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By, bygd og land – hand i hand: 123 tiltaksforslag for Notodden by, Hjuksebø, Strupa, Yli, Heddal,  

              Vestsidavegen, Nordbygda, Ørvella vest, Gransherad, Busnes/Rudsgrend, Tinnoset,     

              Bolkesjø, Lisleherad, Svelgfoss, Blefjell, Lifjell, Gavlesjå, Grønnkjær m.m.  

 

FNs verdensarvby – Europas blueshovedstad – Norges kulturarvbygd 
 

Mulighetsbilder i et unikt tidsvindu: 123 «gratistiltak» for beboere, turister og næringsliv. 

 

Av Dag Herbjørnsrud, 04.02.2023 

Ill.: "Himingen sett fra Høgås", Svein Tråserud 
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123 tiltaksforslag for Notodden  
 

Stolt av nåtida, sammen om framtida. Byen med gnisten, bygda med gløden. Bluesgnist hele året. 

 
Oppsummert: Denne konkretiserte tiltaks- og handlingsplanen gir forslag til Notodden kommune, hvori inkludert 

bygdene rundt selve Notodden by. Dokumentet er beregnet for innbyggerne, kommunen og næringslivet. Alle de 

foreslåtte tiltakene kan igangsettes i 2023, flere av de kan også fullføres i løpet av året. Og alle tiltaksforslagene kan 

gjennomføres innen fem år – altså i løpet av 2027. De 123 tiltakene nedenfor skal i sum ikke belaste de kommunale 

budsjettene. Snarere er det her beregnet at tiltakene (i sum) vil gå i balanse fra første stund (2023–24), mens en 

gjennomføring av helhetene i forslagene vil gi en ny giv og en tydelig økning av inntektene til kommunen på både 

mellomlang (2025–27) og lengre (2028–2032) sikt.  
 

Bakgrunn og mål: Notodden ligger optimalt til i nærheten av hovedstadsregionen og ca. 1 million innbyggere, på en 

hovedvei mellom Øst- og Vestlandet. Den planlagte utbyggingen av E134 fra Saggrenda til Elgsjø (mulig ferdig i 2027), 

med B-motorveistandard, vil redusere reisetiden ned til kun én time fra Oslo-grensen til Notodden-grensen. En videre 

omlegging av E134 fra Elgsjø til Gvammen (Hjartdal), mulig ferdig i 2030, kan gi økt utfordring for Notoddens 

handelsstand ved at mye av gjennomfartstrafikken (Oslo/Drammen-Haugesund/Bergen) da vil kjøre utenom Notodden. 

Men samtidig vil en slik omlegging gi langt bedre boforhold, samtidig som man innen da (med de nevnte 123 grep) kan 

ha etablert kommunen og bygdene som den turist- og næringslivdestinasjonen den fortjener å bli (igjen).  

* Målet med denne handlingsplanen er å vise hva vi kan gjøre i Notodden kommune allerede nå, fra februar 2023, uten at 

det trenger koste mye penger. Mye handler om markedsføring. Og om å være trygg på seg selv, sin nåtid og fortid, og 

kjenne til hva kommunen har å tilby. Det hjelper å vite enda bedre hvem vi er, hvor vi kommer fra og hva vi ønsker å 

være. Målet er å skape et bedre sted å bo, noe som også gir turister et bedre sted å besøke.  

* Denne tiltaks- og handlingsplanen for Notodden er aktualisert ved de siste måneders hendelser og medieoppslag. Den 

forsøker å konkretisere og videreutvikle de nylig avgitte rapportene «Reiseliv på Notodden: Status og forslag til 

prioriteringer, strategi og organisering» (Mimir, okt. 2022), «Kommuneplanens samfunnsdel 2022–2034» (nov. 2022)1 og 

rådmann Per Sturla Wærnes’ «Handlings- og økonomiplan 2023-26/budsjett 2023. Rådmannens forslag» (nov 2022).2 

Dette dokumentet er en mer handlingsorigenert utvidelse av den visjons- og tiltaksplanen som vi sendte Notodden 

kommunes formannskap 07.12.2022.    

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Samf.del vedtatt av kommunestyret 27.10.2022: www.notodden.kommune.no/blokk/kommuneplanens-samfunnsdel-2022-2034  
2 Rådmannens forslag ble publisert 25.11.2022: www.notodden.kommune.no/article/Budsjett-2023  

Blueslys: Forslag fra illustratør Velibor Stanojeciv til lyssetting av bluesmikrofonen/rundkjøringen. Se tiltaksliste lenger ned for utdyping. 

https://www.notodden.kommune.no/blokk/kommuneplanens-samfunnsdel-2022-2034
https://www.notodden.kommune.no/article/Budsjett-2023
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* Denne versjonen, 02.02.2023, er blitt til takket være positiv tilbakemelding fra både innbyggere, politikere og Notodden 

Utvikling AS (NUAS) ved adm.dir. John Terje Veseth. Den positive responsen har muliggjort at vi her har gått over fra en 

fra visjonsplan til en handlingsplan. Tiltaksforslagene er vel å merke basert på en lang rekke samtaler de senere år med 

innbyggere i Notodden, i tillegg til at tidligere lanserte forslag i Telen og andre steder her er videreutviklet og 

konkretisert.3 

* Vi har laget dette inn dette på idealistisk vis (DH overtok i okt. 2022 gårdseiendom i Heddal) og uten å ha noen 

tidligere/nåværende partipolitiske eller økonomiske bindinger. Dag Herbjørnsrud og de to samarbeidende 

kunstnerne/illustratørene Svein Tråserud og Velibor Stanojevic på Notodden har skrevet/ laget fra et forsøksvis nøytralt 

ståsted, med mål om det beste for kommunens ganske nøyaktig 13.000 innbyggere. Herbjørnsrud har bakgrunn bl.a. fra å 

samle inn informasjon om gårdene i Notodden kommune, til bruk Gardsbruk-boka, som omtalt i Norske Gardsbruk. 

Telemark III. Telemarksbygdene inn i fremtiden (Foyn Forlag, 2002).4 

 

* Nedenfor konkretiseres 123 ulike tiltak i forlengelse av bl.a. rådmannens «Handlings- og økonomiplan 2023–

26/Budsjett 2023». Der står det innledningsvis: «Visjonen peker på en kommune som har lykkes, en kommune med en stolt 

historie hvor det er skapt mye, hvor det er mye å glede seg over og være takknemlig for. De tidligere generasjoner har 

sammen med dagens landbruk, næringsliv og innovatører skapt arbeidsplasser, vekst og utvikling som befolkningen i 

Notodden nyter godt av i dag.»5 

* Mens rådmannens handlingsplan må betone alvoret og «utfordringsbildene», vil «mulighetsbildene» her prioriteres. Det 

gode slagordet i rådmannens handlingsplan er «Stolt av historien - Sammen om fremtiden». Målet med vedlagte 

visjonsplan er å gjøre alle notoddinger også «stolt av fortiden og nåtiden». For vi kan alle være levende reklameplakater 

for Notodden, enten i sosiale medier eller ute blant folk. Et par strålende eksempler er Facebook-gruppene «Notodden i 

Pluss»6 og «Ord og uttrykk i Heddalsdialekten»,7 der både lokal stolthet og lokal identitet ivaretas, framsnakkes og 

framdyrkes. 

* Tiltakene nedenfor er ment å øke engasjementet og stoltheten over alt kommunen (i både by, bygd og land) har å tilby. 

Målet er å skape enda mer «bluesgnist hele året». Notodden har tradisjon for å realisere gode ideer. Det var tross alt slik 

både Bluesfestivalen og bystranda ble til.8 Notodden Bystrand ble gravd fram og laget i juni 2008, og arbeidet startet bare 

noen dager etter at Inger Lange og Ingrid Anne Moripen foreslo å bygge en kiosk der tømmerfløternes kontor tidligere 

sto: «Det har vært en opplevelse å møte så stor positivitet og initiativ. Vi ville bare ha en kiosk her nede vi, men ingenting 

er jo bedre enn dette,» uttalte Lange og Moripen til Telen i juni 2008.9  

 
3 Etter samtaler m bl.a. Halvor Karlskås, Hans Karlskås, Lise Hagen, Svein Sem, Aud Finnekåsa, Mari Tveitan, Svein Tråserud, Valibor 

Stanojevic, Hans Holla, Arnfinn Nørstrud, Hans Olav Skildrud, Bjørn Enggrav, Dino Tomic, Gøran Flåtin, Øystein Grøset, Sigmund Larsen, 

Sverre/Trond Bakka, Tor-Arne Moen m.fl. 
4 DH (f. 1971) overtok i okt. 2022 Herbjørnsrud gård (27/1), 27/6 (Leifulfsrud/Munkekåsa), 63/10 (Yli) og 72/5, 72/6 (ovenfor 

Grene). Han er idéhistoriker, sakprosaforfatter, tdl. rep.leder/journalist i Aftenposten (1995-2005) og tdl. ansv. redaktør/adm.dir. i Ny 

Tid – hvori opptatt Orientering (2005-2015). DH har bidratt til faktainnsamling for Norske Gardsbruk (2002) og har selv utgitt bl.a. 

Globalkunnskap (2016) og Gå inn i din tid. Thomas Hylland Eriksen i samtale med Dag Herbjørnsrud (2019). DH har holdt 

forelesninger om global idéhistorie ved bl.a. Cambridge University (UK), Royal Holloway (Univ. of London) og Howard University 

(USA). Info: www.sgoki.org. DH er sønn av forfatteren og Vesaas- og Litteraturkritikerprisvinneren Hans Herbjørnsrud og den 

prisbelønte 1. am. emirita-historikeren Anna Tranberg (USN, Bø). DH er tipp-tippoldebarn av Bendix Plesner-Herbjørnsrud (1808-

1889), som satt i Hitterdal kommunestyre 1837-1875, inkl. som ordfører 1841–1853 & 1857–1863, den lengstsittende ordfører i 

Hitterdals/Notoddens historie. Faren til Bendix H. var lensmann Hans Gregarsen (1770-1855), som rømlingen Tov Muruklev flyktet 

fra. Info fra Tranbergs manus til Herbjørnsruds gårdshistorie (upubl.). Se også O. H. Holtas Hitterdalsboken. Gaarde og Slegte (1926). 
5 Rådmannens handlingsplan: https://aimblob.blob.core.windows.net/aimfiles/ef1dcc4a-659b-4780-b5a1-da73459f13b4.pdf  
6 Notodden i Pluss-gruppe på FB: www.facebook.com/groups/479624858830999  
7 Heddalsdialekt-gruppe på FB: www.facebook.com/groups/1450321418584652   
8 Allerede 14. mai 1990 kunne Aftenpostens morgenutgave fortelle om rekordhøye mål og visjoner for Notodden Bluesfestival: «- Jo, 

så høyt har vi aldri lagt listen før i festivalens treårige historie, sier festivalleder Jostein Forsberg og Espen Fjelle som er festivalens 

eneste ansatte. Og det er ikke småtall de legger frem, 6000 timeverk går med for å få arrangementet i havn, budsjettet er på 700 000 

kroner (men sprekker sikkert, mener de to) og 100 personer skal jobbe under festivaldagene. - Det blir stort, men så har vi også satset 

på en kvalitetshevning; flere, bedre (og dyrere) band. Tilsammen 20 band, ni fra USA, ett fra England, resten fra Norge. 

Og at festivalen har satt spor på Notodden, er helt klart. Seks av bandene kommer nemlig derfra.” 
9 Også fra Telen 28. juni 2008: «– Vi bommet med en uke, men nå er Notodden bystrand klar til å brukes så fort badeværet kommer, 

sier Håvard Bakka (Ap) og Reidar Folke Solberg (Sol). De fant penger i kommunebudsjettet til å realisere Vannfrontens 

http://www.sgoki.org/
http://www.notoddenhistorielag.no/index.php?page=hitorien-om-tov-murukleiv-fra-heddal
http://www.nb.no/items/e11cad702d75c3a38599490bd2fe3077?page=3&searchText=hitterdalsboken
https://aimblob.blob.core.windows.net/aimfiles/ef1dcc4a-659b-4780-b5a1-da73459f13b4.pdf
https://www.facebook.com/groups/479624858830999
https://www.facebook.com/groups/1450321418584652
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- De fleste av tiltakene i dette dokumentet kan også nå gjøres effektivt og rimelig raskt, slik for eksempel bystranda ble til. 

Notodden har tradisjon for å leve opp til Samuel Eydes ordtak: Der det er vilje, der er det vei.  

 

* Vi er takknemlige for de svært mange positive reaksjonene etter at et utkast til dette dokumentet ble omtalt av Telen 18. 

desember 2022.10 Notodden kan nemlig bli «nye Flåm», ved å ta lignende kreative grep som man har gjort tidligere i blant 

annet den lille bygda Flåm og det mer jevnbyrdige byen Voss. I 1998 tok Flåm og Aurdal kommune over Flåmsbanen fra 

staten (NSB, nå BaneNor). På lignende vis tas det her til orde for at Notodden overtar verdensarvlinjen Tinnosbanen, i 

samarbeid med Hydro/private og Tinn kommune/Rjukan. Linjen Notodden-Rjukan ble tross alt opprinnelig nettopp 

bygget av private og av Hydro fra 1907 (først fra 1955 eide staten/NSB linjen). Da under navnet «The World Heritage 

Train», der tog på batteri kan redusere reparasjonskostnadene betraktelig. Kombinert med en glassbru (Skandinavias 

første) over ved Svelgfossjuvet, ved gjenåpnede Svelgfoss holdeplass, og et Bade- og spahotell ved Heddalsvannet 

(Nesøya) vil Verdensarvtoget Notodden-Rjukan (Hjuksebø-Vemork), skape en turistattraksjon i skandinavisk toppklasse. 

Det tas her til orde for at finansieringen av både tog, bru og hotell og kommer gjennom private/kommersielle 

investeringer.  

 

* Noen vil nok si at forslagene er noe vel storslåtte for lille Notodden. Men alle forslagene her er mer realistiske enn hvis 

noen i 1988 sa at man skulle lage Europas største bluesfestival på Notodden og få B.B. King hit, og mer økonomisk 

gjennomførbart enn hvis noen i for eksempel 2004 sa at man burde bygge et Bok- og Blueshus ved vannet (ti år senere sto 

det ferdig). For over et århundre siden var visjonene hos Notodden-folk flest, næringslivet og hos politikerne enda større. 

5. april 1907 tok kanal- og vassdragsdirektør Gunnar Sætren til orde for at nye sluser ble bygget ved Løveid og ved Skien, 

kan vi lese i Jens Christian Hansens bok Notodden, utgitt av Notodden kommune ved 50-årjubileet: «Målet var å få faste 

oversjøiske reiser til Notodden, gjerne både fra London og New York.»11  

 

- I Skien var man negative, fordi en kanal for dampbåter ville bety at Notodden ville bli Telemarks viktigste by. Direktør 

Sigurd Kloumann i Rjukanselskapene tok i 1910 opp igjen Sætrens kanalplan, og 7. mai framla han et forslag om å utvide 

kanalen nede ved Grenland. 22. april 1911 var Kloumanns forslag utvidet til å gjelde skip på opptil 230 fots lengde, 33 

fots bredde og 16 fots dybde (mot 120*22*8 fot), altså skip på opptil 1600 tonn. Amerika-båter til/fra Notodden! Avisa 

Teledølen skrev begeistret: «praktisk sett må nå den store kanal betraktes som sikret.» (s. 178).  

 

- Men høsten 1911 kom Sam Eyde tilbake som Hydro-direktør – og han hadde da fått mer fokus på Herøya og Rjukan. 

Han ville heller ha en toglinje på østsiden av Heddalsvannet (Bratsebergbanen), og i samarbeid med Skien-regionens 

kommuner ble det slik, tross at Notoddens formannskap i mars 1913 vedtok: «Notodden formannskap skal på det 

bestemteste uttale seg imot at det fattes beslutning for at fobindelsen mellom Skien og Vestlandsbanen skjer på østsiden 

av Norsjø, idet den vil komme iveien for den prosjekterte store kanal mig idet den kommer til å konkurrere med denne i 

massetransport.» (modernisert norsk)  

 

- Notoddens historiebok påpeker: «Utover vinteren og våren kjempet Notodden og de indre bygder side om side, men med 

ryggen mot veggen.» Skien vant, Notodden tapte: Det ble «kun» en toglinje på østsiden av Norsjø, Bratsbergbanen, med 

åpning av den nye stasjonen på Notodden i 1917. Som det påpekes på slutten av Notoddens historiebok (1963): «Det går 

som et fast motiv gjennom Notoddens historie at byen har følt seg tilsidesatt når det gjelder kommunikasjoner. Byen 

hadde sin sjanse da kanalutvidelsen så ut til å tvinge seg frem etter 1910, men sjansen gikk tapt, og siden har skuffelsen 

over dette alltid vært en undertone iden debatt om kommunikasjoner som har vært ført fra Notoddens side ved forskjellige 

anledninger. Byen ligger i dag ved en vannvei som vel aldri får den betydning man en gang håpet.» (s. 316, 318). Denne 

handlingsplanen prøver å vise tiltak som kan gi Notoddens vannvei og havforbindelse den plass den fortjener. Alle 

tiltakene her er i det minste mindre omfattende enn å sende Amerika-båter til/fra Notodden. 

 

 
badestrandplaner. Men det var Inger Lange og Ingrid Anne Moripen som virkelig fikk ballen til å rulle da de søkte om å sette opp 

kiosk på tomta hvor tømmerfløterne tidligere hadde sitt kontor.» 
10 Omtalt i Telen 18.12.22 under tittelen: «35 ideer og over 100 000 tegn viser en drøm for Notodden: – Vi kan bli nye Flåm» 

  www.telen.no/35-ideer-og-over-100-000-tegn-viser-en-drom-for-notodden-vi-kan-bli-nye-flam/s/5-75-628883  
11 Jens Christian Hansen: Notodden (1963), utgitt av Notodden kommune, s. 173. Gratis tilgjengelig hos Nasjonalbiblioteket: 

www.nb.no/items/d722cc70b0557996a761dd4393484f46  

https://www.telen.no/35-ideer-og-over-100-000-tegn-viser-en-drom-for-notodden-vi-kan-bli-nye-flam/s/5-75-628883
https://www.nb.no/items/d722cc70b0557996a761dd4393484f46
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Tiltaksforslagene i dette dokumentet bygger på 5 prinsipper: 

• At tiltakene ikke skal belaste kommunebudsjettet, at alle opplever forslagene som noe positivt 

• At samarbeidet mellom innbyggere, næringsliv og kommunens ansatte/politikere fortsetter 

• At helhetlig satsing knytter folk bedre sammen: godt sted å bo, godt sted å besøke (vice versa) 

• At egenarten til hvert sted i kommunen betones/fremdyrkes: «by, bygd og land – hand i hand» 

• At det bygges videre på det beste fra historie og nåtid for å skape en bedre framtid 

 

Elektrisk aktualitet: Om drøyt ett år, 1. januar 2024, blir Telemark igjen et eget fylke. Dette gir en helt ny 

mulighet til markedsføring og konsepttenkning. For Notodden (og spesielt Jerpetjønn) blir da selve «porten 

til Telemark» for de fra Østlandet, slik situasjonen også var på 1800-tallet. I tillegg gjør ny el-teknologi på 

2020-tallet at Notodden nå for første gang kan knyttes miljøvennlig til havet, kontinentet (via verdens 

første grønne gass-cruiseferje, Hirtshals-Langesund) og internasjonale cruiseturister. Som eneste kommune 

i landet har Notodden el-teknologi i sitt byvåpen, der Tinnelva som «verdens største kraftkilde», «Borgen» 

(1911) og den elektriske «gnisten» er inntegnet.  

* Kommunevåpenet ble vedtatt i Notodden i 1938, da lærer Jens Høibø vant fram med sitt forslag 

«Fossekraft». Høibøs forklaring: «På blå bunn med loddrett sølv-elv som sender ut lynstråler av sølv til begge sider.»12  

- Norsk Hydro, «Lysbuen» og verdens kunstgjødselproduksjon startet i Notodden takket være strøm. Notodden er ifølge 

leksikonet «eit viktig døme på gjennombrotet for bruk av elektrisk kraft i industriproduksjon».13 Og Notodden er ennå 

blant de viktigste kraftkommunene på Østlandet: kraftverkene Tinfos, Svelgfoss, Årlifoss og Grønvollfoss produserer 

ennå nær 1000 GWh per år. 

* Med sin beliggenhet og kompetanse i befolkning/industri er det derfor naturlig at Notodden fra 2023 igjen fører an og 

blir landets ledende el-kommune: «den elektriske kommunen med spenning i». Dersom vi klarer å gjøre Notodden til 

Norges første nullutslippskommune/landets mest grønne kommune, og med miljøvennlige kommunikasjonsmuligheter, 

blir kommunen også langt mer attraktiv for internasjonale turister.  

Framgang: I Kommunal Rapports årlige kåring «Kommunebarometeret» har Notodden i 2022 steget helt opp til 77. 

plass, fra å ha ligget som ca. nr. 250 på midten av 2010-tallet og nr 140 i 2021.14 Fremgangen til topp 100 har vært blant 

de raskeste i Norge. Og bortsett fra Bamble kommune, skal Notodden være best i Telemark (Skien er på 94. plass, 

Porsgrunn 96, Midt-Telemark 202).15  

* Med de vedlagte tiltak bør vi også sette oss som mål å bli en topp 10-kommune i Norge. I likhet med de fleste andre 

kommuner (og land) har Notodden nå en utfordring med synkende fødselstall. Dersom man ikke setter inn tiltak for å øke 

andelen yngre i befolkningen, blir situasjonen gradvis verre, med færre yngre til å finansiere ivaretagelse av de eldre. De 

123 tiltakene har slik som mål å stanse fraflyttingen og øke tilflyttingen til Notodden. Det må bli mer attraktivt for 

barnefamilier å bli i og flytte til kommunen.  

* I tillegg er målet å tilføre økt nasjonal og internasjonal kapital. Notodden sitter på en gullgruve, da handler det om å 

utvinne gullet. Hver dag kjører tusenvis av personer med millioner av kroner gjennom Notodden på E134, der de færreste 

stanser for noe mer enn evt. Tuvensenteret eller Burger King (Nesøya). De foreslåtte tiltakene vil endre Notodden fra en 

«gjennomfartskommune» til en «stoppkommune»: en kommune barnefamilier og andre reisende har som mål å stanse i. 

En kommune som man framsnakker  

 

 
12 Info: https://rks.arkivplan.no/content/view/full/495185  
13 Store norske leksikon: https://snl.no/Notodden  
14 Info om kåringen: www.notodden.kommune.no/article/Kommunebarometeret-er-norges-mest-omfattende-sjekk-av-de-356-

kommune-Notodden-kommune-er-blant-de-80-beste-og-har-klatret-66-plasser-fra-i-fjor  
15 Se oversikt her: www.konjunktursorost.no/artikler/flere-kommuner-i-distriktet-er-helt-i-toppsjiktet-i-landet/  

https://rks.arkivplan.no/content/view/full/495185
https://snl.no/Notodden
https://www.notodden.kommune.no/article/Kommunebarometeret-er-norges-mest-omfattende-sjekk-av-de-356-kommune-Notodden-kommune-er-blant-de-80-beste-og-har-klatret-66-plasser-fra-i-fjor
https://www.notodden.kommune.no/article/Kommunebarometeret-er-norges-mest-omfattende-sjekk-av-de-356-kommune-Notodden-kommune-er-blant-de-80-beste-og-har-klatret-66-plasser-fra-i-fjor
https://www.konjunktursorost.no/artikler/flere-kommuner-i-distriktet-er-helt-i-toppsjiktet-i-landet/
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Suksessene: For å få til målene over, trengs flere arbeidsplasser, flere boliger, flere attraksjoner, flere turister og flere 

eksterne (nasjonale/internasjonale) kapitalinvesteringer. Det tas her til orde for en helhetlig satsing, med inspirasjon fra 

både Notoddens nære og fjerne fortid, samt fra vestlandsbygder som Flåm og Voss. Lille Flåm med fire hundre 

innbyggere tok i 1998 over Flåmsbanen og gjorde den til et av Norges fremste turistmål, med opptil én million årlige 

turistbesøk. Fra 2026 iverksettes imidlertid nye klimaregler for fjordene, noe som gjør at Flåm ikke lenger kan ta imot 

passasjerer fra de forurensede cruiseskipene. Norge trenger derfor at Notodden utnytter sitt potensial. Tinnosbanen (her 

foreslått kalt «Verdensarvtoget» Notodden-Rjukan») innebærer en togreise som er både lengre (34/80 km vs 20 km), eldre 

(1908/09 vs 1940/1941) og mer 

spennende (m Svelgfossjuvet, 

båtreise og Nordens høyeste 

togbru) enn den dyre togreisen 

Flåm-Myrdal. Med en 

klimavennlig profil kan Notodden 

bli Østlandets forbedrede og 

billigere svar på Flåm – da denne 

telemarkskommunen både er mer 

spennende og mer nærliggende 

for Europa, cruiseskipene og 

Oslo-regionen. Hjuksa bru er 

tross alt Norges og Skandinavias 

høyeste togbru. 

 
Tinnosbanen på Hjukse bru (1916), 
ovenfor Hjuksevelta. Dette skal ennå 
være Nordens høyeste togbru (64 meter 
rett ned). Foto: Roy Olsen. 

Bærebjelkene: Fra de 123 tiltaksforslagene trekkes her innledningsvis frem tre stk når det gjelder attraksjon og tre med 

tanke på kommunikasjon. Det holder nemlig ikke kun å ha en turistattraksjon. Som UNESCO (og rådmannen) påpeker, 

trengs det også steder for tilreisende å overnatte. Notodden var gode på overnatting fra 1870-tallet, og dette trengs 

gjenopptas. Notodden har allerede en verdensattraksjon i Heddal stavkirke, verdens største og Skandinavias mest 

særpregede bygning. I tillegg til nye attraksjoner, aktiviteter og overnattingsmuligheter trengs det på 2020-tallet også gode 

og klimavennlige kommunikasjonsmuligheter. Derav følgende 3+3 bærebjelkeforslag, kort oppsummert (mer lenger ned): 

3 attraksjoner (bru, badehotell, senter) 3 kommunikasjoner (eltog, elfly, elbåt)  

Ia. Verdensarvbrua, Svelgfossjuvet: 

- Glassbru over Svelgfoss I (1907). Driftes av 

private/internasjonale. Svelgfossjuvet 

togholdeplass gjenåpnes. 

Ib. Verdensarvtoget, Notodden-Rjukan: 

- Som på Flåm i 1997 og v oppstart i 1907: Private/ 

innbyggere tar over Tinnosbanen fra staten. 

Markedsføres som World Heritage Train. Batteritog.  

IIa. Notodden Bade- og spahotell, Nesøya: 

- Norges best plasserte badehotell v 

Heddalsvannet/bystranda. Privat samarbeid 

m Sommarland, hyttekommunene mfl. 

IIb. Norges første el-flyplass, Strupa 

- Notodden flyplass omgjøres til Norges/Europas første 

el-flyplass. Optimal plassering mht Bergen/Torp. Også 

mht el-sjøfly og el-seilfly. 

IIIa. Heddal Middelaldersenter, Rygi 

- I samarbeid m kirken/statlige myndigheter 

bygges Heddal Middelaldersenter nær 

stavkirken, på nedsiden av E134. 

IIIb. El-båt til Heddal stavkirke, Telemarkskanalen 

- Nye el-båter gjør det mulig å seile opp til Heddal 

stavkirke, som i middelalderen. Seiler opp cruiseturister 

fra Langesund/Porsgrunn via Telemarkskanalen. 
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Ia. Om «verdensarvbrua»: En glassbru over Svelgfossjuvet vil bli Skandinavias første glassbru og en internasjonal 

turistattraksjon (jf i Kina/Vietnam nå), som her illustrert gjennom et par nye skisser fra Svein Tråserud:16  

 

 

I kontrast til den nye brua over Vøringsfossen i Eidanger vil brua over det nå utilgjengelige Svelgfossjuvet ikke forstyrre 

naturen/kulturen, men snarere framheve/synliggjøre verdensarven. Turister kan da se ned på restene av Svelgfoss I (1907), 

Europas tdl. største kraftverk.  

 

* I Flåm trekker de tusener på turister ved å ha en hulder (vel å merke en forkledd skuespiller) i fossen. Ved Svelgfoss vil 

det være mer naturlig å gi turistene (i høysesongen) noe spiller på Th. Kittelsens serie fra Svelgfoss, dit Sam Eyde 

inviterte den nasjonale kunstneren i 1907. Det foreslås her også muligheter for strikkhopp/aktivitet fra bruen, noe som vil 

 
16 En glassbru ved Svelgfossjuvet er tidligere foreslått av Hans Otto Kasin, en initiativtager til Telemark Travel. Fra Telen 23.06.18: 

«Og vi ser fram til det som skjer i Svelgfossjuvet, ved fundamentet til kraftstasjon 1. Det ligger fantastiske muligheter for bruk av 

Kikedalen og Tømmerrenna, ved å vise det spektakulære. Notodden må bli bedre på å få fram dette. Vi heier på alt som gjøres i dette 

området. Det gjør det lettere å lage opplevelser og å v ære et vertskap. Et av de beste områdene for å finne verdensarven, er nettopp 

Kikedalen og Svelgfoss. Hva med hengebru i glass, plattformer som fører ut i juvet og historien vist som spel, på plakater og digitalt? 

foreslår Hans Otto.» Kasin leverte 31.08.2015 planen «Kikedalen-prosjektet» (Kikedalen som et annet navn på Svelgfossjuvet) I 2019 

lagde Stig Garberg en mulighetsstudie der en utsiktsplattform ble tegnet inn: www.telen.no/svelgfoss-juvet-kan-gi-verdensarven-

attraksjonskraft/s/5-75-336586   

https://www.telen.no/unesco-verdensarv/kultur/lokalhistorie/har-tatt-vertskapsrolle-inn-i-verdensarven/f/5-75-189799
https://www.telen.no/svelgfoss-juvet-kan-gi-verdensarven-attraksjonskraft/s/5-75-336586
https://www.telen.no/svelgfoss-juvet-kan-gi-verdensarven-attraksjonskraft/s/5-75-336586
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gjøre Svelgfossjuvet til en av Skandinavias fremste attraksjoner. Her 

«Svelgfoss» (1907) (ansiktene i fjellveggen forestiller «misunnelsen» og 

«dumheten», skrev Kittelsen, og viste til den motstand Eyde ofte ble 

møtt med).17 

 

* Ved å gjenåpne Svelgfoss holdeplass (se bildet nedenfor) samtidig 

som man gjenåpner Tinnosbanen (Verdensarvtoget), vil man sikre 

lett/miljøvennlig adkomst til en ny verdensarvbru. Brua kan driftes av 

internasjonale/profesjonelle aktører, som får igjen på investering 

gjennom adgangsbilletter. Dialog med grunneiere foreslås. Et historisk 

flybilde fra Norsk Hydro viser hvordan toglinjen og Bolkesjøvegen går 

parallelt og nesten møtes (oppe til høyre i bildet) ved Svelgfossjuvet. 

