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• Er her hver helg
• “Kosesider”

• Stillhet er kapital i Nissedal
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Kjære hundeeiere . . . 
En liten bønn til dere hundeeiere. 
Selv om deres hunder er 
aldri så “snille” ville det vært 
fint om dere kunne følge 
tiden for båndtvang.
I tillegg begynner det å bli 
vel mye etterlatenskaper 
etter hund langs veiene i 
hytte-feltet. Det er sjener-
ende og ikke veldig artig å 
tråkke i. 

Så “please” . . . .

ViKtigE 
tElEfoNNummEr
Legevakt 35 04 84 20      
DYRLege 37 15 23 21

 

Hyttefeltets vakttelefon for vatn og avlaup: 

tore Skårli - tlf. 414 02 244

Brøyting: 

Odd Henning Felle
tlf. 976 19 696

rEdaKSJoNEN
thor-Øystein eriksen 
E-post: thor.oistein.eriksen@nrk.no

knut Håvard andersson 
tlf. 918 58 323
E-post: knuthand@online.no

Solfrid Pedersen
tlf. 472 59 097
E-post: lunpeder@online.no

Helene Larsen
tlf. 917 14 470
E-post: helene@wera.no

Bladet for Sandtjønnlia og omegn 
velforening er et tiltak vi vil prøve på 
å få til en gang i året. Det er avhengig 
av medlemmenes tilbakemelding 
og respons som avgjør om bladet vil 
fortsette å komme  ut.

Vi trenger stoff og bilder for å kunne 
få til dette. Her er deres mulighet til å 
“lufte” ting dere har på hjertet eller om 
dere vil komme med en god historie, 
tips og ønsker.

Frist for innsendelse til neste blad 
blir januar 2007.
Kan sendes på E-post til:
helene@wera.no
eller leveres direkte til oss på hytte C5.

Opplag: 200 stk.

Forsidefoto: En del av Sandtjønnlia 
hyttefelt sett fra parkeringsplassen ved 
Sandtjønn. Fotograf: Roland Larsen

Forsidefoto: 
Vi trenger ikke ord . . .
Fotograf: Thor Øystein Eriksen

1. Simle
2. Et krydder
3. Michael Douglas
4. Edvard Munch
5. Vær beredt!

6. Elgen
7. Malerisk
8. Hordaland
9. Egeerhavet
10. Sand

Svar på spørsmål fra side 15
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ÅrSmØtE
pÅSKEN 2006
Styret innkaller herved alle 

medlemmer av Sandtjønnlia og 
omegn velforening til årsmøte 2006.

Sted:   grendehuset på Felle
tid: Skjærtorsdag 13. april
kl.: 17.00

Styret
Sandtjønnlia og Omegn velforening

StYrEt iNformErEr
v/Sverre Onstad, sekretær

En liten orientering fra styret i Sandtjønnlia og 
Omegn Velforening er vel også på sin plass i en 
så fin INFOAVIS til hytteeierne i Sandtjønnlia og 
Spjotvatn.
Nå i skrivende stund har vi snøen liggende, så det 
er på sin plass å bruke skiene så mye som mulig 
for å finne ut hvordan området rundt hyttene er. 
Det går jo litt fortere på skiene enn om en bruker 
beina om sommeren.  En kan jo nesten bruke de 
samme løypene sommer som vinter. 
Det er en flott tur til Branntårnet (Solhomfjell). 
Fra parkeringsplassen og inn driftsveien langs 
Spjotvatn  og fortsett blåmerket løype (sommer) 
eller lang vinterløypa (rød på kartet). Men i noen 
av stigningene kan det være litt bratt. Men når en 
har kommet opp er utsikten fra tårnet helt FLOTT. 
En ser da helt ut i havet, Skagerak.  Men sender 
info’en fra Statsskog hermed videre: IKKE GÅ OPP 
I BRANNTÅRNET.  Det er gammelt og tæret av 
tidens tann.  Statsskog har planer om å få erstat-
tet dette med et nytt utsiktstårn.
Turen opp på Havrefjell  er heller ikke å forakte. 
Enten om en begynner fra parkeringsplassen og 
klatrer oppover stien/løypa forbi den store stein-
en. Videre helt bakover til det høyeste på Havre-
fjell ved Idrettslagets hytte. Her ser en også ut til 
sjøen og selvsagt ned til Felle. Ned fra toppen går 
en til venstre nedover ”veien”. En fin nedstign-
ing og kommer ned til Havrefjell Hyttegrend. 
Videre til venstre rundt Gresstjønn og så vips er 
en tilbake i Sandtjønn hyttefelt (A feltet). Her kan 
en gå inn på veien eller fortsette skiløypa langs-
etter kloakkledningen og komme ned til pumpe-
huset ved Sandtjønn.  En kan også gå den løypa 
til Havrefjell den andre veien.
Men en STOR bønn nå om vinteren: Vennligst IKKE 
gå på beina i skisporene.

