson frå Bratsberg i Gjerpen 
gjennom Kviteseid. Han og folka hans måtte røme over Haukeli til 
Vestlandet. 

Sumarstid kunne ein ri og kløvje om ein hadde hest. Elles var det å gå 
på føtene og bera på ryggen det ein orka. Om vinteren vart det bruka 
slede. I djup snø vart det brukt trugar eller ski. Over breie sund måtte 
det ferjast. Beint over sundet frå Spjotsodd ligg Tutarholmen. I Sund-
kilen like nedom Neset gard ligg Skrikarberget. På andre sida ligg 
Drammen. Ferdafolk laut nok ofte tute og skrike både vel og lenge på 
ferjemannen. 

I 1540 blir det bede om å setje opp krossar eller andre merke langs 
vegane så ikkje ferdafolk skal gå seg ville. I januar 1588 køyrde bis-
pen Jens Nilsson over Bandak-isen «med stor livsfare», skreiv han. 
Ferdsla gjekk best når isane låg blanke. Med skarp-skodd tråvar vart 
nok ikkje milene lange. Dei var hestekarar dei gamle kviteseidingane. 
Ikkje undrans her var årleg hestemarken fyrst i februar. Frå 1860 åra 
går det gjetord om Brattlimusen på Kyrkjebøen. Han gjekk heile 
Sundkilen ca. 4000 meter i skarpt tråv, skriv dyrlækjar Sommerfeldt. 
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«Det var som å høyre ein slo på tromme når Brattlimusen sprang på 
isen», sa Knut Meinstad. 

Men attende til 1785. Då var vegane smale, fulle av stein, blaute, bratte 
og med dårleg klopping over myrane. Dei gamle bygdevegane svinga 
innom kvar garden så å seia, Ferdavegane fylgde høgslettene. Nede i 
dalane var det ofte både kronglut og ulendt å koma fram. Mange av dei 
største gardane låg til heiars. Brakandalen låg høgt over Kviteseidfjor-
den på austsida. Huvestad ligg i heia mellom Dalane og Morgedal, og 
Flekstveit i Lårdalsheiane. Findreng gøymer seg i fjellskogen ut mot 
Nissedal. Og rundt alle desse heigardane låg det mange husmanns-
plassar. Det einaste som finst att no er ofte berre eit namn, nokre murar 
eller kanskje ei segn sviv om tuftene. 

På Hesteskodiket ved Vigdesjå møttest folk om våren med krøter som 
skulle nord i langheiane. Og her skilde dei ut att så kvar fekk sitt om 
hausten. Her i frå gjekk ein av vegane om Gravdal, på andre sida av 
Vigdesjå, og gjennom Åsgrend og over Gjelstadheii til Seljord og vi-
dare ut etter bygdene. Opp gjennom Ordal gjekk ein veg. Han dela seg. 
Ei grein bar nordover Vondekleiv til Kinsarviki. Det var drifteveg. Ei 
grein bøygde over til Morgedal og Høydalsmo. 

Den gamle ridevegen frå Moen i Dalane kan du enno fylgja fram til 
Brunkeberg. Ein ser enno murar av gamlevegen oppe i bergsida i Hau-
gedjuvet. Vegen går om Dalen, framom Homme og Huvestad til Mor-
gedal og vidare til Åmtveit og Brunkeberg kyrkje. Over Flekstveitheii 
til Lårdal gjekk veg både frå Tveitgrend og frå Dalane. Vegen frå Sun-
det om Brakandalen og Lindalen til Kilen vart kalla Bystigen. 

Dei gamle Kviteseidkleivane ser ein merke etter stykkevis. Men vegen 
gjekk bakom Heia og beint ned til Eidsto. Der kleivane tok til, stod ein 
gong sju graner som alle voks på same rota. Frå Tørdal kom vegen ned 
liene til Sandvik ved Kviteseidfjorden. 

Vegen gjekk gjennom Dyrskard med ei grein vidare til Nissedal. Frå 
Kråkenes var gammal ferdsleveg til Fyresdal. Her inne på heiane låg i 
gammal tid ei heil grend. Ein finn merke etter jernbrenning. Vegleia 
går om Mydalen og Grimdalen til Gryte i Fyresdal. 

Vegen frå Spjotsodd til Neset gjekk over Nesåsen. Gamlevegen opp 
Brunkebergbakkane tok til ved Gotuholt. Han går framom den attlagde 
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husmannsplassen Slote og opp skogliene til Nikosi, der Kosaskulen 
låg. Siste taket før ein var på høgda var den tverr-bratte bakken opp til 
Brunkeberg kyrkje. 

I 1786 skreiv presten Wille at vegane har vorte mykje betre etter futen 
Cloumann vart vegmeister for øvre Telemark. 

Frå Vrådal fortel dei at vegen på nordsida av Vråvatn brøytte dei på 
den måten at dei la ei gran med kvistene på oppå ein slede. Så køyrde 
dei den etter vegen som snøplog. Kjetil Jåstadbakken var den einaste 
som køyrde vegen med kjerre frå Vråliosen til Arendal, vart det sagt. 
Men ordet gjekk at han hadde bore kjerra lange stykke. 

 

OPPGÅVE: 

Futen Cloumann i Kviteseid var ein av utsendingane til Eidsvoll i 1814. Kvar kan du 
tenkje deg at han la vegen då han reiste? 
Gå ein av dei gamle bygdevegane som enno finst. 
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Ferje og bru. 

 

 

 

 

 

 

I 1815 vart det sendt søknad frå Kviteseid til kongen om bru over Sun-
destraumen. Landstad sende brev til formannskapet i 1838. Han var då 
sokneprest her. Han meiner det må byggjast bru ved Sundet og flytebru 
ved Spjotsodd. Ferjing over desse to sunda fram og attende kom på 6 
shilling for kvar person. Slikt var dyrt for fattigfolk og skadde kyrkje-
søkinga til hovudkyrkja. Elles var vegen godkjend som hovudveg i 
1824, skriv han. 

Første Sundebrua kom ikkje før ikring 1860 med den nye vegen. (Her 
er ein feil. Brua kom i alle fall i 1840, ho blei ombygd i 1862) Ho låg 
lengre ute enn brua som er der no. Ein kan sjå merke etter henne ut 
mot den gamle Kjeldalsplassen. Det var ei trebru, bygd på pålar og 70 
meter lang. Midt på brua var lemar som vart heisa opp når båtar skulle 
gjennom. I bygdesoga er bilete av henne. I 1898 var ho så skral at ho 
matte rivast. Då laut dei til med ferjing til svingbrua av jern var ferdig i 
1901. Torjus Karlsrud vart bru-vaktar nokre år framover. Han fekk 50 
kr. månaden dei månadene dampskipstrafikken varde. Om vinteren 
fekk han 5,- kr. månaden. 

På Spjotsodd ser det ut til å ha vore fast ferjemann alt i 1763. Her var 
midtpunktet for ferdsla over sundet og like eins ut Kviteseidfjorden og 
opp Bandak. 

Her var det Per Skoland våga ein dalar med nokre vinbyggar om å gå 
over på nattgammal våris. «Men de må ikkje rope på meg,» sa han. Det 
er sagt han gjekk over til Smedodden, slo krossar for seg i lufta og 
mulla. Men då han var komen over halv-vegs hitover til Spjotsoddlan-
det att, ropa vinbyggane: «Inkje leng'e ,Per!» Då brast isen og han 
drukna. Berre hatten flaut. Dette var i presten Windfelds tid. 
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I 1857 vart det for fyrste gong ytt av det offentlege til ny ferje ved 
Spjotsodd. Summen var 30 speisidalar. 

OPPGÅVE: 
Teikne eit stort fantefylgje eller fe-karar med krøterdrifter og hestar. 

 

Flotbrui 

Det var ei bru av tømmerflotar. Ho var i bruk om vinteren og gjekk frå 
Setflotodden og over til andre landet. Ein flote midt på brua kunne 
svingast til side så båtane kom gjennom. 

Denne flytebrua er nemnd i 1843, under vegløyvingar frå amtet 
(fylket). I 1845 står det at grunnleige til plassen Setflot var 1 speisi-
dalar og reparasjon av henne kom på 10 speisidalar. 