Nede i dypet ser vi Svelgfoss I (1907), som UNESCO påpeker at det 

ennå finnes rester igjen av (selv om det meste ble fjernet i 

etterkrigstiden). En mulighet er å la en verdensarvbru ha sitt fundament 

litt øst for togtunnelen (der det er på det høyeste) og så la den gå på skrå 

over Svelgfossjuvet, litt på oversiden av kraftverket: 

 

 

 

 

 
17 Info om Kittelsen-serien: www.industriarven.no/event/theodor-kittelsens-svelgfoss-serie/   

https://www.industriarven.no/event/theodor-kittelsens-svelgfoss-serie/
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Ib. Verdensarvtoget, el-tog (batteri): I en rekke europeiske 

land tester man nå ut tog på batteri (noe man også startet m på 

1890-tallet, før strømledninger kom), noe som gjør at man 

slipper dyre kjøreledninger med strøm.18 En slik løsning vil 

være en billig løsning for Tinnosbanen, som ble bygget som 

privat jernbane av Hydro fra 1907. Med en slik batteriløsning 

kan man også benytte seg av de klassiske vognsettene på 

Tinnosbanen, noe som vil være populært for turister.  

 

* NSB eide Flåmsbanen på 1990-tallet, men ville legge den 

ned. Da tok Flåm Utvikling (eid av kommunene og 

fylkeskommunen) over driften, fra 1. januar 1998. Resten er 

historie: Etter dette har Flåmbanen blitt Norges 5. mest største 

turistattraksjon. Dette kan vi gjøre bedre i Notodden, for 

Tinnosbanen/verdensarvtoget er både lengre/dypere/bedre og 

mer spennende enn Flåmbanen. Hjukse bru er Norges høyeste, 

med 64 meter rett ned. Naturen er vel så mangfoldig/eksotisk 

(sett fra USA, Tyskland, Kina) fra Notodden til Rjukan enn på 

Flåmsbanen. Notodden-Rjukan har også båtreise m tog 

inkludert, noe Flåm ikke har.  

- Og dersom man på Rjukan gjenoppretter Såheim-Vemork, 

smalsporet jernbanespor som ble delvis fjernet på 90-tallet, så 

vil «vi» også kunne ta tilbake fra Flåm rekorden som verdens bratteste toglinje: «Det 5,22 km lange sidesporet fra Rjukan 

stasjon til Vemork sto ferdig i januar 1909. Strekningen har en stigning på 257 meter, tilsvarende 50 ‰ i gjennomsnitt, 

men med største stigning på 55,6 ‰ og minste kurveradius på 56 meter(…) Flåmsbana, som siden Vemorksporet ble revet 

i 1991 er den bratteste normalsporede adhesjonsbanen i Norge, har til sammenligning største stigning på 55 ‰.»19 

 

* Når det gjelder Tinnosbanen (verdensarvtoget) så ble denne privat bygget av Norsk Hydro (Sam Eyde) fra 1907, med 

privat bruk allerede fra 1908 og med offisiell åpningen på Notodden Stasjon (der «Stasjonen Café» er nå) m kong Haakon 

i 1909. Det var da «Norsk Transportaksjeselskap» (offisielt: «Hydro Transport AS») som eide/bygde linjen. Fra 1920 til 

1955 eide Hydro og staten (NSB) linjen (Tinnoset-Porsgrunnbanen) sammen, før NSB overtok alt i 1955 og nedla den i 

1991. Det blir mht Tinnosbanen her enda riktigere enn i Flåm at private (som Hydro/kommunens innbyggere) overtar 

driften selv. Det er nå avklart at det heller ikke i statsbudsjettet for 2023 vil komme noe midler til Tinnosbanen, som med 

statlig eierskap forvitrer år for år. Det er lite sannsynlig at Stortinget fremover, uavhengig av sammensetning, vil bli med 

på å finansiere gjenåpning/drift. Tinnosbanens Venner (TV), med Lise Wiik mfl., gjør en viktig jobb. Og det foreslås at 

man i samarbeid med TV og andre interesserte søker løsninger på hvordan Tinnosbanen/verdensarvtoget kan åpnes 

snarest mulig. 

Tiltak: Man oppretter «Telemark Transportaksjeselskap» - som kan eies av Hydro, Tinnosbanens Venner og interesserte 

notoddinger. Og man ber staten om å få overta driften av Tinnosbanen/verdensarvtog. Man kan gjøre litt som i Flåm, slik 

at Notodden kommune og Rjukan kommune har medbestemmelse/styrelederansvar e.l., men uten at banen er avhengig av 

kommunale budsjetter. «Telemark Transportselskap» (evt kjent som «Hydro Transport», hvis Hydro vil) kan søke 

økonomisk støtte for eksempel fra Norsk Hydro, Wallenbergstiftelsene20, franske Parisbas og tyske Badische Anilin- & 

Soda-Fabrik (BASF), de samme som for 120 år siden. En slik skissert løsning, med lokale krefter og internasjonal kapital, 

forsøker å leve opp til verdensarvhistorien – noe et dårlig forvaltet statlig eierskap, styrt fra Oslo, i mindre grad gjør.    

* Med privat kapital vil det være mulig med prøvedrift fra juli 2023, altså før Bluesfestivalen og før den tyske 

feriemåneden august begynner. «Der det er vilje, er det vei,» som Eyde sa. Driften av verdensarvtoget vil raskt gå i 

overskudd dersom man får brukt eltog, altså på batteri. Da slipper vi gjenoppbygge strømlinjene. En del sviller trengs 

skiftes ut – dette vil man klare innen juli. Det nye «verdensarvtoget» kan også brukes til å få skiturister fra danskebåten 

 
18 Om tog på batteri på 2020-tallet: https://en.wikipedia.org/wiki/Battery_electric_multiple_unit  
19 Info: no.wikipedia.org/wiki/Rjukanbanen Riksantikvarens rapport om Vemorksporet kan leses her, inkl. med bilder fra restene av 

Vemork-togsporene: www.riksantikvaren.no/wp-content/uploads/2020/11/Rjukanbanen-Beskrivelse-og-dokumentasjon-del1.pdf 
20 Se info: www.wallenberg.org/en  

https://no.wikipedia.org/wiki/Vemork
https://no.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%A5msbana
https://no.wikipedia.org/wiki/Adhesjonsbane
https://en.wikipedia.org/wiki/Battery_electric_multiple_unit
https://no.wikipedia.org/wiki/Rjukanbanen
https://www.riksantikvaren.no/wp-content/uploads/2020/11/Rjukanbanen-Beskrivelse-og-dokumentasjon-del1.pdf
https://www.wallenberg.org/en
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(Langesund) og til Rjukan/Gaustatoppen (dansker liker fjell, men de/tyske turister burde egentlig loses opp til Blefjell, for 

å få mer uberørt natur med reinsdyr – Rjukan/Gaustatoppen er veldig turistifisert). Ikke minst kan Tinnosbanen brukes av 

kommunens innbyggere: Man kan nå få til en løsning ved at man bestiller toget på en app, slik man i Grenland gjør mht 

buss (det vil være lett å få til automatisert løsning, der toget fjernstyres, og hvor man heller). Det kan også opprette en 

holdeplass nedenfor Brattrein Hotell, slik at man får bedre kommunikasjon ned til Notodden sentrum osv (det beste vil 

være å gjøre som på Myrdal (der man bytter til Bergen fra Flåmsbanen), å gjenopprette linjen Hjuksebø-Notodden-

Tinnoset). I tillegg kan banen brukes til gods, som transport av tømmer (for skogeiere i regionen) og varer. 

 

IIa. Notodden Bade- og spahotell: Både UNESCO-rapporten og andre har etterlyst flere overnattingsmuligheter på 

Notodden. Per dags dato (etter sommer 2022) er Brattrein Hotel stengt for vanlige besøkende, da kun grupper prioriteres. I 

Mimir-rapporten (okt 2022) antydes det at et hotell kan legges borte ved Bok- og Blueshuset og Skysstasjonen, mens 

Nesøya kan bli parkområde/skulpturpark. Økonomisk sett vil det neppe være regningssvarende å legge et mindre hotell på 

de gjenværende arealene mellom BB-huset og Notodden vgs. Det er E134, mer enn buss/tog, som vil være en hovedkilde 

for trafikken til hotellet. Årsdøgntrafikken (ÅDT) langs denne delen av E134 er da også på hele 13.000. Det argumenteres 

her for at den beste plasseringen for et hotell er der Tinnelva møter Heddalsvannet, altså ved Nesøya. Det foreslås at den 

suksessrike Notodden Bobilcamp får enda bedre og mer permanente forhold andre sentrale steder. 

 

IIb. Om «Notodden Elflyplass»: Notodden Lufthavn (åpnet 1955) eies av kommunen og er Telemarks eneste operative 

flyplass/lufthavn, samt den med mest størst potensial på Østlandet (etter Gardermoen, Torp, Rygge). Inntil 2019, og før 

covid, gikk til det rutefly til Bergen - og det var oppstartsplaner for pilotskole på Notodden Lufthavn. De siste par årene 

har det vært lite ruteflygning på flyplassen, og etter en ulykke i Sandefjord måtte pilotskolen stanse. En økende drift med 

støyende propellfly og fossilfly er omstridt og ikke spesielt egnet i Heddal, da flyplassen ligger rett ved et naturreservat 

(Semsøyene, som er skiltet av Miljøverndepartementet) og med bolighus, campingplass og Haugmotun pleiehjem rett ved 

innflygingssonen. El-fly er noe Lufthavnen selv opplyser at skal prioriteres: «Vi vil være i førersetet når elektriske fly skal 

i luften, og sørge for at forholdene ligger til rette for fremtidens lufthavn så tidlig som mulig.»21 

 

* De ulike regjeringene har vektlagt 

satsing på elektriske fly, som nå er det 

«neste store» innen transport (ved 

siden ev el-trailere). Da 

Samferdselsdepartementet la fram sin 

nasjonale luftfartstrategi 27. januar 

2023, var satsingen på elfly sentralt. 

Regjeringen åpner for elektriske fly på 

kortbanenettet allerede fra 2024. Her 

har Notodden en unik mulighet til å bli 

først og best i Norge på elfly. «– Det 

norske kortbanenettet danner et godt 

utgangspunkt for å ta i bruk ny 

teknologi, sier statsråden. Han mener 

at det er nettopp her at ny teknologi blir brukt i rutetrafikk først. Hovedmålet er å starte innfasingen på FOT-rutene senest 

i 2028/2029. Men regjeringen ønsker å tilrettelegge for dette allerede til neste år.»22 

 

* En tydelig omlegging til stillegående elektriske fly vil både sikre en rolig bygd og nye arbeidsplasser. Det er nå i ferd 

med å inntreffe en revolusjon også innen nullutslippsfly/el-fly, noe som allerede har skjedd mht de siste års 

elbilrevolusjon. Utover på 2020- og 2030-tallet vil elfly ta over på nasjonalt og internasjonalt plan (i det minste for 

flygninger under 500 km). Verdens første offisielle elfly-flygning fant sted 28. sept. 2022 i Washington, USA: Da nådde 

 
21 Info fra Notodden Lufthavn: www.notoddenlufthavn.no/om-oss/  
22 Info fra NRK: https://www.nrk.no/nordland/regjeringen-med-ny-strategi-for-luftfart-_-vil-ha-elektriske-fly-pa-plass-raskt-

1.16273687  

https://www.notoddenlufthavn.no/om-oss/
https://www.nrk.no/nordland/regjeringen-med-ny-strategi-for-luftfart-_-vil-ha-elektriske-fly-pa-plass-raskt-1.16273687
https://www.nrk.no/nordland/regjeringen-med-ny-strategi-for-luftfart-_-vil-ha-elektriske-fly-pa-plass-raskt-1.16273687
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Eviation Airlines’ «Alice» (bildet) 3500 fot («Alilce» har plass til 9 passasjer og har en rekkevidde på 460 km/250 

nautiske mil).23  

* I første omgang blir det spesielt rekkevidder 100-500 kilometer som blir aktuelle for elfly. Og Notodden flyplass, som 

den mest sentralt plasserte, vil da ligge «midt i smørøyet»: Her er det kort avstand til både Torp Lufthavn (Sandefjord) og 

Gardermoen. I tillegg kan Notodden i starten være en «mellomlandingsstasjon» (hurtiglading) for elfly på vei fra 

Gardermoen til Bergen. En elflyplass vil også være en effektiv og klimavennlig metode for å få inn turister til Notodden 

(evt m el-sjøfly).  

 

* I Canada er man nå i gang med elektriske sjøfly, og Harbour Air hadde i august 2022 sin første (72 km) testflygning, 

som gikk fra Fraser River (v Vancouver) til Pat Bay.24 I Bergen/Tønsberg har nå Elfly Group basert seg, med fokus på 

elektriske sjøfly.25 Slike sjøfly kan være aktuelt å bruke for helsepersonell fra Notodden sykehus for å nå fram til Møsvatn 

og andre telemarksvann ved akutte 

situasjoner. Notodden har 

tradisjon for sjøfly – det stille 

Heddalsvannet er optimalt for 

sjøfly.  

 

* Og elektriske seilfly, som letter 

selv (uten opptrekk fra fly), er nå 

på full fart inn på markedet. Som 

for eksempel m Pipistrel og dets 

Taurus Electro (bildet).26 Man vil 

spare store kostnader med å bruke 

el-seilfly, og disse kan bli en 

turistattraksjon for Notodden. 

Hvis man blir en skandinavisk 

«pilot-flyplass» for el-fly/el-

seilfly, vil det være lettere å sikre 

finansiering/samarbeid med ulike private kapitalinteresser/elflyprodusenter. Da er det antagelig om å handle nå, i 2023, 

før andre blir først. 

 

* Notodden kommune eier 100 prosent av aksjene i Notodden Lufthavn AS. Det foreslås her at man selger for eksempel 

20-30 prosent av disse aksjene til bedrifter som lager/forhandler elfly, elsjøfly eller elseilfly (som Alice, Harbour Air, 

Elyfly Group og/el. Pipistrel). Gjennom slik eierinteresser vil firmaene lettere satse på Notodden – og man kan som en del 

av eierbetingelsene (v oppkjøp) få dem til å forplikte seg til å satse først på Notodden Elflyplass når det er klare for å 

opprette elflyruter eller andre elflytilbud. 

 

 

IIIa. «Heddal middelaldersenter»: Mens resten av Norge profilerer seg på den såkalte vikingtiden, kan Heddal heller 

profilere seg på middelalderen. For da kirken ble bygget, fra ca. 1147 (25. oktober), var Norge på sitt største og sterkeste: 

Perioden på 1200-tallet blir kalt «Norgesveldet», da Norge styrte Færøyene, Grønland, Jämtland m.m. Og vår stavkirke er 

altså det største symbolet vi har på dette Norgesveldet.  

- Ved å bygge Heddal Middelaldersenter, i samarbeid med statlige myndigheter, og med overnattingsplasser, vil man 

tydelig plassere Notodden på det skandinaviske turistkartet. I en tidligere versjon av dette dokumentet (07.12.22) ble det 

foreslått å legge dette på dagens skoletomt for Heddal/Rygi. En mer egnet tomt for Heddal Middelaldersenter vil nok 

heller være på nedsiden av E134, ned mot Heddøla og i nærheten av det tidligere Fellesbeitet, dog uten at matjord i utg.p. 

går tapt. Her er det større plass for aktiviteter og mulighet for å få inkludert overnatting for turister/besøkende. I tillegg 

 
23 Om Alice-flygningen www.geekwire.com/2022/eviation-all-electric-alice-airplane-first-flight-test/   
24 Om august-flygningen m sjøfly: globalnews.ca/news/9072898/electric-seaplane-point-to-point-test-flight/ Fra Harbour Air: 

harbourair.com/harbour-airs-all-electric-aircraft-operates-first-point-to-point-test-flight/  
25 Om Elfly Group: https://el-fly.no/electric-seaplanes/  
26 Eksempel på elektriske seilfly: www.pipistrel-aircraft.com/products/gliders/taurus-electro/  

https://www.geekwire.com/2022/eviation-all-electric-alice-airplane-first-flight-test/
https://globalnews.ca/news/9072898/electric-seaplane-point-to-point-test-flight/
https://harbourair.com/harbour-airs-all-electric-aircraft-operates-first-point-to-point-test-flight/
https://el-fly.no/electric-seaplanes/
https://www.pipistrel-aircraft.com/products/gliders/taurus-electro/
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kan man da lettere knytte stedet turistmessig an til Heddøla, der man 

kan frakte turister opp (fra Notodden/Skien/Langesund) med nye 

hydrofoil-elbåter. Slik ivaretar man også det historiske, da man i 

middelalderen reiste i båt ganske nør opp til kirken og prestegården 

(som ble kalt «Holmen»).  

* Det foreslås at middelaldersenteret eies i kombinasjon av de lutherske 

og katolske kirkene (da stavkirken opprinnelig er katolsk, og har vært 

katolsk lengre enn luthersk, og dedikert Maria), i tillegg til ulike 

frimenigheter, samt at ca halvparten eies av sekulære 

private/historikerorganisasjoner. Senteret bør bygges i heddølsk 

middelalderstil i samsvar med kulturmyndighetenes ønsker (altså mer 

dempet enn det nye senteret ved Borgund kirke).  

* Med Heddal Middelaldersenter vil det også bli lettere for Heddal å få 

tilbakeført for eksempel brugdebenken (benk med opphøyd karm, 

bildet), muligens fra 1200-tallet, og klokkarpulten, som begge nå står på 

Folkemuseet i Oslo. Disse var del av Heddal stavkirke og ble gitt av 

Haave til Oscar II i 1881, som del av Hovestua.27 Også 

Tinnemannens/Olav Hovdejords jernhånd fra 1722 (nå i Oslo, 

Folkemuseet, bilde), samt eldre Heddal-skatter (Bergen), kan lettere 

tilbakeføres til kommunen med et slikt middelaldersenter.  

- I «Heddal Middelaldersenter», som kan tilby lokal mat fra bøndene, 

kan det også utstilles en kopi av helleristningene på Hustveit gård, som 

muligens er ca 3000 år gamle (Notodden-fødte Håvard Rem skrev i Dag 

og Tid, 07.07.17, at helleristningen lignet de fønikerne fra 

Kartago/Nord-Afrika lagde, og han spekulerer i om fønikere kan ha kommet seg inn til Heddal gjennom 

«Telemarksfjorden» da havet sto inn til Heddal). 

 

 

IIIb. Om elbåt til Heddal stavkirke: I Sverige har firmaet Candela nå i 2022 lansert elbåten Candela 8 (bildet), en 

hydrofoil for 8 passasjerer som har 94 km i rekkevidde og 55 km/t (24 knop) i maxhastighet.28 Og i 2024 kommer P-12 

Shuttle, som tar hele 30 passasjerer (og m opptil 60 km/t, 27 knop).29 Det unike med disse elbåtene er at de hever seg over 

vannet i toppfart, de nærmest flyr.30 De stikker slik ikke 

dypt ned i vannet, snarere ikke mer enn 50 cm.31 Dette vil 

gjøre at man kan frakte passasjerer/turister opp Heddøla, 

forbi Semsøyene, Notodden Camping, Lysthus og fram til 

nedenfor Heddal stavkirke (m C8).  

* Disse hurtiggående elbåtene (best da m P12) kan slik 

også seile turister direkte fra danskebåten (fra Hirtshals) i 

Langesund til Notodden/Heddal stavkirke. Man kan da 

også seile opp cruiseturister (for det meste fra 

Tyskland/England), som uansett seiler forbi 

Langesund/Porsgrunn på vei til Oslo, på en (halv)dagstur 

til Heddal/Notodden (noe også Ibsenbyen Skien vil tjene 

på). Slik får man tatt i bruk den østlige delen av Telemarkskanalen, som Notodden er en del av.  

* En hurtig elbåt fra Langesund/Skien/Løveid til Heddal stavkirke/Notodden (ca 1 time, er ca 26 nautiske mil fra Løveid) 

 
27 Mer om avslag på tilbakeføring fra Oslo, og om kopiering av de to middelaldergjenstandene, her: 

www.nrk.no/vestfoldogtelemark/kopierer-unik-kulturskatt-fra-heddal-stavkyrkje-1.14618573  
28 Om Candela 8-elbåten/hydrofoilen: https://candela.com/candela-c-8/  
29 Om P12: https://candela.com/p-12-shuttle/  
30 Se video av C8 her: https://www.youtube.com/watch?v=m0fWO1KO8-E&ab_channel=CandelaBoats  
31 Se uavhengig test her: https://electrek.co/2022/02/16/watch-the-first-flight-of-candelas-upcoming-c-8-flying-electric-boat-ahead-of-

full-scale-production/  

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/kopierer-unik-kulturskatt-fra-heddal-stavkyrkje-1.14618573
https://candela.com/candela-c-8/
https://candela.com/p-12-shuttle/
https://www.youtube.com/watch?v=m0fWO1KO8-E&ab_channel=CandelaBoats
https://electrek.co/2022/02/16/watch-the-first-flight-of-candelas-upcoming-c-8-flying-electric-boat-ahead-of-full-scale-production/
https://electrek.co/2022/02/16/watch-the-first-flight-of-candelas-upcoming-c-8-flying-electric-boat-ahead-of-full-scale-production/
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vil for mange være mer attraktivt enn en langt mer omstendelig reise på et par dager til Dalen. Det er i tråd med historien å 

ta båt til Heddal stavkirke – prestegården het tross alt «Holmen» av en grunn. Et slikt hurtiggående elbåttilbud vil være 

svært attraktivt for danske og tyske turister, som eventuelt kan ta miljøferge til Langesund og så bli hentet m elbåt der. 

Man kan reklamere med at man seiler inn i den historiske «Telemarksfjorden», det som skal være Norges lengste 

ferskvannsfjord (det var saltvann på Notodden til ca. år 1000 før vår tidsregning). Seiler man til Dalen, blir det kanal, men 

seiler man inn til Notodden/Heddal stavkirke, seiler man inn en fjord (et internasjonal begrep).  

- De nye elbåtene kan også seile opp Tinnelva til Optime Stadion, Telemark Kunstmuseum og Verdensarvsenteret. 

 

 

EKSTRA: Om skole i Heddal: Av tiltaksforslagene over kan muligens forslaget om en flytting av Heddal barneskole fra 

Rygi til Vidarvoll være av det meste diskutable. Det foreslås nedenfor en ny løsning med skole/flerbrukshall, ideelt barne- 

og ungdomsskole samlet, og flerbrukshall ved idrettsanlegget Vidarvoll. Ved å bygge 

legge P-plass i kjeller blir det nok plass til skole v dagens P-plass, i tillegg at man kan 

få plass til en mindre Heddal Kolonial og enkelte leiligheter. Tiltaket gjøres i samråd 

med naboene og med Heddal I.L., og ingen nåværende boliger/gårder trenger å bli 

negativt berørt. Forslaget er annerledes enn tidligere løsninger der Vidarvoll har vært 

involvert. Stedet ligger midt i Heddal, og det vises ellers til tiltakene med utvidelse av 

folkesti og gangbru over Heddøla ved Yli/Lyshusodden. Argumentene/ forklaringen for 

dette gis lengre ned, der det hensyntas både kommuneøkonomi og 

kulturminnemyndighetenes skepsis mot ny barneskole i et fredet område inntil 

stavkirken (Riksantikvaren kan stanse ny skole på Rygi, som har lite friområde for 

elevene og ikke noe idrettsbane). I tillegg til ulempene mht støyende skole i nærhet til 

kapell/kirke, jf høringssvar i høst. Etter vedtak i kommunestyret før jul 2022 skal 

skolesituasjonen i kommunen nå utredes. Det er snakk om å nedlegge ungdomsskolen 

på Sem, og ha barneskole der, mens ungdomsskolen i flyttes fra Sem til 

Notodden/Sætre. Det å fjerne ungdomsskolen fra Heddal vil nok ikke minske 

fraflyttingen eller gjøre det lettere å skape levende bygder.  

 

- Vidarvoll-løsningen: Når det gjelder skoleplassering på Vidarvoll, betones nedenfor behovet for «levende bygder» og 

barns/ungdoms daglige nærhet til Heddal I.L.s unike utendørs idrettsanlegg på Vidarvoll. Vidarvoll ligger også midt i 

bygda – med 4 km til Melås bru (langs gang/sykkelvei) og 4 km til Yli-krysset (m gang/sykkelbru v Lysthus). Dersom 

barneskolen skulle flyttes til Sem, vil det bli store avstander for barn v Melås bru/Ørvella vest/nordre Vestsida. Hvis man 

også flytter Heddal ungdomsskole til Notodden/Sætre, vil det fort bli en selvoppfyllende profeti at det minsker m 

barnefamilier utenfor bysentrum.  

- Det foreslås her altså å «tenke motsatt», nemlig å satse på kommunens bygder. En samlokalisering av barne- og 

ungdomsskole ved Vidarvoll spare kommunen for mye penger, i tillegg til at dette vil bli en skole elevene ønsker å gå på. 

Vidarvoll kan muligens kalles «det demokratiske midtpunktet», ved at det blir like langt tik skolen for alle i ytterpunktene. 

Elever i Nordbygda opplever at skolen også er for dem (Vidarvoll er vel å merke ikke «demografiske midtpunktet», men 

da måtte jo alt flyttes til Notodden by). 

 

* Notodden kan få millioner av statlige støttemidler gjennom tippemidler ved å sambygge Heddal barne- og 

ungdomsskole på Vidarvoll med en flerbrukshall (som kan brukes til håndball, volleyball, basketball, bordtennis, 

innebandy m.m.). Slike flerbrukshaller får ofte 3-10 millioner kroner i støtte, opptil 1/3 av kostnadene.32 Med et 

underjordisk P-anlegg på dagens P-plass på Vidarvoll og med en kompakt skole over, formet for eksempel som en 

firkantet C, slik at det blir en skolegård som vender ut mot idrettsanlegget, vil det ikke trengs noe ekstra areal. Det er nok 

av mål/kvm å bygge på uten at naboer blir påvirket, og det er et mål at alle naboer her blir fornøyd – inkludert v at man får 

til en uavhengig nærbutikk/kolonial, Heddal Kolonial (med lokalt produsert mat, jf Heddal Bondelag). Dette Vidarvoll-

forslaget er altså noe annet enn det som ble lansert i 2014, og statsforvalteren/fylkeskommunen vil nok nå stille seg 

positive. Skyssing av barn kan gjøres i elbusser. Det foreslås også at det bygges en rundkjøring ved Vidarvoll, litt bort fra 

bolighus, i samarbeid m vegvesenet, samt at hastigheten settes ned til 50 km/t. 

 
32 Info om søknad spillemidler til anlegg for idrett og friluftsliv, Vestfold og Telemark: www.vtfk.no/meny/tjenester/idrett-

friluftsliv/tilskudd-stipend-og-spillemidler/spillemidler/  

Ill: "My hero", “Min helt», sønnen. Velibor Stanojevic 

http://www.vtfk.no/meny/tjenester/idrett-friluftsliv/tilskudd-stipend-og-spillemidler/spillemidler/
http://www.vtfk.no/meny/tjenester/idrett-friluftsliv/tilskudd-stipend-og-spillemidler/spillemidler/
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* I tillegg til at flerbrukshallen kan huse en rekke idrettsarrangementer for barn inne/ute, når det kombineres med enklere 

overnattingsmuligheter for idrettslag, vil det også være mulig å leie ut hallen til det private næringsliv i regionen utenom 

skoletid. Det vil også være mulig med privat finansering dersom det tilrettelegges for noen leiligheter (evt prio for for 

lærere/idrettslaget) og mindre kolonialhandel. En slik foreslått skoleplassering (bygget kompakt og med mindre kostnad 

enn det foreslåtte på Rygi), vil gjøre en Vidarvoll-skole blant landets flotteste, noe som vil gjøre at selv 

ungdomsskoleelever vil glede seg til å komme på skolen (antagelig vil det være mest økonomisk bærekraftig å få 

kombinert barne- og ungdomsskole på Vidarvoll, men det går også an å vente med ungdomsskoleplassering).  

 

* Skoleplasseringen kan også ses i sammenheng med det foreslåtte tiltaket (også nedenfor) med to gangbruer over 

Heddøla. Den ene gang-/sykkelbrua ved Lysthus/Yli (ca der det var fergeleie tidligere). Den andre brua nord for Rugøya 

(der hengebrua var inntil 1968), altså nedenfor Vidarvoll og over til vestsida. Slik blir heddøler på begge sider av elva 

knyttet tettere sammen. Og slik kan man på som tidligere gå/sykle fra vestsida og til Vidarvoll, kirke, skole og butikk. Et 

annet foreslått tiltak er at Folkestien (nå fra Lysthus/Skilrud til ca Circle K/Slåtta) utvides til å gjelde langs hele Heddøla, 

ideelt også på vestsida. En slik sti (på østsida) kan gå fra Telemark Technologies (som igjen får en «kyststi»-forbindelse 

på nedsida av E134 og bort til «nyhavna»/Nesøya), opp langs det nye flyplassgjerdet (og i utkanten av naturreservatet 

Semsøyene) og opp til Melås bru, samt videre opp til Heddal Mølle. Altså at vi utvider Folkestien som ble bygget på 

slutten av 1990-tallet av Heddal Velforening/Folkehelseforeningen og i samarbeid med grunneierne. Folkestien kan uten 

for mye arbeid etableres fra Telemark Teknologipark og rundt den nye veien v gjerdet sør for fplyplassen og videre 

oppover Heddøla til Omnesfossen/Heddal Mølle. På tilsvarende vis kan en folkesti etableres på «vestsida» av Heddøla, fra 

nedsiden av Tveitanbakken og opp til Omnesfossen (m to nye gangbruer v hhv Yli/Lysthusodden og nedenfor Vidarvoll). 