fiske: Både Spjotvatn,  Sandtjønn, og Gresstjønn 
har fisk, så her kan barn i alle aldre (0 år –100) 
fiske. Men husk å kjøpe fiskekort ”før fiske start-
er”. Dette fåes kjøpt ved Nærmat på Felle, Esso i 
Gjerstad.

Jakt: Jaktkort kan løses på Esso i Gjerstad (husk 
jegeravgiftskortet)

Styret i Vel’et jobber fortiden med 
mange ”prosjekter”:
Mobildekningen, bedre badeplass, en liten oppfylt 
sti ut til øya. Bom (egentlig et ønske fra mange 
hytteeiere i feltene A, B, C, D) prismessig og an-
dre opplysninger kommer på årsmøtet i Vel’et 
(Skjærtorsdag 13.04.06 kl. 17.00 på Grendehuset 
i Felle).

Minner også om Påskeskirennet Påskeaften 
(15.04.06): Husk griller, masse pølser, lompe, osv. 
Her kan en bli litt mer kjent med noen flere enn de 
nærmeste naboene. Styret har lurt på om vi skal 
prøve å til en sammenkomst på sommeren også.

Ellers oppfordrer vi til at de som har mail sender 
mailadressen til sekretær. Dette for at vi skal spare 
portoutgifter så mye som mulig. Mailadressen til 
Vel’et (sekretæren) er: sverre.onstad@co.coop.no

Enda en oppfordring, fra styret , denne gang til 
hundeeiere. Vennligst ta opp hundemøkka etter 
deres hund. Da blir hyttefeltene enda finere å bo i. 
(Dette var også tatt opp på årsmøtet i 2005)

Vi i styret håper at hyttegrenda Sandtjønn og  
Spjotvatn skal være paradis for oss hytteeiere og 
at alle som har hytte melder seg inn i Vel’et. 
Ta pent vare på dere og deres naboer. 
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Velkommen til

Felle

- Din lokale dagligvare

Besøk gjerne vår kafé / Gatekjøkken

Vi har ellers:

MeDISINUTSAlG
FISKeKORT

MYe BRA FISKeUTSTYR

Åpningstider
Nærmat Felle:

Mandag  10-17
Tirsdag  09-16
Onsdag 10-17
Torsdag 09-16
Fredag 09-18
Lørdag 10-14

OBS! I forbindelse 
med helligdager, kan 
det være endringer i 
åpningstidene.

For opplysninger om 
dette, ring
35 04 57 55 eller 
sjekk oppslagstavlen i 
butikken.

Åpningstider
Fellekroa:

Onsdag 18-21
Fredag 18-21
Søndag 14-20

Det er mulig å 
bestille mat fra 
gatekjøkkenet, som 
ka stå ferdig til 
ønsket tidspunkt.
Dette gjelder innenfor 
Fellekroas åpnings-
tider.

