
U K E N S A N S I K T 

Eydehavns 50 Srs jubileum 
gir OSS en kJEerkommen an-
ledning t i l a presentere for le-
seme en mann som virkelig 
har satt spor etter sag i Eyde-
havi og tidligere Stokken 
jkommune, formann Andres 
Haugmoen som nsermer seg 
80 ftr, kommer fra Heddal. 
Den 25. april 1912 dukket han 
opp p& Staksnes, i august 1913 
overtok han stillingen som 
formann p§, kaien og anleg-
get ved Nitriden. Siden har 
han bodd i Eydehavn. 

Han kom ikke tomhendt t i l 
Staksnes. B&de den teoretiske 
Og den praktiske utdannelse 
var i den skjonneste orden. 
Han Iserte saiedes oppmaiing 
pa underoffisersskolen, gikk 
pa Notodden Ungdomsskole, 
og han fikk simen lyst pa 
forretningslivet en stakket 
stund, en tid var han lens-
mannsbetjent, men i 1907 be-
gynte han pa Vemork hvor 
han var t i l 1912. Han niveller-
te kraftledningen fra Vemork 
t i l Saheim hvor Rjukan na 
llgger. Han var med p& man 
ge krevende oppgaver ogsa, 
sa handlaget var som sagt i 
orden da han kom nedover 
t i l Sorlandet. Her 1 distriktet 
arbeidet han for Fossekompa-

niet pa Boylefoss, senere ble 
det oppmaiingsarbeider for 
A/S Arendal Smelteverk. I 
1913 begynte han pa Nitriden, 
og etter at utstikklngen var 
ferdig der, ble han formann. 

Det var godt at Haugmoen 
kom t i l Eydehavn og enda 
bedre at han slo seg t i l pa ste-
det. Det var akkurat en mann 
av bans type det var behov 
for i arene som kom etter at 
stedet var blitt et industri-
str0k. Mange oppgaver skulle 
tas fatt pa og loses, det var 
praktisk talt ingen ordentlige 
veier i Eydehavn for 50 ar si
den. Folk gikk pa noen elen-
dige stier pa Nses, og regnet 
det, ble det lagt bord og plan-
ker over de vente vannpytte-
ne. Det skulle Uygges boliger, 
ordnes med vann og kloakk, 
skolevesenet og bygging av ny 
stor skole var ogsa et livsvik-
tig sporsmai. Den lille vakre 
plett Staksnes, med noen gan-
ske fa innbyggere, var med 
ett slag blitt et hektisk sted, 
med mange hundre mennesker 
som var kommet fra mange 
forskjellige kanter av landet. 
Man sa faktisk konturene av 
en liten by, og fra f0rstc 
stund skjente man at det hur-
tigst mulig matte bli orden pi 

sakene '^m ikke alt skulle 
ende i det versto rot. 

sa var det at Haugmoen 
kom inn i bildet, og det skal 
veere sikkert og visst at han 
ble benyttet. Han stakk ut 
veier, tomter, kloakk og vann-
ledninger han nivellerte og 
kalkulerte - ja det var ingen 
grense for hva den mannen 

maktet a overkomme. Han 
har aldri vsert noen puslete og 
negativ komitepynt den ka-
ren. Fra starten av ble han 
«stadsingeni0ren» i Eydehavn, 
og senere matte han strekke 
seg over hele Stokken kommu-
ne, og vi tar neppe mtmnen 
for full nar vi taetegner ham 
som Stokkens farste kommu-

neingeni0r. Han gjorde godt 
arbeid, hadde overblikk, kon-
klusjonene var effektive og 
holdbare. 

Men er det noen som inn-
biller seg at Haugmoen kun 
ble benyttet som stadsingeni-
0r, da ma de tro om igjen. 
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gjort gjeldende i Eydehavn, 
og Haugmoen ble radets for
mann. Mye arbeid der ogsa. 
men sa interessant, sa interes-
sant. Apropos rad. Der er jo 
noe som heter forliksrad, og 
der var Haugmoen. Men kjen-
ner vi folk i Eydehavn og 
Stokken rett, sa tror vi ikke 

kaien og anlegget. Fikk han 
ti l l i t t i l en n ann visste han 
a sette pris pa dette, og or 
noe viktig ved en bedrift, sa 
er det dette at tillitsforholdet 
er i orden. 

Sitt gode hum0r har han 
fremdeles i behold, og sp0r 



mannsbetjeni, n i m i 1907 be
gynte han p i Vemork hvor 
han var t i l 1912. Han niveller 
te kraftledningen fra Vemork 
t i l saheim hvor Rjukan n i 
llgger. Han var med pa man 
ge krevende oppgaver ogsa, 
sa handlaget var som sagt i 
orden da han kom nedover 
t i l Sorlandet. Her i distriktet 
arbeidet han for Fossekompa-

ti.L', sporsTiu' i l Den lille vakre 
plelt Staksnes, med noen gan-
ske fa innbyggere, var med 
ett slag blitt et hektisk sted, 
med mange hundre mennesker 
som var kommet fra mange 
forskjellige kanter av landet. 
Man sa faktisk konturene av 
en liten by, og fra forste 
stund skjonte man at det hur-
tigst mulig matte bli orden p& 

sakene '^m ikke alt skulle 
ende i det verste rot. 