 

* I tillegg til disse to «Elvestiene», en øst og en vest for elva, der det foreslås at grunneiere går sammen for å realisere 

planene (slik man har fått til med flere stier i Hjartdal), foreslås det å lage «Heddalsrunden» ved også å få til en folkesti 

godt på oversiden av E134 («uppigardvegen»): Denne øvre folke- og gangstien (som også kan brukes av 

sykkel/barnevogn, evt ski på vinteren) er foreslått noe basert på løypa fra ski-NM i Heddal i 1975: fra Vidarvoll og over 

Raud Rygis veg og bort til Kulturtien til Bygdetunet, samt videre til Strupa. Stien bør gå utenom bebyggelse og ikke være 

til sjenanse for naboer/beboere, samt at det må gjøres i samråd med grunneiere. Dersom en slik Heddalsrunde kombineres 

med å tilby elsykler til elevene, samt gratis skoleskyss for de få som måtte få over 4 km skoleveg (få i forhold til i dag/ved 

Strupa), vil dette gi nytt liv til det gamle Hitterdal, i tillegg til at en slik runde vil være kjærkommen for turister/naboer.  

* Det foreslås nedenfor også å knytte Vidarvoll og elvestien, via ny gangbru, med idrettsanlegget Grønnkjerr – da dette 

ligger rimelig rett opp (under Statnetts høykraftsledning, ved traktorvegen) for Vidarvoll. Slik vil barn, unge og voksne få 

et mer naturlig forhold til naturen. Og bygda kan tas mer i bruk, for både beboere og besøkende. 

* Når det gjelder dagens ungdomsskole på Sem/Strupa, dersom man finner ut at Heddal barne- og ungdomsskole ved 

flotte Vidarvoll er det beste for barn/unge: Skoletomten på Strupa er svært egnet for boliger/leiligheter, med både utsikt og 

nærhet til Tuvensenteret/Vaa. Kommunen kan evt selge skoletomten til private, som kan ominnrede dagens bygninger til 

leiligheter, forsøksvis billige leiligheter, i tillegg til at det kan bygges nye boliger (uten å skygge for lys til naboer). 

 

Den unike historien:  

Det er en vanlig misforståelse at Samuel Eyde og Kristian 

Birkeland skapte Notodden (de to kan derimot sies å ha skapt 

Rjukan). Snarere kan man si at Notodden, hvori inkludert 

innbyggernes tidligere innsats, deres åpensinnighet og velvilje, i 

tillegg til Notodden-naturens unike ressurser (Tinfoss, Lienfoss, 

Svelgfoss osv), la grunnlaget for suksessen til Eyde og 

Birkeland. For allerede i april 1852 ble den første hjulbåten 

(«Statsraad Stang») satt i rute til Notodden fra sør i Norsjø 

(Fjærestrand) til Notodden. Trafikken økte kraftig etter at den 

nye kanalen ved Skien og innseiling fra havet åpnet i 1861. Fra 

1864 ble det bygget store skip ved Tinnesandbukta (gamle havn), 

under ledelse av Ole Olsen Sætre-Haave (Lisleherad), Mathias Mathiasen Kleppen-Tinne (Hitterdal/Heddal) og John 

Høimyhr. Det første skipet var «Hitterdal» (1865), på 94 fots lengde, mens «Hitterdølen» nummer to og «Adonis» - som 
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seilte helt til Karibia (Vest-India) og Sør-Amerika, før det forliste i Barhonia.33 I 1868 ble skonnerten «Kvik» (bildet), på 

hele 170 registertonn, sjøsatt i Norges største innlandshavn, på Notodden:34 

 

Allerede i perioden 1875–1878 ble de staselige hotellene «Victoria» og «Furuheim», som kong Oscar II besøkte rett ved 

ferdigstillelsen, bygd nede ved Heddalsvannet. «Et karakteristisk trekk ved det gamle Notodden var de store hotellene 

som ble bygd, i første rekke for å ta imot turistene,» påpekes det i Notodden-boken (1963).35 Her Furuheim: 

 
Tinfos Sliperi startet opp allerede i 1873, etter salg av Tinnefossen fra Ole O. Tinnes på Tinnes søndre, før O. H. Holta 

mfl. overtok og fikk ny giv m Tinfos Papirfabrikk fra 1895. I oktober 1904, før Eyde og Birkeland gikk i gang med det 

som skulle gi Notodden verdensarvstatus, kunne Varden fortelle om byen med hotellene, Tinfos Papirfabrikk, Notodden 

lærerskole (1895), Telemarkens Bokhandel (1898) og Notodden Calcium Carbidfabrikk (1899):  

«Her hersker for tiden en travel virksomhet. Private hus reises og livet i det hele har en liten amerikansk Sving.»36  

Og for eksempel i den nasjonale avisa Socialdemokraten sto det i desember 1908: «Notodden er Nordens Klondyke. Som 

en paddehatt er den skutt i været …». Og da det ble avklart av Notodden i 1913 skulle bli skilt fra Heddal/Hitterdal og bli 

en egen by, skrev redaktøren i Teledølen i sin lederartikkel: «… og lysende smil fra begge parter syntes å by på en 

håpefull fremtid så vel for det gamle ærverdige Hiterdal somo for det unge Notodden, den vordende Norges yngste by – 

Nordens New-york.»37 

 

* Mens Notodden for 115 år siden hadde utviklet seg til å bli Nordens Klondyke, gullgravermekkaet, skulle byen fra 1988 

utvikle seg til å bli Europas blueshovedstad. Hver første helg i august blir Notodden i fem dager hele verdens blues-

Klondyke. De senere år har Notodden fått mer positiv reklame i filmformat enn knapt noen annen norsk kommune. Helge 

Anderssons grundige Notodden-film ble vist på NRK allerede i 2014, mens Notodden ble del av NRKs «Sommertoget» i 

2017. Og i juni 2022 viste NRK «Bluestown Rising» av den internasjonale stjernen Steven Van Zandt («Little Steven»).38 

* Mens Tinne, Holta og Eyde fra 1895 kan sies å stå for den første (industrielle) revolusjon på Notodden, kan 

bluesentusiastene fra 1988 sies å stå for den andre (kulturelle) revolusjon – noe som ble påbegynt året etter at Tinfos 

Jernverk og tungindustrien ble nedlagt (1987). Skaperne av Bluefestivalen klarte utrolig nok å få Notodden anerkjent som 

Europas blueshovedstad og som vennskapsby til selveste Clarksdale i Mississippi (USA), som regnes som bluesens 

fødested. 

 
33 Se mer hos Notodden Historielag: www.notoddenhistorielag.no/index.php?page=seilskutebygging-i-vassdraget  
34 Jens Christian Hansen: Notodden (1963), s. 40. Utg. av Notodden kommune v 50-årjubileet for bygrunnleggelsen. 
35 Notodden (1963), s. 57. 
36 Språk justert til dagens bokmål. Mer info om Notodden 1900-1917 på Hydros nettsider: https://www.hydro.com/no-NO/om-

hydro/var-historie/1900-1917/1908-jovisst-ma-ogsa-arbeidere-ha-hus/ 
37 Hansen: Notodden (1963), s. 144.  
38 Steven Van Zandt, «Bluestown Rising» (2022): https://tv.nrk.no/program/KOID28000418. Filmskaperen David John Smith, med 

Wild Telemark, har vært sentral i arbeidet med å knytte Little Steven til Notodden. 

https://tv.nrk.no/serie/sommertoget-minutt-for-minutt/2017/ENRK02080517/avspiller
https://tv.nrk.no/program/KOID28000418
http://www.notoddenhistorielag.no/index.php?page=seilskutebygging-i-vassdraget
https://www.hydro.com/no-NO/om-hydro/var-historie/1900-1917/1908-jovisst-ma-ogsa-arbeidere-ha-hus/
https://www.hydro.com/no-NO/om-hydro/var-historie/1900-1917/1908-jovisst-ma-ogsa-arbeidere-ha-hus/
https://tv.nrk.no/program/KOID28000418
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* De 123 tiltakene i dette dokumentet kan i sum skape en tredje «revolusjon» for kommunen, der man kombinerer kultur 

og teknologi. Det argumenteres altså her for en «en kulturteknologisk revolusjon». Der nullutslipp og elektrisitet står i 

sentrum. Målet er å koble sammen det beste fra Notoddens fortid og nåtid, med en helhetlig bruk av, og satsing på, hele 

kommunen – for både by, bygd og land.  

 

Trepartssamarbeidet: Notodden synes kjennetegnet av milepæler formet av et «trepartssamarbeid» mellom:  

1) idealistiske ildsjeler (f.eks. m Bluesfestivalen, Notodden bystrand, Heddal I.L., Notodden skateboardhall m.m.)  

2) det private næringslivet (Tinfos, Hydro, Holta-fam., dagens bedrifter) og …. 

3) kommunen (som står bak gode vedtak f.eks. mht bygging av Bok- & Blueshuset og oppføringen v/ «Snika» av kunstner 

Erik Pirolts skulptur TRE (som speiler Tveitan-eika på den andre siden av Heddalsvannet) (TRE er betegnende nok støttet 

finansielt av Høgås Teknologipark, Telemark Teknologipark, Notodden Energi, Tuvensenteret, Hydroparken, Idea 

Kompetanse, Hjartdalbanken, Sparebank 1, Tinfos, Hydro, Notodden vgs, Øst-Telemarkens Brukseierforening og Optime 

Subsea). 

Notodden kommune har fulgt innbyggernes initiativ opp ved å legge forholdene til rette for festivaler og næringsliv, slik 

at vi i dag for eksempel har et av Norges flotteste bibliotek: Bok- og blueshuset (2014) ved Heddalsvannet.  

 

Merkevareparken: Samtidig har næringslivet nå blitt så attraktivt at aksen Strupa-Hydroparken har fått en av Østlandets 

sterkeste konsentrasjoner av sterke merkevarer: Både Hydroparken, Telemark Technologies, Tuvenområdet og 

norgesledende oppstartsbedrifter som Sunbelt Massasjebad, Gulvdeal, Terrassegutta og Sportsdeal/Sport1 har vist at 

Notodden er stedet for næringslivssatsing.39 For ikke å snakke om gjenoppbyggingen av Brattrein Hotell.40 Bare de siste 

tre årene har globale merkevarer som Tesla, Burger King, McDonald’s, Jysk og Rusta etablert seg svært synlig langs 

E134. I tillegg er det skapt nytt liv i Oscar Nissens gate med etableringen av Martine Grettes «Galleri Grette», som 

inkluderer kunst av Tor-Arne Moen, og med Café Felicia og restaurant Sam Eyde. Samtidig har Heddal I.L. bygget opp 

både anleggene på Grønnkjær og Vidarvoll til å bli i landstoppen, med Tveitanbakken som tidligere v-cup-arrangør for 

hoppkvinnene, med henholdsvis norgescup i rulleski og prisbelønte padelbaner. Mens Notodden Skatepark i Hydroparken 

tiltrekker seg ungdom fra både Kongsberg og Bø. Idealistiske og ihuga privatpersoner skapte den populære Bystranda ved 

Nesøya, samt Folkestien (ca 1998) langs Heddøla. Mens mer pengesterke som Kjetil Holta og Holta Invest fra 2003 sikret 

det flotte idrettsanlegget på Tinnesøyren (Optime Arena), samt ny gressbane og park i Lisleherad.41 Og nå kommer ny 

idrettshall på Sætre takket være privat donasjon (Vitae-Pro-gründer Andres Kongsgaard Flaaten).42 De 123 tiltakene i 

dette dokumentet forutsetter et fortsatt godt samarbeid mellom dugnadsorienterte innbyggere, fremoverlente 

næringslivsaktører og velvillige folkevalgte/kommuneansatte.  

 

Budskapet fra Olav Kaste: Vi må altså satse fullt og helt, ikke stykkevis og delt, som telemarksforfatteren Henrik Ibsen 

uttrykte det. Eller som lyrikeren Olav Kaste (1902–1991), fra plassen Kaste ved Heddalsvannet, skrev i diktet «Tinnå bru» 

i sin siste diktsamling Også her er graset grønt (Gyldendal, 1979):  

 

«Over brua nattarstider/Nedanunder svartnar elva/Lys på båe sider,/gul/mot ein blåkvit Jonsok-himmel (…)  

Over brua, mot ei gate/beint imot/og ei til sides,/Beint imot ligg hovudbygda,/er det der eg hører heime?» 

 

- Hvis vi følger i fotsporene til Kaste i hans dikt, og da går Heddalsvegen mot sentrum over Tinnelva og Tinnå bru (fra 

Heddalssida) og tar til høyre, så ser vi nettopp hovedbygda «beint imot». For nettopp fra vannkanten, og fra oppe i 2. 

etasje i det nye Bok- og Blueshuset, kan vi i dag se rett over Heddalsvannet til plassen til Kaste, som underviste på 

Nordbygda skole i mange år.  

 

 
39 Telen-leder av Kai Andersen, 13.11.22: www.telen.no/jo-da-det-gar-an-a-lykkes-ogsa-pa-notodden/s/5-75-620993  
40 Om Kjersti og Gry Rokne på Radio Rock: https://www.telen.no/gry-og-kjersti-fortalte-sin-spesielle-historie-til-hele-norge/s/5-75-

576353  
41 Mer info om Holtas investeringer: www.telen.no/siste-nytt-har-brukt-200-millioner-pa-17-ar-na-trekker-milliardaren-seg-helt-

ut/s/5-75-381201  
42 Info om ny idrettshall på Sætre: www.telen.no/den-nye-idrettshallen-kan-bli-20-millioner-dyrere-enn-forst-budsjettert/s/5-75-

617074  

https://www.telen.no/jo-da-det-gar-an-a-lykkes-ogsa-pa-notodden/s/5-75-620993
https://www.telen.no/gry-og-kjersti-fortalte-sin-spesielle-historie-til-hele-norge/s/5-75-576353
https://www.telen.no/gry-og-kjersti-fortalte-sin-spesielle-historie-til-hele-norge/s/5-75-576353
https://www.telen.no/siste-nytt-har-brukt-200-millioner-pa-17-ar-na-trekker-milliardaren-seg-helt-ut/s/5-75-381201
https://www.telen.no/siste-nytt-har-brukt-200-millioner-pa-17-ar-na-trekker-milliardaren-seg-helt-ut/s/5-75-381201
https://www.telen.no/den-nye-idrettshallen-kan-bli-20-millioner-dyrere-enn-forst-budsjettert/s/5-75-617074
https://www.telen.no/den-nye-idrettshallen-kan-bli-20-millioner-dyrere-enn-forst-budsjettert/s/5-75-617074
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Vi bør sikre at også de nye generasjoner svarer et stolt «ja» når de stiller seg spørsmål om det er i Notodden, og bygdene 

omkring, at de virkelig «hører heime».  

 

 

Historiske milepæler: 

Notodden kommune, med 

bygder som Lisleherad, 

Gransherad, Hjuksebø og 

Heddal, har unektelig en fortid 

å være stolt av, slik det påpekes 

i rådmannens handlingsplan: 

Industriutviklingen på 

Notodden, og den som senere 

kom på Rjukan, ble i 2015 som 

kjent utpekt av FN-organet 

UNESCO til å være verdig å bli 

kåret til klodens felles 

verdensarv.  

* Heddal stavkyrkje er ikke 

bare verdens største stavkirke 

(det finnes i både Sverige, Polen og England), dette er også Norges klart viktigste historiske byggverk. Dette vises ved at 

det er Heddal stavkirke, ikke den nyere og mindre originale Nidarosdomen, som Store norske leksikon lar illustrere sin 

artikkel om «arkitektur i Norge» (jf forrige side).43  

 

* Notodden omtales i hele to UNESCO-vedtak, siden Heddal stavkirke også omtales (m to andre) i verdensarvvedtaket for 

Urnes stavkirke i 1979. Det foreslås nedenfor å vurdere om Notodden kommune bør arbeide for å søke verdensarvstatus 

også for Heddal stavkirke, evt også som en del av telemarkkulturen (inkl mht Heddalsbunaden). 

 

* Både kronprinsesse Märtha, dronning Sonja, Märtha Louise og Leah har Heddalsbunaden (rødtrøyebunaden/Øst-

Telemarkbunaden), som ble ivaretatt, utviklet og lansert av Nordbygdas Anne Bamle (1884–1920). Bamle satte i gang sin 

bunadssying på Notodden rundt 1920, og det var hun som innførte bunadsvesker, og det var hun som i 1999, i Telen, ble 

kåret til århundrets navn i Øst-Telemark.44 

 

* Det norske Folkemuseet på Bygdøy i Oslo kom istand på grunn av at Ole Olsen Haave, på gården Hove i Lisleherad, i 

mars 1881 skrev brev til kong Oscar II og gav svenskekongen det første bygget til samlingen av norske middelalderbygg 

på Bygdøy Kongsgård, nemlig Hovestua.45 Denne stua ble bygget i 1738 av Ole Olsen Haave, sønnen til den berømte 

«Tinnemannen»/lensmannen Olav Hovdejord (1680-1765), som i 1722 fikk sin høyre hånd kappet av da han satte seg opp 

mot den danske kapteinen Elias Nægler under Den nordiske krig (Hovdejord laget seg en jernhånd og fikk kong Frederik 

IV i København til å utvise Nægler fra Norge – jernhånden er nå i Folkemuseets samlinger, se tdl).46  

* Hovestua ble flyttet til Kristiania allerede i 1881, som den første bygning i Oscar IIs og Norsk Folkemuseums samling.47 

Først i 1885 kom «Oscar IIs portal» og Gol stavkirke til samlingen.48 Hovestua ble slik den den første bygningen som ble 

flyttet til Bygdøy-samlingen, som igjen var den første samlingen i sitt slag i Europa.49  

 

* Dagens Notodden/Lisleherad er altså selve grunnsteinen for det som skulle bli Norsk Folkemuseum (1907) på Bygdøy, 

en av Norges fremste turistattraksjoner.50 I tillegg kom, i 1908 (oppført 1910), «Stue fra Nordre Yli» inn som bygning 

 
43 Store norske leksikons tekst om «arkitektur i Norge»: https://snl.no/arkitektur_i_Norge  
44 Se mer om Bamle i Store norske leksikon: https://snl.no/Anne_Bamle  
45 Se mer om Hovestua på www.vtfk.no/meny/tjenester/kultur/kulturarv/kulturarvartikler/hovestua/  
46 Se foto av Tinnemannens jernhånd her: https://digitaltmuseum.no/011023142348/protese  
47 Om Hovestua hos Folkemuseet: https://norskfolkemuseum.no/hovestua  
48 Se kronologien over Folkemuseets samlinger her: https://norskfolkemuseum.no/bygninger-oppfort-i-friluftsmuseet  
49 Liste over bygningenes kronologi på Folkemuseet: https://norskfolkemuseum.no/bygninger-oppfort-i-friluftsmuseet  
50 Mer om Hovestua hos Norsk Folkemuseum: https://norskfolkemuseum.no/hovestua  

https://snl.no/arkitektur_i_Norge
https://snl.no/Anne_Bamle
https://www.vtfk.no/meny/tjenester/kultur/kulturarv/kulturarvartikler/hovestua/
https://digitaltmuseum.no/011023142348/protese
https://norskfolkemuseum.no/hovestua
https://norskfolkemuseum.no/bygninger-oppfort-i-friluftsmuseet
https://norskfolkemuseum.no/bygninger-oppfort-i-friluftsmuseet
https://norskfolkemuseum.no/hovestua
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nummer 21. Dette er en uppstugo fra ca 1750 med svalgang, peis med pipe og to etasjer.51 Det er denne uppstugo, 

sammen med stue fra Akkerhaugen, som utgjør selve Telemarkstunet på Folkemuseet: «Telemarkstunet. Bygningene 

danner et firkanttun, med bolig- og forrådshus på den ene siden og uthusene på den andre. Alle husene i tunet, unntatt løa, 

stammer fra Aust-Telemark.»52 Norsk Folkemuseum har også stabburet fra Nedre Nisi i Gransherad, oppført i 1797,53 og 

badstue fra Moen (ca. 1800) på Notodden.54  

* Øst-Telemark og det som i dag heter Notodden kommune utgjør kjernen av det norske og internasjonale bildet av 

Telemark og «det rotnorske». I Oscar IIs første Norges-utstilling fra 1896 var da også en ølbolle fra Heddal representert.55 

Og i dag kan vi se den rikt utskårne brugdebenken (ca 1250-tallet) fra Heddal stavkirke inne i Hovestua på Bygdøy.56 

* I tillegg vet vi at bønder i Heddal både har bygget og passet på stavkirken (som er anslått å være fra ca 1147, innviet 

som Maria-kirke en 25. oktober) gjennom århundrer. I samme periode brant Nidarosdomen i Trøndelag (dagens 

frontalparti ble gjenoppbygd først i 1968) en rekke ganger fra 1500-tallet og fremover, da den forfalt. Bøndene i Heddal 

hadde ansvar for stavkirken fra 1723 til 1905.  

* Det var Olea Crøger (1801-1855, født og oppvokst i Heddal, på prestegården Holmen ved stavkirken) som fra 1839 

første samlet inn de norske folkevisene. Senere samarbeidet hun med Landstad og påvirket Asbjørnsen & Moes 

utgivelser. Det var «Landstad som fekk inkludere mykje av arbeidet hennar i samlinga Norske Folkeviser 1853. Sjølv om 

han nemner Crøger i føreordet, vart dei fleste konkrete spor etter henne på det nærmaste snart sletta,» kan Store norske 

leksikon fortelle.57 Crøgers liv arbeid og arbeid er ellers skildret av forfatter Ingebjørg Mælandsmo (1898–1981, fra Nedre 

Hovdejord, vestsida i Heddal), som i romanen Hr. Crøger til Hitterdal (1964).58  

 

* Muligens enda eldre enn stavkirken er Tveitaneika, 

på vestsida bortenfor Yli, ivaretatt av Tveitan-gården 

siden 1100-tallet. Selv om denne gammeleika ennå 

ikke er fredet, vil den v en eventuell kåring kunne bli 

omtales som «Norges flotteste gammeleik» (bildet er 

fra ca 1910, Digital Museum):  

* Mens Anne Bamle fra Bamlesletta/Nordbygda er den 

som er ansvarlig for at vi i dag har Norges flotteste 

bunader, nemlig den røde Øst-Telemarksbunaden 

(Heddalsbunaden). Dette er bunaden som dronning 

Sonja, prinsesse Märtha og hennes datter Leah bruker 

(tradisjonen startet med at Heddal Bygdekvinnene for 

et århundre siden ga Märtha en Heddalsbunad).59 På 

Slottet i Oslo henger maleriet «Brudefølge ved Heddal 

stavkirke» (1835), av Johannes Flintoes, og der kan vi 

se hvordan Bamles bunad står i tradisjonen fra Heddal 

på tidlig 1800-tallet.60 

 

* I sum kan Heddal, Lisleherad og bygdene rundt Notodden kalles Norges fremste kulturarvbygder. Derav at følgende 

slagord er brukt i dette dokumentet når det gjelder hele Notodden kommune – by, bygd og land:  

«FNs verdensarvby. Europas blueshovedstad. Norges kulturarvbygder.» 

 
51 Om uppstugo fra Nordre Yli: https://norskfolkemuseum.no/yli  
52 Om Telemark på Folkemuseet: https://norskfolkemuseum.no/telemark  
53 Nedre Nisi-stabburet: https://norskfolkemuseum.no/nisi  
54 Moen-badstua: https://norskfolkemuseum.no/moen  
55 1896-utstilling med ølbolle: https://norskfolkemuseum.no/den-aller-forste-utstillingen  
56 Om brugdebenken fra Heddal hos Folkemuseet: https://norskfolkemuseum.no/kirkebenken-fra-heddal  
57 Om Crøger: https://snl.no/Olea_Cr%C3%B8ger  
58 Mælandsmos bok om Olea Crøger mfl. i Heddal, den første i en trilogi, kan leses her: 

www.nb.no/items/bb6d95a8e5a661f2f85a3f90d5260cd3?page=5&searchText=hr%20cr%C3%B8ger  
59  Fra Kongehuset: «Dronningen har sagt følgende om sin variant: «Rødtrøyebunaden fra Øst-Telemark er liksom mest min bunad». 

Og: «Prinsesse Märtha Louise fikk sin Øst-Telemarksbunad til konfirmasjonen. Den har tidligere tilhørt Kronprinsesse Märtha.» Mer: 

www.kk.no/mote/bunaden-gikk-opp-i-flammer-na-forer-martha-tradisjonen-videre/73753468  

60 Se Menighetsbladet for Heddal, Gransherad og Lisleherad, mars 2011, tekst av M. S. Lehmann. 

https://norskfolkemuseum.no/yli
https://norskfolkemuseum.no/telemark
https://norskfolkemuseum.no/nisi
https://norskfolkemuseum.no/moen
https://norskfolkemuseum.no/den-aller-forste-utstillingen
https://norskfolkemuseum.no/kirkebenken-fra-heddal
https://snl.no/Olea_Cr%C3%B8ger
https://www.nb.no/items/bb6d95a8e5a661f2f85a3f90d5260cd3?page=5&searchText=hr%20cr%C3%B8ger
https://www.kk.no/mote/bunaden-gikk-opp-i-flammer-na-forer-martha-tradisjonen-videre/73753468
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25 utvalgte rekorder i (dagens) Notodden kommune 
1. Villrein på Blefjell (i minst 10.000 år): Europas sørøstligste villreinstamme er i Notodden (Mongolias er lengre sørøst)   

2. Tveitan-eika (fra 1100-tallet): «Norges vakreste gammeleik» (ikke formelt kåret ennå), muligens fra 1100-tallet. 

3. Heddal stavkirke (1147): Verdens største stavkirke. Norges fremste eksempel på norsk arkitektur. 

4. Bolkesjø Gaard: Europas eldste bolighus, fra 1220-tallet.61 

5. Olea Crøger: Første folkeviseinnsamler i Norge (fra 1839), senere samarbeid m Landstad. 

6. Notodden havn: Norges største innlandshavn fra 1861. Her ble det bygget brigger og skonnerter fra 1865. 

7. Lisleherad: Hovestua, Olsens gave til Oscar II i 1881, ble grunnstein for verdens første friluftsmuseum, Folkemuseet. 

8. Notodden lærerskole: Første lærerhøyskolen på Østlandet, 1895 (samtidig med Voss).62  

9. Telemarkens Bokhandel, Storgata: Norges eldste uavhengig drevne bokhandel (fra 1898). 

10. Norsk Hydro: Verdens første fabrikk for produksjon av kunstgjødsel (Norgessalpeter), 1905.63 

11. Tømmerrenna: Nord-Europas lengste tømmerrenne (4193 m), Svelgfoss-Tinfoss (1905-1976).64 

12. Svelgfoss: Europas største kraftverk (Svelgfoss I, 1907), verdens nest største (etter Niagara-anlegget). 

13. Tinnelva m Svelgfoss/Rjukanfossen: Verdens største kraftkilde (fra 1907). 

14. Grønnbyen: Norges første hageby (1906-1911) for arbeidere.65 

15. Tinnosbanen: Norges første elektrifiserte, normalsporede jernbane (1911). Først i Nord-Europa? 

16. Hjuksa bru: Norges høyeste togbru (64 meter) (1916). Skandinavias høyeste?  

17. 8-timersdagen: Fagforeningsledere/2000 arbeidere i Notodden-tog 1. mai 1918 ga 8-timersdag i Norge.66 

18. Anne Bamle: Skaperen av Heddalsbunaden (fra ca 1920): Norges/kongefamiliens mest populære bunad. 

19. Minareten (1928): Luftinntaket til nitrogenfabrikken: Norges høyeste utendørs turistattraksjonsbygning (v åpning). 

20. Tveitanbakken (1946): Den største aktive hoppbakken i sørlige Norge (bortsett fra nasjonalanlegg & OL-bakker). 

21. Notodden Lufthavn (1955): Eneste åpne flyplass i Telemark. Største innenlands sjøflylandingsplass i sør-Norge. 

22. Åstedet for Morgan Kane-bøkene: Norges mest populære bokserie, Morgan Kane, ble skrevet på Bolkesjø Hotell. 