Rypesekken

vi har også turist Informasjon

i Ting til hytta

i Håndtverk

i Lamper

i Gardiner

i Glass

i Små møbleri m.m

Du finner oss ved siden av
Felle Nærmat.
Telefon 46 41 43 28

i Smykker
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Er her  hver helg
                Tekst og Foto: Thor Øystein Eriksen

Nissedal er blitt en av de virkelig store 
hyttekommunene i Telemark. Men det er 
slett ikke bare folk fra fylket som innvaderer 
denne hyttekommunen.  Her er også mange 
vest- og østfoldinger. For dem er denne vakre 
kommunen i Vest-Telemark blitt det  store 
utfartsmålet.

Gerd og Leif Grøtterud fra Tønsberg bruker 
hytta i Havrefjell hyttegrend hver eneste helg.  
Alle årstidene er like fine. Og etter at de skaf-
fet seg hytta for to år siden, er de blitt godt 
kjent i dette praktfulle området.

- Det tar ikke lenger enn to timer fra Tønsberg å 
kjøre hit og dermed har vi  muligheten til å bruke 
hytta hver helg, forteller Leif.  Han forteller om 
sin spesialtur som går  inn Løytedalen, Ormefjell 
og opp til Havrefjell. – Turen går via Torjusheller.  
Et sted med en interessant historie,sier Leif.

- Vintermånedene tilbringer de store deler av 
tiden på hytta på Havrefjell. Og begge to er 
ivrige skiløpere. – Vi går på ski over det meste 
av området. Og stedet er fantastisk for skiturer, 
sier Gerd. De angrer ikke på at de kjøpte hytte  i 
Nissedal.

Gerd og Leif Grøtterud fra Tønsberg tilbringer hver eneste helg i Havrefjell-området.

Gerd og Leif Grøtterud fra Tønsberg tilbringer hver eneste helg i Havrefjell-området.
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For hytteinteresserte som foreløpig ikke har hytte vil 
senteret by på bred informasjon om: 
- tomter  - hytter til salgs
- prosjekter - hytter til leie

Dersom du har hytte og ønsker å søke informasjon om 
relevante hytteprodukter, vil du finne mye spennende i 
senteret vårt:
- toaletter - grunnmur - interiør
- dusjer - kledning - utemiljø
- komfyrer - tak - smijern og tre
- solcelle  - vinduer  - dører
- vann/avløp   - øvrige hytteprodukter
 
Høyt aktivitetsnivå:
Det vil bli arrangert hytteskoler og andre infomøter flere gang-
er pr. uke. Eksempel på temaer vil være: energi,  toalettløs-
ninger, vann og avløp, dører og vinduer, kjøkken og baderom, 
utemiljø, hytteprodusenter, tomter og prosjekter.

Velkommen innom for en hytteprat!

I februar 2006 åpnet Hyttetorgets nye store senter i HaakonVII gt 5 i Vika, 
Oslo. Arealet er ca. 1000 kvadratmeter, til glede for alle hytteinteresserte.

Hyttetorget AS, Haakon VII gt 5b, 0110 Oslo, tlf. 22832400, www.hyttetorget.no

Det komplette byggevare huset finner du på Brokelandsheia
Godt utvalg av hytteprodukter.
Størst utvalg i trelast, byggevare og interiør!

Brokelandsheia, 4993 Sundebru Tlf: 37158870 
Åpningstider: man-fre 07.00-17.00 lør. 09.00-14.00
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Lekte seg i løs-snøen

Vi så de gikk ut i den løse snøen og traff dem 
på tilbakevei. 4 ungdommer, to fra Sandefjord 
og to fra Skjeberg. Da hadde de vasset i meter-
høy snø og kjørt off pist ned  fjellsidene fra 
Havrefjell. Og når det ikke var mulig å bruke 
skiene, tok de akebrettet i bruk. 

Dette var ungdommenes første møte med om-
rådet. – Det er utrolig fint og  variert, sier de. 
-  Et stille og rolig sted. Og det var ikke mange 
menneskene vi møtte på denne søndagsturen, 

forteller de. -  Men årsaken var kanskje at det 
ikke var kjørt opp løyper. 

