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KAPITTEL 4:

Heimen,	Kaffistova	 
og	Furuheim
Heimen	og	Kaffistova	 
si historie i laget 
Ei viktig oppgåve for dei frilyndte 
ungdomslaga var å byggje eigne lags-
hus. På bygdene var det ungdoms-
hus, mens det i byane var lagsbruk, 
bondeheimar, anten som hotell eller 
kaffistover som skulle vere samlings-
stader for ungdom som flytte til 
byane. Sentralt i føremålet til Norsk-
domslaget var at laget skulle drive 
kaffistove i eigen gard i Porsgrunn. 

Alt same året som Norskdomslaget 
var skipa, samla Norskdomslaget 
nok private interessentar til at dei 
kunne overta ein bygard i Porsgrunn 
sentrum. Storgata 117, den såkalla 
Eriksengården som vart bygd i 1898 
og eigd av svenskfødde Snekker-
mester A.M. Eriksen og fleire andre. 
Norskdomslaget oppretta eit aksje-
selskap, a/s Heimen, der dei gamle 
og nye eigarane gjekk saman om å 
eige og drive garden. 

Heimen i 1930 åra.
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Sti ft ingsdokument for Akti eselskapet Heimen 1917.Sti ft ingsdokument for Akti eselskapet Heimen 1917.
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Garden vart difor kalla Heimengar-
den. Her dreiv Norskdomslaget kaf-
fistove og hadde lokale til lagsmøte 
og andre aktivitetar.

I lov for Norskdomslaget sto det at 
laget skulle betale husleige til Hei-
men for Kaffistova og dei romma dei 
brukar til lagsmøte og andre sam-
kom. Men Norskdomslaget hadde 
stendig dårleg råd og sleit med å 
skaffe pengar. Den årlege basaren 
som vara i fleire dagar var derimot 
populær og gav ein del pengar.

Kaffistova gav heller ikkje store 
overskot. I 1922 var under skotet 
på drift av Kaffistova kr 1 275 
og laget hadde berre 3 kroner 
og 24 øre i kassa.  Dei neste åra 
veksla det mellom overskot og 
underskot. I 1928 var overskotet  
kr 3 834 men no hadde dei fått ein 
«brysom konkurrent ved brua».

Opp gjennom åra jobba Norskdoms-
laget med eit mål om å få hand om 
så mange aksjar som mogleg i a/s 
Heimen. I 1923 eigde Norskdoms
laget 6 aksjar i a/s Heimen. Herr 
Norby tilbaud laget å kjøpa ein aksje 
for kr 200. Laget kjøpte denne aksjen 
kontant. I 1926 fekk laget 4 aksjar i  
a/s Heimen i gåve frå Lærar R. Egge 
og Skipsreiar H. P. Jakobsen, Lange-
sund.

Utover i 1930 åra var økonomien 
så dårleg at Heimen leigde ut dei 
romma Norskdomslaget hadde 
brukt til kontor og møterom. Norsk-
domslaget hadde difor berre att 
«Røykerommet» til å samlast i, og 
det var vanskeleg å halde lagsmøte 
utan eigne møterom i Heimen. Med-
lemstalet i 1932 var nede i 10 med-
lemer.

I 1936 vart Kaffistova pussa opp 
for kr 13 600. Av dette lånte dei  
kr 10 266 i Den Norske Creditbank. 
Dei sleit framleis med å få drifta av 
Kaffistova til å gå i balanse, «det 
gjeng berre so som so». Norskdoms-
laget var framleis utan møtesal, og 
dei tykte det var på tide å få seg 
eigen sal i 3. høgda i Heimen. Difor 
søkte styret i Norskdomslaget og Kaf-
fistova om å innreie 3. høgda etter 
teikningar av Børve og Borchsenius. 
Kostnads overslaget er kr 1 800 -  
2 000. Dei bad om at det vart gjort 
snart av di laget snart skulle feire 
20-årsjubileum.