23. Notodden by: Byen som arrangerer Europas største bluesfestival (etter 1988). 

24. Fruktgårdene: Jønsi Gård er «Norges største produsent av biodynamiske epler.»67 Nærø best på økologisk eplesider. 

25. Norges mest rocka: I 2022 ble Brattrein Hotell kåret til «Norges mest rocka arbeidsplass» av Radio Rock (Telen). 

 

 
61 NRK: https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/et-av-europas-eldste-bolighus-i-tre-star-i-bolkesjo-1.16143093  
62 Oversikt over etableringen av lærerhøgskoler, Oslo fikk sin i 1912: https://no.wikipedia.org/wiki/L%C3%A6rerh%C3%B8yskole   
63 Om verdens første kunstgjødsel: https://snl.no/Norsk_Hydro  
64 Tømmerrenna: https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/tommerrenna-pa-notodden-1.6586523  
65 Info: http://www.notoddenhistorielag.no/index.php?page=gronnbyen  
66 Info fra Hydro: «På Notodden gikk 2000 i 1. mai-tog under parolen «Frem for 8-timersdagen!» Møtet munnet ut i en resolusjon om 

øyeblikkelig gjennomføring av 8-timersdagen via lovverket. Etterpå ble det holdt et møte mellom ti fagforeningsledere, der de 

bestemte seg for ikke å vente lenger, men arbeide åtte timer fra neste dag. På Hydro gjorde arbeiderne ord til handling. Fabrikkfløyta 

blåste to timer etter at alle var gått hjem. (…) «Reaksjonen fra Arbeidsretten lot ikke vente på seg; den kom i form av et pålegg om å 

følge «tariffen». Men arbeiderne neglisjerte pålegget. Samtidig begynte Arbeidsgiverforeningen å forhandle med en delegasjon fra 

Notodden og Rjukan. Resultatet ble en midlertidig enighet om 51 timers arbeidsuke, i påvente av et statlig utspill i saken. Resultatet av 

forhandlingene ble forelagt arbeiderne til avstemning. På Rjukan var det tilslutning, men på Notodden ble overenskomsten forkastet 

«med stort flertall i et massemøte», kunne avisene i fylket fortelle 22. juni.To av fagforeningslederne gikk også til statsminister 

Gunnar Knudsen og krevde et løfte om en rask lovendring. Den kom sommeren 1919. For oppvigleriene ble de ti fagforeningslederne 

fra Notodden dømt til bøter på ti kroner hver i Arbeidsretten – en forsiktig reaksjon. Bøtene ble visstnok aldri betalt (…)» Kilde: 

www.hydro.com/no-NO/om-hydro/var-historie/1918-1928/1919-sa-tar-vi-8-timersdagen/  
67 Info om Jønsi: www.xn--jnsi-grd-f0a8p.no/ Om Nærø: www.nerofrukt.no/  

https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/et-av-europas-eldste-bolighus-i-tre-star-i-bolkesjo-1.16143093
https://no.wikipedia.org/wiki/L%C3%A6rerh%C3%B8yskole
https://snl.no/Norsk_Hydro
https://www.nrk.no/vestfoldogtelemark/tommerrenna-pa-notodden-1.6586523
http://www.notoddenhistorielag.no/index.php?page=gronnbyen
https://www.hydro.com/no-NO/om-hydro/var-historie/1918-1928/1919-sa-tar-vi-8-timersdagen/
https://www.jønsi-gård.no/
https://www.nerofrukt.no/
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123 tiltaksforslag for Notodden kommune 
 

De 6 bærebjelkeforslagene:  

Nye attraksjoner: Verdensarvbru (Svelgfoss) + Notodden Badehotell (Nesøya) + Heddal Middelaldersenter (Rygi) 

Ny kommunikasjon: El-verdensarvtog Notodden-Rjukan + Notodden Elflyplass + elbåt til Heddal stavkirke/Tinfos 

 

DEL I: Tiltaksforslag for hele Notodden kommune 

 

#1 Egne nettsider, VisitNotodden.no: Både Bø og Rjukan har i dag egne «Visit»-sider,68 noe som er en merkevare for å 

tiltrekke seg turister. Internett er slik turister i dag navigerer når de velger reisemål. Fruktbygda Akkerhaugen har egen 

nettside, det samme har Heddal stavkirke – inkludert på engelsk. Men Notodden kommune har ikke egen Visit-side, 

isteden er det en side lagt inn under Visit Telemark, men denne er vanskelig å finne – og den reklamerer for eksempel 

også for overnatting utenfor kommunen.69 Uten egen nettside er det vanskelig å reklamere for det unike ved Notodden, 

som det norske nasjonalklenodiet med stavkirken og bygdene/turistattraksjonene rundt, som Heddal, Bolkesjø osv. 

Tiltak: Det opprettes en egen VisitNotodden.no-nettside i god tid før turistsesongen, ideelt innen 15. april 2023. Fra 

omtrent denne datoen bør også Visit Notoddens Facebook-sider og Instragram-sider oppdateres med en post daglig. En 

mulighet er å søke hjelp fra ungdomsorganisasjoner el. andre for å. Både Visit Rjukan og Visit Bø har turistinformasjon 

som egne selskaper, noe som evt kan vurderes også for Notodden. 

 

 

#2 Lansere «Telemarkporten»: Fra 1. januar 2024 blir Telemark igjen et eget fylke, etter at sammenslåingen med 

Vestfold opphører. Som vist ovenfor er Øst-Telemark og bygdene i Notodden kommune de fremste kulturarvbærerne fra 

Telemark – og toppen av Meheia har i århundrer vært «porten til Telemark» når man kommer fra 

hovedstadsområdet/Østlandet. I nyere tid har en inattraktiv veitunnel i Grenland fått navnet «Telemarkporten». Telemark 

trenger en bedre inngangsportal. Her brukes «Nordlandsporten» som inspirasjon (det står Velkommen til Trøndelag på 

den andre siden) 

 
 

Tiltak: Vi setter opp en «Telemarksport» på Jerpetjønn (på høyeste punkt på E134 over Meheia), inkludert info om 

«Velkommen til Telemark» og «Velkommen til Notodden». Denne porten må ikke gå over E134, men kan også stå på 

rasteplassen – og at man kjører under den der (noe som vil øke besøket). Noen (som kommunen/Telen) utlyser en 

konkurranse for beste design/konsept. Ordfører mfl har arrangement på Jerpetjønn 2. januar 2024 med innviing av 

 
68 Visit Bø: https://visitbo.no/ Visit Rjukan: www.visitrjukan.com/  
69 Notodden hos Visit Telemark: www.visittelemark.no/notodden  

https://visitbo.no/
https://www.visitrjukan.com/
https://www.visittelemark.no/notodden
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«Telemarkporten». Kongsberg kommune/Viken inviteres også, da man kan ha «Velkommen til Viken/Buskerud» på den 

andre siden). Porten settes opp slik at den kan demonteres/flyttes når den nye veien over Meheia står åpner. 

- Ideelt kan «Telemarksporten» settes opp som en portal over riksvei E134, noe som vel å merke fordrer godkjennelse fra 

Statens vegvesen, men kan være vel så bra å ha dette på rasteplassen, slik at man kjører under der. Samtidig settes det da 

der opp mer skilt/info om attraksjonene i Notodden, samt info om verdensarvstatusen. Flere parkbenker m tak settes opp 

for publikum, samtidig som tungtransportsjåfører gis et bedre sted å stanse/overnatte, noe som vil øke inntektene til 

kommunen (se ang Jerpetjønn lenger ned). Enklere «telemarksport» med «Velkommen til Telemark» kan settes opp ved 

fylkesgrensen i Jondalen (fylkesvei 37/Bolkesjøvegen), ved bussholdeplassen rett etter ankomsten til Telemark. 

Kommunal kostnad: 0,3 mill. kr. 

 

#3 Vurdere kommunemottoer: Forholdet mellom Notodden og bygdene rundt har vært et stridstema siden begynnelsen 

av 1900-tallet. I 1912 måtte Stortinget vedta hvor kommunegrensene skulle gå mellom Heddal og den nye, utskilte byen 

Notodden (fra 1913). Og da Notodden og Heddal/Gransherad ble forenet (delvis igjen) i 1964, var det igjen uro: Fra 

slutten av 1950-tallet var det vel å merke Heddal som vokste, mens folketallet ble redusert i Notodden.  

- I likhet med New York City og New York State sliter mange også i dag med å skille mellom Notodden by og Notodden 

kommune. Man sliter med å kjenne seg selv, for å sitere Sokrates. Når man kun sier «Notodden», mener man da 

bygrensene (1913-1964) eller hele kommunen? Denne utfordringen ble tatt opp av Jens Chr Hansen i avslutningen av 

Notoddens jubileumsbok i 1963: «Det er imidlertid galt å si at Notodden dermed blir en by med 13.200 innbyggere. Riktig 

er det å si at Notodden by med 8500 innbyggere blir det naturlige sentrum i den nye administrative enhet med 13.200 

innbyggere. Ordet by bør reserveres for den del av en kommune som gjennom befolkning, yrkesstruktur og bebyggelse 

funksjonerer som en by. Det er ikke de administrative grenser som skaper by.»70 

 
Figur 1"Vinter på Hollane" (Lifjell), ill. Svein Tråserud 

* Hansens ord er aktuelle også i dag: I 2009 vedtok kommunestyret å profilere Notodden kommune med begrepet 

«Bluesbyen», noe som nå står under kommunevåpenet (som siden 1939 visuelt har bestått av en elv (Tinnelva) med 

gnister/lyn ut av, samt av «Borgen» ved Tinfos). Før Notodden by ble slått sammen med Heddal og Gransherad i 1964, 

var «byen med gnisten» et slagord, noe som sammenfaller med kommunevåpenet. Men fra 2020 er også Hjuksebø blitt 

inkludert i kommunen. Ulempen med kun å markedsføre en byprofil, noe som var mer riktig da Notodden kun var en 

bykommune, fra 1913 til 1964, er blant annet at man da ikke får kommunisert det mangfoldet kommunen har å by på, fra 

bygd og land.  

* Notodden er tross alt nå hele 984 kvadratkilometer stort – og dermed mer enn dobbelt så stort som Andorra, samt større 

enn både Singapore og Bahrain. Mangfoldige Notodden kommune (spesielt etter kommunesammenslåingen i 1963) 

inneholder både reinsdyrstammer, naturreservat (Semsøyene) og fjellområder som Blefjell og Lifjell, samt 

 
70 Side 324, siste tekstside, i NilsenJens Christian Hansen. Notodden, 1963. 
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natureldoradoer som Grønnkjær og Gavlesjå. og noen av Norges mest kulturbevarende bygder (Lisleherad, Gransherad, 

Heddal og Hjukse). 

* Den største turistattraksjonen i kommunen/Øst-Telemark er, inntil vi får laget noe annet, Heddal stavkirke/Heddal 

bygdetun, som i utg.p. ikke har noe med bluesbyen å gjøre. I 2022-versjonen av guideboken Lonely Planet71 anbefales det 

ennå å kjøre forbi Notodden til fordel for «the fairy-tale church» Heddal stavkirke.72 Noe annet som har skjedd siden 

vedtaket i 2009, er at UNESCO har gitt Notodden verdensarvstatus (2015). Også dette kan med fordel kommuniseres 

tydeligere utad. Notodden er ikke lenger (etter sammenslåingene i 1964 og 2020) kun en bykommune, men også en 

kommune m bygder med svært sterke tradisjoner i fortid og nåtid.  
Tiltak: Vi starter en åpen diskusjon om hvilket/hvilke slagord som er best for Notodden kommune (inkludert områdene 

rundt bykjernen) nå på 2020-tallet. I dette dokumentet er følgende brukt for forsøksvis å fange opp noe av kommunens 

mangfold: FNs verdensarvby – Europas blueshovedstad – Norges kulturarvbygder. Et at Notodden muligens være Norges 

kaldeste/varmeste kommune, noe man evt kan lage konkurranse ut av (Tinnemyra er generelt vært varmest i Norge på 

Badetassen.no). Ifølge Store norske leksikon betyr kommer da også navnet Hitterdal/Heddal «trolig av 

norrønt Heitrardalr, trolig etter et elvenavn Heitr, kanskje av heit, varm, eller Eitrá, som kan bety 'den kalde' (…).»73 

- Et mål kan kanskje være å skape «bluesgnist hele året» («blues» betyr «melankolsk», «nedtrykt», med «blå toner», og 

begrepet «bluesgnist» forsøker her kombineres med «gnisten» fra Notoddens nære historie). Et annet mål kan være at 

innbyggere flest blir stolt av både fortid og nåtid, med blikk for framtiden. Med tanke på Notoddens fortid (som Europas 

største kraftprodusent/elektrisitetskilde) og foreslåtte framtid (som Norges beste el-kommune og med spennende 

attraksjoner som Svelgfossjuvbru) kan man kanskje si at Notodden er «kommunen med spenning»? Her er det et vell av 

muligheter. Kommunal kostnad: 0,2 mill. kr. 

 

#4 Øke lokal identitet: I likhet med flere kommuner etter moderne kommunesammenslåinger har Notodden en utfordring 

med å tilpasse markedsføringen og identitetsprofileringen opp mot de nye realiteter. Riktignok bor det flest mennesker i 

Notodden by (ca 9000 av 13.000), men samtidig er det ikke det urbane sentrumslivet på Notodden som gjør at familier 

setter seg i bobilene og kjører fra Italia og sør-Tyskland til kommunen vår – for tyskere, italienere og franskmenn lar seg 

ikke imponere av utelivet i Drammen eller Oslo heller. Snarere lar urbane europeere seg lokke hit av den unike kulturen 

og naturen i «det ekte» og mytiske Telemark. For mange barnefamilier kan gårdsturisme i Lisleherad eller på en fruktgård 

på Hjukse være mer attraktivt, og derfor bedre å «selge»/skilte overfor dem, enn både blues og industriell verdensarv. 

Derfor kan overnatting på unike Bolkesjø Gaard (med Europas eldste bolighus) eller på Busnes Alpakkaglamping 

(«luksuscamping») være mer attraktivt for turister enn et vanlig sentrumshotell. Og kanskje derfor står det om sommeren 

som regel flere tyske bobiler på Passpå (ved Heddøla, nedenfor stavkirken) enn det gjør på Notodden Bobilcamp på 

Nesøya. Årsaken er at Passpå (som er uten fasiliteter og med max fem bobiler, slik at det fort blir fullt) er stedet som 

anbefales i tyske bobil-apper, da ligger nær stavkirken (som er et must for tyske/franske/nederlandske turister), nær en 

norsk elv og nær «den ekte telemarksnaturen».  

Tiltak: For å øke turismen og tilførselen av kapital til kommunen foreslås det at vi blir bedre på å tydeliggjøre de ulike 

stedenes egenart i kommunen. Og at dette gjenspeiles i skilting og markedsføring, som ved at stedsnavn som Strupa, 

Hjukse, Heddal og Svelgfoss synliggjøres. Steder som Flatdal og Svartdal (i Seljord kommune) og Hjartdalsbygda (i 

Hjartdal kommune) kan her være til inspirasjon. Slik blir det mer by, bygd og land – hand i hand.  

Kommunal kostnad: 0,3 mill. kr. 

 

#5 Notodden – kommunen med aktivitetstilbudene: Like i nærheten av Notodden bysentrum er det et vell av 

aktivitetstilbud. På vintertid er det vinteraktivitet i Storeskarbakken (slalåm), oppkjørte løyper på 

Grønnkjær/Blefjell/Gavlesjå (langrenn) og Tveitanbakken (skihopp). På sommertid er det for eksempel Vidarvoll (fotball, 

padel, basket, sandvolleyball), Bystranda/Tinnemyr (bading), seilfly ved Notodden flyplass, kanomuligehter ved 

naturreservatet Semsøyene (kanoutleie kan utvides), asfaltert rulleskibane på Grønnkjær, skytebane på Lefivstein. Av 

helårsaktiviteter har man Notodden Skatehall (skateboard m.m.), buldrepark, Tinfos Bad, motocross-banen på Leivstein 

(ATV, MX) (som nå planlegges utbygd, jf Telemark Ring), Notodden travpark (nedenfor stavkirken), Notodden 

 
71 Direktelenke til Lonely Planet om Heddal stavkirke: www.lonelyplanet.com/norway/southern-norway/notodden/attractions/heddal-

stave-church/a/poi-sig/501142/360255  
72 Om Lonley Planet: www.telen.no/kjor-forbi-sier-lonely-planet-om-notodden-harelabb-arbeid-sier-kultursjefen-om-boken/s/5-75-

592702  
73 Info om Heitrardalr-navnet: snl.no/Heddal_-_tidligere_kommune  

https://www.lonelyplanet.com/norway/southern-norway/notodden/attractions/heddal-stave-church/a/poi-sig/501142/360255
https://www.lonelyplanet.com/norway/southern-norway/notodden/attractions/heddal-stave-church/a/poi-sig/501142/360255
https://www.telen.no/kjor-forbi-sier-lonely-planet-om-notodden-harelabb-arbeid-sier-kultursjefen-om-boken/s/5-75-592702
https://www.telen.no/kjor-forbi-sier-lonely-planet-om-notodden-harelabb-arbeid-sier-kultursjefen-om-boken/s/5-75-592702
https://snl.no/Heddal_-_tidligere_kommune
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hundeklubb (nedenfor stavkirken), m.m. modellfly-bane (nedenfor stavkirken), friidrettsbane (Sætre/Snøgg), m.m. I sum 

er det vanskelig å se andre byer/kommuner på Østlandet som har et lignende aktivitetstilbud (det er for eksempel ikke 

andre aktive hoppbakker i Telemark enn Tveitanbakken) både vinter og sommer, inkludert tilbudet for funksjonshemmede 

(Notoddenlekene, rullestolløype på Grønnkjær). 

Tiltak: Det vurderes om man kan markedsføre/synliggjøre de ulike aktivitetetstilbudene i Notodden (i samarbeid med de 

ulike arrangørene, gitt at de har kapasitet til å ta imot betalende turister/besøkende på dagsopphold). Både bobilturister og 

andre turister/gjennomreisende vil være en aktuell målgruppe. Her inkluderes tilbudet til både funksjonsfriske og de med 

funksjonsutfordringer.  

 

#6 Notodden som Norges beste el-kommune: Notodden kan leve opp til både sin historie og sitt kommunevåpen ved å 

lansere mål om å bli Norges første nullutslippskommune (forslag: innen 2027) og som landets fremste el-kommune (i 

2024). Allerede i juli 2019 installerte Vaa bensinstasjon (Shell) på Strupa hurtigladere for elbil, slik at Vaa ble en av de 

første Shell-stasjonene i landet med hurtiglading. I løpet av 2025 skal det i praksis være slutt med salg av fossilbiler, og 

allerede nå er over 90 % av privatbilene som selges i Norge/Telemark elbiler. Notodden er allerede i førersetet mht 

elbillading, med en mangeårig lader (50 kw) ved Nesøya, hurtigladere ved både Ramberghjørnet, Burger King, Vaa og 

Tuvensenteret, i tillegg til Tesla Supercharger-stasjon v Statens vegvesen/Rema 1000. I tillegg. I tillegg legger kommunen 

nå til rette for vanlig lading på kommunale plasser, som ved torget og Vannfronten.74 Fra og med 2022 må alle kommuner 

uansett kjøpe nullutslippsbiler hvis man kjøper nye, men Notodden kan klare enda bedre. 

Tiltak: Notodden går i bresjen for å bli Norges første nullutslippskommune. Dersom man selger kommunens bensin- og 

dieselbiler nå i 2023, vil man få maksimalt ut av dem, før prisene også på brukte fossilbiler ligger an til å synke kraftig fra 

2025. Ved å bytte ut de brukte fossilbilene med brukte elbiler, vil man årlig også spare store beløp i både reparasjon og 

drivstoffkostnader. De færreste biler i kommunal tjeneste (hjemmetjeneste o.l.) trenger ikke mer rekkevidde enn 150-200 

km per dag, da man lader opp på natten med billig strøm. For salgspengene kan kommunen da anskaffe seg billige, brukte 

personbiler (Nissan Leaf, VW e-Golf) og brukte, elektriske varebiler (tilbake til 2016-modeller, pt selges el-varebiler 

Peugot/Renault fra 133.000 kr).75 I tillegg kan man gjøre som i Halden og Sola kommune, der beboerne (kanskje spesielt 

aktuelt etter arbeidstid) kan leie kommunens elbiler (for 440 kr døgnet, via Hyre).76 På tilsvarende måte kan dieselbusser 

byttes ut med elbilbusser (noe senere utskiftningstakt). I tillegg kan taxiselskaper i kommunen oppfordres til å bytte til 

nullutslippskjøretøy. 

Kommunal inntekt: 0,4 mill. kr (0,3 mill. kr v salg av fossilbiler & innkjøp av billigere elbiler + 0,1 mill. kr i årlig 

reduserte drivstoff- og reparasjonsutgifter for kommunale kjøretøy ved å bytte til el). 

 

#7 Elsykler til folket: En rekke kommuner har nå begynt å låne ut el-sykler til innbyggerne. El-sykkelutlånet øker 

aktiviteten og trivselen hos befolkningen – og de kan i mange tilfeller spare bensinutgifter. Et eksempel er Porsgrunn og 

Skien, der elsykler kan lånes fra bibliotekene.77 Notodden by har flere bakker enn Skien/Porsgrunn, så en slik el-ordning 

vil være ekstra gunstig her. 

Tiltak: Notodden tilbyr elsykkel-utlån samt elsparkesykkel-utleie. Man kan evt ta betalt dersom elsykkelen has over 

natten. Istedenfor kun innlevering av sykler ved bibliotekene, som flere kommuner har, foreslås det her å ha flere 

knutepunkter for henting/avlevering, for eksempel Bok- og Blueshuset, Sætre/universitetet, Høgås, Tveitan, 

Tuvensenteret, Yli, Vidarvoll og Melås bru/Nordbygda.  

Kommunal kostnad: 0,4 mill. kr (innkjøp av elsykler/elsp.sykl, inkl. støtte fra Miljødir. 0,3 mill) 

(Kommunal kostnad, del I: Ca. anslag 0,8 mill kr.) 

 

#8 «Norges første el-vogntogvei», E134: 1. desember 2022 leverte Tesla de første utgavene (til bl.a. Pepsi) av sin nye 

«Tesla Semi»: Et fullverdig elektrisk vogntog, en trekkvogn med semi-trailer. Godkjent totalvekt i USA er 37 tonn 

(82.000 pund), og den reelle rekkevidde har allerede vist seg å være mer enn 800 kilometer (500 miles) med full last, inkl 

over et fjellpass, i praksis nær 900 kilometer rekkevidde uten lading (og lading skjer med hurtiglader på 1MW kapasitet, 

altså at man i løpet av ca 30 min. får lagt til ca 500 km (70) rekkevidde. Selv om disse Tesla Semi nok ikke kommer til 

Norge allerede i 2023, vil det nok bli en enorm etterspørsel etter lignende elektriske vogntog fremover. For 

 
74 Info om lading: www.telen.no/snart-blir-det-elbil-ladere-over-hele-byen/s/5-75-575618  
75 Brukte el-varebiler til salgs: www.finn.no/b2b/vanused/search.html?fuel=4&q=varebil+el&sales_form=1&sort=PRICE_ASC  
76 Info om Sola kommune og elbildeling med innbyggerne: elbil.no/kommunen-som-deler-elbilene-sine-med-folket/  
77 Låne elsykkel I Grenland: https://bypakka.no/lan-elsykkel/   

https://www.telen.no/snart-blir-det-elbil-ladere-over-hele-byen/s/5-75-575618
https://www.finn.no/b2b/vanused/search.html?fuel=4&q=varebil+el&sales_form=1&sort=PRICE_ASC
https://elbil.no/kommunen-som-deler-elbilene-sine-med-folket/
https://bypakka.no/lan-elsykkel/
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kostnadsbesparelsene mht drivstoff vil være enorme, i tillegg til at sjåførene sparer mye tid for eksempel Oslo-Bergen ved 

å kunne ha ca tre ganger så mye kraft over både Meheia og Haukelifjell med et el-kjøretøy. I tillegg til Tesla leverer både 

Mercedes, Daimler, Volvo, Nikola og andre nå lastebiler og større kjøretøy i el-versjon.  

Tiltak: Notodden er allerede langt fremme når det gjelder å tilby elbil-lading, og nå har kommunen mulighet til å gå enda 

mer i bresjen ved å bli første/beste kommune som legger til rette for hurtiglading for el-vogntog/Tesla Semi. Ved å være 

tidlig ute nå, så får man lokket til seg ren og stillegående el-vogntogtrafikk tidlig (noe som bedrer bomiljøet for 

innbyggerne), før teknologien kommer i full drift fra anslagsvis ca 2025-26. Asko er allerede i full gang med kun å bruke 

el-lastebiler, og i Oslo går ca alle busser nå snart på strøm (levert av kinesiske BYD). Det er flere aktuelle steder slike 

hurtigladere (i samarbeid med bransjen) kan settes opp nå (spesielt før stigning opp Meheia, spesielt da for vogn som 

kommer vestfra) – man kan her også tenke på situasjonen når nye veien står ferdig til Elgsjø (muligens ca 2027) og 

antagelig til Gvammen (Hjartdal) (muligens ca 2030). Det kan da være mulig med en hurtigladestasjon ved de nye 

næringsarealene ved Leivstein/Goasholt/Rossabu.78 (På sikt, etter 2030, kan en slik ladestasjon for vogntog også plasseres 

langs ny vei til Gvammen, vil krysse ovenfor Saulandstøtta). Kan nevnes her at Shell-energistasjonen Vaa på Strupa har et 

svært godt tilbud med vogntogvask. 

- Ved å tilby hurtiglading for el-vogntog og el-lastebiler tidlig, kan Notodden og E134 trekke mer elvogntogtrafikk/inntekt 

vekk fra omveiene (10 km lengre til Bergen fra svenskegrensen) via Riksvei 40 (de som kommer fra Sverige/Oslo og tar 

av ved Kongsberg) eller de som tar Riksvei 7 (over Nesbyen/Gol). Google anbefaler i dag ikke å kjøre over Notodden selv 

om dette er kortere, grunnet lengre tid (ca 45 min lengre tid, grunnet dårlige veier på strekningen Odda-Bergen, som inkl 

ferge og en tid på 2t og 13 min Hesvik-Bergen på kun 100 km distanse. Ved lansere seg som Norges beste kommune på 

lading for el-vogntog kan man også få til samarbeid med andre på E134 om å gjøre denne øst-vei-veien til «Norges beste 

el-vogntogvei». 

 

 

#9 Buss til folket: I dag stanser bussen for det meste å gå kl. 17 på hverdagene og etter kl. 14 på lørdagene. Dette gjør det 

vanskelig for de uten bil/førerkort å handle utenom arbeidstid, det gjør det vanskelig å ta seg et glass øl/vin på byen og 

komme seg hjem (dersom man ikke bor svært nær sentrum), det gjør det vanskelig for unge å komme seg rundt, og det 

gjør det vanskelig å besøke venner et stykke unna på kveldene. I Bø har de begynt med et nytt tilbud: «Farte bestilling er 

et prøveprosjekt og en ny måte å tenke kollektivtrafikk på i Telemark. Du bestiller transport via app, nett eller telefon, går 

utenfor hjemmet til avtalt tid og går om bord i en minibuss. I minibussen som kommer til deg sitter det gjerne andre 

passasjerer som har gått på før minibussen kom til deg. Du betaler vanlig busspris, og fraktes dit du ba om i bestillingen. 

På veien kan minibussen plukke opp og sette av andre passasjerer.»79 Dette tilbudet kan utvides på Notodden.  

Tiltak: Man setter ut på anbud busskjøring i Notodden, inkludert forbindelse til Hjukse, Gransherad, Nordbygda, for 

tidsperioden kl. 17-00 og i helgene. Man kan her for eksempel utvide tilbudet med minibusser (som med fordel kan være 

elektriske, noe som vil spare utgifter). En mulighet er at næringslivet er med på å finansiere tilbudet, for eksempel at man 

reiser gratis dersom man har handlet. Minibussene kan da kjøre folk ganske nær hjemmet – for eksempel hvis man bor 

høyt oppe i Hollaveien. Slik kan man øke næringshandelen, restaurantbesøkene, vennebesøkene og trafikksikkerheten 

(ved at det blir mindre kjøring i ruspåvirket tilstand).  

 

#10 Selvkjørende biler til notoddingene: Det pågår nå en revolusjon med selvkjørende kjøretøy, spesielt i USA og Kina. 

I San Franscisco har selvkjørende Cruise-biler (eid av GM) kørt alene rundt på veiene i hele 2022 (i spesielle soner av 

byen, og da spesielt nattestid). Man betaler med app, så kommer taxien uten sjåfør (området er kartlagt i forveien). Nå 

kommer de til Austin, Texas, der både Ford, Argo AI og lyft har tilsvarende prosjekter.80 Også Waymo ligger langt 

framme, jf i Arizona.81 I Kina er det spesielt Pony.ai som er langt fremme (Tesla satser på en løsning uten kart på forhånd, 

slik at deres biler sies å kunne kjøre over alt, vil muligens ta lengre tid å få gjennomført og godkjent hos nasjonale 

myndigheter). Notodden er Telemarks svar på San Franscisco, med bratte bakker opp fra bysentrum og til Høgås, Sætre 

m.m. Her vil det være svært bra med selvkjørende biler. 

 
78 Info om næringsarealene, des 2022: www.telen.no/naringstomtene-kommer-kommunen-legger-inn-17-5-mill-og-naringslivet-ma-

bidra/s/5-75-626084  
79 Mer info om Bø/buss: https://www.farte.no/fartebestilling/ 
80 Om selvkjøring i Austin:  
81 Om Waymo og Cruise: https://www.axios.com/2022/11/23/cruise-waymo-robotaxis-ford-gm-autonomous-vehicles  

https://www.telen.no/naringstomtene-kommer-kommunen-legger-inn-17-5-mill-og-naringslivet-ma-bidra/s/5-75-626084
https://www.telen.no/naringstomtene-kommer-kommunen-legger-inn-17-5-mill-og-naringslivet-ma-bidra/s/5-75-626084
https://www.farte.no/fartebestilling/
https://www.axios.com/2022/11/23/cruise-waymo-robotaxis-ford-gm-autonomous-vehicles


26 

Tiltak: Det tas kontakt med Cruise/Waymo for å få dem til å ha Notodden som første testby i Europa/Skandininavia m 

selvkjørende elbiler. Norge er kjent som klart best i verden på elbil, og vi er langt framme med selvkjøringstesting (Ruter 

skal nå teste selvkjørende «drosjekbusser»). Notodden vil være den beste byen å teste i for Cruise/Waymo, da den er 

oversiktelig og nær Oslo. Vil gjøre det langt lettere for folk å komme seg til/fra byen hvis man bor på Høgås, Vestsida 

osv.  

 

#11 Utplassere Instagram-rammer, «Instarammer»: Notodden var gode på postkort på slutten av 1800-tallet, og 

dagens postkort/brev foregår nå på Instagram, TikTok, Snap, YouTube (de unge/ungdommelige) og Facebook/Twitter (de 

eldre/voksne).  

Tiltak: Sett opp «Instagram-rammer» (foto-plass, en platting), litt som «Kodak Moment» på 80-tallet, på fotovennlige 

steder i kommunen: Som ved Bluesmikrofonen (som lyssettes) ved rundkjøringen (foto fra hjørnet på Esso-stasjonen), 

Juvet ved Tinfos, Heddal stavkirke (jf Bondelagets fotoramme), ved Bok og Blueshuset, ved Tinneberget, ved Hjuksa 

togbru (gangvei bør skiltes, best å ta bilde på oversiden av togbrua). Og så invitere kjente Instagram-personer til Notodden 

(litt slik Lustra kommune gjorde med Sophie Elise i høst). Lage konkurranse med premie (reise/overnatting på Notdden) 

til de som har de beste bilder i sosiale medier, fra alle Insta-stedene. Ha felles hashtag, som for eksempel #Notoddenglimt 

 

#12 Del av Telemarksvegen: I dag har Kristiansand og Agder-fylkene klart å bli utgangspunktet for «Telemarksvegen»: 

Visit Telemark opplyser at denne veien skal være «Riksvei 41», som går fra Kristiansand til Seljord – og turister blir 

oppfordret til å kjøre bil denne veien. Men på listen over attraksjoner på viser det seg å være flere på E134, som Morgedal 

og Nutheim/Telespin i Flatdal, der det plutselig sier stopp. Selv om man skulle velge veien fra Kristiansand inn til 

Telemark (istedenfor fra Oslo, Bergen, Drammen osv), så virker dette som noe dårlig markedsføring fra Visit Telemarks 

side. Kommer man seg først til Nutheim fra Kristiansand, og vil oppleve telemarkskultur, så tilsier jo all logikk at man 

skal tilbake igjen, og at man da  burde kjøre over Hjartdal, Sauland og Heddal – og så Gvarv/Bø/Ulefoss/Lunde/Bustrak/ 

Treungen og så Kristiansand. Altså en Telemarksrunde, ikke tilbake samme vei fra Nutheim og til Sørlandet. 