I 1882 vart Talleiv Haugan tilsett som bruopnar. Løna var 80 kr. for 
vinteren og ei krone for kvar båt han opna brua for. I 1920 hadde løna 
auka til 500 kr. og kr. 2,50 for kvar båt. Mang ein gong var det nok 
både kaldt og slitsamt. Det var å stå opp grytidleg om vintermorgon-
ane. Brua var ofte tilfrosen av issørpe. Kanskje måtte dei vera fleire 
mann før dei fekk svinga den tunge floten tilsides. I 1922 overtok 
Amund Sørkås (Ovastraum) arbeidet som bruopnar, seinare var det 
sønene hans. Under siste krigen(1940-45) kom det ei meir moderne 
flytebru. Pongtongbru kalla dei henne no. Ho var i bruk til 1963. Så 
kom Spjotsoddbrua. Det er ei 290 meter lang hengebru. Sjølve spennet 
et 150 meter langt. Brutårna er 38 meter høge, og høgda over vatnet 
under flaum er 14 meter. 

 

Med årar og menneskemakt 

Det er over 750 større og mindre vatn i Kviteseid. Den samla flatevid-
da av desse vatna er 81.800 dekar. På dei større vatna vart det brukt 
pråmar og ferjer, men på fjellvatna staka dei seg nok helst fram på 
tømmerflotar i eldre tider. 

Ei byferd til Skien tok åtte dagar. Det var merke på land som viste kvar 
dei skulle skiftast på roinga. Slike roskifte var ofte oppbygde som små 
steinvardar. Mellom roskifta var det gjerne ein fjordung (2,5 km). 
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Ein god pråm skulle vera lett å ro og stø i vinden. Råkar du ein eldre 
vassvand kviteseiding kan han fortelje deg at ein god pråm skal «vake 
på bylgja». Er pråmen for flå (flat) vert han «knerodd» (d.v.s. knea 
kjem i vegen for årane når ein ror). 

Har du rodd ein pråm? Veit du korleis ein kan halde bein kurs når ein 
ror? 

Til vanleg rodde dei med eit par årar. Men det var alltid to årepar med 
når dei var på langferd. I sterk motvind og straum kunne det trengjast 
to til å ro. 

 

OPPGÅVE: 

Skriv opp ord som var knytt til visse yrke (jordbruk, skogbruk) eller til reiskapar. 
Kvifor har mange slike ord gått ut av bruk no? 
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Då fyrste dampbåten kom. 

 

 

 

Den 7. juli 1851 var det stort møte på Spjotsodd. Der vart det vedteke å 
setje i gang ein dampbåt på vatna i Vest-Telemark frå Strengen til Tok-
kedalen. Båten skulle kjøpast i England, og tinging vart send i novem-
ber same året. 

24. mars 1852 kom båten i delar med ein skonnert til Gråten ved Ski-
en. Han vart køyrd over land til Fjærekilen ved Nordsjø, og send vida-
re med den nye hjulbåten «Statsråd Stang» til Ulefoss. På fyrste turen 
skulle dei endå ha med kjele og maskin til den nye båten i Vest-
Telemark. Så var det å køyre over land frå Ulefoss til Flåvatn. Båten 
vart klinka saman på Saltevje ved Flåvatn i 1852 og fekk namnet «St. 
Olav». 

Det var ein hjulbåt, 100 fot lang og 15 fot brei, med ein dampmaskin 
på 33 hestekrefter. Staten løyvde 10.000 dalar til innkjøpet. Frå 1852 
gjekk han i rute frå Strengen til Tokkedalen. 

Ein gammal spådom sa at verda skulle gå under når det kom båt på 
Bandak som «røykte seg fram». Då «St. Olav» var ventande til Kvi-
teseid, møtte helgekledde folk fram for å sjå på vedunderet. Mellom 
dei var sylvsmeden Olav Bukti med Targjerd, kona si. Då båten kom 
skovlande, lydde det stilt frå Olav: «Eg trur det er synd, Targjerd.» 

 

Bandak-Norsjøkanalen 

Med dampbåtane kom ei ny og god tid for samferdsla i Vest-Telemark. 
I 1861 var Skien-Nordsjøkanalen ferdig. Då Bandakkanalen vart opna i 
1892, var det ikkje mindre enn fem små båtselskap som konkurrerte 
om passasjerar og gods på Telemarksvatna. Dei slo seg saman til eit 
selskap i 1900 og hadde sju båtar frå fyrst av: Bratsberg, Gvarv, In-
land, Norsjø, Victoria, Dalen og Telemarken. Den siste vart klinka sa-
man i bukta mellom Spjotsodd og Setflot i 1876. «St. Olav» hadde tent 
ut. Som hjulbåt kunne han ikkje gå gjennom slusene heller. 
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Etter kvart kom det også mange lastebåtar og slepebåtar. Ein slepebåt 
kalla dei «Kråka». Han heitte «Kragenes». Når han gjekk tykte ungane 
at maskina sa: «Tobakk, kaffe! Tobakk, kaffe! Tobakk, kaffe!» 

«Inland» gjekk i mange år som hurtigrute og turistbåt om sommaren. 
Båten gjekk frå Dalen klokka seks om morgonen og var ved Vrangfoss 
i ellevetida. Utpå ettermiddagen kom han til Skien og la til ved Tele-
marksbrygga. Når passasjerane var komne på land, gjekk turen opp-
over att. I sekstida om kvelden var han i slusene ved Vrangfoss. Klok-
ka halv tolv om natta la «Inland» til brygga ved Lastein på Dalen. Det-
te var godt gjort. Båten vart fyra med ved i mange år, og alle slusepor-
tane vart drivne med handmakt. 

Det trongst mykje ved til båtane. Hogging av «dampbåtved» vart ei 
inntektskjelde for folk langs fjordane her. Prisen var låg og drifta ofte 
tung. Før bryggene kom, måtte veden roast ut til båten. Det same måtte 
ferdafolk og varer. Etter 1870 fekk båtselskapet etter kvart fleire bryg-
ger. Det var Kilen, Bergsto, Fjågesund, Kyrkjebø, Spjotsodd, Smedod-
den og Sandodd. 

Kyrkjebø brygge vart truleg bygd i 1871 i samband med vegbyg-ginga 
frå Spjotsodd til Brunkeberg. I 1894 vart brygga utvida og fekk pakk-
bu. 

 

OPPGÅVE: 

Drøfta fyrst saman kva folk kunne roda om kvelden før hjulbåten «St. Olav» kom til 
Kviteseid fyrste gongen i 1852. Lag ei samtale med fleire roller. Folk hadde nok ulikt 
syn på det nye, men alle var sikkert nyfikne. 
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Båtane 

Rutebåtane hadde både fyrsteplass og andreplass. Fyrste plass var bak i 
båten. Der var det raud plysj på benker og bord og blankpussa parafin-
lamper under taket. I seinare år hadde dei ein eigen motor til å laga 
elektrisk lys. I eit overbygg på dekket var røykjesalong for ferdafolk og 
nedgang til fyrsteplass. Der var runde, kvite porselensskilt med gull-
bokstavs over dørene.«Captein» stod det over ei dør, «Styrmand» over 
ei anna. 

Andreplass var framme i baugen på dei fleste båtane. Her var det tre-
benker og billegare billettar. På mellomdekket vart det frakta både van-
leg last og levande dyr. Lasting og lossing gjekk føre seg med ein 
dampvinsj. Mannskapet var på seks mann. Det var kaptein, styrmann, 
(billetør var han også) maskinist, fyrbøtar og to dekksgutar. Mange 
kviteseidingar har arbeidd ombord på båtane gjennom åra. Du kan 
enno finne slike folk. Kanskje du kan få dei til å fortelje. 

Det var også seks personar som hadde med matlaging og servering å 
gjera. Av dei var to i byssa, to serverte på fyrsteplass. Av dei skulle 
den eine kunna litt engelsk. På andreplass var også to serveringsdamer. 

Vinterstid måtte ofte isbrytaren «Vrangfoss» slå råk. Vart isen for 
tjukk, hende det at rutebåten måtte skuva han. Det var også vintrar då 
båten måtte gje opp i stuttare eller lengre tid. 