Det tok lang tid før Norskdomslaget 
hadde full eigedomsrett til garden. 
Dei gamle eigarane rådde framleis 
over ein del av aksjane. I 1937 eigde 
laget 52 av dei 75 aksjane i a/s Hei-
men. Styret diskuterte ivrig korleis 
dei skulle få hand om resten. I 1938 

I tidlegare tider var eigedelen i eit selskap knytt til det fysiske aksjebrevet. Dette 
måtte difor oppbevarast forsvarleg. I årsmeldinga for 1938/39 kan vi lese: I dette året 
er resten av aksjane kjøpt inn, so laget i dag eig 73 av dei 75 aksjane. R. Egge og Lens-
mann S. Lunde eig dei 2 andre, men herr Lunde hev no meldt i brev at han sel si aksje 
til laget for kr 50,. Då han har mist aksjebrevet må det amortiserast og registrerast på 
ny, og det vil koste laget umlag kr 70,. Når det er i orden med den aksjen skal Hans 
J. Larsen overta den.
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var planen å løyse inn 
alle aksjane, løyse 
opp a/s Heimen og 
eige garden direkte. 
Dette vart det ikkje 
noko av. På årsmø-
tet i 1938 vedtok dei 
i staden at Norsk-
domslaget skulle 
eige 73 av dei 75 
aksjane direkte og 
at det skulle veljast 
to av medlemane 
som skulle eige dei 
to siste. Dermed 
kunne dei behalde 
Heimen som aksje-
selskap. Dei fyrste 
som skulle eige dei 
to siste aksjane var 
Rakel Egge og Hans 
J. Larsen. I løpet av 
1938 kjøpte laget 
resten av aksjane 
slik at Norsk-
domslaget og dei  
to valde medlem-
ene til saman 
eigde alle dei 75 
aksjane.

I 

Faksimile frå ein 
avisomtale etter 
opningsfesten for 
kaffistova i juni 
1949.
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1940 vart Kaffi  stova leigd burt ti l 
lærar Soltvedt for kr 1 800 i året. Alt 
tyder på at det var økonomiske årsa-
ker ti l at dei ikkje kunne drive Kaffi  
stova, men det var svært omstridt: 
«slik ti lhøva er no er det best for alle 
partar at det vert fred kring Stova 
framett er» står det å lese i årsmøte-
referatet frå 1941.

I 1942 fl ytt a Pris politi et inn i Kaf
festovelokala på Heimen. Seinare 
fl ytt e Biblioteket inn og vart verande 
ti l fl eire år ett er at krigen var slutt . 

Ett er verdskrigen var laget opptatt  av 
å få att  råderett en over lokala i Hei
mengarden.  Særleg var det vikti g å 
få starta opp att  Kaffi  stova. Slitasjen 
på romma ti l stova var stor og ein 
ville at kommunen skulle erstatt e for 
skadane. Arkitekt frøken Børve var 
akti vt med i arbeidet med å reno
vere Kaffi  stova. Renoveringa tok ti d, 
og drift a i Kaffi  stova kom ikkje i gang 
att  før i 1949. Då blei frk. Mathilde 
Hellem ti lsett  som styrarinne. Det 
var stor opningsfest med Sigbjørn 
Bernhoft  Osa som spelemann.

Lærar Rasmus Egge var samanheng
ande formann i a/s Heimen frå 1917 
ti l 1946.
Frå 1949 disponerte Norskdomsla
get igjen rom i Heimengarden ti l sty
remøte.

Ett er krigen auka akti viteten. I 1953 
var det ti lsett  20 personar og betalt 
ut totalt kr 89 384 i løner. I 1955 vart 
heile 2. etasje renovert, medrekna 
nye toalett  og innkjøp av nye møblar 
ti l Kaffi  stova. Ombygging av kjøkke

net vart gjort i 1956 / 57. Ombyg
ginga kom på totalt kr 157 000 og 
overskotet for kaffi  stova var på ca. 
kr 22 000 i 1957. Styret er uroa for 
gjelda som mått e takast opp. Dett e 
førte ti l mindre akti vitet i laget dei 
næraste åra. Laget hadde ikkje så 
dyre foredragshaldarar lenger, og 
det vart lågare løyvingar ti l kulturelle 
ti ltak i høve ti l ti dlegare.

Nye utf ordringar venta då styrarinna 
frk. Amanda Svingen sa opp sti llinga 
i 1957. Det synte seg vanskeleg å 
få andre ti l å ta sti llinga. Då mått e 

Matseddel frå Kaff estova 1952.
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lagsfolka sjølve trå til. I årsmeldinga 
kan ein lese: «Det er i slikt eit knipe-
tak det er gildt å ha gode lagsfolk. 
Fru Johnsen og fru Åsen med Åsen 
sånn på si tok fatt på arbeidet. Dette 
arbeidet har dei synt at dei meistrar 
på ein  framifrå måte og me vil nytte 
høvet og frå heile laget takke for 
det gilde og krevjande arbeidet som 
desse har utført». I 1958 vart det 
endeleg tilsett ny styrarinne på Kaffi
stova: F. Uglestad.