Tiltak: Nordbygda/Heddal/Tveitaneika burde være en naturlig del av Telemarksvegen. I tillegg til at Visit Telemark 

burde lage en runde av Telemarksvegen, burde den også forbindes med E134 og veien til/fra Østlandet, over Meheia.  

https://www.visittelemark.no/telemarksvegen  

 

#13 Del av «mytiske Telemark»: Visit Telemark har et konsept med «mytiske Telemark», der Seljord, Flatdal og 

Hjartdal (fram til Gvammen) er inkludert. Her burde også Heddal, Gransherad og Lisleherad være inkludert. Ikke minst 

siden det jo er Olea Crøger fra Heddal som har skapt imaget av «det mytiske Telemark», og siden det er så mange myter 

og sagn tilknyttet mytiske og mystiske Heddal stavkyrkje osv. https://www.visittelemark.no/seljord/mytisketelemark  

Tiltak: Heddal, Gransherad og Lisleherad – med dets myter og sagn – tilknyttes «mytiske Telemark». Da trengs det god 

overnatting, noe Bolkesjå Gaard har, samt Alpakka-gården i Rudsgrend. Kan også en gård i Heddal/Nordbygda kunne 

tilby noe litt lignende overnatting som Bolkesjø Gaard el. den tradisjonsrike gården Natadal i Flatdal? Kan noen samtidig 

tilby det gården Uppidal Natadal i Flatdal gjør, nemlig eget ølmerke, Natadalsbrygg? Heddal trenger uansett en egen 

ølsort for del av markedsføringen. Svein Tråserud har tidligere prøvelaget merket «Heddøl», noe som virkelig kunne slå 

an ikke bare hos heddøler, men ikke minst hos turister. Det bør være naturlig at Heddal, Gransherad og Lisleherad blir 

med i «mytiske Telemark»-konseptet – siden folk i disse tre bygdene, både før og nå, tross alt har sikret at Telemarks 

myter og mystikk er blitt bevart og kjent. 

 

 

#14 «Notodden innflytterfestival»: Notodden er bygget opp av innflyttere og innvandrere. Da Notodden var «Nordens 

Klondyke», ca. 1905-1920, var det rallare fra Sverige, Tyskland og andre deler av Norge som bygget opp byen. Ca 50 % 

av innbyggerne på Notodden rundt 1915 hadde familie fra utenom Heddal/Notodden. Og: Sam Eyde kom fra Arendal, Kr. 

Birkeland vokste opp i Oslo sentrum (dit familien flyttet fra Aust-Agder), Sigurd Kloumann kom fra Vadsø – og selv 

O.H. Holta var innflytter, fra Akkerhaugen. Det var Oslo-folk og utenlandsk kapital som startet opp Tinfos Sliperi i 1873, 

og det var svensk, tysk og fransk kapital som sikret at Eyde og Birkeland kunne starte opp på Notodden.  

- De færreste i dagens Notodden kommune har nok familie som kun kommer fra kommunen. I etterkrigstiden kom det 

mange med både dansk og svensk bakgrunn til regionen, og de siste tre tiårene har mange med bakgrunn fra Filippinene, 

Thailand, Etiopia, Somalia osv slått seg ned i Notodden kommunen. Den lengstværende restauranten i Notodden er 

Beijing House i Storgata, og det har lenge vært kinarestaurant også ved flyplassen. Både indisk og syrisk mat har inntil 

https://www.visittelemark.no/telemarksvegen
https://www.visittelemark.no/seljord/mytisketelemark
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nylig vært tilgjengelig – og det er nå både sushi, My Pizza (tyrkisk bakgrunn) og ca 5-6 steder hvor man kan få kebab 

(mer enn dobbelt så mange steder som på flerkulturelle Holmlia i Oslo). Notodden har nå hele to internasjonale butikker – 

både i Telegata og i Heddalsvegen. 

Tiltak: Vi arrangerer «Notodden Innflytterfestival», med mål om å få enda flere innflyttere til kommunen. Det foreslås 

her ikke å skille mellom innflyttere fra inn- eller utland. For det kan være en større overgang å flytte Grünerløkka i Oslo 

til Lisleherad enn å flytte fra en småby i Filippinene til Notodden sentrum. Og er man vant med bondelivet i Etiopia kan 

det være mindre overgang å flytte til en gård i Heddal enn for en som kommer fra Tromsø, osv. «Notoddens nasjonale og 

internasjonal innflytterdag» kan sette kommunen på Norgeskartet. Her kan det presenteres ulike musikktradisjoner og 

mattradisjoner, som fra beboere med bakgrunn Nord-Norge, Vestlandet, Danmark, Sverige, Thailand, Somalia, USA osv. 

 

 

#15 Den tilgjengelige kommunen: Notodden har etablert seg som et sted både for Notodden-lekene og for para-

idrettsutøvere. Heddal IL v Terje Bakka mfl har planer for å gjøre Grønkjær Arena (Notodden Eneergi) til nasjonalt senter 

for parautøvere, jf oppslag i des. 2022.82 Her kan mer av kommunen hive seg på og gjøre Notodden til et senter for 

parautøvere, rullestolbrukere og de med bevegelsesutfordringer.  

Tiltak: Notodden promoteres som «den tilgjengelige/inkluderende kommunen».  

 

#16 Stier som forbinder: I Hjartdal-bygda har de laget stier som forbinder bygda, både for besøkende og fastboende. 

Tiltak: Det opprettes folkesti fra Hjuksevelta til Tveiten/Notodden og folkesti/gangvei fra Yli-krysset til 

Kvantum/Tuvensenteret (m nye gangbru over Heddøla). Folkestien/elvestien på østsida av Heddøla forlenges til hhv 

Melås bru/Omnesfossen og til Telemark Technologies/Nesøya Marina. Derfra forbindes Folkestien med ny sti på 

nedsiden av E134 og langs Heddalsvannet fra Telemark Teknologipark og bort til Nesøya/Industripromenaden. Opprettes 

også folkesti/elvesti på vestsida av Heddøla, fra nedenfor Tveitanbakken og opp til Omnesfossen. Tilsvarende med sier 

langs Tinnelva, inkludert med belysning i de mest sentrale strøk. Kyststien/industripromenaden forbinder elvestiene. 

 

#17 Ta i bruk lokal matproduksjon: Mens Jønsi Gård på Hjuksebø er Norges største produsent av biodynamisk epler, er 

Nærø Gård på Hjuksebø store på blant eplemost og sider. I tillegg finnes det rekke produsenter av annen mat på gårdene i 

kommunen. Notodden har en mulighet til både å kjøpe mer bevisst inn lokalprodusert mat. En rapport viser at mange 

kommuner sliter med det samme: «flere kommuner som deltar, hindres av kontrakter kommunen selv har inngått, og av 

politikken kommunen selv fører. Det hindrer dem i å kjøpe lokalt og bærekraftig, forteller Kristin Reichborn-Kjennerud», 

leder av innovasjonsprosjektet Kjøp Bærekraftig ved Arbeidsforskningsinstituttet på OsloMet.»83 

Tiltak: Kommunen igangsetter tydeligere planer for å øke innkjøp av lokale og miljøvennlig mat fra gårdene og 

produsentene i kommunen. I tillegg kan andelen av lokal mat både økes og synliggjøres mer i kommunens matbutikker og 

restauranter.  

Del II: Tiltaksforslag for Notodden bysentrum 

 

#18 Notodden Torg brukes som torg: Tradisjonelt har Notodden torg vært et samlingspunkt for folk i kommunen. I dag 

har Tuvensenteret overtatt mye av den rollen, som det nye torget. Men på 2020-tallet 

Tiltak: Notodden Torg brukes til salgs av lokalt produsert mat/drikke fra gårdene i kommunen, eksempelvis fra gårder 

som Jønsi, Nærø, mfl. Velibor Stanojevic foreslår å fjerne dagens P-plasser på torget og isteden sette opp fire boder 

bygget i Notodden-stil (for eksempel lafting), slik at det skapes en møteplass. Fra bodene kan det daglig, på 

ettermiddag/kveld på hverdagene og på dagtid i helgene, bli solgt lokalt produsert mat. Det settes ut benker/bord, med 

 
82 Om parasatsing på Grønkjær: www.telen.no/parasenteret-pa-gronkjar-vi-utfordrer-til-folkeaksjon-2023-for-det-som-kan-bli-stort-

for-notodden/s/5-75-630562  

83 «– Loven er ganske tydelig. Hovedformålet i lov om offentlige anskaffelser er effektiv ressursbruk, men statlige, fylkeskommunale 

og kommunale myndigheter og offentlige organer skal også kjøpe inn på en måte som bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning og 

fremme klimavennlige løsninger, påpeker Reichborn-Kjennerud. Hun forklarer at loven altså oppfordrer til å ta hensyn til miljø, 

innovasjon, arbeidsforhold og sosiale forhold i innkjøp. Ved anskaffelse av mat og cateringtjenester kan dette for eksempel bety å 

stimulere til mer plantebasert mat, dyrking etter økologiske prinsipper og bedre muligheter for små, lokale og bærekraftige 

produsenter til å delta i konkurransen.» Info: forskning.no/mat-og-helse-oslomet-partner/hvorfor-klarer-ikke-kommunene-a-kjope-inn-

lokal-og-baerekraftig-mat/2085288  

https://www.telen.no/parasenteret-pa-gronkjar-vi-utfordrer-til-folkeaksjon-2023-for-det-som-kan-bli-stort-for-notodden/s/5-75-630562
https://www.telen.no/parasenteret-pa-gronkjar-vi-utfordrer-til-folkeaksjon-2023-for-det-som-kan-bli-stort-for-notodden/s/5-75-630562
https://forskning.no/mat-og-helse-oslomet-partner/hvorfor-klarer-ikke-kommunene-a-kjope-inn-lokal-og-baerekraftig-mat/2085288
https://forskning.no/mat-og-helse-oslomet-partner/hvorfor-klarer-ikke-kommunene-a-kjope-inn-lokal-og-baerekraftig-mat/2085288


28 

mobillading, slik at torget kan bli en møteplass igjen. Dette vil også være turistvennlig og være med på å skape aktiviitet. 

Visit Telemark reklamerer med de beste julemarkedene i Telemark, og her kan Notodden markere seg med et godt 

julemarked, samt sommer- og høstmarked også. Bodene er tenkt brukt under Bluesfestivalen og andre arrangementer. 

 

 

#19 Turistinfo m suvenirer ved Torget: I dag skiltes det til turistinfo opp til sentrum. Ved å plassere turistinfo ved 

torget, og med tilbud på kveldstid, kan man få mer sentrumsliv. Den norske turistforening (DNT), som i dag holder til i 

Heddalsvegen, kan med fordel også samlokaliseres, slik at turtilbudet også tilbys dem. 

Tiltak: Betjent på dagtid m info om alt i kommunen, fra Bolkesjø Gaard til Lifjell og reinsdyr på Blefjell til verdensarv 

og kulturarv i bygdene. Plasseres ved torget, nær kommunens lokaler og nær P-plassene (kan da skiltes både v avkjøring v 

Ramberghjørnet og ved avkjøring fra E134 og opp til Grønnebyen/Torget). En slik plassering av turistinfo vil skape flere 

turister og mer liv i sentrum.  

- Bør være døgnåpen, og da selvbetjent (åpnes m sms/app/nett/Vipps) for eksempel kl. 18-09. Har da toaletter, kart og 

mulighet for kjøp av enkel drikke/mat fra automater. Suvenirer (med mangfoldet av attraksjoner i kommunen representert) 

bør kunne kjøpes også utenfor betjent tid. Av suvenirer (i tillegg til stavkirken) som kan lages og selges er for eksempel 

figurer av Tveitan-eika (og/eller TRE), Kittelsen-trollet ved Svelgfoss, jernarmen til Tinnemannen, bluesmikrofonen, 

Minareten, «Walk of Fame»-stjerner, osv).  

 

#20 Bilder av Bluesstjerner: Siden 2012 har Notodden hatt «Notodden Blues Walk of Fame» ved Notodden Torg, 

ovenfor Eyde Restaurant. Det er inngravert stjerner av stjernene – som i Hollywood. Blant stjernene er BB King, ZZ Top, 

Steven Van Zandt, Charlie Musselwhite mfl.84 

Tiltak: Gjør «Blues Walk of Fame” til et konsept, selge inn som turistattraksjon. Sett opp skilt ved torget med bilder av 

stjernene, med kortinfo om dem. Spres på papir, nett osv. Gjøres til Instagram-konsept m.m. 

 

#21 Bluesbar i bluesbyen: Notodden by kaller seg nå med rette bluesbyen, i og med at Notodden i praksis er blitt 

Europas blueshovedstad etter oppstarten i 1988. Spørsmålet er hvor mye bluesby tilreisende ser og opplever i de 360 

dagene i året det ikke er bluesfestival. Notodden kan tjene mye på å leve enda mer opp til navnet hele året. 

Tiltak: Man åpner en «bluesbar» i Notodden sentrum. «Notodden Bluesbar» kan fortrinnsvis ved/rundt torget, gjerne i 

gamle lokaler, noe som vil økt liv i sentrum. Bluesbaren kan bli et ungdommelig konsept, der unge/studenter i regionen 

kan møtes for musikk, dans og samtaler – slik Notodden hadde tidligere.  

* Et konsept som kan inspirere, er den legendariske Stevie Ray’s Blues Bar i Louisville, Kentucky. Her spilles det både 

blues, jazz og rock: «A varying range of Blues! Rock! Funk! Motown! Jazz! The music is varied across the week and 

caters for all tastes, with a soul of Blues and Rock.»85 Og: «Stevie Ray’s has a large stage and dance floor, perfect for you 

however you dance! and great for friends to let off steam!» En bluesbar i Notodden sentrum vil bli en turistattraksjon, i 

tillegg til at den kan bli et samlingssted for unge/ungdommelige voksne. Slik får vi unge/studenter til å kjøre til Notodden 

fra Kongsberg og Bø, istedenfor motsatt. Bluesbaren vil også trekke flere til Eyde-restaurant, Bellmann og Telerock.  

* Notodden Bluesfestival vil vel være en naturlig samarbeidspartner/medeier mht åpning av en bluesbar. Kanskje også 

Bellmann, Telerock og restaurant Eyde/Café Felicia også kan være på eiersiden, slik at alle kan tjene på nyåpningen. Med 

en bluesbar vil det skapes nytt liv i Notodden sentrum. Kan åpnes før Bluesfestivalen 2023. Kommunal utgift: 0 kr. 

 

#22 Uteservering foran Bellman Kulturpub: Spesielt på solrike vår-, høst- og sommerdager kan Notodden trenge en 

uteservering i byen – både for tilreisende og beboere. Og et av de aller beste stedene i byen er på plassen foran dagens 

Bellman Pub, med utsikt mot torget, Storgata og heddalsåsene. Her er det sol (gitt at det ikke er overskyet) fra morgen til 

kveld i sommerhalvåret. 

Tiltak: Gitt at Bellman Pub ønsker, foreslås det her at kommunen gir tillatelse til uteservering på avgrenset område 

utenfor Bellman. Et slikt tilbud vil bli en attraksjon i seg selv, for tilreisende vil da lett se at dette er et sted man kan stanse 

og sitte ute med en halvliter e.l.  

 

#23 Telemark Café på Willys Torg: I dag står store deler av Willys Torg tomt etter at Kiwi flyttet ned til Vannfronten, 

og lokalene annonsrees nå til leie/salg. Dette torget er en fin uteplass, og byplanmessig er det bedre at bilparkeringen her 

 
84 Info om Walk of Fame: https://www.bluesfest.no/nb-no/info/blues-walk-of-fame  
85 Info om Stevie Ray’s Blues Bar I Louisville: www.stevieraysbluesbar.com/#welcome-teaser  

https://www.bluesfest.no/nb-no/info/blues-walk-of-fame
http://www.stevieraysbluesbar.com/#welcome-teaser
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erstattes med stoler/bord og menneskeliv. Torget er åpningen på bybildet sett fra rundkjøringen og E134. Café Felicia er i 

nærheten, men den stenger kl. 17 og kan utfylles med en annen profil. 

Tiltak: Det foreslås at private tar initiativ til å opprettes en «Café Telemark». Det kan være en ungdommelig profil, en 

møteplass for de med barnevogn, for studenter og andre urbane. 

 

#24 Kunstbygning som attraksjon: Deler av Notodden sentrum er vernet pga UNESCOs verdensarv. Men enkelte 

bygninger er så moderne at de kan forskjønnes og gjøres til turistattraksjoner i seg selv. 

 

 

Tiltak: Kunstner Velibor 

Stanojevic har her vist 

(dag/nattversjon) hvordan Storgt 

26 (ved siden av My Pizza og vis-

á-vis Willys Torg) kan gjøres om 

til en turistattraksjon ved å spille 

på klassiske telemark- og notoddenelementer. 

Konseptet er basert på det berømte Hundertwasser-

huset i Wien, en turistattraksjon som beskrives slik: 

«The Hundertwasser House in Vienna bears the 

unmistakable hand of the artist Friedensreich 

Hundertwasser (1928-2000), whose birth name was 

Friedrich Stowasser. The colorfully decorated 

exterior façade of Hundertwasser House in Vienna 

draws attention to itself almost magically. Anyone 

who lives in the Hundertwasser House also has the 

right to decorate the façade around the windows 

entirely to their own taste. More than 200 trees and 

shrubs on the balconies and roof terraces make the 

Hundertwasserhaus a green oasis in the heart of the 

city. The Hundertwasserhaus can only be viewed 

from outside. 86 Gårdeiere interessert i å forskjønne 

bygningen sin og skape en nasjonal attraksjon, 

oppfordres til å ta kontakt.      

 

#25 Framdyrke det urbane bylivet i Storgata: I dag er det en noe uklar profil på Storgata, som fra Notodden kommunes 

bygg og ned til Rallaren i praksis (ved siden av en del av Oscar Nissens gate og torget/Bjørnstjerne Bjørnsons gate) er det 

mest urbane byen har. Siden apotek/Kiwi har flyttet til Vannfronten og siden det meste av varehandel har flyttet til Tuven, 

 
86 Info om Hundertwasser-huset: www.wien.info/en/sightseeing/sights/hundertwasser-house-vienna-348464  

https://www.wien.info/en/sightseeing/sights/hundertwasser-house-vienna-348464
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kan det være på sin plass å framdyrke det unike ved bylivet i den sentrale delen av/ved Storgata. Kombinerer man dette 

med bussavganger m.m. på kveldstid, kan Storgata bli en flott utelivsgate. Vi har fra før kinesisk restaurant, indisk 

restaurant (Richie har flyttet ned fra Ramberhjørnet), Sam Eyde Restaurant, Topp Kebab, Mer Smak m.m.   

Tiltak: Det prioriteres å legge til rette for flere billige boliger, eie/leie/deleie, i Storgata. Spesielt egnet for studenter og 

unge. Folk skaper mer liv, det trengs lys i vinduene også i byene. I tillegg til bluesbar vil det da trengs et sted med 

aktivitet, noe á la Telerock i Heddalsveien – eller en mer rendyrket sportsbar med biljard, shuffleboard, dart og tv-

skjermer der folk kan samles for å se på vintersport, fotball og sommeridrett. En mulighet er at Telerock flyttes opp i 

Storgata, nær torget, som under navnet «Telerock Sportsbar». De ulike utestedene kan samarbeide, slik at man for 

eksempel har pub-til-pub-runde og restaturant-til-restaurant-runder, der man kan få stempel og gratis drikke når man for 

eksempel har vært på alle fem steder 

i løpet av en uke. 

 

 

#26 «Velkommen til Notodden»: 

Man kan synliggjøre Notodden-

stoltheten og -gjestfriheten enda mer.  

Tiltak: Vi følger opp forslaget 

(lansert på Bellmann-møtet i april 

2022) fra Notodden-kunstner Velibor 

Stanojevic: I gangtunnelen ved 

Notodden tog- og bussterminal settes 

det opp et «Velkommen til 

Notodden»-skilt, som kan skifte 

farge iht årstid osv. I tillegg pryder vi 

gangtunnelen med håndavtrykkene 

fra alle (flest mulig) av byens 

innbyggere. Dette blir slik til 

«vinkende hender»: Hendene vinker 

velkommen til de som kommer, samt 

farvel til de som drar.  

 

 

 

#27 Nysatsing på Telemarkens Bokhandel, etabl. 1898: Storgata på Notodden har helt siden 1898 hatt Telemarkens 

Bokhandel, opprettet av familien Meyer. Ifølge undertegnedes beregning skal dette i 2023 være Norges eldste uavhengige 

bokhandel87 (den var noen år innom en kjede, men arbeidstager Wenche Brattli (nå eier og daglig leder) sikret den 

uavhengige kontinuiteten ved å overta selv i 2010).88 Det er spesielt viktig å sikre denne bokhandelen framover, da 

bokhandelen er en institusjon og et smykke for det kulturelle Telemark, jf navnet. Det oppfordres til dugnad og støtte. 

Tiltak: Som Norges eldste uavhengige bokhandel er det viktig å sikre Telemarkens Bokhandel fremover. I tillegg skaper 

den nødvendig liv i bybildet. Med en dugnad før 125-årsjubileet i sept 2023 kan det for eksempel bli bygget en liten scene 

for opplesning v boklanseringer. Gjennom en enkel modernisering av lokalene.kan det for eksempel settes opp noen bord 

m stoler for voksne og saccosekker til barn, til lesekrok. Samt kaffe- og juicemaskiner, der man også kan ha enkle 

cafébord utenfor om sommeren (evt i samarbeid m nytt tiltaksforslag på over på den andre siden av gaten/på småtorget)? 

Navnet gjør at man kanskje kan satse på egen hylle m telemarksbøker + bøker av telemarksforfattere – samt selge dette 

konseptet inn via nettsidene. Slik at Telemarkens Bokhandel blir det første/naturlige stedet å gå til, både på nett og i det 

fysiske liv, dersom man skal ha bøker av Vesaas, Vinje osv. Evt mulig å få inn gratis bøker via forlagenes 

makuleringsordning, eller også å tilby en hylle med brukte bøker, som folk kan donere? Telemark-konseptet kan bli brukt 

i markedsføringen av Notodden, slik at Visit Notodden/Visit Telemark kan reklamere for bokhandelen ved å opplyse om 

at dette er stedet å få om man ønsker bøker (inkl på engelsk) om Heddal stavkirke, verdensarven Notodden-Rjukan, 

 
87 Info basert på medlemslisten fra Fri Bokhandel: www.fribokhandel.no/om_oss  
88 Info om Telemarkens Bokhandel: www.telebok.no/#KONTAKTOSS  

https://www.fribokhandel.no/om_oss
https://www.telebok.no/#KONTAKTOSS
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bluesbyen eller Ibsen/Vesaas. Kan bli en nasjonal mediesak opp mot 125-årsjubileet i september. Mulig å øke utvalg av 

bøker (evt brukte) til vgs/USN?  

 

 

#28 Lyssetting av bluesmikrofonen: Jf vedlagte forslag av Velibor Stanojevic (se også forsiden). 

Tiltak: Ved å lyssette Bluesmikrofonen i rundkjøringen på E134, og ved å inn i bokstavene «Notodden» der, får man til 

gratis markedsføring. Dette vil også være en turistattraksjon (jf forslag m «Insta-rammer»). 

 
 

#29 Åpne Ostebolleland på Ramberghjørnet: Notodden har sin egen «nasjonalrett», nemlig ostebolla. I Telen forklarte 

Mai Osmundsen (da 63) hva som skjedde da hun jobbet i Andersen-kiosken rundt 1985: «–Jeg ville lage litt orn’tlig mat 

til søppelkjørerne her. Og tok skinke og ost inni et hamburgerbrud og varma det hele i pølsebrødjernet. Osten smelta og 

brødet ble sprøtt. Jeg tok tre kroner for «ostebollen» til søppelkjørerne. Sven og Terje blei litt sinna på meg for det. De 

mente jeg solgte den altfor billig. Men jeg sa: «Bare vent. Den kommer til å bli populær. Og da kan vi sette opp prisen», 

forteller Osmundsen til Telen.”  

- Det er her en parallell til Shell-stasjonen på Espa (ved Mjøsa, langs E6, sør for Hamar). Der laget de et konsept ut av 

bollene sine (som eg. var/er ganske ordinære). De kaller seg nå «Bolleland», har egen nettside og suvenirer, slik at alle på 

vei til/fra fjellet «bare må» stanse på Espa. Bakgrunnen: “På 90-tallet var Shell Espa best kjent for sine knallgode pølser. 

Stasjonen ble faktisk kalt "Pølseland" på folkemunne. Siden 2000 ble det satset på ferske boller, og siden har dette 

nydelige bakverket vært gullet i bedriften. Vi selger fortsatt ca 150 000 knallgode pølser i året, men med bollene er vi 

Norges største bakeriutsalg!»89 Alt er altså marketing, reklamering, konsept. De opplyser: «Vil du bli en bedre selger? Hør 

historien om Espabolla! Vi tilbyr et foredrag for ledere eller ansatte ved din bedrift på ca 1 time. Foredraget er basert på 

hvordan suksessbedriften Bolleland har blitt til gjennom år med jobbing og godt samarbeid!»  

Tiltak: Notodden åpner sitt eget Ostebolleland. Vi må være stolte av tradisjonene våre, samt selge det inn, ikke gjemme 

det bort. Utsalget bør være ved E134, slik at vi får folk (12-13.000 forbikjøringer per døgn) til å stanse. En løsning er å ha 

Ostebollalandet ved Ramberghjørnet, slik at man får huket tak i forbikjørende spesielt på vei ned fra Meheia. Dersom man 

setter opp en salgsvogn med tydelig logo/marketing, som på Espa, kan man få til et konsept. Også andre utsalg kan selge 

osteboller, og det kan da gå sport i å ha byens beste/mest originale. 

 

#30 Finne løsning på Domusbygget: Det gamle Domusbygget/Postkontoret ved kirkeparken står tom. Ligger ved 

nedkjørsel til verdensarvsenteret/Telemark Kunstmuseum, viktig plassering. 

 
89 Info om Bolleland på Espa: www.bolleland.no/om-oss  

https://www.bolleland.no/om-oss
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Tiltak: Dialog opprettes med privat gårdeier. Planer om massiv utbygging/riving der er ikke lenger økonomisk 

bærekraftig i 2023. Bedre å omgjøre kontorlokalene til billige studentboliger/utleie/eieleiligheter. Sette opp utvendige 

balkonger på «baksiden», de er vestvendte – og man får da flott utsikt med sol. I første etasje (tdl Domus/Posten) kan det 

lages ballsal for barn og treningsstudio, noe som vil passe fint med parken utenfor. Kjeden SATS kan spørres om å åpne 

treningssenter, i påvente av badeland, da dette er en kjede som mange rundt om i landet har medlemskap i. 

 

#31 Notodden skulpturvandring: Notodden har påfallende mange skulpturer av kjente skulptører: Skulptøren Dyre Vaa 

(som har skapt figurene på «Eventurbrua»/Anker bru over Akerselva i Oslo sentrum) har laget Rallaren-statuen (står Vaa-

navnet der nå?). På torget har vi den nasjonalt anerkjente skulptøren Gunnar Jansons fredsmonument fra 1950-tallet, kjent 

som «Gutten som beseiret løven». Ved Stasjonen Café har vi Hilde Mæhlums «Anne» fra 1974, i kirkeparken «Andakt» 

av Anne Grimdalen. Og ved Bok- og blueshuset har vi Ingrid Lene Langedoks «Samhold» (2014), av vaskekona og 

industriarbeideren. I tillegg mange andre.90 

Tiltak: Ved å lage en skiltet «skulptur-tur», en skulpturvandring, vil det bli en fin vandring for både turister og 

innbyggere i kommunen. Info kan gis både på nett og i trykte hefter som kan fås i turistinfo. 

 

#32 Notodden Rånerfestival: Selv om Bø nå er blitt mest kjent som rånerstedet i Norge, grunnet tv-serien «Rådebank» 

(der Notodden kun har en liten birolle), er det likevel Notodden som har de beste forutsetningene for å bli kronet til 

landets beste rånerby. Storgata fra Ramberhjørnet og ned til rundkjøringen/bensinstasjonen er i utgangspunktet Norges 

ideelle rånegata grunnet bygninger på begge sider og tydelig avgrensning. Det siste året er to rånersanger blitt svært 

populære i Norge: «Høl i potta» (267.000 avspillinger på YouTube), av Hagle, ZadeKing & Blåsemafian.91 Denne låta 

nevner Halden, Mysen, Hønefoss og Bø mfl, men ikke Notodden. Denne mangelen bør det gjøres noe med. Rånerkulturen 

er noe som man nå er stolt av, og her ligger også et kommersielt potensial, noe også Hagles låt «Rullær» - med hele 

742.000 avspillinger viser.92   

Tiltak: Notodden lanserer «Norges Rånerfestival» på Notodden, forsøksvis i midten av juli – da flest fastboende (av ikke-

rånere) er bortreist. Musikkstjernene fra Hagle inviteres til å komme og åpne festivalen, da helst med framføring av en 

tekst der Notodden er inkludert i «Høl i potta»-låta. Private bilforretninger og rekvisitabutikker mfl bør kunne være med å 

sponse festivalen, som unge Notodden-rånere kan få ansvar for å arrangere. Det kan kåres beste bil, beste lydanlegg m.m. 

Slik at Notodden kåres til Norges beste rånerby. Festivalen vil forhåpentlig gjøre at det blir enda bedre samspill mellom 

bilrånere og sentrumsbeboere ellers i året, Kommunal utgift: 0 kr. 

 

#33 Gågater i sentrum: Notodden i Sentrum, ved leder Torgeir Ljosland, har overfor oss lansert idé om å gjøre Oscar 

Nissens gate (på sørsiden av Storgt) og Bjørnstjerne Bjørnsons gate om til gågater. Tiltaket støttes. 