I 1912 reiste kong Haakon, dronning Maud og kronprins Olav med 
«Inland», som då var flaggskip for selskapet. Av andre kongelege fer-
dafolk kan nemnast kong Oskar II, keisaren av Etiopia og keisaren av 
Siam, som den gongen var rikaste mannen i verda. I 1917 reiste 
135.000 personar med Telemarksbåtane. Det er det høgste talet på fer-
dafolk som båtane har hatt noko år. 

«Victoria» i ombygd form går framleis som turistbåt kvar sommar. 
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Båtferdsla på Vråvatn og Nisser 

«Nissen» heitte fyrste dampbåten på Vråvatn og Nisser. Han kom i 
1867. 1 1868 vart slusa i Storestraum bygd så båten gjekk rute frå Tre-
ungen til Vråliosen. Nokre år etter kom dampbåten «Dølen». Då vart 
«Nissen» mykje nytta til sleping av tømmer. Desse båtane vart fyra 
med ved. Det vart ein dagleg tur på tolv mil att og fram frå Vråliosen 
til Treungen. Om vinteren når vatna fraus, stoppa båtferdsla i fleire 
månader. 

Oppreinsinga av straumane vart forsømd. Ved lågvatn skura «Dølen» 
nedpå botnen somme stader frå Storestraum og nedover mot Småstrau-
mane. Når turistane vart skremde, trøysta båtføraren dei slik: «Nei, 
dette er ingenting. Men når me kjem lenger ned, so gjeng båten strondi 
eit langt stykke.» På turen frå Vråliosen til Tveitsund var båten innom 
desse stadene: Vråliosen, Vrå, Ormtveit, Flatland, Sinnes, Storestraum 
sluse, Eidsto. Steane, Nordbygdi, Vik, Fjone, Prestegarden, Meinstad, 
Nes, Trontveit og Tveitsund. 

I 1908-14 bygde Brukseigarforeninga sluse og dam i Småstraumane. 
Like eins vart det bygd ny sluse med dam og bru i Store-straum. Båt-
ruta vart lagt ned omkring 1937. 
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Handel. 

 

 

 

 

Fyrste forma for handel var bytehandel. Ei vare vart bytt i ei anna vare 
eller i arbeid av eit eller anna slag. 

Til langt ut i 1700-talet vart det ikkje kjøpt mykje i Kviteseid. Folk 
måtte vera sjølvhjelpte så langt råd var. Men eit par gonger i året gjekk 
gjerne handelsturen til Skien eller Arendal. Prøv å skildra ein Aren-
dalstur i dei dagar. 

Det dei tok med til byen var smør og ost, talg og fisk, huder og skinn. 
Heimatt kom dei med korn og salt, jern, ler og tobakk. Det vart handla 
mindre med kjedevarer, og kaffien var endå ukjend. 

Kjøpmennene i byane hadde einerett på all handel. Men i 1842 kom ei 
lov som gav bygdefolk løyve til å drive landhandel. Krambua måtte 
ligge minst tre mil frå næraste by og handelsmannen måtte ha kongeleg 
løyve. 

Ivar Wohl var fyrste handelsmannen i Kviteseid. Det var i 1846 han 
tok til med krambu. Han kjøpte eigedomen Skipsted, men selde han i 
1858 til sorenskrivargard for Vest-Telemark. Kring 1850 tok Christian 
Munthe til med landhandel på Moen. I 1869 selde han denne garden til 
ny prestegard for Kviteseid. 

I 1850-åra tok Torbjørn Nykos til med krambu i Fjågesund. Brunke-
berg fekk fyrste verkelege landhandelen i 1867. Handelsmannen var 
Olav S. Groven. 

Åtte dagar føre jul i 1870 opna Kviteseid sitt fyrste handelslag. Dei 
leigde hus på Haugan i Uppsundgrendi. Husleiga var 1 1/2 speisidalar 
om månaden. Årsaka til at dette handelslaget kom i stand var å få vare-
ne billegare. I brev frå denne tida kan ein lesa at landhandlarane har 
vore urimeleg dyre på varene. Her på Haugan kunne folk få dei fleste 
krambuvarene for halvparten av den prisen som landhandlarane tok. 
Mange ting kunne dei også få under halve prisen, fortel breva. 
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Etter kvart grodde det opp krambuer mange stader i bygda. Somme var 
nokonlunde store, men andre var vel av den typen som det blir fortalt 
om frå 1870-åra. Heile varelageret fekk plass i ei byre (firkanta mjøl-
kiste) i stabburet. 

Helst kom krambuene der båtane la inntil. «Hyttebyen» grodde opp 
ved Kyrkjebø brygge. I 1866 kom det garveri her, og apotek kom det i 
1891. Frå fyrst av var apoteket ein filial under Ulefoss. I 1900 vart det 
sjølvstendig apotek. Skyss-stasjon hadde her vore lenge, men no kom 
det også hotell. 

Varene kom som sagt med båtane. Så overtok lasskøyrarane dei varene 
som skulle vidare. Det bar bratt imot anten dei skulle opp Kvi-
teseidkleivane og over til Vrådal eller opp Brunkebergbakkane og vi-
dare til Morgedal eller Seljord. 

Her har gått mang ein trøyttkøyrd hest i snødrev ein vinterdag eller på 
vårblaute vegar. Fossjordbrekka mellom Brunkeberg og Morgedal var 
ei av dei verste «hestesprengjene». Det vart fortalt at overingeniør 
Borckgrevink kalla Fossjordbrekka for ein «prektig» bakke. 
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Dei fyrste køyrevegane i Kviteseid. 

 

 Arbeidet  Arbeidet  
   tok til  var ferdig 

Brunkeberg - Vinje   1843 

Nissedal - Eidsto    1847   1857 

Eidsto - Smedodden   1855   1857 

Spjotsodd - Sundet   1860   1862 

Sundet - Kyrkjebø   1862   1871 

Brunkebergbakkane   1872   1875 

Dampedalen - Holtan   1871   1872 

Vegen opp Dalane   1880   1896 

Syftestad - Sandodd 
 og Tveitgrendvegen  1892   1904 

Eidsto - Vråliosen   1899   1904 

Drangedal - Steane (Vrådal)  1884   1888 

Tørdal - Fjågesund og Bergsto 1908   1915 

 

Største stigning av vegen i Kviteseidkleivane var 1:9 (d.v.s. at han 
steig ein meter på ni meter vegbane). Støtste stigning på vegen oppover 
Dalane var 1:10. Gamlevegen frå Spjotsodd gjekk over Nesåsen, men 
den nye vart lagd langs vatnet. Gamlefuten Florentz ville ikkje køyra 
nyvegen, skriv A. O. Vinje i bladet «Dølen». Futen brukte den bakkete 
gamlevegen. «Pannekakeveg» kalla han den nye. 

Oppe i Brunkebergbakkane er årstalet 1872 innhogge i bergveggen. 
Den eldste vegen opp Brunkebergbakkane gjekk opp frå Gotuholt 
framom Nikosi og Groven og opp bakken til Brunkeberg kyrkje. Så 
kom nyvegen i 1872. I 1976 var tredje nyvegen til Brunkebergbakkane 
ferdig. Han fylgjer i store drag vegen frå 1872. 
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Gamleveg langs nordsida av Vråvatn er godt synleg frå kyrkja etter 
Nordbømøan fram til Nordbø. Fyrste Mosbrui ved prestegarden bygde 
dei vinteren og våren 1894. Ho vart innvigd 29. juni same året. 

Før 1895 vart alt vedlikehald av bygdevegane utført av eigarar eller 
brukarar av matrikulert jord. Etter 14. april 1895 vart vedlikehaldet av 
vegane i sommarhalvåret overteke av vegvaktarar. Frå fyrst av var her 
6 vegvaktarar. Dei fekk 500,- kr. kvar for dei sju månadene i året som 
arbeidet varde. Om vinteren var det framleis pliktarbeid. Frå 1902 vart 
snøbrøytinga om vinteren bortsett av lensmannen på kommunen si rek-
ning. 

 

Kan du finne ut når desse vegane er bygde:  

Vegen Fjågesund - Kviteseid. 

Vegen på sørsida av Vråvatn. 

Straumanvegen 

Vegen på Midtbøen-sida av Sundkilen. 