I 1968 melde behovet seg for å 
pusse opp Kaffistova att. På eit fel-
lesstyremøte i Heimen, Kaffistova og 
Norskdomslaget vart ein samde om 
å bruke kr 40 000 til oppussing. Då 
jobben kom på kr 60 000 vart det 
bråk. Årsmøtet i Norskdomslaget i 
1969 meinte at løyving til oppussing 
av Kaffistova burde vore ei årsmø-
tesak. Mange ynskte retningsliner i 
lova om kor mykje styra kan dispo-
nere av pengar.

På omframt årsmøte i 1969 revi-
derte ein lovane med omsyn til kor 
store beløp styra kan bruke utan at 
det fyrst er gjort årsmøtevedtak. 

Innimellom all uroa om pengebruk 
på Kaffistova diskuterte ein eit ynskje 
om å bygge på Heimen for at leikar-
ringen kunne få sin eigen øvingssal 
og scene. Det vart snart klart at det 
ikkje let seg gjere å bygge på Hei-
men. Ein vurderte i staden å sjå seg 
om etter ei sentral tomt for å byggje 
eit nytt lagshus.

I 1970 drøfta ein igjen stoda til Kaf-
fistova. Økonomien var vanskeleg, 
og ein vurderte alternativ for vidare 
drift. Årsmøtet var innforstått med 
utleige av Blåsalen og Lillesalen til 
kontor. Årsmøtet vedtok å leige bort 
sjølve Kaffistova, helst til kafedrift, 
alternativt til anna føremål, så snart 
som råd og så leggje dette fram for 
dei tre styra. Dette vedtaket sette 
i realiteten ein stoppar for laget si 
vidare drift av kaffistova.

Med omsyn til 3. høgda i garden, 
var årsmøtet samstemmig om at 
laget skulle disponere denne fullt og 
heilt. Kaffistova vart leigd ut til Gun-
nar Jahn Halvorsen som ville drive 
kafe i dei same lokala. Han dreiv i 
tillegg gatekjøkkenet ChickHam i 1. 
høgda i Heimen. I 1971 får laget brev 
frå Halvorsen som vil ha endring på 
kontrakten for leige av Kaffistova. 
Drifta gjekk med underskot for han. 
Halvorsen ville gå over til å drive sel-
skapslokale i 2. høgda med løyve til 
å servera øl til slutta selskap. Åsen 
meinte at ein skulle senda eit brev til 
NU om det. NU svara at ein kunne 
servera øl til maten i slutta selskap i 
Kaffistovelokala.

Felles styremøte på Heimen 14. april 
1972:
Olav Åsen refererte frå møte med 
representantar for Chick-Ham der 
det gjekk  fram at drifta på kafeen 
ikkje gjekk tilfredsstillande. I brev 
frå Gunnar J. Halvorsen blei det gjort 
greie for ChickHam si finansielle 
stilling. I brevet bad Halvorsen om 
å verta løyst frå kontrakten om leige 
av Kafeen. Derimot var han framleis 
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interessert i leige av lokalet i 1. eta-
sje, og leige av kjøkkenet.

Styra vedtok: «Dersom Halvorsen 
kan skaffe leigar til kafeen vil ikkje 
laget sette seg mot ei framleige. 
Laget vil og arbeide aktivt for å 
skaffe ein leigar til kafeen. Halvorsen 
kan likevel ikkje rekne med å bli løyst 
frå kontrakten før det er skaffa ein 
ny leigar til kafeen.»

I 1972 kan ein lese i protokollane at 
pelsmakar Bakstad var interessert i å 
leige kafeen til pelsforretning og ein 
liten verkstad. Han var også interes-
sert i eit pauserom i 3. høgda og litt 
lagerplass. Det var nokre småting 
som måtte gjerast, ein lettvegg, ei 
ny dør og blende døra til kjøkkenet. 
Dette meinte Bakstad at a/s Heimen 
måtte koste. Han var interessert i 
å leige frå 1. august 1972. Det vart 
samrøystes vedteke å leige ut til 
Bakstad mot ei leige på kr 16 000 i 
året, stigande til kr 20 000 etter åtte 
år med ei auke på kr 500 i året. A/S 
Heimen kostar det som må gjerast. 
Inventar, møblar, kjøledisk og kassa-
register vart avertert. Berre ein inter-
essert kjøpar melde seg. Kåre Jen-
sen, Lemkull Skien baud kr 12 500 for 
alt. Han kunne til naud strekke seg til  
kr 13.000. Vedteke at han fekk kjøpe 
alt for kr 13.000.

Med dette er drifta av Heimen Kaffi
stove historie frå 1. august 1972. 
Den hadde vore i drift i 54 år, med 
unnatak for åra under krigen.