De var overrasket over at det så kort vei fra   
E-18 fantes et slikt ski-eldorado og natur-
paradis.  – Hvem har hørt om Havrefjell? Ikke 
vi før vi besøkte kjente som har hytte her. 
Vi kommer helt sikkert tilbake, forteller ung-
dommene før de forsvinner med bilen i 
retning E-18.

Fra venstre: Nina Hansen, Stig Tore Strøm, Kathrine Tallis Rognstad, Pål Rognstad.

Fra venstre: Nina Hansen, Stig Tore Strøm, Kathrine Tallis Rognstad, Pål Rognstad.
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Hyttetorget AS, Haakon VII gt 5b, 0110 Oslo, tlf. 22832400, www.hyttetorget.no

Det komplette byggevare huset finner du på Brokelandsheia
Godt utvalg av hytteprodukter.
Størst utvalg i trelast, byggevare og interiør!

Brokelandsheia, 4993 Sundebru Tlf: 37158870 
Åpningstider: man-fre 07.00-17.00 lør. 09.00-14.00
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HuggormEN - er den farlig?
For voksne mennesker er huggormbitt 
normalt ikke farlig. Huggormbitt på mennesker 
skal imidlertid alltid tas alvorlig. 
For hunder kan bitt være svært farlig.

Av Knut Håvard Andersson

utbredelse. Huggormen finnes over det meste 
av Sør-Norge. Den forekommer i åpne skoger 
og enger, på myrer og lyngheier, men aller 
helst i solvarme lier og bakker, der den kan 
treffes sammenrullet i solskinnet. Årsaken er 
at huggormen er et vekselvarmt dyr. Når det er 
kaldt i været, vil den være treg i bevegelsene. 
Huggormen ønsker derfor sol på kroppen for å 
få opp kroppsvarmen. 

Kjennetegn. Huggormen kan gjenkjennes ved 
brun eller grå grunnfarge med et tydelig svart 
siksakbånd på ryggen. Det finnes også hug-
gorm som er helt svarte slik at mønsteret på 
ryggen ikke synes så godt.

Huggormen er den eneste giftige slangen 
som finnes i Norge. I tillegg har vi to andre 
frittlevende slangearter. Buorm og slettsnok. 
Stålormen blir ofte benevnt som slange, men 
er egentlig en øgle. Buormen har nesten alltid 
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kilder:
Nasjonalt folkehelseinstitutt
Dyreklinikk.no
Røde Kors: Huggormbitt
Aschehoug og Gyldendals store 
norske leksikon

Havrefjellområdet i Telemark har  
flotte forhold for et allsidig friluftsliv.   
Det er gode muligheter for jakt og  
fiske, og området er rikt på sopp  
og skogsbær.

Naturen er spennende og kontrast- 
fyllt.  Veksler fra blankskurte snaufjell  
til idylliske tjærn og fjellvann, rett  
utenfor hyttedøra.

Havrefjell er et utmerket helårs- 
område med kort veg til sørlands- 
byene Kragerø og Risør, og har  
flere merkede turløyper til både  
sommer og vinterbruk.

HYTTETOMTER PÅ HAVREFJELL

- området som egner seg like godt uansett årstid

www.havrefjell.no
Tlf: 90 08 13 10/97 16 99 79
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Huggormen i sitt rette element

9

to gule prikker i nakken, mens slettsnoken 
skiller seg ut med to rader med sorte prikker 
på ryggen.

tenk forebyggende. Når mennesker ferdes 
i områder der det er huggorm, er det viktig 
å tenke forebyggende for å unngå huggorm-
bitt. Blir huggormen overrasket, kryper den 
langsomt bort for å gjemme seg, men den 
flykter ikke. Ofte forblir den innenfor en radius 
av 50 kvadratmeter. Gode forebyggende tiltak 
vil være å trampe litt kraftig i bakken og være 
nøye på hvor en setter seg ned for å hvile. 
Verken barn eller voksne bør gå barfot der det 
er sannsynlig å påtreffe huggorm. Selv om 
huggormen har korte huggtenner, er det bra å 
ha støvler på, med buksa ned i støvlene. Hvis 
en klatrer, er det viktig å se godt etter hvor 
hendene plasseres, slik at en ikke risikerer 
å ta på huggormen.  Normalt vil en huggorm 
bare angripe mennesker dersom den føler seg 
truet.