Vegen Åsgrend - Gjelstad -Kilen. 

Vegen Dalane (Kvildebakk) - Lårdal. 

Vegen Morgedal - Ordal. 

Vegen Kilen - Fiskarbekk og vidare mot Austnå. 

 

OPPGÅVE: 

Teikna av dei fyrste køyrevegane gjennom Kviteseid på eit kartriss av bygda. 
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Frå skyssstasjon til turisthotell. 

 

 

 

 

 

Halvfarodden ved Bandak og Kvildebakk i Dalane høyrer til dei mange 
stadnamna som fortel om reiselivet. 

Kan du finne norske eventyr der ferdafolk må låne hus for natta? 

Fedrane våre var gjestfrie. Mangel på slik folkeskikk vart spotta på 
denne måten: «Me kom til snilde folk. Me hadde nære på fått mat » 

Men med tater og embetsfolk var det på ein annan måte. Taterfylgja 
var ofte ei svepe for bygdene. Dei tagg og stal og truga der dei våga 
seg til. Med embetsfolk fylgde kravet om friskyss, anten dei hadde rett 
til det eller ikkje. Når folk i travfaste onna måtte ut i skyssferd utan be-
taling, gjorde det nok sitt til at embetsfolket ikke vart særleg elska, som 
vente var. Etter kvart kom det skyss-stasjonar etter hovudvegane. I 
1700-åra står det om skyssstasjonane i øvre Telemark at dei var i «den 
usleste forfatning». For folk som rodde fjordane, var Spjotsodd og Vig-
deil dei vanlegaste overnattingstadene. 

I oppgåver frå lensmannen står det at Kviteseid hadde 52 km hovud-
veg, 35 km bygdeveg og 18 km rideveg i 1893. Men det som var køy-
reveg i godver, kunne nok bli berre rideveg i regnver og bløyte der det 
var våtlendt. 

I 1895 var det fire skyss-stasjonar i Kviteseid. Det var Hemmestveit, 
Kyrkjebø, Straand og Vråliosen. Her kunne ferdafolk kjøpe mat og lei-
ge skyss. Gjestgjevaren måtte ha løyve av amtmannen. Han måtte også 
ha ei skyssbok der dei reisande skreiv namn, ærend og reisemåten dei 
brukte. Folk måtte ha pass for litt lengre reiser innalands den gongen. 

Kan du finne utkor mange kilometer vegar det er i Kviteseid no? 

Det er fem hotell i Kviteseid. Elles er her fleire pensjonat i kommunen. 
Finn ut kvar dei ligg og kva dei heiter. Prøv å få hotellfolk til å fortelje. 
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Posten skulle fram. 

 

I I796 kom amtmannen (fylkesmannen) med forslag om postsamband 
med futen i øvre Telemark. Men fyrst i 1808 kom øvre Telemark med i 
statens postnett. Det var futen Cloumann i Kviteseid som med støtte av 
amtmann Løvenskiold tok saka om postsamband opp att. Han opplyste 
at det kom over 3.000 brev til øvre Telemark om året. Storparten var 
kongelege tenestebrev til fut og sorenskrivar, sokneprestar og offiserar 
eller andre embetsfolk. 

Det var fyrst tale om ridande postbod. Men på grunn av dårlege vegar, 
vart ein samd om gåande og roande postberarar. Posten låg i lervesker 
med hengjelås. Postmeister Bentsen i Skien var frå fyrst av lite nøgd 
med postsendinga. Ho gjekk for seint. Postberarane klaga på ver og 
føre, men postmeisteren meinte dei tok seg for god tid på vertshusa 
oppover. Postruta til Kviteseid gjekk over Ulefoss, Noradal, Bø, Sel-
jord til Kviteseid. 

Fyrste postopnaren her i bygda var futen Cloumann. Han budde på 
Moen (prestegarden). Cloumann var postopnar frå 1808 til 1817. I 
1814 var han utsending til riksmøtet på Eidsvoll. Så vart futen Flo-
rentz, svigersonen til Cloumann, postopnar. I 1836 overtok Ole Bjørn-
sen postopnararbeidet til 1845. Han var også stortingsmann. I Kvi-
teseid vart han kalla Olav Klokkar. 

Postruta frå Ulefoss og oppover kalla dei bi-posten. I 1813 blir amt-
mannen spurd om ein trygt kan sende pengar med bi-posten. Amtman-
nen er ikkje sikker på det. Utgiftene vart sette til 200 dalar om året. Av 
desse skulle postmeisteren i Skien ha 40 dalar. Det var postgang ein 
gong i veka frå 1835. Fylket fekk det til å sviva ved å bruke folk frå 
det militære mannskapet til postførarar. Ein kunne tene verneplikta på 
den måten. Verneplikta varde i sju år. Fordi ruta vart rekna for svært 
hard , fekk dei ei lita betaling. Men slikt var ikkje vanleg. 

I åra 1827-32 gjekk det jamtover 1.200 private og 1.300 teneste-brev 
frå Skien til Kviteseid. Det blir nemnt at det gjekk fleire andre vegen. 
Portoen på brev auka etter kor langt dei skulle sendast. I 1835 var por-
toen slik: 
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Eit brev frå Skien til Ulefoss kosta 4 skilling.  

Eit brev frå Skien til Bø kosta 12 skilling. 

Eit brev frå Skien til Seljord kosta 18 skilling.  

Eit brev frå Skien til Kviteseid kosta 24 skilling. 

Kviteseid vart gjennomgangsstad for all post som skulle vidare. Mei-
ninga var at all post skulle hentast ved postopneriet. Men det hadde 
vore vanleg å sende breva vidare med det dei kalla brevdragarar til dei 
prestegjelda som ikkje hadde postrute. Desse brevdragarane var også 
soldatar, og fekk gjerne ein skilling for kvart brev dei bar. 

Frå 1853 vart det postgang to gonger i veka, onsdag og laurdag. Posten 
kom no med hjulbåten «St. Olav» frå Strengen. I 1860 vart den nye 
vegen frå Ulefoss til Strengen ferdig. Når så posten kom til Kviteseid, 
vart den posten som skulle vidare køyrd med hest over til Seljord og til 
Vrådal, Nissedal og Fyresdal. 

Då Bandak-Nordsjøkanalen var ferdig (1892), vart all post frå Skien og 
oppover send med båten. Seinare vart det eige postkontor ombord, og 
breva vart stempla med «Bandak postekspedisjon». Dette flytande 
postkontoret heldt fram til 1957. 

 Kviteseid fekk postopneri i  1808 

 Vrådal    1869 

 Brunkeberg   1877 

 Fjågesund    1883 

 Kilen     1893 

 Vråliosen    1915 

På Spjotsodd var postopneri frå 1920 åra til 1961. 

 

OPPGÅVE: 

Gruppearbeid om post og postgang til og frå Kviteseid etter 1808. Kanskje de også 
vil ha med frå eldre tider då dei viktigaste kunngjeringane vart lesne opp på kyrkje
bakken, og farande folk fortalde frå andre kantar av landet. Har du høyrt om 
«Treskoposten»? 
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Postferd frå Skien til Kviteseid  
(28. desember 1835) 

 

 

Klokka er 12 den 28. desember 1835. Utanfor postkontoret i Skien står 
postføraren klar. Han skal ta fatt på den lange turen oppover i Tele-
mark. Føret er tolleg, står det i rapporten. I postveska ligg fire posar 
med post. Postføraren er soldat. Dette blir hans måte å tene den sju år 
lange verneplikta på. Den gongen rekna dei han for å vera ein av dei 
heldige som slapp «å ligge ute» (vera soldat). 

Postføraren slengjer skreppa og posthornet på nakken og legg i veg 
over Geiteryggen. Til Ulefoss vart rekna to og ei halv mil. (Ei gammal 
norsk mil var 11 km.) Etter planen skulle han bruke fire timar. Men 
føret var slik at han fyrst kom fram klokka seks om kvelden. For å ord-
ne med posten på Ulefoss var det sett av ein halv time. Men postføra-
ren var sliten og kom fyrst i veg klokka halv åtte. Det var no kome åtte 
nye posar med post i skreppa. Han tuta i posthornet for å varsle alle 
som skulle sende brev, at no må dei strø sand på brevet og skunde seg 
vil dei at han skal ta det med. Føret var framleis tolleg bra, står det. 

