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Det var stor interesse 
for å leie det sjarme-

rende huset med stort 
tak, avvalmede gavl-

spisser og opprinnelige 
vindusåpninger, men 
det var Gunn Marit 

Christenson som trakk 
det lengste strået. Hun 

fikk leie Eidanger 
prestebolig som stod 

ferdig oppusset av 
Opplysningsvesenets 

fond i juni.  

PORSGRUNN: Ikke nok med det.  
Den økologiske andelsgården i Pors-
grunn, hvor hun sitter som styrele-
der, fikk en jordleieavtale med Ovf. 
Det betyr at det på 15 mål, på to 
parseller, skal spire og gro grønnsa-
ker og urter, når sola og varmen 
kommer til våren. Andelsgården 
består av 140 andelshavere med 
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Styreleder Gunn Marit Christenson og daglig leder Anne Sofie Willumsen starter ny gårdsdrift 
på Eidanger prestegård. Foto: Lars Ravn, Telemarksavisa    

grønne fingre. Den økologiske orga-
nisasjonen har grunn til å heise flag-
get på prestegården. I lang tid hadde 
de vært på jakt etter «nytt land» for å 
få bedre plass til utstyr, til å få opp et 
veksthus, hønsehus og utvikle et tun. 
– På Eidanger prestegård har vi 
utviklingsmuligheter, sier hun for-
nøyd og beskriver prestegården som 
et fint anlegg med en flott beliggen-
het. 

Oppgradering og ny epoke
Eidanger prestegård i Grenland går 
inn i ny epoke som selv den allvi-
tende embetsmann og sogneprest 
Jacob Nielsen Mechlenborg ikke 
kunne forutse. Håndverkere har 
gjennom ni måneder jobbet og 

utbedret skader og satt tømmerhuset 
fra 1818 i stand. Alle innvendige 
rom er blitt malt og fått nye overfla-
tebehandling. Ytterkledningen har 
fått nye malingsstrøk, og fra husets 
framside og verandaen fra 1880-
årene kan man se ut på en ryddet 
hage med et stort potensiale. I til-
legg er både stabburet og garasjen 
pusset opp og malt. – Veien til en 
god bolig har vært lang, og vi har 
hatt flere uventete stopp, sier Jan 
Knudsen, som er prestegårdsinspek-
tør i Opplysningsvesenets fond. Ved-
likeholdet som Porsgrunn kom-
mune har hatt ansvar for som 
leietakere siden 1960, var blitt for-
sømt. Og ovenpå det hele hadde 
låven brent ned i 2015, og preste-
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sitt grønne miljø- og verdisyn kan 
andelsgården gjøre meningsfull bruk 
av store deler av prestegården og 
kan bruke og utvikle tun og byg-
ninger, sier Ivar Tollan, jordbruks-
ansvarlig i Ovf. Han er glad for 
intensjonsavtalen de har fått i stand, 
men sier at planer og kostnader 
knyttet til å bearbeide tun og byg-
ningsmasse ikke er ferdig.   

Planlegging  
– Mye er i startfasen, men et gjen-
bruksdrivhus og en gårdsdrift med 
traktor, gartner og grønne fingre i 
arbeid, det blir et sikkert syn, sier 
Gunn Marit. Høsten har handlet om 
å sanke inn frø, nyte godt av avlin-
gene og legge planer – blant annet 
finne et nytt navn for gårdsfelleska-
pet.

Så neste gang jeg svinger inn på 
prestegårdsveien, vil jeg se etter skil-
tet med Porsgrunn Andelsgård, 
innerst i Eidangerfjorden.  

boligen blitt utsatt for stygt hærverk 
flere ganger, blant annet vannlekka-
sjer. Forandringene som Ovf gjorde, 
var et løft for stedet og positivt for 
lokalmiljøet, som med bekymring 
og tristhet hadde sett på utviklingen 
over flere år. 

Grønn glede    
– Det er et mål for oss å få flere 
andelshavere hit til Eidanger, sier 
Gunn Marit. Hun ønsker at preste-
gårdens jordstykker kan bli en ny 
møteplass, og at flere finner glede i 
«vegetativt arbeid». Uten tvil er det 
også fine muligheter for å invitere 
skoler og barnehager til grønn glede. 
For å skape interesse inviterte 
andelsgården til sine nye landlige 
omgivelser og serverte grønnsak-
pizza på prestegården første oktober. 
Det ble en suksess som resulterte i 
mange nye andelshavere.

Meningsfullt 
– Vi har fått leietakere som er inter-
essert i helheten ved gården. Med 

Eidanger prestegård hadde stått ubebodd over 
lengre tid, og det var stort behov for maling 
og utbedring av skader 

Fra husets veranda kunne man i 1924 se ut 
på blomsterhage og frukttrær. Nå kan glans-
dagene komme tilbake. 

Det nymalte stabburet har en sentral plass på 
eiendommen, som hadde et åpent firkanttun