 
90 Mer info om Notoddens skulpturer: https://www.industriarven.no/en/vakkert-og-spennende-om-utsmykning-statuer-og-

minnesmerker-i-tre-verdensarvkommuner/ Her kan i tillegg nevnes skulpturen av Olea Crøger ved Heddal stavkirke m.m. 
91 «Høl i potta»: https://www.youtube.com/watch?v=f2HEL4P3gy8&ab_channel=Hagle  
92 «Rullær»: https://www.youtube.com/watch?v=EzWSxvKqW_4&ab_channel=Hagle  

https://www.industriarven.no/en/vakkert-og-spennende-om-utsmykning-statuer-og-minnesmerker-i-tre-verdensarvkommuner/
https://www.industriarven.no/en/vakkert-og-spennende-om-utsmykning-statuer-og-minnesmerker-i-tre-verdensarvkommuner/
https://www.youtube.com/watch?v=f2HEL4P3gy8&ab_channel=Hagle
https://www.youtube.com/watch?v=EzWSxvKqW_4&ab_channel=Hagle
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DEL III. Overnattingsmulighet i dag/framover 

#34 Åpne «Det hvite hus» (Admini), Villamoen: På 

Rjukan ble «Admini» (Sam Eydes tidligere 

administrasjonsbolig) åpnet som hotell i 2015, noe som 

nå er blitt en stor suksess.93 Samme ble Admini på 

Notodden, som er langt flottere og mer staseligere enn 

på Rjukan, fredet. En fredning forbyr dog ikke bruk, 

tvert om. «Det hvite hus» på Villamoen, på toppen av 

Notodden, er av de mer storslåtte bygninger i Telemark. 

I dag er det bare begrensede/lukkede omvisninger. 

Området er i praksis stengt for omverdenen. Dette er 

bygningen der Sam Eyde inviterte kongen av Thailand 

og storheter fra Japan m.m. Her burde man kunne 

overnatte kongelig. 

Tiltak: «Det hvite hus», Admini, og villaen ved siden 

av, gjenåpnes for publikum. Muligheter for eksklusiv 

overnatting, samt muligheter for leie til selskapeligheter 

(bryllupsarrangementer, jubileer m.m.), i samarbeid 

med Brattrein. Tilby «ettermiddagskaffe/te» kl. 16-19 hverdager og kl. 13-17 i helger. Legg opp til adkomst spesielt fra 

sørsiden (gangveg fra Torget, evt avsetting m Sam Eydes klassiske bil), på siden med de storslåtte, doriske søylene. 

Tennisbanen åpnes samtidig for leie for gjester. Med Admini åpent for overnatting (og med egen nettside, inkl m 

historiske bilder), har Notodden «det lille ekstra», slik at man kan invitere influencere som Sophie Elise eller andre til 

Notodden (der man allerede nå kan invitere til opplevelser som sauna, Vannvidds elsurfebrett, «Minareten», «Borgen», 

reinsdyrsafari m.m.)   

 

#35 Notodden Verdensarvhotell, Brattrein: Brattrein hotell ble bygget i 1924, og dette var Norsk Hydros kurs og 

konferansesenter fra 1957 og fram til ca 2005. Nye eiere fra 2019 er Gry Berge og Kjersti Rokne Moen. Etter godt belegg 

rom i covidsesongene 2020-21 har hotellet etter sommeren 2022 stengt for drop-in og enkeltbestillinger – det satses 

isteden på grupper/konferanser. Hotellet har «Notoddens beste utsikt» - i det minste brukes utsikten over Heddalsvannet 

og Notodden/Heddal som forsidebilde for eksempel på rådmannens plan fra oktober 2022 m.m.  

Tiltak: Det burde være et mål at dette flotte hotellet har åpent for publikum. Til dette trengs det mer aktiviteter på 

Notodden og mer samarbeid om marketing. Det foreslås her at hotellet markedsfører seg som Notodden Verdensarvhotell, 

Brattrein (Verdensarvhotellet). Tross alt er dette Hydros gamle lokaler, og hotellet har samarbeid med Admini når det er 

lukkede selskaper der. Med ekstra tilbud om spabad/basseng og utsikt over Notodden/Heddalsvannet er Brattrein et flott 

«Instagram-hotell» for kommunen.  

 

#36 Notodden Blueshotell, sentrum: Notodden Hotell ligger rett ved torget, rett ved hovedteltet for Bluesfestivalen. I 

dag skiltes det ikke til hotellet fra E134 (men til Brattrein, som dog ikke har allment åpent). Potensialet er stort. 

Tiltak: Hotellet markedsføres som Notodden Blueshotell, sentrum (Blueshotellet). Noen av kunstnerne på Notodden får i 

oppgave å lage ny logo til hotellet. Foajé osv innredes med bilder fra bluesfestivalens historie. Det åpnes for artister som 

spiller bluespreg ved den lille scenen. Menyene gjøres bluesinspirert (jf slik Stasjonen Kafé gjør med «Konduktørens 

meny» m.m.). Det gjøres enkle grep med en blålig palett som «gjennomgangsmelodi» i enkelte områder/med enkelte ting 

/(uten å måtte male hele hotellet). Jukebox i fellesarealene. Man har rekvisitter (som noe fra ZZTop, BB King osv) fra 

bluesen som gjester/folk kan se. Slik blir hotellet en attraksjon og noe man «bare må» besøke når man besøker bluesbyen. 

Om ikke alle overnatter, så må de i det minste innom å ta bilder og smake på «bluesmaten». 

 

#37 Notodden Badehotell: I rådmannens omtales planer for å sikre mer hotellkapasitet på Notodden. Det står: «En 

konkret utfordring er hotellkapasiteten i Notodden. Antall hotellrom er i mange tilfeller for få til å gjennomføre større 

arrangementer og konferanser. Næringslivet opplever også at det ofte er ikke er ledig kapasitet for deres behov.»94 I 

 
93 Info om Rjukan Admini: www.rjukanadmini.com/  
94 Rådmannens dok: https://aimblob.blob.core.windows.net/aimfiles/ef1dcc4a-659b-4780-b5a1-da73459f13b4.pdf  

Vinter: Admini-bygningen, der kongen av Thailand mfl har overnattet. Foto: DH 

https://www.rjukanadmini.com/
https://aimblob.blob.core.windows.net/aimfiles/ef1dcc4a-659b-4780-b5a1-da73459f13b4.pdf
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framleggelsen av 2023-budsjettet sa Wærnes: «- Vi må gjøre en innsats for å få større hotellkapasitet her i byen - for 

reiselivet er ett av de områdene som det skal satses på i årene som kommer.»95 Han antydet mulighetene for et hotell ved 

vannkanten. De klassiske Notodden-hotellene Victoria og Furuheim lå her nede ved Heddalsvannet. 

* Vi kan også merke oss at FN-organet UNESCO skriver følgende i sin begrunnelse for å tildele verdensarvstatus til 

Notodden-Rjukan (som både kronologisk, historisk og alfabetisk er en riktigere betegnelse enn den omvendte rekkefølgen 

«Rjukan-Notodden»): «Tourism numbers swell to equal the population of the municipality in Rjukan in winter, largely 

due to skiing but are negligible in Notodden. It is considered that both towns have adequate capacity to accommodate a 

further increase in visitors, as do the industrial parks and railway/ ferry systems. The estimated number of visitors to 

Notodden Hydro Industrial Park is 2-3,000 annually.»96  

* UNESCO la I 2015 altså til grunn at det skulle være nok overnattingsplasser, men også den årlige Bluesfestivalen viser, 

før evt nye attraksjoner, at det ikke holder med gjenåpnede/flotte Brattrein Hotell, Notodden Hotell og Kjerringrokk 

(Strupa). Steder som Askim og Sarpsborg har fått ny giv etter å ha fått badeland/badehotell, og et badehotell/spa er en 

måte både å sikre at folk kommer til Notodden og at de overnatter/blir. I tillegg vil badehotellet være et stort pluss for alle 

som bor på Notodden, samt et trekkplaster som får flere til å bosette seg i kommunen. 

Tiltak: Nesøya (240/9-vest, Nesøya 9, ca 14 mål, tilsvarende området for bobilcampingen, som foreslås flyttet til et 

utvidet Notodden Camping v Heddøla) selges til formål badehotell og spa, med mulig navn «Notodden Badehotell». Dette 

vil bli landets best beliggende badeanlegg, da Nesøya ligger ved utløpet av Tinnelva og med utsikt til Heddalsvannet, 

Tveitan-bakken og Himingen. Skien har et badeland, men dette ligger i et industriområde uten hotell i nærheten, det 

samme med Askim. «Superland» ligger som del av Quality Hotel v/E6, godt utenfor Sarpsborg - noe som kan være en 

modell, men Notodden Badehotell vil da ligge bedre til ved et vann/en elv og ved Notodden bystrand, i tillegg til at 

Notodden by ligger i nærheten. Foreslås at Notodden kommune har en mindre eierandel, for å sikre mulighet for utbytte. 

* I dag kjører notoddenfolk dagsturer til Rjukanbadet. Et badehotell m spa på Nesøya vil bli en attraksjon på Østlandet: 

Her vil reisende mellom Øst- og Vestlandet lett stanse/overnatte, i tillegg til at dette blir uimotståelig for alle barnefamilier 

som kjører forbi på vei til hytter i Rauland, Tuddal, Rjukan osv. I tillegg kan man her få til samarbeid med Sommarland i 

Bø, slik at Oslofolk kan overnatte her (istedenfor stressende turer fram-tilbake til Bø) og få inkludert Sommarland-billett, i 

tillegg til at man da har værgaranti ved å kunne ha innendørsbading. En rekke hotellkjeder (som Scandic, Thon, Quality 

osv) vil være interessert i å utvikle Notodden Badeland, der man også kan få inn Norges største treningskjede, SATS (noe 

som vil trekke mange av de tusenvis av de SATS-treningsabonnenter som ukentlig kjører gjennom Notodden).  

* Et hotell ved vannkanten, inkludert konferansemuligheter, vil sikre Notodden kraftig økte inntekter og gode muligheter 

for overnatting ved festivaler, idrettsarrangementer, konferanser m.m. Det foreslås her at Notodden Hotell (v torget) 

flytter ned til Nesøya og blir til Notodden Badehotell. Det inngås samarbeid med Brattrein Hotell. Dagens Notodden 

Hotell-lokaler kan omgjøres til studentboliger (og overnatting åpå sommer/under bluesfestivalen), slik at man øker 

bosettingen av studenter/unge i sentrum – og/eller at NAV/kommunen bruker lokalene (jf forslag). Vil ikke berøre 

rullepark og dagens hundepark. 

Kommunale inntekter: Et salg av ca. 14.000 kvadrameter (ca 500 kr per kvm, god beliggenhet) bør kunne generere ca. 7 

(syv) millioner kroner til kommunekassen. Overskuddet brukes til andre inntektsøkende tiltak, som for eksempel omtalt i 

dette dokumentet. Kommunal inntekt: 7 mill. kr. 

 

#39 Overnatting i båt ved Nesøya: Notodden i Sentrum og Vannvidd har forslag om å få til overnatting på flåte/båt ved 

Nesøya Marina. Forslaget støttes. 

 

#40 Overnatting i Hydroparken: I Mimir-rapporten til kommunen (okt 2022) nevnes det at man kan 

ominnrede/omregulere industrilokaler i Hydroparken til overnatting for turister. Forslaget støttes. 

  

#41 Trehytte ved Hustveitutsikten: Vi trenger originale overnattingssteder. Trehytter er blitt svært populære: I 

Kaupanger (Sogndal) har de bygget «Ramnereiret» i en tretopp, med stavkirkearkitektur.97  

Tiltak: Tilsvarende trehytte som Ramnereiret kan bygges nær Hustveitutsikten, bortenfor Grønnkjær. Her har man utsikt 

til Heddal stavkirke og bygdetunet. En sikker vinner for turister å kunne overnatte her, i en stavkirketrehytte. Flere 

konsepter/trehytter kan settes opp, også andre steder. 

 

 
95 Omtale i Telen 23.11.22: https://www.telen.no/radmannen-onsker-nav-i-sentrumsbygget/s/5-75-622337  
96 Fra bakgrunnsdokumentet til UNESCO-vedtaket (2015): https://whc.unesco.org/en/decisions/6379  
97 Info om Ramnereiret i Kaupanger: www.visitnorway.no/overnatting/hytter-og-feriehus/trehytter/  

https://www.telen.no/radmannen-onsker-nav-i-sentrumsbygget/s/5-75-622337
https://whc.unesco.org/en/decisions/6379
https://www.visitnorway.no/overnatting/hytter-og-feriehus/trehytter/
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#42 Alpakkagården m glamping: Busnes Alpakka Glamping tilbyr fra sommeren 2022 vandringer med unike alpakkaer, 

samt saunatønne i Tinnsjøen. Unikt tilbud ved Norges tredje dypeste innsjø (460) (er kun én dypere på Vestlandet og én i 

Trøndelag).98 Tiltak: Markedsføres. 

 

#43 Markedsføre dagens originale overnattinger: På AirBnB for Notodden finner man et stabbur i Heddal som er til 

utleie for overnatting. I tillegg har vi strålende overnattingstilbud som Kjerringrokk på Strupa99 og glamping/stule eller 

stabbur på Bolkesjø Gaard.100  

 

 

DEL IV: Hydroparken 

 

#44 Hydroparkbygninger ut mot E134 som reklameplakat: I Mimir-rapporten (okt 2022) står det at E134 har et stort 

potensial som markedsføringssted for hva Notodden har å tilby i dag. Det kanskje beste stedet er Hydrobygningene langs 

E134 når man kommer østfra (fra Meheia) og passerer Hydroparken. I dag står det banner på «Minareten» om at det er 

ledige lokaler der. Flere av bygningene kan bedre brukes til å informere om hva som faktisk finnes på Hydropark-

området. Som Stasjonen Kafé, som holder til i lokalene som Haakon VII åpnet i 1909 sammen med Sam Eyde. Det 

ikoniske bildet av dem kunne slås stort opp på en av veggene, for å informere om den unike cafeen, som ellers er 

vanskelig å få vite om. Også Skateboardhallen (dersom åpningstidene utvides), Notodden Klatrklubb (Buldrehallen) og 

saunaen Dugg (spes hvis kommer sauna til for drop-in for forbikjørende) kan det informeres om på veggene – i tråd med 

verdensarven - dette er slikt som en god del forbijørende barnefamilier ville sette pris på å få vite om og benytte seg av. 

Tiltak: Enkelte hydroparkbygninger brukes for å informere om utadrettet virksomhet på området, som Stasjonen Café 

m.m. I tillegg kan det gis info om at Hydroparken er et verdensarvsted, evt også plakat mht Bok- og Blueshuset. Og info 

om at det er gratis elbillading (når dette kommer, asap). 

 

#45 Utvide åpningstider i Notodden Skateboardhall: Det er i dag begrensede åpningstider for Notodden 

Skateboardhall, som åpnet i 2011 og har ca 2000 kvadratmeter til rådighet i Heddalsvegen 1.101 Unge kommer fra både 

Kongsberg og Bø for å bruke hallen, som vel å merke er vanskelig å finne for de som ikke er lokalkjent. 

Tiltak: Ideelt burde hallen hatt åpningstider 15-21 på hverdager, samt mulifens 12-21 i helgene. Kan dette gjøres på 

dugnad eller på annet vis? Øke inntjening ved salg/leie av brett/utstyr og ved kiosk. Inngang foreslås flyttes til sjøsiden, 

dersom mulig, grunnet trafikksikkerhet m.m.  

 

#46 Utvide åpningstider i Buldrehallen, Notodden Klatreklubb: Buldrehallen til Notodden Klatreklubb er et annet 

flott tilbud. Åpningstidene kan gjerne utvides til onsdager, slik at det er åpent hver dag.102  

Tiltak: Buldrehallen kan markedsføres som en attraksjon for Notodden, spesielt hvis mulig å utvide åpningstidene noe til. 

 

#47 Tilby gratis elbillading i Hydroparken: En måte å sikre flere besøkende til Skateboardhallen, Buldrehallen, 

Stasjonen Café og Hydroparken, er å tilby gratis elbillading. Dog ikke hurtiglading (som er 100-300 kWh), men heller fra 

3 kwh (vanlig stikkontakt) og 11-22 kwh. Dermed blir man stående gjerne 1-4 timer, noe som gjør at man får tid til 

skateboardpark med ungene og nyte mat på Stasjonen Café, Bok- og Blueshuset m.m. Blir enda mer aktuelt/nødvendig v å 

åpne tiltakene nedenfor. 

Tiltak: Sette opp ladestasjoner ved innkjørselen til Hydroparken. Sette opp tak med solceller over. En sikker vinner, som 

står i stil med Hydroparken. Reklamere for gratis elbillading på veggen ut mot E134. 

 

 
98 Mer info: https://busnes-alpakkaglamp.no/  
99 Kjerringrokk: www.kjerringrokk.no/  
100 Bolkesjå Gaard-tilbudene: www.bolkesjogaard.no/no/book  
101 Info om Skatehallen: https://vifritid.no/notodden/notodden-skateboardklubb.html  
102 Info om Buldrehallen: https://www.facebook.com/groups/notoddenklatreklubb/  

Rekordhøyt i Hydroparken:  "Minareten", 63 m høy. Foto: DH 

https://busnes-alpakkaglamp.no/
https://www.kjerringrokk.no/
https://www.bolkesjogaard.no/no/book
https://vifritid.no/notodden/notodden-skateboardklubb.html
https://www.facebook.com/groups/notoddenklatreklubb/
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#48 Åpne «Minareten», m/ guide: I Hydroparken ligger 

bygget kjent som «Minareten» (luftinntaket til 

Salpeterfabrikken), som ble bygget i 1927-1928. Dette tårnet 

er på hele 63 meter i høyde (mens stedet man kan stå 

utendørs, dersom dette sikres, er på ca 60 meter). Minareten 

er slik høyere enn for eksempel Oslo Rådhus (60,7 m)!103 

Og høyere enn Regjeringens høyblokk i Oslo (58,9 m) og 

det nye Munchmuseet i Oslo (58,4 m). Siden den utendørs 

plattformen ligger ca 60 meter over bakken, blir dette ca. 

samme høyde som man kommer opp på 

observasjonsplattformen i Tryvannstårnet i Oslo (der må 

man dog kun kan være innendørs). Dersom Minareten åpnes 

for turister, samt sikres ytterligere på utsiden, ser det ut som 

om Minareten kan bli Norges høyeste utendørs 

turistattraksjonsbygningsopplevelse.  

- Begrepet Minareten har vi funnet første gang omtalt i 

pressen i en hovedsak på Telens førsteside 23. januar 1960. 

Da sto det: «… når vi daglig rusler rundt i byen og ser 

Salpeterfabrikkens luftpipe rage nesten uforskammet høyt til 

værs, som om den skulle være en tyrkisk minaret bygget til 

Muhameds pris. Den yngre generasjon har vel nærmest 

fornemmelsen av at slik må denne ‘minareten’ og fabrikkene 

ha ligget i uminnelige og ualminnelige tider.»104  

Tiltak: «Minareten» åpnes for turister, spesielt i 

turistsesongen. Billettsalg og med guide opp. Kan 

markedsføres som «Norges høyeste utendørs 

turistattraksjonsbygning» e.l. (man kan komme seg ut høyere på det nye Mjøstårnet, verdens høyeste trebygning, men 

slike private hoteller blir likevel noe annet enn Minareten). Utsikten fra Minareten er spektakulær – som utover 

Hedddalsvannet, Notodden, mot Himingen osv. Her kan turister ta bilder til sosiale medier. «Minareten på Notodden» kan 

bli en nasjonal og internasjonal turistattraksjon. Minareten kan også lyses oftere/konsekvent opp i ulike farger på 

kveldene: For eksempel i rødt/hvitt i julen, gult i påske, rødt/hvitt/blått på 17. mai, blått under bluesfestivalen, grønt under 

ramadan, rosa under sløyfeaksjon, i høstfarger om høsten, osv. Her kan vi også få på noe bevegelse/fargespill i 

lyssettingen. Og skilting med «Minareten» (og Skatehallen m.m.) i Hydroparken. 

 

#49 Skilting, benker og stilaging: Det trengs skilting og tydeliggjøring av veiene/tilbudene i Hydroparken. I dag er 

Skatehallen og Stasjonen Café svært vanskelig å finne for de som ikke er kjent. 

Tiltak: Lage tydelig merkede stier (for eksempel rødfarge, slik som sykkelfelt i Oslo) i Hydroparken, som viser hvor det 

er for gående/barnevogner/barn. Spesielt langs Heddalsvannet bort til Notodden Båthavn/Linstå, der det trengs fysisk 

skille mellom gående og trafikk. Skilte tydelig til de ulike tilbud. Begrense bilkjørsel mer. Sette opp parker og 

piknikbenker (noen med tak) langs Heddalsvannet.  

 

#50 Forbinde sentrum/torget-Hydroparken/verdensarven: Grunnet den relativt «nye» E134 utenom sentrum (Sam 

Eydes gate) er den tradisjonelle forbindelsen (trappen) mellom Notodden sentrum/torget og Hydroparken nå sperret. Det 

er slik blitt en ganske stor omvei (i forhold til tidligere) å gå nedenom tunnelen og skysstasjonen for å komme seg til/fra 

sentrum og for eksempel Notodden skatehall.  

Tiltak: Det vil øke besøkstall i både sentrum og i Hydroparken/verdensarven dersom vi får til en bro mellom Grønnebyen 

og Hydroparken. Dette må i tilfelle gjøres i samråd med beboere i Grønnebyen, slik at dette oppleves som et positivt tiltak 

også av naboer. En mulighet kan være å få broen fra ytterkanten av Oscar Nissens gate og over toglinjen, på østsiden av 

 
103 Liste over Norges høyeste bygninger – legg merke til at de fleste som er høyere enn Minareten ikke er tilgjengelige for folk og at 

man ikke har mulighet til å stå i friskluft: no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_h%C3%B8ye_bygninger_i_Norge  
104 Artikkelen i Telen 23.01.60 er signert «Harold»: 

www.nb.no/items/dbefdea7be1d41d9ab78ac856302a53d?page=0&searchText=minareten  

https://no.wikipedia.org/wiki/Liste_over_h%C3%B8ye_bygninger_i_Norge
http://www.nb.no/items/dbefdea7be1d41d9ab78ac856302a53d?page=0&searchText=minareten


37 

Stasjonen Café. Det kan være mulig å lage en skjermet tursti på vestsiden av Oscar Nissens gate, slik at gående her ikke 

blir til sjenanse for beboere. Det er en utfordring med togets kjøreledninger (siden togene ennå ikke går på batteri), og det 

er verdensarvhensyn å ta, så det er her ikke utarbeidet konkret løsning – brua er her mest å regne som et idékonsept. 

 

#51 Åpne «The World Heritage Railway Museum», Verdensarvtogmuseet: I Flåm har Flåmsbanemuseet, The Flåm 

Railway Museum, blitt en stor suksess etter 1998. Gratis inngang og stort salg av suvenirer.105 Både barn og voksne i det 

21. århundre liker tog, for endelig er det noe som går på skinner i verden.  

Tiltak: Nær Stasjonen Cafe, der kong Haakon åpnet stasjonen i 1909, åpner man «The World Heritage Museum». Kan 

være i en nærliggende Hydroparkbygning. Salg av suvenirer, inkludert av Svelgfoss-troll (jf Kittelsen) og mht 

tungtvannaksjonen. Utstilling av originalt tog fra 1908/09 inne, et annet ute. Vise den utrolige historien om hvordan man 

kunne bygge hele Tinnosbanen m Nord-Europas høyeste togbru m.m. på ca 1,5 år (inkludert fire måneders streik i 1908). 

 

#52 Småtrollenes Lekeland, Hydroparken: I tillegg til aktiviteter som Notodden Skatepark og Klatrepark/Buldreland 

(kommer) vil det være naturlig å ha et mer lavterskeltilbud for barn spesielt i alderen 1-10 år. Et lekeland for barn -  eller i 

landet er slik kjent som «Leos Lekeland», «Hopp i Havet» osv, men ved Heddalsvannet og nær kulturarven med 

Kittelsens «troll i Heddalsskogen» (noe annet enn hedalsskogen) og nær trollet Finn som bygget stavkirken, vil det være 

naturlig å spille på trollnavnet. Slik forbinder man også den moderne verdensarven (fra 1900-tallet) med den eldgamle 

telemarktradisjonen med troll. Derav konseptet «Småtrollenes Lekeland», som bygges etter et trollkonsept. Et slikt 

lekeland er ikke minst også for foreldre, som slik kan få en avlastning i hverdagen – samt at småtrollenes lekeland kan 

brukes for bursdagssamlinger m.m. I tillegg kan det være bra kombinasjon hvis eldre søsken heller vil i 

klatrepark/skateboardpark.  

Tiltak: Man bygger «Småtrollenes Lekeland» nær skateboardhall/klatreland. Spesiell seksjon med cafe/mat/kaffe for 

foreldre, som kan slappe av mellom slagene, mens barna leker. 

 

 

#53 Notodden Inspiria Vitensskapssenter:  

Tiltak: Opprette utstilling/vitenskapssenter (enklere utgave av Inspiria v Sarpsborg) m praktisk utprøving fro barn/unge 

av alt Notodden har vært med på å få til: Fra lysbueovnen og kunstgjødsel til vannkraftproduksjon + jernverketproduksjon 

og med tungtvannproduksjon.  

 

#54 Eydes & Birkelands «Escape Room»: En av de mest populære attraksjonene i europeiske byer nå, er såkalte 

«Escape Rooms» - der man har i oppgave å løse gåter/oppgaver (ofte ganske praktiske) for å komme ut. Dette er en 

aktivitet som skaper engasjement i familier og som er en attraksjon. I Tallinn i Estland er det for eksempel et Escape-rom i 

Gamlebyen (fra middelalderen), noe som øker opplevelsesverdien. 

Tiltak: Basert på oppgaver fra Birkeland/Eydes arbeid og tungtvann/atombombeproduksjonen lager man et «Explosive 

Escape Room» i noen av lokalene i Hydroparken, som virker svært velegnet for dette fenomenet. Dette vil bli en 

turistattraksjon, og en attraksjon for spes. barn/unge i kommunen, og man vil da synliggjøre verdensarven enda mer. Også 

svært velegnet for familier. 

 

#55 Lage/selge kunst/håndverk, Telemark-produkter: Ved å ha utsalgssteder/butikker for Telemark-produkter i 

Hydroparken, kan man koble den moderne verdensarvstatusen med den historiske/mytiske telemarktradisjonen fra 

Heddal, Lisleherad, Hjuksebø og Gransherad. Notodden ved USN har master i design, kunst og håndverk. Studenter 

herfra og lokale kunstnere kan ha eget utadrettet virksomhet i Hydroparken, som nedenfor Stasjonen Café, der turister mfl 

kan komme for å kjøpe for eksempel telemark-ski, rosemalingsboller, smålaftede bygninger (som suvenirer), m.m. 

Konseptet litt basert på Basarhallene i Oslo. 

Tiltak: Opprette verksteder/utsalgssteder ned fra Stasjonen Café og på begge sider ned mot Heddalsvannet, langs det som 

formelt er oppgitt som Heddalsveien. Både for kunstnere, kunsthåndverkere og håndverkere. Skape en turistvennlig 

handelsgate, «Telemarksgaten». 

 

 
105 Togmuseet i Flåm: www.norwaysbest.com/no/inspirasjon/the-flam-railway-museum/?referrer=3919  

https://www.norwaysbest.com/no/inspirasjon/the-flam-railway-museum/?referrer=3919
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#56 Lage Heddøl ved Heddalsvannet: Ølbrygging skaper identitet og stolthet. Her kan Hydroparken brukes for å lage 

klassisk telemarksøl, mer presist «hedd-øl», slik Svein Tråserud har lansert konseptet. I Flåm lanserte de i 2007 Ægir-

øl,106 og et mikrobryggeri som lager/selger «heddøl-øl», forkortet heddøl, vil være en attraksjon i seg selv. Det bør da 

være utsalgssted. Og hvor er det vel bedre å ta seg en heddøl, om man er en heddøl eller notodding, om ikke ved 

Heddalsvannet?  

Tiltak: Opprette mikrobryggeri i Hydroparken, samt ha utsalgssted ved Heddalsvannet. Ha uteservering nede ved vannet. 

 

#57 Åpne «Telemark Mathall» ved Heddalsvannet: Dersom de ovennevnte tiltak gjennomføres, inkludert med 

kommunikasjon m buss etter kl. 17, vil det bli såpass stor pågang av folk/turister at det vil være markedsgrunnlag for en 

mathall, slik man har flere av i Oslo/Lisboa m.m. (begge byer har det ute ved vannet, jf Vippa på Vippetangen i Oslo). 

Tiltak: Når det er gratis elbillading og flere attraksjoner i Hydroparken, vil det her passe ypperlig med en mathall – der 

man bestiller mat fra Telemark (og verden, som for eksempel fra Filippinene, Etiopia osv, eller samisk mat, der 

matkyndige folk i Notodden har bakgrunnen sin fra). Det blir ved en slik mathall lavere kostnader, slik at mer unike retter 

kan presenteres/selges. En turistattraksjon. 

 

 

DEL V: Studentbyen Notodden 

 

#58 Telemark-studier på USN: Det mangler i dag eget studietilbud for telemark-kultur på norske universiteter. 

Notodden er stedet. Studiet kan omfatte telemarkbunader (heddalsbunaden/østtelemarkbunaden ble skapt av Anne Bamle 

fra Heddal), telemarkski, rosemaling, telemark-litteratur (inkl myter/Draumkvedet), kunst, sport, byggeskikk (lafting) eller 

historie (jf verdensarven osv). Her er det potensial for å tiltrekke seg en god del norsk-amerikanske og internasjonale 

studenter. 

Tiltak: Universitetet i Sørøst-Norge (USN) begynner å tilby bachelor og master i telemarkkultur. Her bør det da kreves av 

studentene at de da bor i Notodden kommune, gjerne også utenfor selve bysentrum. På bachelornivå får man innføring i 

alle telemarkarter, mens man kan spesialisere seg på masternivå.  

 

#59 Sett studentene i sentrum: Tidligere var det mer studentmiljø på Notodden, slik Bø har bedre klart å bevare nå. 