Etter planen skulle turen frå Ulefoss til Bø gjerast unna på halvannan 
time. Men slikt var ikkje å tenkje på kor skarpt føret hadde vore. Klok-
ka tre om morgonen kom han fram. Ein halv time etter gjekk turen vi-
dare. Det er nok ny mann som stiller opp. Fire posar post får han med, 
men posthornet let han ligge att. 

Nord gjennom Bø var det klabbeføre. Skismurning var ikkje funne opp 
endå. Han brukar ni timar på turen, og kjem fram til Seljord ved mid-
dagstid. Rapporten seier at føret no var tungt. Frimerke var enno ikkje 
funne opp. Fyrste norske frimerke kom 1. januar 1855. Det blir difor 
skrive på kvart brev kva det kostar. Når mottakaren hentar brevet, blir 
det kryssa over for å visa at det er betalt. 

Etter ein halv times kvild må soldaten i veg att mot Kviteseid. Etter 
tids-skjemaet skal turen ta tre timar. Føret er tungt. Klokka seks om 
kvelden kan han setja postveska på bordet i Kviteseid. 

Postferda frå Skien til Kviteseid tok atten timar. 
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Om klede. 

 

 

 

 

 

Skaut, stakk, skjorte, sokk, serk, hette og brok (bukse) er namn som 
blir brukte den dag i dag. Men desse namna er gamle. Dei vart brukte i 
vikingtida og kanskje endå lengre bakover i tidene. 

 

Skinnklede 

Menneska sveipte vel fyrst dyreskinn kring seg for å halde varmen. 
Seinare sydde dei skinna saman. Ei segn frå Vest-Telemark fortel om 
ein veidemann med lemen-skinnluve og bukke-skinn-kufte, elgeskinn-
bukse og reinskinn-sokkar. Han hadde langt spjut i handa og stålboge. 

Trælane gjekk i skinn-stakk, står det i gammalnorske skrifter. Folk som 
arbeider ute i regn og sludd, kan ofte bruke ryggskinn. Då blir dei ikkje 
våte over aksler og rygg. Ryggskinnet er eit kledeplagg som har blitt 
brukt langt bakover i tida. Kva fordelar har eit ryggskinn samanlikna 
med ein regnfrakk når ein arbeider? Om hudsko kan du sjå i bind I av 
heimbygdsoga. 

Det er lite att av semska skinnklede frå Vest-Telemark. Dei var helst 
gulfarga (safrangule). Finkleda var utkrota med rosesaum. Bukkeskinn 
skulle vera det seigaste. I siste halvdelen av 1700-talet var slike klede 
sjeldsynte i Kviteseid. 

 

Ull, lin og strige 

Vadmål blir laga av ull. Vadmålsklede var nok det vanlegaste her i 
Kviteseid frå langt bak i tida. Vadmålet skulle stampast. Veit du noko 
stadnamn her i bygda med dette ordet i? Her var mange stamper. Finn 
ut om det kan ha vore stampe i nærleiken av bustaden din. 
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Stasskjorter laga dei av heimevirka lin. Der var ofte ein dam i nærlei-
ken av husa som bar namnet Få-dapen. Der fådde dei linet (d.v.s. la det 
til bløyting og bleiking ei tid). På Dalen i Dalane er ein slik fådape. 
Kan du finne Linekrenamn eller Fådape-namn andre stader? 

Kvardagskjortene laga dei av strige. Dei var nok kvasse og harde å gå 
med. Det går soger om husmannsfolk som måtte gå med desse nye stri-
geskjortene ei tid for å mjuke dei opp for husbonds-folket. 

«No er det å taka til att med strigeskjorta og havrelefsa». Det var eit 
ordtak som vart brukt når ei av dei lengre høgtidene var slutt. 

 

 

 

 

 

 

Kvardagsklede 

Folk måtte berga seg best dei kunne. Om sommaren gjekk dei mykje 
barbeina. Jamvel tømmerhoggarar kunne gå berrføtte i arbeidet. Baste-
tresko var eldste treskotypen. Dei var i bruk til lenge etter 1800. Bast 
av brisk (einer) skulle vera det beste til band over vristen. Men banda 
måtte bløytast av og til så dei ikkje vart så harde med foten. 

I Kviteseid Bygdesoge (gardsoga) kan du lesa om den store Ramskeid-
fyla (side 401-402). Ein kan berre legge til at han som måla dette ver-
set og rosene på fyla var rosemålaren Nikuls Buine frå Fyresdal. Han 
budde i Fjågesund den gongen. 

Før 1900 var det få som brukte underklede. Ein velståande mann, som. 
var fødd i 1852, fortalde at han hadde ikkje hatt underklede før etter 
han var vel vaksen. Ser ein i bygdeboka, finn ein at mange born døyd-
de i fyrste leveåret. Ein mannsalder vart i gammal tid rekna for tretti år. 
Alderen var målt i vintrar. Dei sa om eit menneske at det var t. d. fem-
ten vintrar gammalt. Kom dei levande gjennom vinteren, var det god 
von om å leva i alle fall til neste vinter. 
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Men det er ikkje tvil om anna enn at tannhelsa var betre mellom folk 
om ein går til tida før krambuene, finbrødet, sukkeret og sirupen. Folk 
hadde oftast dei fleste tennene i hausen så lenge dei levde. 

Så seint som under siste krigen (1940-45) vart det sett av offentlege 
pengar til kjøp av skulesko for heimar som hadde dårleg råd og kanskje 
mange born i skulen. Ein kan finne mykje om dette i gamle skuleproto-
kollar. I 1939 fekk ein heim kr. 20,- til kjøp av to par sko. Fleire andre 
heimar får noko liknande. I ein annan heim står det at det er løyvd kr. 
24,- til kjøp både av sko og klede så barnet kan koma på skulen. 

Kleda vart bøtt og vølt så lenge dei hekk i hop. Du har kanskje høyrt 
ordtaket om folk som var så fillete at den eine filla slo den andre i hel. 
Men det å vera velbøtt, fortalde om ei dyktig husmor. 

I vår tid går ikkje folk med bøtte klede lenger. No skrubbar dei ny 
dongeri så han skal sjå sliten ut. Kva synest du om ein slik mote? 

 

 

 

 

 

 

Klede skaper folk 

Felleklede (foldeklede) blir den bunaden dei brukte i 1600 og 1700 
talet kalla.Namnet kjem av at både stakkar og bukser hadde tett i tett 
med folder. I ei slik vidbukse skulle gå 8-10 alner ty blir det sagt. 

I ein foldestakk gjekk det nok endå meir virke. Dei trefigurane som står 
oppe i loftsgluggen på mange loft i Vest-Telemark har også slike kle-
de. 

Granskarane er ikkje heilt samde om opphavet til denne kledemoten. 
Ein granskar meiner moten kjem frå eldre norske bunader. Andre trur 
han er påverka av renessansekleda i Sør-Europa på 1500 talet. Båe syn 
har truleg noko for seg. 

Desse kleda var mest usliteleg sterke. Etter 1800 gjekk dei av bruk 
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hjå dei fleste. Bunaden etter Torjus Nordgarden i Kviteseid skulle vera 
den siste som fanst att her i bygdene. Torjus hadde stade brudgom i 
desse kleda, fortalde Sigrid Utsundhaugan til Rikard Berge. Då Torjus 
døydde kring 1880, fekk Hans Ege frå Eigersund, som då var lærar i 
Kviteseid, tak i denne bunaden. Kan hende finst bunaden enno. 

 

OPPGÅVE: 

Prøv om du kan laga eit brurepar frå Kviteseid i bunader frå 1700-talet. Du kan lima 
eller sy dei på eit tystykke. Eller kanskje du vil laga dei som dokker? 
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Etter 1800 

Dei fleste slutta med belte og foldestakk etter 1800. No skulle stakken 
hange laus ned frå det stutte livstykket. Dei gjekk oftast ermeskjorta, 
men hadde trøye. Til kvardags var trøya helst av kvitt vadmål, men til 
fest av raudt klede. Men brurestasen, slik han var i 1700 talet med syl-
gjer og maler, malalekkje og raudstakk, heldt seg fram til imot 1850. 
Og brura reid til kyrkje med det kvite, staselege hatteklede over brure-
ladet. 

