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Ved Bergsvannet, like sør for Eidsfoss kirke, lå et hus, som ble kalt Flisestua.
De denne stua ble revet ned, ble en del av materialene brukt ved oppføring av
dette hus på Vassbotn. Det gamle tømmeret førte med seg at det nye huset
fikk tilnavnet Lappestad.
Hver familie hadde en liten jordflekk til poteter og grønnsaker. Med frodig
natur på alle kanter og fint utsyn over Bergsvannet, kan man tenke seg at
Flisestua var en trivelig plass å bo.
Eidsfoss-minner av Erling Christensen, s. 60
Stedet hvor Flisestua lå kalles nå for Kjærkevika.
(Kilde: Hof Bygdebok, Bind I, Første del, side 328)
Fortellinger, tro og tradisjon:

Historiske opplysninger:

Datering:

Kirkebrannen i 1903 satte skrekk i naboene som bodde i huset som gikk under
navnet Flisestøa. Ordet støa brukes i Vestfold om steder der båter ble
fortøyet og lagt på land, og nede ved Bergsvannet syd for kirken, lå Flisestøa,
som fikk sitt navn fordi det ble hugget flis til taktekke. Hele dette området har
gått under dette navnet så langt tilbake som noen i dag kan huske.
Det omtalte huset var bygget av tømmer med tre leiligheter bestående av
kjøkken og stue. Det var et idyllisk sted å bo inntil byggingen av kirken startet.
Den mørke novemberkvelden da kirken brant, var det rimelig frykt for at
brannen skulle spre seg til huset. Her hadde en av konene nettopp
nedkommet med en sønn. Mor og barn ble båret i sikkerhet til verkets skole
som evakueringssted.
Huset kom uskadd gjennom brannen. Men dets dager var talte. Bolighus
passet seg ikke på kirkens eiendom. Flisestøa ble revet og tømmeret fraktet til
verkets tomt i Vassbotn. Der ble det reist et nytt bygg av materialene. På
grunn av blandingen av nye og gamle materialer gikk bygget under navnet
Lappestad.
Hentet fra side 14 i Eidsfoss kirke 100 år, utgitt av Jubileumskomiteen for 100
årsjubileet for Eidsfoss kirke i 2004
Her er altså navnet Flisestøa benyttet på arbeiderboligen, og det er ikke
uvanlig at dette skjer (se kulturminne HOF-03-006)
1800, 1. kvartal (usikkert)
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