Notodden kan klare bedre, siden byen er mer urban enn Bø. Tiltak som Notodden Bluesbar og Telemark Café vil trekke 

studenter. Kan det finnes bedre lokaler for StuA Studentbar enn de i Storgt 39?107 

Tiltak: Se etter tilbud for å sørge for flere heltidsstudenter på USN, slik at de flytter til Notodden i studietiden. Legg til 

rette for best mulig lokaler i sentrum for STUa Studentbar, slik at den ideelt er åpent hver dag. Studenter skaper liv. 

 

#60 Prioritere studentboliger i sentrum: Studenter vil generelt bo der det er liv på kveldene, ikke nødvendigvis på et 

stille campus. De trenger avveksling på kveldene, og da er byliv det beste, viser det seg i resten av verden.  

Tiltak: Det gjennomføres studie i samarbeid med USN/studentsamskipnaden på hvor det er mulig å tilrettelegge for 

studentboliger i Notodden bysentrum. Kan Domusbygget være noe? Tydelig gjennomføring av strategi i samarbeid med 

det private næringsliv. 

 

DEL VI: Kystbyen Notodden 

 

#61 Merkevaren «Not-odden»: Byens navn forklares slik på Wikipedia engelsk: «The first element of the name 

is not which means "to fish using a seine" and the last element is the definite form of odde meaning "headland". Thus the 

general meaning of the name is "the fishing place".»108 

Tiltak: Man setter ut en «not» på «odden», like ved der husmannsplassen Notodden sto. For på den måten å tydeliggjøre 

Notodden navnet og bakgrunnen: Notodden ligger ved et flott fiskevann, med tilgang til havet. 

 

 
106 Om Ægir-øl: https://www.aegirbryggeri.no/om-aegir/  
107 Info: https://www.facebook.com/stua.studentbar/  
108 Notodden-navnet på Wiki: en.wikipedia.org/wiki/Notodden  

https://en.wikipedia.org/wiki/Seine_fishing
https://en.wikipedia.org/wiki/Headland
https://www.aegirbryggeri.no/om-aegir/
https://www.facebook.com/stua.studentbar/
https://en.wikipedia.org/wiki/Notodden
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#62 «Kystbyen ved Telemarksfjorden»: Notodden er en kystby, fordi en kyst er grensen mellom land og innsjø. Store 

norske leksikon: «Kyst er grensen mellom land og hav (eller innsjø).»109  

Telemarkskanalen er kjent, og Notodden har det østre løp av denne – byen er lettere å nå enn Dalen i det vestre løp. Inntil 

for ca 3000 år siden var det saltvann inn til Notodden og opp hele i Heddal, før landet steg (men ennå er Heddalsvannet 

kun 16 meter over havet). I 1911 ville Birkeland og notoddingene ha Amerika-båt inn til Notodden, men Skien-folk nektet 

å bli forbiseilet, så de ville ikke lage større sluser.  

- I realiteten er Heddalsvannet ennå å regne som en fjord, med utløp til havet og med åser på sidene. Store norske leksikon 

skriver: «I vitenskapelig terminologi er fjord betegnelsen på en havbukt dannet ved at en bre har formet og fordypet en 

tidligere dal.»110 Både Randsfjorden og Tyrifjorden kalles fjorder, selv om de ikke har saltvann. «Fjord» er et 

internasjonalt begrep, slik som Telemark, og «Telemarksfjord» blir slik salgbart, mer enn en «kanal», som jo er 

menneskeskapt. Notodden ligger mer ved en fjord (Telemarksfjorden) enn Jevnaker ligger ved en fjord (Randsfjorden).  

Tiltak: «Telemarksfjord» benyttes som begrep og salgsmiddel. Notodden kan markedsføres som «kystbyen ved 

Telemarksfjorden». 

 

#63 Fiskebåter med fiskesalg i fiskebyen Notodden: Heddalsvannet er i utgangspunktet et flott fiskevann. Bestanden av 

spesielt ørret trengs dyrkes fram, mens gjeddebestanden må senkes.111 

Tiltak: Det settes ut mer ørret, laks og sik i Heddalsvannet. Tiltak gjøres for å få ned gjeddebestanden. Minst én fiskebåt 

går på jevnlig fiske i Heddalsvannet og selger jevnlig, helst daglig (på morgenen), fisk ved bryggen, slik som i 

Oslo/Bergen. Til glede for både turister og fastboende i fiskebyen Notodden, ved Heddalsvannet. 

 

#64 Den nye kyststien: Tydelig merkete/tilrettelagte stier langs de to elvene (Tinnelva og Heddøla) og langs «kyststripa» 

langs Heddalsvannet vil være attraktivt både for turister og kommunens innbyggere. Det bør her kunne tilrettelegges slik 

at stiene kan brukes av for minst barnevognbrukere/barn/unge). 

Tiltak: Man skilter og tilrettelegger en kyststi fra Linstå strand (som nylig er flott opparbeidet) via Båthavna, 

Hydroparken (Industripromenaden), Nesøya og bort til Telemark Technologies (der «Kyststien» forbindes med 

«Elvestien» langs Heddøla, opp til Melås bru). NB! «Kyst» er ikke kun ut til hav, men er også et begrep for skille mellom 

land og innsjø). Fordi: Slik det nylig er bygget gangvei på utsiden av berget fra Båthavna bort til Linstå strand, slik kan 

det også lages sti på utsiden av berget fra Nesøya til Telemark Technologies. 

- Se også plan fra Vestfold og Telemark fylkeskommune, juli 2022, bl.a. mht universell utforming forbi Båthavna, 

benker/markering langs Heddalsvannet v Hydroparken m.m. + tydeliggjøring av sti opp langs Tinnelva (der man trenger 

stenge for biler under E134 fra Heddalsvegen).112 

 

#65 Kikkert ved nye Tre-skulpturen: Med den nye Tre-skulturen, av stål, hylles Tveitaneika.  

Tiltak: Det settes opp stor kikkert ved tre-skulpturen, slik at man kan se over til Tveitaneika og Tveitanbakken. 

 

#66 Vannaktiviteter på Heddalsvannet: På Voss tilbyr de vannski, wakeboard og kneeboard på Vangsvatnet.113 

Heddalsvannet er dog mye bedre/større og mer spennende enn lille Vangsvatnet, så her burde ikke Notodden være 

dårligere enn Voss. Sommeren 2022 startet Gøran Flåtin og Vannvidd opp mot elektriske surfebrett på Heddalsvannet.114 

Tiltak: Vannvidd sine elsurfebrett utvides. Ideelt burde selskapet tilby vannski, wakeboard, kneeboard og paragliding på 

Heddalsvannet om sommeren. I utgp. bruk av elektrisk båt, så hurtig som mulig. Fra Notodden Marina. Kan også SUP 

Yoga, som på Voss.115 

 

67 Utleiesenter ved Vannfronten: Utleiesenter av elsykler, kanoer, fiskekort, el-sparkesykkel osv ved Vannfronten/ 

BBhuset. 

 
109 Info: https://snl.no/kyst  
110 Store norske leksikon: https://snl.no/fjord  
111 Om problemet med gjeddeøkning, se Telen i jan. 2022: https://www.telen.no/skal-vi-redde-stororreten-ma-vi-gjore-noe-med-

problemet-og-det-er-gjedda/s/5-75-546057  
112 Se plan fra fylkeskommunen: https://www.vtfk.no/globalassets/vtfk/dokumenter/samfunnsutvikling-internasjonalisering-og-

klima/samfunn-og-plan/by--og-stedsutvikling/prosjekter/sentrumsnare-turveger---rapport-2022.pdf  
113 Info om vannski på Voss: https://no.vossflow.no/wakeboarding  
114 Se www.vannvidd.no  
115 Info: https://no.vossflow.no/sup-yoga  

https://snl.no/kyst
https://snl.no/fjord
https://www.telen.no/skal-vi-redde-stororreten-ma-vi-gjore-noe-med-problemet-og-det-er-gjedda/s/5-75-546057
https://www.telen.no/skal-vi-redde-stororreten-ma-vi-gjore-noe-med-problemet-og-det-er-gjedda/s/5-75-546057
https://www.vtfk.no/globalassets/vtfk/dokumenter/samfunnsutvikling-internasjonalisering-og-klima/samfunn-og-plan/by--og-stedsutvikling/prosjekter/sentrumsnare-turveger---rapport-2022.pdf
https://www.vtfk.no/globalassets/vtfk/dokumenter/samfunnsutvikling-internasjonalisering-og-klima/samfunn-og-plan/by--og-stedsutvikling/prosjekter/sentrumsnare-turveger---rapport-2022.pdf
https://no.vossflow.no/wakeboarding
http://www.vannvidd.no/
https://no.vossflow.no/sup-yoga
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Tiltak: Utleie for aktiviteter og for innbyggere v BBhuset/Vannfronten. Det leies ut kanoer, kajakker og tråkkebåter fra 

Notodden Marina, samt fra Notodden Camping. Guidede kajakkturer ned Heddøla (enten fra Heddal Mølle/Omnesfossen 

el. fra Vidarvoll/Notodden Camping) og rundt i det spennende naturreservatet Semsøyene.  

 

#68 Saunaer og boblebad til folket: Vinteren 2022 åpnet Dugg Sauna sin fantastiske badstue nedenfor Bok- og 

blueshuset. Saunaen er åpen 07-21.116 Dersom det blir satt opp plakat på Hydrobygningene om dette tilbudet, kan dette 

utvides voldsomt, for mange folk som kommer fra Oslo vil lengte etter en saunapause på vei vestover (evt østover).  

Tiltak: Flere saunaer settes opp. I tillegg kan det settes opp kvalitetboblebad fra Sunbelt Massasjebad Norge (Norges 

største leverandør) på Tuven. Slik sikrer man mulighet for drop-in for alle.  

 

#69 Sjøsette «Notodden-prammen»: På 1800-tallet utviklet det seg en egen byggeteknikk for prammer på 

Heddalsvannet. Nemlig sjubordingen.117 «Knut (Jordheim) og Ole Arvid (Vassbotten) forteller om ulike 

prambyggere, og mange av dem befant seg på Vestsida. – Prammen hadde lang snute så det var lett å legge til 

land, og gjorde det lettere å ro over tømmerlensene. Det var nok en praktisk grunn til at prammen så ut som den 

gjorde her i Notodden. Alle steder har gjerne sin egen lokale vri, og vår pram er spesiell.» 

Tiltak: Bygge og sjøsette «Notodden-prammen». En turisttraksjon. Vise bilde av Ingebjørg (Imma) Tobiassen, 

født Kaste, som sammen med katten brukte prammen da hun var ute for å fiske på Heddalsvannet. Gjøres i 

samråd med Vannvidd og lokale eksperter. 

#70 Bygge båter ved Notodden-kysten: På 1860-tallet ble det bygget skonnerter og brigger, og antagelig fiskebåter, ved 

dagens Notodden Båthavn. Den som seilte lengst av Notodden-båtene på 1860-tallet, gikk til Karibia i Amerika. Denne 

båtbyggertradisjonen kan gjenopptas, spesielt i samarbeid med videregående skole og USN. 

Tiltak: Det settes av plass ved Tinnesandbukta (Notodden Båthavn) til båtbygging, i henhold til tradisjonen i Norges 

største innlandshavn. Et bra sted for skoleelever og studenter å få testet ut håndverk. 

 

 

DEL VII: Veien mot Kongsberg 

 

#71 Opprette Gaustautsikten: I tidligere NAF-bøker sto det om Gaustautsikten overfor Leivestein/Rossabu, v innkjørsel 

til skytebanen. Dette er nemlig eneste sted på E134, veien mellom øst- og vest-Norge, hvor man kan se Gaustatoppen. 

Ennå har Yr «Gaustadutsikten» definert som eget sted, «utsiktspunkt».118 

Tiltak: Kommunen eier området og kan hogge ned skog, slik at den tradisjonelle Gaustatopp-utsikten kommer tilbake, 

etter forslag fra Asle Bjerva.119 Det skiltes til «Gaustautsikten»: En muligheter er å skilte inn ved motocrossbanen, både 

ovenfra og nedenfra, slik at det blir trygg innkjøring/utkjørsel, inkl fra skytebanen. 

 

 

DEL VIII: Tiltaksforslag mht Verdensarven, UNESCO 

 

#72 Bygge verdensarvbru over Svelgfoss: I samråd med grunneiere lar man private bygge glassbru over Svelgfossjuvet, 

fra Svelgfoss holdeplass (gjenåpnet holdeplass på toglinjen) og over til Svelgfoss (se flere detaljer lenger opp). Besøkende 

kan da gå over over Svelgfossjuvet («Trolljuvet») og se ned på restene av Svelgfoss I (1907). Finansieres privat. Hydro-

bygninger på Svelgfoss (litt over der brua kan legges) gjenåpnes for billettsalg, suvenirer og overnattingsmuligheter. 

«Kittelsen-troll» (jf ill. fra 1907) i fossen i turistsesong (jf hulder ved Flåmsbanen)- 

Tiltak: Legge ut glassbru på anbud, verdensarvbru. Inkludere muligheten for strikkhopp (bungy jump) fra brua. Kan 

markedsføres feks som: «The World Heritage Glass Bridge over the Troll Gorge: Bungy Jump to the Bottom of the 

Swallow Waterfall».  

 
116 Info om Dugg Sauna: https://duggsauna.no/  
117 Notodden-pram: www.telen.no/prammen-er-helt-unik-og-sentral-i-kulturhistorien-var-og-bor-stilles-ut-et-sted/s/5-75-536445  
118 Info om Gaustautstikten, Yr: www.yr.no/nb/v%C3%A6rvarsel/daglig-tabell/1-

2583203/Norge/Vestfold%20og%20Telemark/Notodden/Gaustad-utsikten  
119 Forslag fra Bjerva kom i denne Telen-FB-posten: 

www.facebook.com/telen.no/posts/pfbid0dtJSnKD5wDgcQK3cKcivsRi1Xw7HxSJ7g39i4sDST73A8vcyQcPq5pxGLn9qfopAl  

https://duggsauna.no/
https://www.telen.no/prammen-er-helt-unik-og-sentral-i-kulturhistorien-var-og-bor-stilles-ut-et-sted/s/5-75-536445
https://www.yr.no/nb/v%C3%A6rvarsel/daglig-tabell/1-2583203/Norge/Vestfold%20og%20Telemark/Notodden/Gaustad-utsikten
https://www.yr.no/nb/v%C3%A6rvarsel/daglig-tabell/1-2583203/Norge/Vestfold%20og%20Telemark/Notodden/Gaustad-utsikten
https://www.facebook.com/telen.no/posts/pfbid0dtJSnKD5wDgcQK3cKcivsRi1Xw7HxSJ7g39i4sDST73A8vcyQcPq5pxGLn9qfopAl
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#73 Gjenåpne «verdensarvtog» Notodden (Hjuksebø)-Rjukan (Vemork): Tinnosbanen selges inn som «The World 

Heritage Train Notodden-Rjukan», «Verdensarvtoget», og gjenåpnes snarest mulig.  

Tiltak: I samarbeid med Hydro overtas togbanen/togdriften av private/ innbyggere fra staten (BaneNOR), i samsvar med 

slik man i Flåm overtok Flåmsbanen fra NSB i 1998. Innsparing ved å bruke batteritog. Tiltaket med glassbru over 

Svelgfoss sikrer nok turister til togturen, der man forbindes m båt via Mæl til Rjukan/Såheim (på sikt til Vemork), i 

samarbeid med Tinn kommune. 

 

#74 Åpne tømmerrenna, m guide: Dersom tømmerrenna (nå 4190 m) gjenåpnes helt opp til Kloumannsjøen, skal dette 

bli den lengste tømmerrenna i Nord-Europa (ca 5 km lengde, er muligens en i Finland som er lengre nå).120  

Tiltak: Tømmerrenne åpnes, som i Vennesla. En turistattraksjon, anbefales guidede turer (m betaling) i turistsesongen. 

Trengs gjøres med guide, etter utarbeiding/sikring og i samsvar med verdensarvinteresser. 

 

TINFOS: 

#75 Gratis verdensarvsenter, Tinfos: I dag koster det 100 kr for voksne, 80 kr for studenter/honnør og 30 kr for barn 

(10-18) å besøke verdensarvsenteret (UNESCO) på Tinfos, som del av Telemark Kunstmuseum.121 Prisene hindrer 

barnefamilier mfl å besøke senteret. Info om verdensarven burde være gratis, noe som vil øke besøkstallene kraftig. 

Billettinntektene kan tas igjen ved økt salg av mat/drikke, suvenirer og guidede omvisninger. 

Tiltak: Verdensarvsenteret gjøres gratis. Inntjeningen vil kunne øke ved økt salg av mat/drikke, suvenirer og guidede 

omvisninger, i tillegg til andre aktiviteter like ved (som billettsalg for å dra på Borgen). 

 

#76 Synliggjøre Telemark Kunstmuseum: I 2021 ble Telemark Fylkesgalleri til selveste Telemark Kunstmuseum. 

Lokalene er helt unike og flotte, i de gamle Tinfos Sliperifabrikklokalene. Svært gode utstillinger, høy kvalitet.122 Dette er 

et smykke for Telemark, som kan markedsføres tydeligere. 

Tiltak: Øke volumet av besøkende, øke salget. Prisen for adgang til kunstutstillingene settes ned til 90 kr for voksne, 50 

for studenter/honnør, max 150 for familie, og gratis for de under 18 (til gjengjeld kan NIA sette prisen opp på Vemork). 

Satse på økt salg av suvenirer, mat og kunst. Skiltes med Telemark Kunstmuseum, dette er altså noe som ikke finnes f.eks. 

i Skien, kun på Notodden. 

 

#77 Sikre utsiktspunktet ved Tinfos/Verdensarvsenteret: I dag brukes «grotten» og Myren Dam (hundre meter ovenfor 

Telemark Kunstmuseum/Verdensarvsenteret) som gjennomfartsvei/skolevei for unge som skal til/fra Sagafossv/H. Abr. 

Hansens gt. Dette området ved Damanlegget er dog ikke sikret, og det er fare for ulykker, også med tanke på turister som 

går her for første gang. Skiltene med «Rød hånd» uttrykker ikke tydelig nok faren ved Tinfos I: Det står ikke skilt med 

«Adgang forbudt», og det er ikke tydelig hinder for å gå helt ut på kanten (med et skralt gjerde som eneste vern mot 

fossen/stupet).   

Tiltak: Det bygges nye plattinger (i tre), og med høye nok gjerder, slik at det sikres mot ulykker ved Tinfos I, overfor 

Verdensarvsenteret. Det kan da samtidig bygges plattform for turister/besøkende, slik at man kan ta dramatiske bilder av 

fossen/landskapet.  

 

78 «Notodden Zipline» ved Verdensarvesenteret: I tillegg til glassbru ved Svelgfos, foreslås det her en annen aktivitet 

for å øke besøkstallene kraftig i Notodden/ved Verdensarvsenteret. En zip-line (løpestreng/taubane) fra Tinfos-dammen til 

ned mot Optime Stadion, evt under brua, vil bli en nasjonal attraksjon på linje med det de har i Flåm/Geilo.123 «Notodden 

Zipline» blir dog mer bysentralt, man kan man da ta verdensarven mer i bruk.  

Tiltak: Det anlegges zip-line ved Tinfos/Verdensarvsenteret. 

 

#79 Åpne «Borgen»: I 1911 sto «Borgen», Tinfos II, ferdig. Dette regnes som Norges vakreste kraftstasjon, og det var et 

samarbeid mellom Norsk Hydro og O. H. Holtas Tinfos Papirfabrikk. Holta bestilte bygningen fra arkitekt Finn Knudsen, 

 
120 Info: no.wikipedia.org/wiki/T%C3%B8mmerrenne  
121 Billettpriser mht Verdensarvsenteret: www.nia.no/telemark-kunstmuseum/planlegg/#billettpriser  
122 Info: www.nia.no/telemark-kunstmuseum/  
123 Visit Norway med de beste zip-linene i  

https://no.wikipedia.org/wiki/T%C3%B8mmerrenne
https://www.nia.no/telemark-kunstmuseum/planlegg/#billettpriser
https://www.nia.no/telemark-kunstmuseum/
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som igjen tok inspirasjon fra tysk-romantisk borgstil, etter et besøk i Tyskland.124 Det er denne «Borgen» som kroner 

øverst på Notoddens byvåpen (vedtatt 1938) – og i denne bygningen gjenfinnes også «lynene» i kommunevåpenet. 

«Borgen» ble avgjørende for Tinfos Jernverk (1913). 

Tiltak: Åpne Borgen for turister og publikum. I dag kan det bestilles time for omvisning én uke i forveien. Spesielt i 

turistsesongen bør det kunne være mulig, selv om kraftverket ennå er i drift, å kunne la turister ta bilder spesielt på toppen 

av Borgen. 

 

 

DEL IX: BYGDENE UTENFOR NOTODDEN BY 

HJUKSEBØ: 

#80 Den ekte fruktbygda Hjuksebø: Dyrke merkevaren med epler og annen frukt fra Hjuksegårdene, Jønsi og Nærø. 

Tiltak: Spille på det ekte i Hjukse. Mulig å få til eplevin, både med og uten alkohol? Dette kan selges på de lokale 

restaurantene. 

 

#81 Folkesti til Notodden: Hjuksevelta/Hjukse/Hjuksebø ble en del av Notodden kommune i 2020, men det mangler 

gode forbindelser til byen utenom bil/tog.  

Tiltak: Lage Folkesti – også til bruk for sykkel, barnevogn – på nedsiden av veien, fra Hjuksevelta til Tveiten skole. 

 

#82 Skilte Hjuksa togbru: Hjuksa bru (bygget 1916) er ennå i dag Norges, og muligens Nord-Europas, høyeste togbru, 

med en høyde på hele 64 meter fra toppen og ned til elva Hjukse under. Glimrende for Instagram, spes dersom man 

kommer på oversiden (el undersiden). 

Tiltak: Det skiltes (og informeres om) til utsiktspunkt/fotomulighet mht Norges/Nordens høyeste togbru, Hjuksa bru. 

 

BOLKESJØ: 

#83 Bolkesjø Gaard: Gården kan være Europas eldste boligbygning, se tdl. i dette dok. En attraksjon for hele kommunen. 

Tiltak: Markedsføre Bolkesjø Gaard med overnatting. Er tradisjon langt tilbake med overnatting på Bolkesjø.  

 

#84 Morgan Kane-festival på Dolkesjø: Ikke alle vet at Nordens mest populære bokserie, Morgan Kane-serien, ble 

skrevet på Bolkesjø. Nærmere bestemt av Kjell Hallbing (Louis Masterson) på rom 231 på Bolkesjø Hotell (som på 70-

tallet var Norges største høyfjellshotell. Hotellet ble fra 1994 kjent som «Dolkesjø», etter at noen ble kastet ut av et 

politisk parti). Det er blitt solgt hele 22 millioner Morgan Kane-bøker på verdensbasis, mer enn halvparten i utlandet.125 

Tiltak: Vi får til en Morgan Kane-festival på «Dolkesjø». For eksempel i juni og ved Bolkesjø Hotell, rom 231. 

Bolkesjø/Dolkesjø er det perfekte sted for Morgan Kane-interesserte. En slik festival vil skape interesse blant de 

hundretusener av Morgan Kane-lesere i inn- og utland. Mulighet for boksalg/bokkjøp, filmfremvisninger, show m.m. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLEFJELL 

 
124 Mer info om «Borgen»: https://www.industriarven.no/en/stort-vakkert-krevende-og-veldig-seiglivet/  
125 Info: no.wikipedia.org/wiki/Morgan_Kane  

https://www.industriarven.no/en/stort-vakkert-krevende-og-veldig-seiglivet/
https://no.wikipedia.org/wiki/Morgan_Kane
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#85 Reinsdyrsafari på Blefjell: Notodden kommune omfatter Europas sørøstligste villreinstamme (Mongolias rein ligger 

lenger sørøst, noe som gjør at dette ikke er verdens sørøstligste. 

Ikke så mange vet at villrein kun finnes sør for Dovre, altså 

ikke i Nord-Norge (for der er reinen temmet, som del av 

samenes næringsgrunnlag). Skal turister altså se «ekte rein», er 

det bedre å dra og se på Blefjell (med guide) enn å kjøre til 

Finnmarksvidda. 2022-kvoten for Blefjell villreinområde 

(Norges nest minste villreinområde) er på 103 dyr (mange blir 

da skutt også over på Tinn/Kongsbergs side av Blefjell), se info 

i fotnote.126 Det tas også inn elever fra både Saggrenda og 

Sverige til Blefjell for å lære dem å skyte villrein. 

Tiltak: Det utredes hvordan Notodden kan nyttiggjøre seg den 

unike ressursen med villrein på Blefjell. Her kan det arrangeres 

«villreinsafari» med utgangspunkt i Notodden-siden av Blefjell 

(ingen garanti, men muligheter). Kan restauranter på Notodden 

tilby en del av reinsdyrkjøttkvoten på eksklusive menyer? Her 

kan det skiltes og informeres om villrein, noe som vil være 

enda mer eksotisk for dansker/tyskere osv enn selv elg. 

 

#86 Blefjell – «ditt nærmeste høyfjell»: Hvorfor gå over 

bekken/fjellet etter vann – og hvorfor kjøre en time ekstra hver 

vei for å komme på fjellet? For folk i Oslo (og enda mer 

Asker/Bærum/Drammen) er Blefjell deres nærmeste høyfjell 

(på over 1000 meters høyde). Det tar kun 1t og 46 min (119 

km) fra Oslo Rådhus til P-plassen for Sigridbu/Nystulvatn (et 

stykke nedenfor Sigridsfjell på 1194 meter), mens det tar hele 

2t og 41 min (126 km) til Høyvarde i Norefjell (og 2t 44 min, 

184 km til Gaustablikk). Fordelen med Blefjell er også det 

naturlige og ikke de overfylte turistanleggene. Man kan evt 

overnatte på Bolkjesjå Gaard (eller Bolkesjø Hotell, hvis dette 

gjenåpnes) og så dra opp på Blefjell på dagtid (slalåm kan man ta på Storeskar i Notodden sentrum, der man også har kort 

vei til Tveitan-bakken).  

- Sigridsbu ligger på ca 1175 meters høyde, mens Blefjellrinden er høyeste Notodden-punkt m ca 1306 m.127 Mange vil få 

en bedre fjellopplevelse ved å dra til Blefjell (P-plass for Sigridsbu/Nystulvann) ved Bolkesjø enn ved å kjøre en time 

ekstra til Rjukan (enten over Jondalen, og da forbi Notoddens oppkjørsel til Blefjell, eller via Notodden). I høst dro for 

eksempel studenter fra idrettshøgskolen i Oslo på studietur til Blefjell, der de overnattet i telt ved Nystul.  

Tiltak: Det satses mer på Blefjell som «det naturlige høyfjellet», «ditt nærmeste høyfjell» (for folk flest på Østlandet). 

Dette kombinert med overnattingsmuligheter. Bedre tilbud ved P-plassen for Nystul/Sigridsbu. Her bør det være hytter 

med lett tilgjengelig sauna, toaletter og oppholdsrom (man kan evt sette opp betaling m vipps/sms). I tillegg kan man sette 

opp Starlink, altså høyhastighetsinternett via satellitt fra SpaceX (ble tilgjengelig i Notodden kommune fra ca oktober 

2022):128 En Starlink-mottager koster ca 6000 kr, m en månedsavgift på ca 1100 kr mnd. Brukere kan evt betale for bruk, 

slik at kostnad dekkes inn. Dette vil gi økt sikkerhet for de som ferdes i fjellet, inkludert når 4G-signaler svikter. Man kan 

se fordelen ved at det ikke gis tillatelse ved flere hytter på Blefjell – som at man kan satse på dagsturer med overnatting i 

nærheten. Sette opp solceller og Tesla Megapack, sikrer strøm. Istedenfor at Oslo-folk kjøper seg hytte, så kan de heller 

leie en enkel hytte for en helg ved P-plassen på Store Ble. Da får man de nødvendige bildene å legge ut på sosiale medier. 

Kan sette opp egne busser fra Oslo-Blefjell i helgene/vinterferien, da mange i Oslo-leiligheter verken har bil eller hytte. 

 

RUDSGREND/BUSNES: 

 
126 Om villreinkvoter på Blefjell: https://www.blerein.net/  
127 Info om Sigridsbu, DNT-hytte, åpent i sommerhalvåret: https://ut.no/hytte/10516/sigridsbu  
128 Info: https://www.starlink.com/map  

Resindyr: Skilt om reinsdyr på Blefjell. Skiltet er satt opp på en hytte v 
P-plassen på Store Ble. Foto: DH 

https://www.blerein.net/
https://ut.no/hytte/10516/sigridsbu
https://www.starlink.com/map
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#87 Tungtvannaksjonen ved Gravtjønn: Minnesmerket for senkingen av DF Hydro, som skjedde 20. feb 1944, ligger i 

Notodden kommune (så vidt). Norske sabotører plasserte en tidsinnstilt sprengladning ombord, og ferjen ble senket under 

overfarten på Tinnsjøen. Man mener det kan ha vært 29-39 tønner tungtvann om bord – dette var den siste 

tungtvannaksjonen for å hindre Hitler fra å få atombomben. Av 47 personer i båten omkom 14 nordmenn og fire tyske 

soldater, mens 25 nordmenn og fire tyske soldater ble reddet/overlevde. En fire år gammel jente (Unni) fra Notodden ble 

drept. Skipet, som skulle videre fra Tinnoset og til Notodden/Berlin, ligger i dag på 430 meters dyp.129  

Tiltak: Det informeres om Gravtjønn og Hydro-senkingen i turistinfo. I påvente av åpning av verdesnarvtoget kan det 

arrangeres bussturer fra Brattrein/bobilcamping osv til Gravtjønn og Svelgfoss evt Lienfoss (der plan B var å stanse 

transporten, dersom det ikke gikk på Tinnsjøen). 

 

 

TINNOSET: 

#88 Verdensarvcamping på Tinnoset stasjon: I dag står det mange tomme togsett på Tinnoset, der for eksempel sjahen 

av Iran var på 1960-tallet. Disse kan tas i bruk, for det er mange turister som står i nærheten m bobilene sine. For 

eksempel eierne av Notodden Bobilcamp vil kunne gjøre dette til et bra tilbud, foreslår Aud Finnekåsa. 