I fyrste høgda hadde Hans J. Lar-
sen jernvareforretning i mange år. 

Garden trong maling og oppussing 
utvendig. Husleiga for Larsen vart 
auka frå kr 15 000 til kr 20 000 i året 
frå 1972, for å få råd til oppussing av 
garden. Det var og tre hyblar i byg-
get. Desse var leigde ut for kr 200 til  
kr 250 pr. månad.

Utover på 1970 og 1980talet auka 
behovet for vedlikehald av garden, 
og økonomien var ikkje romsleg. 

På eit ekstra årsmøte i Norskdoms-
laget 12. desember 1984 tok ein, 
med 47 mot tre røyster, avgjerda 
om å selje Storgata 117. Prisen var  
kr 2 250 000.  Pengane vart plassert 
i DNC til 12 % rente. Fristen var fem 
år for å reinvestere salssummen, for 
ikkje å utløyse skatt på fortenesta.

Deretter fylgde mange år på jakt 
etter nytt lagshus for Norskdoms
laget, mens leikarringen leigde på 
Pors klubbhus og Furuheim grende-
hus:

1985: 
Tomtetilbod frå Porsgrunn kom-
mune. Klyvegata 57 på Vestsida.

1986: 
Tomta i Klyvegata 57 var ikkje 
avklart. Kapitalen stod i DNC til 14 % 
rente.

1987: 
Tilbod frå Porsgrunn kommune om å 
kjøpe tomt i Fredbohavn 4 på Vest-
sida.

1988:  
Utarbeider planar for lagshus / for-
retningsbygg i Fredbohavn 4.
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1989: 
Laget sender søknad om byggeløyve 
for Fredbohavn 4. Etter avslag først 
og positivt svar på ny søknad anka 
naboar avgjerda.

Det byrja å nærme seg fristen for å 
måtte reinvestere pengane frå salet 
av Storgata 117. På ekstra årsmøte 
15. oktober 1989 blei det vedteke å 
kjøpe Bjørndalen Servicesenter, og 
plassere pengane der. Eit alternativ 
var å kjøpe andelar i Nordahl Bruns 
gt. 22, garden til Bygdelagssamskip-
naden i Oslo. Dette framlegget fall 
på årsmøtet. 

1990: 
På ekstra årsmøte 16. oktober 1990 
etter naboprotestar og for høge 
kostnader, vart prosjektet i Fredbo-
havn 4 endeleg skrinlagt.

1991: 
Bjørndalen Servicesenter blei selt. 
Laget leigde lagerplass hos Holt & 
Co. Det blei vurdert å gjere a/s Hei-
men om til stiftelse.

1992: 
Avslag frå Fylkesskattesjefen om 
å gjere a/s Heimen om til skattefri 
stiftelse. Nytt møte med kommu-
nen om tomt. Det vart drøfta fleire 
samarbeidsprosjekt med skolar og 
næringsbygg. 

1993: 
Tilbod om å kjøpe Auto Caravan-
bygget i Bjørndalen i Porsgrunn.

1994: 
Styret i a/s Heimen sette fram eit 
bod på kr 2 750 000 for Auto Cara-
van-bygget under føresetnad om 
godkjenning i laget.

1995: 
Ekstra årsmøte 6. juni 1995 vedtok 
med 22 mot 6 røyster at det kunne 
brukast inntil kr 3 500 000 til kjøp 
og ombygging av Auto Caravan 
bygget. Kapitalen hadde vakse til  
kr 4 022 124. Siste rentefot var 5.1 %. 
Det kom også her klager frå naboar 
på bruksendring. I tillegg kom det 
fram at ein trasé for framtidig Sør-
landsbane kan kome til å krysse 
eigedomen.

1996: 
Fylkesmannen avviste klage frå 
naboane, men området var band-
lagt til framtidig Sørlandsbane.  
Seljar reserverte seg mot å selje.

1997: 
Eigar av Auto Caravan meldte at han 
ikkje ville selje. Saka blei avslutta frå 
laget si side. Spørsmål frå Porsgrunn 
kommune om samarbeid om eldre-
senter på Zimmermannløkka. Etter 
diskusjonar fram og tilbake sa laget 
nei til eit slikt samarbeidsprosjekt.