Huggormbitt. 30 % av alle huggormbitt er 
bitt der det ikke sprøytes inn gift. Det kalles 
tørrbitt. Slike tørrbitt er helt ufarlige. Hvis 
bittet svir som et vepsestikk, har huggormen 

sprøytet inn ca 30 mg gift. Bittet sees oftest 
som to små prikker med 3 til 9 millimeters 
avstand. Symptomer på bitt med gift kan være 
smerte, hevelse og rødme rundt bittstedet. 
Alvorlige tilfeller kan gi reaksjoner med kvalme 
og oppkast, magesmerter, svimmelhet og 
hjertebank. Alle som blir bitt av huggorm, må 
kontakte lege. Det er viktig at den som er bitt, 
legges ned med bittstedet under hjertenivå. 
Han eller hun skal ligge helt rolig. Bittstedet 
kan kjøles ned med kalde omslag. Behandling 
hos lege bør helst iverksettes i løpet av et par 
timer. Barn som blir bitt, får i seg forholdsvis 
større mengder gift siden kroppsvekten er 
lavere. Derfor bør barn så raskt som mulig til 
lege. 
Hunder bør normalt til veterinær hurtig da de 
kan få alvorlige senskader på vitale organer, 
og påføres store vevskader rundt bittstedet. 
Det vanligste er at hunder blir bitt i snuten 
eller bena.

fredet.  Ifølge viltloven er alle slanger i Norge 
fredet, men dersom det er nødvendig for å 
hindre skade på person eller eiendom, er det 
tillatt å avlive smågnagere og krypdyr.

faKta:

Huggorm (Vipera berus)
Maks 70 cm
Grå/brun med svart siksakbånd.
Giftig

Buorm (Natrix natrix)
Maks 120 cm
2 gule prikker i nakken
Ikke giftig

Slettsnok (Coronella austriaca) 
Maks 75 cm
2 rader med sorte prikker på ryggen
Ikke giftig
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litE SNØ . . .
Tekst: Helene Larsen

Ett år har gått siden Velforeningen arrang-
erte sin første påskeaktivitet. Det var en 
uhøytideleig mulighet til å treffe hyttenaboer 
og bli bedre kjent.
Komiteen hadde en vanskelig oppgave i å få 
laget skiløper på barmark. Ja, for som vi alle 
husker var det veldig lite snø i fjor. (Satser på 
at dette blir bedre i år.) Løypen gikk i kanten 
av Sandtjønn, noe som resulterte i veldig 
“bløte” løyper utpå dagen.  Vi klarte nå på 
tross av mye fuktighet å avvikle skirennet,  

primært var for de minste, med stor suksess. 
Alle deltakerne fikk hver sin premie som 
GS Banken, Skien sponset oss. 
De litt “større” fikk mulighet til å utfordre 
hjernen med en allsidig natursti-rebus.
Etter vel gjennomførte aktiviteter var det tid for 
sosialt samvær. Det var for dem som ønsket 
det, var det anledning til felles grilling av med-
brakte pølser etc. Alt i alt var det et mylder av 
voksne og barn som i felleskap hadde det gøy.
Vi gjentar suksessen i år.

Du vet hva du får hos kjente, vi har mye mer enn du tror,
for hos oss kan du få det meste!

Trend kjeden som er i underetasjen:
Maling, jernvarer, varme, byggevarer, og interiør.

el-kjeden i hovedetasjen
Hvitevarer, småeletrisk, lyd og bilde, data, foto, mobiltelefon

I tillegg til dette har vi også:
Rørdeler, Sports avd. med bla. Fischer ski og

sykkel fra DBS, Kjøkkenutstyr, Gaver, Klokker, og Leiker .