Av mannskleda måtte vidbuksa vike plassen for ei trongare knebukse. 
Den side gråkufta vart etter kvart laga stuttare og stuttare. På hovudet 
bruka dei svarte høge hattar. 

OPPGÅVE: 

Her er små eventyr som kunne høve å spela som dokketeater. Det må vera samtale-
eventyr. 

 

 

Hattemakarar 

Frå 1800 og framover sat det hattemakarar både i Kviteseid og Lårdal 
og laga hattar. Desse hattane var laga av ull og sette inn med lim. Dei 
laga dei på avskorne trestabbar så forma vart som eit spann. Bremmen 
var liten. 

«Sjaupott-hattar» (sjupott-hattar) vart dei kalla. Siste hattemakarane i 
Kviteseid var Egil Gullaugson og Auver Hattemakar. Egil var komen 
frå Treungen. Auver Eivindson Kvæven (1798-1871) var far til Sondre 
Nordheim. 

 

Det heiter i stevet: 

Morgedølen til byen hasta 
og nista ha'n uppi hatten kasta. 
Og når'n legg den godt uti 
so hev'n niste tri vikurs tid. 

Dei laga topott-hattar også i Kviteseid, men dei var runde og låge. 
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Den gamle garden 

 

 

 

 

 

Dei eldste gardstun med hus i Kviteseid er frå 16-17 hundreåra. Det 
som er lengre bakover i tida, veit ein lite om. 

Husa skulle stå slik kring tunet at ein frå stovehella hadde utsyn til alle 
uthusdørene, blir det fortalt. Var det vond røynsle med tjuvar eller udyr 
som gjorde det? Eller låg det ei djupare meining bakom? 

Det var alltid mange hus på ein gard. Rundt tunet låg stove, bur, loft og 
så alle uthusa slik som fjøs og stall, løe og ofte eigne hus for småfeet. 
Badstova og smia låg gjerne eit stykke unna på grunn av brannfåren. 
Ved ein bekk låg kvern og somme gardar hadde oppgangsag. I utmark 
og heiar låg vårfjøs, sel og utløer. 

I jernalderen var husa oppbygde av stein og med stolpeverk av tre. Så 
kom vikingtida med årestova i si enklaste form. Ho hadde eit rom, åre 
midt på golvet og ljore i taket. Det mest interessante med årestova er 
kanskje den utruleg lange tida ho har vore i bruk. Frå vikingtida gjen-
nom mellomalderen og fram til 1700-talet vart årestovene nytta i ei 
eller anna form over storparten av landet. 

Ein veit berre om to stover i Kviteseid no som opphavleg har vore åre-
stover. Den eine er på nordre Sandland i Sandlandgrendi og den andre 
på Kallåk i Morgedal. Båe er ombygde og har fått himling og skor-
stein. 

Tingstova (gamlestova) på Heggtveit i Åsgrend står ikkje lenger. Ho 
var opphavleg ei årestove. I 1755 vart det bygd ei gjestestove oppå. 
Denne var større enn årestova så huset fekk form mest som eit loft. I 
«Fortids kunst i Norges bygder» har Johan Meyer ei teikning av henne. 
Han meiner det er Svein Haugland frå Brunkeberg som er byggmeis-
ter. I «Eventyr og segner frå Telemarki» av Knut Loupedalen fmn ein 
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segner om Svein Haugland. I 1744 sette han opp det no freda buret på 
Haugland. 

Heggtveitstova og Flekstveitstova var lenge dei einaste husa med to 
høgder på desse kantar. Fyrst i 1780-1820 reiste det seg tvihøge stover 
på dei fleste større gardane i bygda. «Ivistoga» vart sjølve stas-stova på 
garden. 

I Landstads folkeviser (side 426) står eit stev om loftet på Kyrkjebøen i 
Kviteseid. Der er også eit stykke om Vonde-Knut Kyrkjebøen som set-
te det opp. Det stod på seksten stolpar, så det måtte vera digert. Kan 
hende det har vore forrådshus. Rikard Berge trudde loftet var frå 1500-
talet eller enda eldre. Veggstokkane var rundskanta (ringtelgde). 

På Heggtveit (Åsgrend) skulle vera sju bur, og på Flekstveit var fem 
bur til fram mot 1890 åra. 

Oppe i loftsgluggen på mange stabbur frå Vest-Telemark står husbon-
den og matmora på garden utskorne i tre og i gammal telemarksbunad. 

 

OPPGÅVE: 

Å finne husmannsplassar ikkje langt frå skulen. (Bruk bygdesoga). Merke å gå etter 
er slikt som husmurar, åkerreinar, bærbuskar, aplar eller stuvar av slike. Spor eldre 
folk. 
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Handverk og bygdekunst. 

 

 

 

I byggestil, husbunad og roseskurd rundt i bygda finn ein den stilreine 
forma som er særmerkt for Telemark. Mange av dei gamle bygde-
kunstnarane veit ein ikkje namnet på. Andre fekk æra for arbeida deira. 

Særleg var treskurden rik og mangslungen. Det kan ein sjå på pryd-
plankar og utskorne stolpar på loft og bur. Om vinterkveldane laga dei 
bollar og tiner. Kanskje ein ung gut skar ut roser på eit mangletre som 
skulle bli friargåva til ei jente. 

Smeden smidde kunstferdige låsar og gangjarn til dører og kister. 
Sylvsmeden arbeidde sylgjer og spenne. Fram imot 1800 kom rosemå-
linga for alvor inn i stovene. Kvinnene arbeidde helst med fargesaum 
på klede og lin. Det var kvitsaum og svartsaum, smettesaum og flet-
ting, sprang og felering og kva det no heitte alt saman. Veving av åkle-
de og biletvev var ikkje så vanleg her i bygdene som t.d. i Gudbrands-
dalen. 

Tømmermannen, treskjeraren, snikkaren og seinare rosemålaren vart 
rekna som dei fornemste handverkarane mellom folk i Vest-Telemark. 
Mellom fagfolk blir roseskurden på framsida av Flekstveitloftet rekna 
for kanskje den finaste i sitt slag i Telemark. Husmannsguten Øystein 
Midtbru skar rosene. 

OPPGÅVE: 

Tenk deg flytt langt bakover i tida for det elektriske lyset kom. Det tek til å skymast 
ein haustkveld. Ei eldre kone sit nettopp og fortel noko underleg som har hendt hen
ne. Skriv som overskrift på forteljinga di: «Kveldsstund ved peisen. 

 

Olav Grå 

Det er noko løyndomsfullt over soga om Olav Grå. Ingen veit sikkert 
kvar han kom ifrå. Somme talar om Austlandet, andre meiner Kongs-
bergkanten. Men beste arbeidstida hans som sylvsmed var nok med 
han var i Kviteseid. 
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Fyrste gong ein høyrer om Olav Grå er i 1620 åra. Då fann dei sylv på 
Kongsberg. Han skulle ha vore ved «Mynten», men måtte røme fordi 
han hadde arbeidd sylv ulovleg. Si kom han til Vreim i Bø. Der stod 
han i ein jordkjellar og arbeidde sylv. Han mynta pengar også, seier 
segna. 

Han rømde så til Kviteseid saman med Live, kona si, og nokre born dei 
hadde. Fyrst kom han til Fjågesund. På Gråsvoll-odden hadde han smie 
og ei hytte han budde i. Gråsvoll skal ha namn etter han. Somme seier 
han fann sylv i eit berg ved Myrkvass-åi utafor Groa, men andre trudde 
han fann det på Gråsvolleigedomen. Dei som rodde framom, høyrde 
hamarslag frå smia om nettene. La dei i land og gjekk inn, stod smeden 
og hamra på ein hestesko. Smiestabben hans skulle vera hol inni. Der 
gøymde han sylvet og reiskapen, vart det sagt. 

Ein gong kom futen og lensmannen brått på han og trudde dei hadde 
fuglen. Men då stod Olav og slo hesteskosaum. Likevel gjekk det gale 
på slutten. Han smidde på ei sylvkanne i lengre tid. Men til slutt laut 
han kasta henne ut i fjorden frå ein bergodde sunnafor Gråsvoll. Berget 
heiter Sylvkanneberget den dag i dag. Kanna skulle endåtil vera full av 
pengar han hadde mynta. 