1999: 
På årsmøte i Norskdomslaget 9. 
februar 1999 vart oppløysing av 
aksjeselskapet A/S Heimen vedteke. 
Selskapet hadde då eksistert i 82 år, 
15 av desse åra etter at garden vart 
seld. 
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Furuheim	grendehus
I 1998 var Furuheim grendehus på 
Borgestad til sals. Dette er eit lokale 
vi kjente godt. Vi hadde vore leigeta-
karar der frå januar 1975 til juni 1993. 
Det vart lagt inn bod, og etter ein 
diskusjon om pris vart Norskdoms-
laget og a/l Furuheim samde om at 
vi fekk kjøpe huset for kr 1 250 000. 
Samstundes fekk vi løyse inn tomta, 
som inntil då hadde vore leigetomt, 
for kr 98 250. Med omkostningar 
vart totalsummen kr 1 383 304.

Ekstra årsmøte 15. september 1998 
vedtok, med 19 mot 11 røyster, og 
to blanke, å kjøpe Furuheim. Sjølve 
overtakinga var 1. desember 1998. 
Laget feira overtakinga på julemøtet 

15. desember 1998. I kjøpekontrakta 
står det at kjøparen skal halde fram 
med å drive huset som grendehus / 
samfunnshus under namnet Furu-
heim grendehus, med tilgang for alle 
lag, foreiningar og private til å leige.
 
Straks etter kjøpet sette Norskdoms-
laget i gang eit «Utviklingsprosjekt» 
for Furuheim, med stønad frå Norske 
Lagsbruk, som er ein samarbeidsor-
ganisasjon for organisasjonseigde 
forsamlingshus i Noreg. Gjennom 
dette prosjektet forsøkte vi å gjere 
oss sjølv medvitne på korleis vi ville 
nytte huset og korleis vi ville drive 
det. Huset sin grendehusfunksjon 
sto sentralt i dette prosjektet.

Omtale i Porsgrunn Dagblad av kjøpet av Furuheim.
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I 1999–2001 arbeidde Norskdoms
laget aktivt med å modernisere 
huset. Vinduer vart skifta, garde-
roben i kjellaren blei modernisert, 
kjøkkenet blei renovert, hybelen 
pussa opp. Til slutt vart eit heilt nytt 
inngangsparti bygd, med handikap-
toalett, rullestolrampe, stort kjøle
rom og ein lys, fin gang. Alt dette 
kom på nær 1.5 millionar kroner, slik 
at Norskdomslaget totalt har inves-
tert nær 3 millionar kroner i kjøp 
av huset og tomt og modernisering 
av bygget. Då har laget fått eit hus 
med sal på ca. 100 m2, peisestove 
på 30 m2, kjøkken, garderobar, toa-
lett, kjøle rom og inngangsparti. 
Laget har og kontor og styrerom i 
2. etasje, over peisestova, og det 
er ein hybel / vaktmeisterbustad på  
40 m2. Huset blir drive av ei hus-
nemnd på 3 personar. Det er i tillegg 
tilsett vaktmeistar og vaskehjelp i  
10–15 % stillingar. Resten av innsat-
sen for å halde huset i drift er basert 
på dugnad.

Furuheim grendehus si historie

Furuheim vart bygd med stor dug-
nadsinnsats av Ytre Gjerpen Arbei-
derlag i 192930. Huset var finansi-
ert med lån i Folkets Hus fond og 
blei innvigd i mars 1930. I 30åra 
var Furuheim mest kjend for danse-
festar med kjende orkester som Klø-
verøds kvartett og Excelsior band. 
Det siste med Åge Samuelsen som 
gitarist, lenge før han blei kjent som 
predikant og leiar for Maran Ata.

Etter krigen var huset nedslite og 
trong modernisering. Den gamle 
oppbygde scenen og galleriet vart 
fjerna, taket blei senka og kjøkkenet 
modernisert. For å finansiere dette 
vart eit andelslag danna. Desse laga 
og foreiningane var med: Ytre Gjer-
pen Arbeiderlag, Borgestad AUF, 
Vårsol, Borgestad Fabrikkers arbei-
derforening, Borgestad Røde Kors, 
Borgestad Menighetsråd, Borgestad 
Sjømannsforening, Kvinne koret og 
Idrettsforeningen Borg.

Ei lang tid gjekk drifta bra, men ting 
endra seg. Røde Kors fekk eige hus, 
Borg bygde eige klubbhus og Bor-
gestad musikkorps som var leigeta-
kar fekk gratis øvingslokale på ung-
domsskolen. I 1998 blei Furuheim så 
selt frå A/L Furuheim til Norskdoms-
laget.

Oppussing av kjøkkenet, Svein Martin Larsen 
og Toralf Ingvaldsen.
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Furuheim etter ombygginga.

Furuheim slik huset såg ut då Norskdomslaget kjøpte det i 1998.
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Vedlikehaldsarbeid ute.

Ny giv og hyggelig omtale i PD.Ny giv og hyggelig omtale i PD.