Lars Mesel – 4980 Gjerstad – Telefon: 371 57 183 – E-post: post@larsmesel.no

men mye gøy!
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Påsken
   2006
Påskekomiteen inviterer også i år til påskeaktiviteter.

Påskeaften lørdag 15. april

kl. 13.00

Ta med deg det som kan krype og gå 
og møt opp nede 

på parkeringen v/Sandtjønn.

Der vil det bli:

SKIRENN for de minste m/premier til alle
Må ta et forbehold om at det fortsatt er snø . . . 

 

REBUSLØYPE for alle som ønsker en utfordring.

Ta med deg grillmat, vi tenner felles grill.

Hilsen påskekomiteen
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Havrefjell – uaNSEtt ÅrStid!

Telemark er kjent for kultur og tradisjoner. 
Dette finner vi også i Havrefjellområdet. Mange 
fine turløyper går gjennom områder med mye 
kulturhistorie og spesielle naturopplevelser. 
Eksempel på dette er:

• Stefanstoga, stor hule i fjellet etter utvin-
ning av bergkrystall, som var bolig for 
”fredløse Stefan” på 1600-tallet.

• torjusheller, stor, fin fjellheller på toppen 
av Ormtjønnfjellet, spennende å overnatte 
under.

• Havrefjellshola, hula som går dypt inn i 
fjellet og som lar seg utforske med hodelykt 
og kjentmann som vegviser.

• Spjotvassklova, loddrett fjellsprekk som 
er 200 meter lang, 10-15 meter dyp og to 
meter bred.

Havrefjell Utvikling AS gikk vinteren 2006 til 
innkjøp av en prepareringsmaskin. Denne blir 
nå brukt til å lage løypetraseer vinterstid. Det 
blir laget traseer lokalt i hyttefeltene, og tre 
ulike traseer på Havrefjell. I tillegg blir det også 
kjørt med prepareringsmaskin til Løytesdals-
tjønna, når forholdene ligger til rette for det. 
Løypetraseene skal utbedres sommeren 2006, 
et samarbeid mellom Sandtjønnlia og Omegn 
Velforening, Statskog og Havrefjell Utvikling AS. 
Vi planlegger å produsere et nytt kart som viser 
traseer for både sommer- og vinterturer. 

Badeplassen på Tangen i Spjotvatn skal som-
meren 2006 rustes opp til et enda bedre sted å 
være for både liten og stor.

Vår datterbedrift, Felle Bygg og Trevare AS, byt-
ter navn, til Havrefjell Hyttene AS. Vi ønsker med 
dette å profilere oss på en mer helhetlig måte. 
Samtidig sier dette mer om hva vi egentlig 
leverer. Endringen vil ikke få noen praktiske 
konsekvenser for våre kunder.

Havrefjell Utvikling AS er nå godt i gang med 
byggetrinn 3; Kyrtjønn hyttegrend. Salget av de 
73 tomtene er i gang, og det ventes stor bygge-
aktivitet. Oppføring av første hytte starter våren 
2006. 

Vi er nå i gang med å planlegge enda et felt; 
Kjetilåsen, som vi trolig vil legges ut for salg 
sommeren 2006. 

Vi ønsker at Sandtjønnlia og Omegn Velforen-
ing og Havrefjell Utvikling AS, med evt. sam-
arbeidspartnere, kan videreutvikle vårt sam-
arbeide, slik at Havrefjell blir et enda bedre sted 
for alle å nyte fritida.

Med ønske om et fortsatt godt samarbeid.

Havrefjell utvikling aS
Knut Martin Felle  
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   - attraKSJoN 
      Jettegrytene! 
                                      Tekst: Roland Larsen

 ... Vannet har formet et stykke kunstverk 
i fjellet, sør i Nissedal. Det naturlige 
sommerland åpenbarer seg for barn og 
voksne som ønsker en avkjøling. Kjør til 
Haugsjåsund, mellom Treungen og Åmli, 
forbi Eikhom til Agder Energi sitt anlegg. 
Der skal man betale vei-/parkeringsavgift 
og deretter kan man følge veien videre til 
nordenden av jettegrytene. 
Jettegrytene er runde eller lange fordyp-
ninger i fast fjell og kan være opptil 20 
meter dype. De oppstår ved erosjon av 
vann som har satt steiner og grus i roter-
ende bevegelser. 