Etter å ha flakka rundt ei tid, slo han seg ned på Tveit i Tveitgrend, 
Nordigard Tveit heitte i lang tid Gråstveit etter han. Like eins kalla dei 
heiane frå Tveitgrend og nordover heilt til Raubergnuten for 
Gråstveitheii. Sylvgruver skulle han ha i Tvestedalen og Raubergnu-
ten. Ja, somme meinte han hadde funne ei sylvgruve under Tveitloftet. 
Han vart så rik, seier segna, at han løyste inn att Tveit tre gonger. 

Olav Grå døydde nok her i bygda. Men det vart jamvel sagt at han 
måtte røme på ny og kom til England. Men det er nok lite truleg. Sik-
kert er det at Olav Grå har levd, og at han var sylvsmed og falskmyn-
tar. 

På Tveit, Finnkosi og Fossheim har det fram gjennom åra vore namn 
som Jan, Olav og Vern. Namna Jan og Vern (Verner) tyder på innflytte 
folk. Av etterkomarane til Olav Grå var det mange med godt handelag 
og fin form- og fargesans. Mange bygdefolk reknar ætta si bakover til 
Olav Grå. 
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Lag, materialbiletc der gamlekyrkja eller ein typisk Kviteseidgard med tømmerhus er 
motivet. Du kan finne mange av materalane du treng ute i naturen. 

 

 

Krullen over kvardagen 

Årestova var ikkje lagleg til måling. Taket og øvre delen av veggene 
var kolsvarte av røyk og sot. Likevel var det noko som ein kan kalle 
prydmåling i årestovene. 

Det skal vera ein eldgamal skikk at veggene vart reinskura oppetter til 
omlag i mannshøgd. Øvst krota dei eit band med figurar og mønster 
rundt heile romet. Tak og vegger over borden var sotsvarte. 

Det var kvinnene som dreiv med dette. Dei tok krit eller anna farge-
stoff som var for hand og blanda med vatn eller sur mjølk. Så måla dei 
med fingrane. Borden dekte ein eller kanskje to stokkar rundt stova. 
Dei hermer etter ein av dei gamle rosemålarane. Når dei spurde kven 
han hadde lært av, så svara han: «Det hev eg lært av mor, og ho måla 
med fingjen». 

 

 

Kviteseid gamle kyrkje 

På side 55-56 i fyrste heftet, står det noko om gamlekyrkja. Det er litt 
av ei soge ho har med sine 300.000 dagar. Tenk berre på alle svalene 
som i den tid har bygt reir under taksteinane hennar. Då bispen Jens 
Nilsson i 1595 reiste gjennom Kviteseid på visitasferd, var gamlekyr-
kja nettopp mura opp att etter at sørveggen for ein stor del hadde rasa 
ned. Dei heldt då på med å stelle taket. «Men indentil har den god 
hjelp behov, baade stoler og andet,» skriv bispen. 

I 1714 måla Thomas Blixius i Kviteseid gamle kyrkje. Det er under 
kortaket og på nokre veggpanel ein finn denne rosemålinga. 

Kortaket er dela inn i 20 firkanta felt. Botnfargen er kvit, men dei c-
forma rankane har ulike fargar. Dei er anten blågrå, gulgrå eller raude 
med svart kontur. Rankane på veggpanela er haldne i same fargane. 
Det er kraftig og flott måla, men ikkje nøye utarbeidd. 
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Fram imot slutten av 1700-talet vart det bygd nytt galleri (trev). På 
framsida av dette er måla urner med blomar i, men ein veit ikkje kven 
som har måla dei. 

 

Litt om rosemåling 

Det er særleg stilartane barokk og rokokko som ligg til grunn for rose-
målinga. Men ho utvikla seg bort frå desse mønstra til ein fri og sær-
merkt prydkunst. 

Dei gamle rosemålarane la mykje vinn på fin og leikande pensel-
teikning og penselskrift. Somme vart reine meistrar i lineføring, form 
og farge. Rosemåling av bygdekunstnarar fall stort sett inn i tidsromet 
frå 1730 til 1880. Fyrst måla dei «flate» roser med enkel form, men frå 
1830 utvikla smøygjerosa seg. Den heldt telemarkingane gjævast. Det 
er aldri så fint som når det er smøygt, sa dei. 

Dei måla direkte utan noko forteikning. Då vart lineføringa friare. Til 
takmåling brukte dei stundom ein limfarge. Denne heldt seg godt, men 
tolde ikkje væte. Det vanlege bindemiddelet var linolje. Penslane laga 
dei av håra på ekorn-rova. 

 

Rosemålarar i Kviteseid 

Søren Breidalen budde på Breidalen i Tveitgrend. Han var av ætta til 
Olav Grå. Ei dreia kanne av valbjørk, ei ause og ein mindre kopp på 
Sandland i Brunkeberg skal vera måla av han. Likeeins skal ei kiste 
med årstalet 1787 og namnebokstavane S. O. S. vera hans arbeid. Kis-
ta har no vorte seld til Vinje. 

Jon Sundet var son til Søren. Han budde ute ved Sundebrua, men den 
gong var det inga bru. Ein gong skulle han måla ei kinne for Margit 
Skollås i Tveitgrend. Kinna var nokså svart. Då Jon såg henne, sa han: 
«Ja, den skal eg ikkje vera lenge med å måle, for eg ser ho er underfar-
ga.» 

Han kom på tukthuset. Til dei vidgjetne Gullnestjuvane skulle han ha 
sagt: «Stel de, så skal eg gøyme.» Det var spøk, men han vart sett fast 
blir det fortalt. På forhøyret sa han : «Kjem eg på tukthuset, skal eg 
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måle det upp som ei ølskål.» Om han gjorde det, teier segna. 

Sondre Busterud voks opp på Homman ved Sundkilen. Bror hans var 
visediktaren Andres Strømstad i Strauman. Sondre budde på Vesleøy i 
Sundkilen ei stund, men flytte seinare til husmannsplassen Busterud i 
Morgedal. Han måla mange skåp og ølbollar. I 1796 måla han eit hen-
gjeskåp for mannen på Fjågesund. Skåpet skal no vera på Hanto i Lun-
de. «Det er ei liti perle i Telemarks gamle målarkunst,» skriv Øystein 
Vesaas. Du finn eit godt fargefoto av skåpet i bind 2 side 17 i 
«Rosemåling i Telemark» av Øystein Vesaas. Der kan du også lesa om 
kven alle figurane på skåpet skal vera. 

Sondre kunne stemme blod og finne att bortkomne ting, blir det fortalt. 

Karl Svanajord var frå Ordal. Han er mest kjend som treskjerar, men 
var også ein flink rosemålar. 

Han skar ut loftet på Svanajord. Det står no på Loupedalen. At Karl 
var både nevenyttig og mangslungen, viser eit hengeskåp på Haugan i 
Morgedal. Det skal vera sikkert at Karl har snikra skåpet, skore det ut 
og rosemåla det. Dei fint graverte gangjerna og låsen er også hans ar-
beid. På framsida av skåpet har han skore C. J. S. S. 1786. Du kan fin-
ne eit heilsidebilete i fargar av dette skåpet i «Fortids kunst i Norges 
bygder». 

Karl Mathison Rue kom frå Nordskog i Strauman, men slo seg ned på 
Rue i Kilen. Han skulle vera så flink til å renne på skeiser. Han kunne 
hoppe over ryggen på ein hest som tråva etter isen, seiest det. 

I 1788 fekk han 5 dalar i premie av landbrukselskapet i fylket. Han 
hadde bore jord og laga seg ein kålåker så stor at skigarden han sette 
opp rundt åkeren var 78 alner lang. Han hadde fått bra avling både med 
kål og kålrøter, timian, gulrøter og persille. Det var presten Windfeld 
som sende vitnemål om dette. 