Sa var det at Haugmoen 
kom inn i bildet, og det skal 
vaere sikkert og visst at han 
ble benyttet. Han stakk ut 
veier, tomter, kloakk og vann-
ledninger han nivellerte og 
kalkulerte - ja det var ingen 
grense for hva den mannen 

maktet a overkomme. Han 
har aldri vsert noen puslete og 
negativ komitepynt den ka-
ren. Fra starten av bJe han 
«stadsingeni0ren» 1 Eydehavn, 
og senere matte han strekke 
seg over hele Stokken kommu 
ne, og vi tar neppe munnen 
for full nar vi taetegner ham 
som Stokkens farste kommu-

neingeniar. Han gjorde godt 
arbeid, hadde overblikk, kon-
klusjonene var effektive og 
holdbare. 

Men er det noen som inn-
biller seg at Haugmoen kun 
ble benyttet som stadsingeni-
0r, da ma de tro om igjen. 
Han slapp selvfolgelig ikke 
unna komunalpolitikken, og 
far han visste ordet av det, 
"ar han formannskapsmedlem. 
varaordfarer og ordfarer. Da 
Stokken ble egen kommune i 
1919, matte han overta etter 
lensmann Guttorm Flaistad 
som bodde i 0stre Moland. 
Pa det kommunalpolitiske 
plan ble det mer enn nok a 
gjare etter at Nitriden og 
Smelteverket hadde startet 
opp. En ny situasjon var opp-
statt, noe uvant og ukjent. •-
Bevilgningene matte holdes 
pa et lavere niva enn vi er 
vant med i dag. Det var nei-
men ikke bare a stikke ut en 
vei og si at sa og sa mye kos-
ter den, vsersagod ga i gang. 
Nei de tenkte pa hver krone. 

Andre sparsmai dukket og
sa opp. Skolene for eksem-
pel. Haugmoen kjenner bed-
re t i l disse ting enn de fleste. 
Han var skolestyrets formann 
i fire ftr, og formann i tilsy-
net for Eydehavn skole. Han 
likte dette tillitsvervet. Arbei
det der pekte fremover, ga 
etterhvert gode resultater. 
Visst var det vanskeligheter 
mer enn en gang, ikke alle 
var pa linje med en sa klar-
synt mann som Haugmoen. 
I dag er det storskole bade i 
Eydehavn og pft Saltrod. 

I 1916 tale bygningsloven 

gjort gjeldende i Eydehavn, 
og Haugmoen ble radets for
mann. Mye arbeid der ogsa. 
men sa interessant, sa interes
sant. Apropos rad. Der er jo 
noe som heter forliksrad, og 
der var Haugmoen. Men kjen
ner vi folk i Eydehavn og 
Stokken rett, sa tror vi ikke 
at det var sa mye a gjore i 
dette radet. Det har alltid 
vsert og er fremdeles meget 
fredelige folk i Eydehavn og 
S tokkeforovr ig . I den far
ste anleggstiden hendte det vel 
ett og annet som ikke var sa 
bra, men det var ikke t i l & 
unnga nar sa mange forskjel-
ligartede karakterer skulle bo 
sammen i brakker og hytaler. 

Selv etter at Haugmoen 
sluttet a artaeide ved Nitriden 
- han er na pensjonist - mfttte 
han ut i marken i kommunale 
oppdrag. Hans erfaring og 
viten pa forskjellige omrader 
benyttet man seg av lengst 
mulig, og vi skulle samen 
tTO at det endog i dag bender 
at han kan komme med nyt-
tige opplysninger om saker og 
ting. Som sagt, Andres Haug
moen har satt spor etter seg, 
spor om beytr noe i tiden 
fremover. 

S..'m leserne skjanner har 
Eydehavn hatt en bra mann i 
Haugmoen, ingen tvil om det. 
Av egen erfaring vet vi at ban 
er forstaelsesfuU og hjelpsom. 
Soir arbeidsformann pa Ni
triden var han populser. Med 
ham i spissen gikk det lett-
vint og greit for karene pa 

kaien og anlegget. Fikk han 
ti l l i t t i l en n ann visste han 
a sette pris pa dette, og 
noe viktig ved en bedrift, sa 
er det dette at tillitsforholdet 
er i orden. 

Sitt gode humar bar hen 
fremdeles i behold, og spar 
om den karen har vaert sp^e^ 
ten og lett pa labtaene. Han 
er ikke heddaling for ingen-
ting. Man merker seg bans in-
teresse for den gamle, fine 
kulturen. Han er lutter are 
nar han barer folkemu^k, 
hardingfela har troUbundet 
ham belt fra han var ganske 
ung, han skjeldner instrumen-
tets utallige toner og detaljer 
fra hverandre, beundrer klan-
gen og instrumentets renhet 
og eventyrlige mangfoldighe';. 
Kom ikke a tal ndesettende 
om folkemusikk t i l Haugmoen 
- det liker han ikke. Vi er 
enig med ham i det synet. 
Friluftsmenneske har han 
vsert i alle ar, og sserlig °r 
det fiskesporten som bar fan-
get bans store interesse. Det 
er sport som er sa velsignet 
avkoblende i dagens strid og 
maye, det mildner sinnet 
gj0r en glad. Han vet & verd-
sette natiu-en - det er en gave 
han har fatt fra sitt bam-
domshjerfi i det vakre Hed
dal. For selv om han er be-
tatt av Eydehavn og Sarlan-
det, sa har Haugmoen aldri 
kunnet glemme og rive se^ 
helt bort fra bygda og dalen 
der han levde som bam. 

TeU. 