Elva Fyresåna er et regulert vassdrag, som 
etter at elva ble lagt i rør, åpenbarte et 
bassengeldorado. Inntil sommeren 2005 var 
tømmerenna åpen for fri ferdsel, men p.g.a. 
sikkerhetsmessige årsaker er denne nå stengt. 
Den 300 meter lange badeplassen ble i 1999 
kåret til “årets badeplass” av NRK Telemark, 
Vestfold og Buskerud. 

Plassen er unik og det oppfordres på det 
sterkeste til miljømessige hensyn. 
VIS HENSyN! 
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   Jettegrytene!
                                      

Elva Fyresåna er et regulert vassdrag, som 
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Dersom noen for 5 eller 10 år siden hadde 
fortalt meg at jeg om noen år ville ha hytte 
i Nissedal, ville jeg kontant avvist det. For 
skiensfolk er hytteliv og rekreasjon 14 dager 
i Bamble eller lange skiturer innover Silk-
edalen i Rauland.  I påska er det som Torgga-
ta i Skien i julestria. Du treffer alltid kjente.
Nissedal derimot, har grenlendingene ikke 
et forhold til. Det er ei bygd langt borte i 
Vest-Telemark. Ellers har de merket seg 
at nissedølene for noen år siden hadde en 
intens diskusjon for eller imot nisseluer i 
kommunevåpenet. Det endte med det 
første. Men Nissedal er slett ikke nissenes 
dal. Men noe skal en jo markedsføre seg med. Nei 
Nissedal er ikke nisser. Nissedal er stillhet – i den 
absolutt mest positive betydningen av ordet.

I flere år har familien feriert i Tyskland, Østerrike og 
Italia. Der oppsøker du støyen og larmen – nesten 
uansett hvor du befinner deg.  Du finner de pittoreske 
byene, de urbane kafeene og vennlige mennesker. 
Men du finner aldri stillheten – aldri roen. Du møter 
trengselen. Det gjør du ikke i Nissedal. Nissedal eier 
Europas mest etterspurte kapital – uten å vite det. 
Kapitalen heter stillhet. Om 10 år er den mer etter-
spurt enn hyttetomter i Kragerø. Stillhet er 
de urbane mellomeuropeernes største 
savn.  Norsk reiseliv burde for lenge 
siden ha markedsført seg med føl-
gende setning: Søker du Norge 
– søker du stillheten. Det var derfor vi 
dro til Nissedal.

Det er få som vet hvor Havrefjell ligger. Vi visste det 
heller ikke, før vi en kald vinterdag for to år siden 
forsto at det var her vi ville bygge hytte.  Her var 
omgivelsene vennlige vann og  kilometerlange stier 
på ren granitt opp til topper på 700 meter. Der ser du 
det meste av Sør-Norge. Og furuskogen ligger som 
et mykt teppe langt der nede. Fra hytta ved Spjotvatn 
går du rett inn i naturen. Og du kan vandre mile-
vis uten å støte på et eneste menneske. Husk at vi 
snakker om stillhet.

Den eneste store adspredelsen her oppe, og som 
lukter litt av en urban livsførsel, er handleturene til 
kolonialen på Felle. Ja, for det er Felle som er det 
opprinnelige navnet på området. Det skal visst-
nok være litt finere med Havrefjell.  Felle kolonial 
er ikke bare en vanlig landhandel. Det er en land-
handel med egen kafé. Kolonialen og kaféen er det 
naturlige samlingssted i Felle sentrum.  Det er på 
dette stedet nysgjerrigheten og interessen er likt 
fordelt mellom turister og fastboende. Og du forlater 
aldri kafeen uten å ha smakt pånybakte boller og  

nytraktet kaffe. Dette er langt mer eksotisk og 
mer ekte enn det kafélivet på Frogner el-
ler i Stortingsgata i Oslo. Det minner meg 
om barndomsopplevelser fra oppveksten i 

Skien. Kolonialen og kafeen er en type etab-
lissement som det finnes få igjen av. Og som du 

savner inderlig når det ikke er der lenger. Derfor må 
vi ikke miste landhandelen og kafeen på Felle. Husk 
at jeg har brukt betegnelsen kafé hele tiden. Det vil 
være en fornærmelse å kalle det kafeteria.