Karl var fyrste felemakaren i Telemark. Føre hans tid fekk telemar-
kingane felene frå Hardanger. Kanskje han laga feler så tidleg som i 
1760 åra, seier Rikard Berge. Det finst enno tre feler etter Karl. Ei er 
på Norsk Folkemuseum og to på fylkesmuseet for Telemark. Det var 
slikt mål i Karlsfelene. «Ei Karlsfele kan du danse etter i Kilen når dei 
spelar på Groasida,» fortalde Anne Jordgrav i Kilen. Det blir over 3 
km tvers over Flåvatn. 
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Felebotnen var laga av svartor, sargen (trosken) var av selje eller raun 
og loket av gran. Han rosa ut felene med svart tusj og fylte raud farge i 
rosene. Fela skulle turke i åtte veker etter ho var lakkera. 

I 1769 budde ein rosemåtar som heitte Nils på husmannsplassen Vig-
desjå. Plassen låg ved vatnet med same namnet. Etter segna køyrde ei 
brureferd ein gong over isen her. Men isen brast og alle drukna. Då 
vigde dei katolske prestane vatnet til gravplass. Eit skåp på Midtbøen i 
Ordal trur dei kan vera måla av Nils Vigdesjå. 

Øystein Rue frå Vrådal var også ætta frå Olav Grå og det både på 
morsida og farsida. Som så mange rosemålarar var han husmannsgut. 
Foreldra budde på Årstad, som var plass under Kråkenes. Han har 
måla mange kister, men også skåp og kronesenger. Johan Meyer skriv 
at Øystein måla stova på Flatland. 

Langerudane var gode rosemålarar. Det var tre av dei. Faren heitte 
Olav, og dei to sønene var Olav og Guttorm. Langerud var plass under 
Donstad og låg bortom Morgedalstjønni midt for Strånd. Ein veit at 
Olav Langerud den eldre måla «ivistoga» på Haugan i 1816 og ei kiste 
på Nordigard Uppsund for Aslak Uppsund i 1830. Det blir fortalt at 
Olav hadde ein kvit hest ein gong som han måla borkut og med svart 
mån, kva no det skulle vera til. 

Sonen, som og heitte Olav, voks opp til ein staut kar. Det stod ikkje 
skigard som han ikkje hoppa, vart det sagt. Han var framifrå skiløypar 
og bruka eikeski. Torjus Loupedalen fortel at Olav var kjempekar. Han 
bar ei tunne med leire. Som fjortenåring måla han ei ølskål med ein 
krans av mannehovud rundt inni skåla. I 1840 måla Olav ei kiste for 
Gro Bekkhus i Mandal. Ho skulle vera så vakker, Gro. Dei kalla henne 
«Mandalsoli». Kista skal no vera på Berge i Rauland. Dei fortel at 
Olav plukka blomar, turka og gøymde dei til å sjå etter når han måla. 
Både Olav og broren, Guttorm, måla smøygjeroser. 

Guttorm var rosemålar og spelemann som faren også var. Han måla 
framskåp og hengeskåp, men aller mest kister, øskjer og sendingskor-
ger. På fylkesmuseet i Skien er ei kiste han har måla. I 1887 reiste han 
med alle sine til Amerika. 

Mor til Knut Mevastaul var frå Langelid og faren frå Skogsmark. Sjølv 
vart Knut buande på Mevastaul i Åsgrend. Han er rekna for ein av dei 
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aller beste rosemålarar som Telemark har fostra. 

Segna fortel om ein mann i Åmotsdal som ville rosemåla stova si noko 
framifrå. Han bad til seg dei fire beste rosemålarane han fekk spurlag 
på. Det var ein frå Hardanger, ein frå Tinn, ein frå Numedal og så Knut 
Mevastaul. Natta føre tevlinga drøymde Knut at han såg stova ferdig-
måla. Om morgonen måla han slik han hadde sett i draumen og vann 
prisen. Det skal vera stova på Rinde i Åmotsdal dette gjeld. 

På Donstad måla Knut «ivistoga» i 1850. Takmålinga hans gjekk alltid 
ut frå ei svær sveiverose i midten. Dyr og menneske måla han aldri. 
Det er alltid eit sterkt drag av rokokkostil i arbeida hans. Kan du finna 
ut kva som særmerkte rokokkostilen? Kistene hans hadde mest alltid 
raud botnfarge. Ein hende gong kunne han vera grøn. 

Siste kista Knut måla var for Andreas Igletveit i 1862. Ho skal vera på 
To i Hjartdal. Andreas køyrde ut på heia til Knut. Då var det smått stell 
der. Knut åtte ikkje fargar. Men han lova å måle dersom Andreas kun-
ne få tak i fargar. Si fekk Andreas ei oppskrift av han, og reiste til apo-
teket i Skien og fekk kjøpe fargane. Kista vart måla. Knut ville ha 8 
mark for arbeidet. Straks etter fekk Andreas høyre at Knut Mevastaul 
hadde lagt penselen ned for godt. 
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To bilethoggarar. 

1. Professor Gunnar Utsond (1864-1950) 

Han vart fødd på Nordgarden i Lundevallsgrendi. Nokre år arbeidde 
han som tannlækjar i Kviteseid og Larvik. Men så gjekk han over til å 
bli bilethoggar. 

I 1894 stilde han ut fyrste arbeidet sitt på haustutstillinga i Oslo. Det 
var av ein gut som spikka. Tre år etter var han ferdig med den svære 
skulpturen om havet som gjev tilbake dei, døde. Ideen kom då han las 
Johannes Openberring. Denne skulpturen fekk mange lovord på verds-
utstillinga i Paris i 1900. Under innpakkinga til heimferd gjekk han 
sund og vart seinare heilt knust. 

«Helferd» (gjerne kalla «Helhesten») frå 1897 fekk gullmedalje på 
verdsutstillinga i 1900. Du ser han på framsida av heftet. Det er sagt at 
ein betre hesteskulptur aldri er blitt laga i Noreg. I 1921 fekk Helhes-
ten plass framfor Sjømannsskulen på Ekeberg i Oslo. 

Frå 1909 til 1921 var Utsond professor ved Statens kunstakademi.  

 

 
Andre arbeid: 

Welhavenstatuen i Oslo (1908) 
A. O. Vinje, ved fylkeshuset, Skien (1918)  
Sam. Eyde, Rjukan (1920) 

 

Utsond har laga mange portrettbyster. Framfor Kviteseid Sparebank 
står bysta han laga av bygdediktaren og stortingsmannen Tormod Bor-
gejordet. 

Du kan finne meir om Utsond i boka «Telemark i norsk billedhugger-
kunst» av Einar Østvedt. I Årbok for Telemark (1958) står det også eit 
stykke om han. 

Dei byggjer no ei Utsond-hall ved sida av bygdetunet og gamle-kyrkja. 
Der blir samla arbeid og utkast som står att etter professor Utsond. 
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2. Dyre Vaa 

Han er fødd i 1903 på Midtsund (Uppigard) og voks opp på Uppsund 
(Midtigard). 

Slik skildrar han heimbygda si: 

«Kviteseid er ei av dei venaste bygder i landet vårt. Ein kunne formas-
te seg til å seia at det er som ho er utsvarva med kunstnarhand!» 

I 1923 var han med på haustutstillinga i Oslo for fyrste gong. Det var 
med ei byste av stortingsmann Ivar Tveiten frå Fyresdal. Bysta vart 
seinare kjøpt inn til Nasjonalgalleriet. Dyre Vaa har laga mange fri-
luftsmonument. Ein kan nemne: 

Ulvane på Ila (1939) 
Eventyrgruppene på Ankerbrua (1937) 
Holberg-gruppa ved Nationalteateret (1938) 
Sjøfartsmonumentet i Bergen (1938) 
Svanefontena ved Oslo Rådhus (1950) 
Ivar Aasen, Ørsta på Sunnmøre (1952) 

I 1930 åra var han med på utsmykkinga av Nidarosdomen. Olav den 
heilage, Stiklestad (1973) 

Dyre Vaa har blitt kalla «Gromguten» i norsk bilethoggarkunst. Han 
målar også landskapsbilete og skriv bøker og artiklar. 

Les meir om dette i boka «Dyre Vaa - Telemarking og europeer» som 
Einar Østvedt skreiv til 60-årsdagen hans i 1963. 

 

OPPGÅVE: 

Hald eit lite kåseri i klassa om Gunnar Utsond eller Dyre Via. 
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