Og fra et tilnærmet urbant liv i Felle sentrum, er vi 
tilbake i naturen igjen. Og så har jeg faktisk glemt å 
fortelle at stillheten og naturen ligger bare 1 time og 
25 minutter fra Skien.  For meg er ikke ferie ”Torg-
gata” gjennom Silkedalen i Rauland, men stillheten i 
Nissedal. Det trodde jeg ikke for noen år siden.

Stillhet  er kapital i Nissedal
Dersom noen for 5 eller 10 år siden hadde 
fortalt meg at jeg om noen år ville ha hytte 
i Nissedal, ville jeg kontant avvist det. For 
skiensfolk er hytteliv og rekreasjon 14 dager 

-

dal. Men noe skal en jo markedsføre seg med. Nei 
Nissedal er ikke nisser. Nissedal er stillhet – i den 

er kapital i Nissedal
Tekst og Foto: Thor Øystein Eriksen

Stillhet
I stillheten spirer liv.

I stillheten er du aldri alene
               Ferdinand Finne
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HVEm-HVa-HVor
Svarene står på side 2

1. Hva heter hunndyret til reinen?
2. Hva er allehånde?
3. Hvem spilte den mannlige 
 hovedrollen i “Farlig begjær”?
4. Hvem har malt “Pikene på broen”?
5. Hvordan lyder spedernes valgspråk?
6. Hvilket dyr blir kalt “skogens konge”?
7. Hva menes med “pittoresk”?
8. I hvilket fylke ligger Voss?
9. I hvilket hav ligger Kreta?
10. Hva er glass laget av?

Katrine Høgli Jensen (101/2) 
har tegnet denne flotte tegningen av barn som har 
snøballkrig - selvfølgelig på hytta!
SEND OSS DIN TEGNING TIL NESTE ÅRS BLAD!

1/2 kg hvetemel (9 dl)
1/2-1 dl sukker
1 ts kardemomme
1 ss bakepulver
1/2 ts salt
75 (5 ss) margarin el. olje
Ca. 4 dl melk

Bland alt det tørre, smuldre 

margarin (eller rør i olje) og rør 

deretter i melken.
Elt deigen til den er jevn, men 

uten at den blir seig.
Tas med på tur i en boks. Surr 

deigen rundt grillpinnen og stek    

den på bålet!
   God tur!

Pinnebrød

SÅ lEr Vi litt . . . 
To hunn-meitemarker traff hverandre 
på byen.
- Hvor er mannen din i dag da?
- På fisketur . . . . desverre.

Hvor vil du alltid finne penger?
Svar: I ordboka

Hvem har enerett på salg av melk i Saudi-
Arabia? Svar: En milk-sjeik (ha, ha)

NÆrmilJØfaKta
-  Spjotvann, flott fiske og badevann. 341 moh.

-  Solhomfjell er et naturreservat hvor det er viktig  
la naturen være som den er. Hogging av trær eller   
bryting av kvist og bar er derfor ikke tillatt.

- Havrefjelltoppen ligger 638 moh. Nydelig utsikt. Fin 
tursti i sommerhalvåret opp til varden. Ca. 1 times 
gange fra parkeringsplassen.

- Fiskekort på Nærmatbutikken. Det selges dagskort, 
weekendkort, ukeskort og sesongkort.

- Det finnes flere forskjellige orienteringskart over 
områdene nær hyttefeltet. Kartene kan fås kjøt ved 
henvendelse til Gjerstad kommune tlf. 37 15 73 00

Barnetegning
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. . . trenger vi egentlig ord . . .
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