Tiltak: Opprette «togcamping» på Tinnoset. Overnatting i togvogner, som spesialinnredes.130 Toaletter settes opp.  

 

TUVEN/STRUPA: 

#89 Forbinde Tuvensenteret og Rema 1000/Spenst-senteret: I dag oppstår det rafikkfarlige situasjoner og mye unødig 

kjøring grunnet to sentre.  

Tiltak: Forbinde de to sentrene. På denne måten blir det mer handel fra de som lader på Tesla-ladestasjonen (der også ca 

alle andre elbiler kan lade nå). I dag sitter de ofte i bilene, da det er et stykke å gå til Tuven-senteret, spesielt når det er 

snø/regn. Ved å forbinde sentrene, kan man gå tørrskodd fra Tesla-laderne til Meny og tilbake, og det blir mindre kjøring 

og mer trafikksikkert på Tuven. Handelen øker for alle parter.  

 

#90 Stier mellom storbutikkene:  

Tiltak: Merke sti fra Tesla-ladestasjonen og bort til Jysk/Power/Kiwi. Fysiske adskillelse, slik at det blir sikkert å gå for 

elbilladere m.m. Slik øker handelen. 

 

#91 Tak over Tuven-brua:  

Tiltak: I dag er brua fra Tuvensenteret til flyplassen lite brukt. Når Rusta og nye Co-Op åpner i gamle Kvantum-senteret, 

er det økt mulighet for å få folk til å gå/elsykle fra Tesla-ladestasjonen/Tuven til gamle Kvantum. Ved å få på tak, og 

takrenner, blir brua mulig/sikker å bruke også ved regn/snø. Finansieres av næringslivet. I sammenheng med at det også 

foreslås å bygge de to sentrene sammen, kan det lages bedre løsning på avslutningene av bruene – bl.a. må det komme 

buing mot Kvantum-senteret på vestsiden. 

 

#92 «Velkommen til Heddal» ved Strupa-bru:  

Tiltak: Det males «Velkommen til Heddal», og med ill. av stavkirke/bygdetun (tegnet av lokale kunstnere), på gangbrua 

fra Strupa og over til flyplassen. Slik tydeliggjøres identitet. På den andre siden av brua, på vei ut fra Heddal, kan det stå: 

«Du forlater Heddal. Velkommen tilbake». Generelt kan de fire bruene over E134 brukes til å synliggjøre lokalt område. 

 

#93 El-pickup-hovedstaden: Notodden ble i 2022 nr 11 av 356 norske kommuner på topp-kommunene i landet når det 

gjelder elbilkjøp, med 41 kjøp per 1000 innbygger.131 Kommunen, med omliggende kommuner/bygder, er derimot enda 

bedre på pickuper/trucker. Og disse kommer nå i elbilutgave. Maxus eT90 blir Europas første e-pickup,132 og Ford F-150-

Lightning ble lansert i 2022 i USA, det samme gjorde GM Hummer og Rivian truck/SUV. I 2023 lanseres muligens 

Teslas Cybertruck. Og fra Kina kommer det flere. Dette er store biler som nok ikke selger mye i Oslo, men som er ideelle 

for Notodden-regionen – som er nær Drammen/Langesund/Skien og som er mellom øst og vest.  

 
129 Info om Gravtjønn: no.wikipedia.org/wiki/DF_%C2%ABHydro%C2%BB  
130 Forslag fra Aud Finnekåsa, samtale på Stasjonen Café 05.01.2023. 
131 Elbilkjøp: www.telen.no/notodden-er-i-elbil-toppen-i-norge/s/5-75-633444  
132 Om Maxus: https://maxus.no/modeller/et90-pickup/  

https://no.wikipedia.org/wiki/DF_%C2%ABHydro%C2%BB
https://www.telen.no/notodden-er-i-elbil-toppen-i-norge/s/5-75-633444
https://maxus.no/modeller/et90-pickup/
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Tiltak: Bilforhandlerne går sammen om «Notodden Pickup/trucksenter», der de ulike modellene samles. Da vil man 

kunne få interesserte til å reise fra Oslo-regionen og Bergen-regionen for å se på utvalget (det blir nok ikke mye levering 

av slike stor-elbiler før i 2024).  

 

YLI: 

#94 Tursti Yli-krysset-Strupa: Innbyggere på Yli har i mange år ventet på trygg adkomst til skole og butikk (spesielt 

etter nedleggelse av lokal butikk og nedleggelse av Yli skole i 2014). Dagens barnehage trenger en vei å gå på, for 

eksempel for å komme seg ned til flotte Svingen. Det er svært trafikkfarlig å gå langd Reshjemvegen. Og nå som 

matbutikken Coop Extra åpner i Kvantum-lokalene i 2023, er nå matbutikk igjen innen mulig gå- og sykkelavstand. 

Grunent at Reshjemvegen er fylkesvei er gang- og sykkeveg ikke blitt prioritert. Kommunen har purret på fylket, men en 

løsning lar vente på seg.  

Tiltak: Siden fylkeskommunen heller ikke i 2023 vil bygge gang- og sykkel-veg for beboerne på Yli, foreslås det her at 

private grunneiere og lokale beboere (og alle kommunens innbyggere) på dugnad hjelper til med å få laget en gang- og 

sykkelsti fra Yli og til Notodden Camping. Vi kan skjære gjennom ved å lage en gang- og sykkelsti på dugnad på 

nedsiden av Reshjemveien, uten at matjord trenger gå tapt. Ved å legge stien (som kan gruslegges, slik man har gjort i 

Ungdheim kommune) litt vekk fra fylkesvegen, unngår man problemer med fylkesvegen. I tillegg kan man korte kraftig 

inn på distansen for barn, unge og voksne fra Yli-krysset til brua. Det vises her til hva man gjorde i Undheim kommune på 

Jæren, der også kommunen var med på å finne løsning når fylket ikke prioriterte dem.133 Etter forslag fra Heddal 

Velforeening, v Roar Tjønnheim, ble det ved møte i Yli barnehage utbredt enighet om å få til en folkesti langs Heddøla fra 

Brenna og bort til brua.  

 

#95 Safari i naturreservatet Semsøyene: Vi har et flott 

naturreservat på Semsøyene, som kan skiltes bedre. 

Tiltak: Skilte ned til «Øvre Telemarks Ende». «Kreta» er på 

Google Maps definert til å være øya, mens halvøya (odden 

man kan gå ut på) foreslås her kalt «Øvre Telemarks ende», 

da dette er siste faste landpunkt før man kan seile med båt 

hele veien til havet/Amerika osv. Legge en folkevei utenom 

reservatet, langs det nye gjerdet langs flyplassen og opp til 

Notodden Camping. Invitere naturfotografer fra regionen til 

å ta bilder fra Semsøyene, få fram mangfoldet. Legge til 

rette for kanoturer og elbåtsafari (se eget tiltak m elbåter). 

 

#96 Svingen badeplass, Heddøla, nord for Semsøyene: 

Flott sandstrand.  

Tiltak: Sette opp bedre toalett/hytte. Skilte. 

 

#97 Utvikle Notodden Camping: Bra for utleie av 

kano/kajakk. 

Tiltak: Tilby utleie av kano/kajakk. Tilrettelegge/utvide for 

bobiler. Ved innføring av Candela-elbåter, kan dette bli et 

naturlig stoppested.  

 

 

 

 

 
133 Info om tursti i Undheim kommune: www.nrk.no/rogaland/pa-undheim-laget-de-gangvei-i-rekordfart-uten-byrakrati-1.15721250  

https://www.nrk.no/rogaland/pa-undheim-laget-de-gangvei-i-rekordfart-uten-byrakrati-1.15721250


46 

TVEITAN: 

#98 Frede Tveitan-eika: Notodden har Norges antagelig flotteste 

gammeleik, muligens fra 1100-tallet. Med den nye «TRE»-

skulpturen ved Snipa blir Tveitan-eika ekstra viktig. Dette er en 

hul eik, som pryder forsiden til en forskningsrapport (2018) om de 

hule eikene i Telemark.134 

Tiltak: Det settes i gang tiltak m statlige myndigheter for å frede 

Tveitaneika. Det settes opp skilt ved Tveitanbakken, der man kan 

se ned til eika. Det ryddes systematisk oppe ved eika, slik at den 

kommer tydelig fram fra Heddalsvannet – slik at den kan ses med 

kikkert fra Bok- og blueshuset og Tre-skulpturen. Grunneiere får 

erstatning for tapt skogsfortjeneste.  

 

#99 Ny vei til Tveitanbakken: Vi har en unik hoppbakke i 

Tveitanbakken (fra 1946). Unntatt de nasjonale anlegg 

(Lillehammer, Vikersund, Holmenkollen) er dette sør-Norges 

største hoppbakke (rekord på 103 m bl.a. satt av Runar Velta, mens 

både Roger Ruud og Anette Sagen har vunnet her).135 Og en av to 

aktive hoppbakker i Telemark. Veien opp er noe kronglete, går 

forbi bolighus og går en stor omvei i Tåråfjellvegen. 

Tiltak: Veien til Tveitanbakken forenkles og forkortes, ved at den 

anlegges rett opp til P-plassen i svingen ved bekken. Dette blir 

bedre for naboer/beboere, da man slipper trafikk til hoppbakken. 

Dialog inngås med grunneiere, erstatning gis. Det settes opp ny 

varmestue og bedre fasiliteter. 

 

#101 Tveitanbakken gjøres til helårshoppbakke: Snøforholdene 

kan bli ustabile utover på 2020-tallet, og strømprisene kan gjøre 

det dyrt å lage kunstsnø. Ved å legge plast i bakken, kan man ha hopprenn hele året. Kan bli spesielt populært med 

sommerhopprenn i turistsesongen, da mange tyskere/østerrikere/sveitsere er i området. Plast vil også være velegnet i de 

små Tveitan-hoppbakkene for barn/ungdom – da kan de hoppe hele året. Skihopp er en viktig telemarktradisjon. 

Tiltak: Det investeres i plast til bakkene. I november 2022 ble det første v-cup-plasthopprennet for voksne menn 

arrangert, i Polen. Selv på Time i Rogaland har man slik fått liv i hoppkulturen,136 det samme på Rælingen.137 Her kan 

Tveitanbakken bli både størst og best på Østlandet, siden man nå angrer på at man ikke fikk plast i Holmenkollen. 

 

#102 Spesialisering på kvinnehopprenn/kvinnekombinert: Slik det nå ser ut, får ikke kvinner delta i kombinert i OL i 

2026. Tveitanbakken har arrangert v-cup for kvinner for over 15 år siden, og tradisjonen med å være i front kan fortsettes. 

Tiltak: Heddal IL kan spesialisere seg inn på å bli best i landet på kombinert for kvinner. Arrangere v-cup med hopp i 

Tveitanbakken og langrenn på Grønnkjær. 

 

#103 Forbinde Tveitanbakken med Grønnkjær: Heddal Ils anlegg (Tveitanbakken, Grønnkjær og Vidarvoll) kan 

forbindes både på sommer- og vinterstid. 

Tiltak: Det tilrettelegges for løp/terrengsykkel/off-piste telemarkski (når det er snø) Tveitanbakken-Grønnkjær. Det er 

allerede i dag en skogsbilvei, Teinåvegen, som i praksis kan brukes. Trengs noe nylaging av sti siste biten ved Grønnkjær, 

men det vil gi en helt ny opplevelse å kunne forbinde langrennskøypene og hoppbakkene. Vil vel å merke være lettest å 

sykle/gå/ta telemarkski nedover, fra Grønnkjær og til Tveitanbakken. 

 

 

 
134 Info om hule eiker og Tveitan-eika: http://lager.biofokus.no/biofokus-notat/biofokusnotat2019-12.pdf  
135 Info om Tveitanbakken: no.wikipedia.org/wiki/Tveitanbakken  
136 Fra Rogaland: www.aftenbladet.no/lokalt/i/W79zG/se-hoppsportens-nye-maanelanding  
137 Fra Rælingen: www.rb.no/na-hoppes-det-i-marikollen-igjen-det-er-planlagt-a-utvide-til-sommerhopping/s/5-43-1540573  

Figur 2 Tveitan-eika: Bilde av Tveitan-eika, tatt på jordet i okt. 2022 - 
etter tillatelse fra Mari Tevitan. Foto: DH 

http://lager.biofokus.no/biofokus-notat/biofokusnotat2019-12.pdf
https://no.wikipedia.org/wiki/Tveitanbakken
https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/W79zG/se-hoppsportens-nye-maanelanding
https://www.rb.no/na-hoppes-det-i-marikollen-igjen-det-er-planlagt-a-utvide-til-sommerhopping/s/5-43-1540573
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GRØNNKJÆR-GAVLESJÅ: 

#104 Fjerne bommene, åpne Grønnkjær: Bommen gjør at turister kjører forbi, i tillegg til at lokalkjente parkerer på 

utsiden av bommen. Ved arrangementer/stor pågang kan bommene også skape trafikkfarlige situasjoner.   

Tiltak: Fjerne bommene, innføre skiltgjenkjenning som på Blefjell (kommer på Gavlesjå). Slik økes besøkstallene og 

inntektene kraftig. 

 

#105 Forbinde Grønnkjær med Vidarvoll: Like ved den gamle stulen Grønnkjerr går det en skogsbilvei, like ved 

kraftlinja, ned til Vestsidavegen (kommer ned på oversiden av Grene gård). I luftlinje er det i praksis snakk om ca 1100-

1200 meter ned fra det utvidede Grønnkjæranlegget til Nordre vestsidaveg (der det kan tenkes videre sti til bru over 

Heddøla og videre bort til Vidarvoll) (enda kortere hvis man tar hensyn til den lengste løypa like ved Grenetjønn). Statnett 

eier ned hele bakken en kraftlinje der man trenger at det hele tiden ryddes, noe grunneiere får erstatning for. 

Tiltak: Det kan her anlegges en enkel taubane som kan frakte aktive syklister/langrennsløpere opp til Grønnkjær. Ikke 

slik bane som Krossbanen på Rjukan eller den nye (2019) på Voss, men snarere en enklere basert på gravitasjonskrefter – 

inspirert av sykkelheisen Trampe i Trondheim og pendelumbanen i Rua Bica i Lisboa (som bruker tyngdekraft, der en 

vogn går opp når den andre går ned). Etterspør ill. for ytterligere detaljer. Kan bygges på dugnad dersom grunneiere blir 

enige. Det kan ordnes med tillatelse fra Statnett. 

 

#106 Forbinde Grønnkjær med Gavlesjå/Lifjell:  

Tiltak: Noe forlengelse av skogsveier kan gjøre det lettere å sykle/gå på ski fra Grønnkjær og bort til Gavlesjåvegen. På 

vinteren kan skiløyper forlenges ned til Nystul, og det kan skiltes slik at man kan lettere gå videre opp til Lifjell og bort til 

Gavlesjå. I sum tas det her til orde for å forbinde Tveitanbakken-Grønnkjær-Lifjell-Gavlesjå, med forbindelse også ned til 

Heddøla og over elva til Vidarvoll. 

 

#107 Omlegge nederste del av Gavlesjåvegen: I dag må man kjøre like ved gårdstunet på Åse-gårdene for å komme seg 

til Gavlesjå, og det står skilt om å passe på både høns og barn. 

Tiltak: Veien til Gavlesjå legges på nedsiden av Øvre Åse gård. Dette bør bli tydelig bedre både for kjørende og beboere, 

som får sin private gårdsvei. Beboeres ønsker prioriteres. 

 

#108 Starlink og Megapack på Himingsjå/Grønnkjær: Den norske turistforeningens (DNTs) nye Himingsjå 

Turisthytte er svært bra, inkl. med anneks. Dagens befolkning ønsker mobillading og wifi.  

Tiltak: Tilby Starlink (internett via satellitt fra SpaceX), samt strøm via Teslas Megapack eller andre batterier (som 

lagrrer energien fra solcellene). 

 

HEDDAL: 

#109 Forlenge Folkestien langs Heddøla, øst: Videreføre Folkestien videre fra Lysthus og til Telemark Technologies 

(langs flyplassen/nye gjerdet) og videre fra nedenfor Heddal Circle K og videre opp forbi Melås bru og langs elva til 

Omnesfossen/Heddal Mølle. En slik folkesti vil gjøre det lettere for barn/unge mfl på Bamlesletta å gå/sykle dit man skal 

(vil ta lang tid m evt gangs/sykkelvei langs riksvegen). Dugnad fra grunneiere, velforening, Bondelaget mfl. 

 

#110 Ny folkesti langs Heddøla, vest: Lage ny folkesti på vestsida av Heddøla, fra nedenfor Tveitanbakken til 

Omnesfossen/Heddal Mølle. Følge gamleveien fra Brenna opp bort til Passpå. Dugnad fra grunneiere, velforening, 

Bondelaget mfl. 

 

#111 Bygge gangbru Lysthus-Yli, Heddøla: Tidligere var det overfart over Heddøla ved Lysthusodden og over til 

Hustveitkulpen m fergemann.x| 

Tiltak: Bygge gangbro på egnet sted slik at Folkestien øst/vest forbindes ved Lysthusodden, slik at man kan gå fra Yli-

krysset og over brua og langs Heddøla øst og evt skrått opp til Heddal stavkirke og videre til Heddal skole (evt Vidarvoll). 

Kan gjøres mye på dugnad. Mange dyktige entreprenærer/håndverkere i bygda. 

 

#112 Bygge bru over Heddøla, nedenfor Vidarvoll, ved kraftlinje: Lage ny sti fra Vidarvoll og ned til Heddøla, 

utenfor bebyggelse. Følge kraftlinjene. Fram til 1968 var det hengebru litt lenger ned, ved Rugøya. Foreslås at det nå 
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bygges ved kraftlinje. Høre med grunneiere om mulig få til sti opp til Nordre Vestsidaveg, slik at man evt kan komme seg 

videre opp til Grønnkjær m enkel trekkbane (pendelum). En bro nedenfor Vidarvoll vil gjøre det mulig for 

vestsidabeboere å kunne gå til Vidarvoll Idrettsanlegg, evt at elever på vestsida kan gå til evt ny skole på Vidarvoll 

 

#113 Lage Heddal-runden, «Uppigard-løypa»: Mennesker vil gå i runder, ikke fram og tilbake (som kan oppfattes som 

å være like langt). I Hjartdal-bygda har de vært flinke til å lage og synliggjøre fire fine sykkelruter, inkluder «uppigard-

ruta». Noe lignende trengs i Heddal. Både for å ha en rute der folk flest bor, altså på oversiden av E134, men også for å 

forbinde med Folkestien langs Heddøla, samt skape en runde (Heddal-runden). 

Tiltak: Lage Heddal-runden: Uppigard-ruta (for elsykkel, barnevogn) kan gå fra Vidarvoll til Kulturstien ved Bygdetunet 

Fra Vidarvoll foreslås det at det bygges ny bru over Stiviåa, øst for den sørlige delen av fotballbanen. Ved å skråne opp til 

til Tovsrudvegen kan Uppigard-runden gå rett bort på furumostien, som igjen går bort til Hollavegen. Fra Hollavegen kan 

det anlegges sti i grensegjerdet og gjennom nye hogstfeltet (til Indseth-Holla), NB! merke kulturminnne v Holla og videre 

bort til Raud Rygis veg, og så bort til Kulturstigen på Bygdetunet. Ved Heddal stavkirke kan man gå ned til det gamle 

Fellesbeitet og til Folkestien langs Heddøla. Det foreslås å legge ny sti opp til Vidarvoll, slik at trafikk ikke går forbi ved 

Velta. Ved å legge stien ved Statnett sin kraftledning, kan man unngå å gå forbi beboere. Heddalrunden går slik mellom 

Vidarvoll og stavkirken. 

- Uppigard-stien kan forlenges fra Bygdetunet og videre på oversiden av Gulltunvegen, gjennom «Trolldalen» og på 

oversiden av Semsjordet/Strupa og bort til gang/sykkelvegen ovenfor Tuvensenteret og videre til Notodden. Evt at man 

går over brua ved Bohus, der man kan knytte seg an til Folkestien, Heddøla øst (som går på utsiden av flyplassen). Dette 

vil i tilfelle bli «den lange Heddalrunden». 

 

#114 Bru over E134 ved Heddal stavkirke:  

Tiltak: Det trengs undergang/bru ved stavkirken, slik at beboere/turister kan komme seg trygt ned til elva – evt til 

framtidig Heddal Middelaldersenter. Grunnet utfordring med 

vannavrenning, anbefales det bru. Det kommer bru ved 

Haugmotun, men det trengs også ved stavkirken. Både for 

skoleelever fra Yli, som med ny bru ved Lysthus kan gå rett 

til skolen. I tillegg trengs det bru for å skape trygg passasje 

for hester/hunder fra travbanen/hundeklubben, samt for 

turister på elsykkel osv som vil ned til elva, evt til fremtidig 

middelaldersenter. 

 

#115 Trollstol på Svintrudberget: Som Heddal 

stavkirke.no-nettsiden forteller, så ble stavkirken etter sagnet 

bygget av trollet Finn – og der Raud Rygi overhørte Finn-

navnet hans da han gikk forbi Svintrudberget og hørte 

trollemor si farens navn til deres trollebarn.138 Her ligger det 

stort potensial i å gjøre dette sagnet kjent, og etter den nye 

Troll-filmen på Netflix og med Kittelsen-trollene fra 

Svelgfoss, så er troll noe Heddal burde kunne bli best på.  

Tiltak: Det settes opp en «trollstol», slik kunstner Velibor 

Stanojevic her foreslår. Ca par-tre meter høy, til å klatre/gå 

opp på. Kan plasseres på toppen av Svintrudberget, med 

utsikt til kirken, der det kan tenkes at trollet Finn satt for å 

beundre kirken. Trollstolen vil kunne være synlig både fra øst 

og vest på E134, og den vil bli en attraksjon for alle 

barnefamilier/turister. Trollstolen er også en metode for å få 

flere opp til Bygdetunet. Bygges av heddalstømmer. 

 

 
138 Info: https://www.heddalstavkirke.no/sagnet-no/  

https://www.heddalstavkirke.no/sagnet-no/
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#116 Heddal Middelaldersenter, Rygi: Noen må fortelle historien, og folk flest må få oppleve den 

Tiltak: Heddal Middelaldersenter bygges nær stavkirken. Det foreslås her å legge Middelaldersenteret på nedsiden av 

E134 for låvekirken, nær det tidligere Fellesbeitet, på vei ned til elva. Her kan da elbåter på Heddøla bringe turister rett 

opp (fra Langesund/Skien/Notodden) til middelaldersenteret, som da kan legges ned mot elva. I tillegg blir det nær 

travbanen, og man kan da lettere arrangere for eksempel «Heddal Middelalderfestival».  

- Middelaldersenteret kan ære/betone den tiden da stavkirken ble bygget, på 1200-tallet, det som kalles «Norgesveldet», 

da Norge var på sitt mektigste (mer enn under vikingtiden) – og da Island, Færøyene, Jämtland m.m. lå under Norge. 

Bygges i samsvar med naboenes og riksantikvarens ønsker, stillferdig og dempet. Lage som overnattingssted og som 

konferansesenter. Kan bli et møtepunkt for de katolske og protestantiske kirker – et økumenisk samarbeid (først i 2042 vil 

Norge ha vært like lenge protestantisk (1536-2042) som det har vært katolsk, 1030-1536), altså i 506 år.  Og slik kan 

Heddal lettere få tilbake brugdebenken og klokkarpulten fra Norsk Folkemuseum (Haavestua fra Lisleherad var første 

bygning i Oscar IIs folkemuseum på Bygdøy), samt Tinnemannens støpte hånd. Servering av lokalprodusert mat.  

 

#117 Underjordisk P-anlegg for Heddal stavkirke: 

Tiltak: I samsvar med Riksantikvarens brev/ønsker om å få vekk de parkerte bilene ved stavkirken, foreslås det å legge et 

lokk over P-plassen, slik at bilene plasseres under tak, samtidig som det lages park/gress på toppen. Taket kommer ikke 

høyere enn gamle riksvegen, så det graves noe ned – muligens det ikke trengs særlig lenger ned enn det låvekirkens kjeller 

ligger nå. Det trengs bedre avrenning fra området, men dette må løses på annet vis uansett. Forslaget ble omtalt av Telen i 

september 2022.139 

 

#118 Teaterstykke om stavkirkesagnet: 

Tiltak: Sagnet om trollet Finn framføres oppe på Heddal bygdetun, like ved trollstolen. Både på norsk og engelsk/tysk. 

 

#119 Teaterstykke om Sigurd i kamp mot dragen Fåvne: 

Tiltak: Sagnet om Sigurd Fåvnesbane framføres i dag på norsk ved stavkirken.140 Dette kontinentale middelaldersagnet er 

mer kjent utenlands enn i Norge, og stykket kan med fordel framføres på engelsk og tysk i turistsesongen. 

 

#120 Heddal skole på Vidarvoll: 

Tiltak: Heddal barne- og ungdomsskole plasseres på Vidarvoll, i samarbeid med naboer og uten påvirkning på deres 

eiendommer. En kompakt skole med flerbrukshall (basket, innebandy, volleyball, bordtennis osv) og enkelt 

opplæringsbasseng. Noe som gir økt støtte i tippemidler. Underjordisk P-anlegg. Kan inkluderes leiligheter for 

lærere/ansatte og Heddal IL-tilknyttede, evt legge ut noen håndfull for salg. Mulighet for overnatting for deltagere på 

cuper på Vidarvoll. Vidarvoll ligger midt i bygda, er like langt (4 km) til Yli som til Melås bru. Elever tilbys elsykler samt 

skyss med elbuss. Nye gangbruer over Heddøla ved Lysthus/Yli og nedenfor Vidarvoll (over til Vestsida) vil gjøre det 

mulig å gå/sykle til skolen for flere elever enn i dag (evt ski på vinteren).  

 

#121 Åpne Heddal Kolonial, uavhengig kolonialbutikk:  

Tiltak: Som en kontrast til alle matkjedebutikkene åpner vi uavhengige «Heddal Kolonial» (litt kontroversielt navn, 

Kolonial.no endret nylig navn til Oda, men Heddal Kolonial kan forklare på skilt til turister at man tar avstand fra 

kolonialisering/rasisme) på Vidarvoll (i første etasje på nye skolen, ut mot veien). Selger mat (kjøtt, melk, egg. grønnsaker 

osv) fra Heddal Bondelag-medlemmer og lokaler produsenter, i tillegg til mer allmennt/felles, Konsept inspirert av 

tidligere lokale kolonialbutikker som Stivi-butikken og Carlsen-butikken. Kan inneholde posttjenester.  

- Vil føre til mindre unødig langkjøring til Tuven for å hente brød/melk for de i Nordbygda mfl. Vil også gjøre at man kan 

få færre i Nordbygda til å kjøre til Sauland. Vil bli en turistattraksjon. Det foreslås å bygge rundkjøring og 50-sone ved 

skolen/kolonialen. 

 

#122 Skattejakt i Glittenberggruva: I 1645 ble det startet regulær drift av Glittenberg gruve, på Nordre 

vestsidaveg i Heddal. Bak sto Skibdalen Kobberverk. Driften varte i åtte år, til 1653. Ny drift i 1759-1771 og 

 
139 Om lokk over P-plass v stavkirken: www.telen.no/grav-under-bakken-dag-mener-et-underjordisk-p-anlegg-ved-stavkirka-kan-vare-

losningen/s/5-75-609678  
140 Info: www.barnasnorge.no/aktiviteter/heddal-stavkirke  

https://www.telen.no/grav-under-bakken-dag-mener-et-underjordisk-p-anlegg-ved-stavkirka-kan-vare-losningen/s/5-75-609678
https://www.telen.no/grav-under-bakken-dag-mener-et-underjordisk-p-anlegg-ved-stavkirka-kan-vare-losningen/s/5-75-609678
https://www.barnasnorge.no/aktiviteter/heddal-stavkirke
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1880-1885. En 2005-rapport fra Sandstad viser at hovedmineralet er kvarts, bornitt og kobberglans. Gruva er nå 

«delvis nedrast og består i dag av en dagskjæring som er ca. 18 m lang og 2-4 m bred. Avsynkningen skal ha 

vært 30 m lang og 10-12 m dyp med en 27 m lang tverrstoll drevet fram til denne. I veggen finnes uregelmessig 

kobberglans-miner alisering i finkornet kvarts-feltspat gneis. En svakt mineralisert, 50-60 cm bred kvartsgang 

opptrer diskordant foliasjonen i gneisen. Mindre mengder kalkspat og amfibol/kloritt finnes også i gangen. 

Relativ rik kobberglans+bornitt mineralisering i kvarts er prøvetatt fra tippen. Ifølge tidligere rapporter er 

kobbermineraliseringene knyttet til en NV-SØ orientert kvartsgang med fall 35º mot sørvest.»141  

Tiltak: Det skiltes til Glittenberggruva og tilbys guidede turer (for turister/innbyggere). Glittenberg-gruva kan 

for noen være vel så spennende å gå inn i som sølvgruvene i Kongsberg. Gruva ligger bare ca 40 meter fra 

Nordre vestsidaveg, med mulighet for parkering like. Ligger litt sør for «gamlevegen» på andre siden fra 

Passpå, slik at den kan gjøres lett 

tilgjengelig dersom vi får laget Folkesti på 

vestsida av Heddøla – slik at turister kan gå fra 

for eksempel Notodden Camping. Et tilbud om 

«skattejakt» i gruva vil bygge opp under imaget 

om Notodden som «kommunen med 

aktivitetene».142  

 

#123 Vise fram Hustveit-helleristningene: På 

Hustveit gård har man en unik helleristning på 

like utenfor stuetrappa, funnet ca 1975: 

Rissingene er av to skip og dette stammer fra 

sen-neolitikum/bronsealder, kan Jon 

Mælandsmo på  Hustveit opplyse om. Altså 

mener forskerne at helleristningene er over 3000 

år gamle. Det er laget forskningsrapporter om 

funnet, som er spesielt ved å ha illustrasjoner av 

tydeligvis havgående skip så langt inne i landet 

(i dag). Se Telen 14.12.2009. 

Tiltak: Lage en kopi av Hustveit-

helleristningene og syne dem fram in 

turistsammenheng. En kopi kan kanskje settes 

opp ved Industripromenaden, for å vise hvordan 

Notodden også var en kystby og en ekte fjordby 

for 3000+ år siden. 

 

 

 

 

 

 

 

4. februar 2023 

Dag Herbjørnsrud          

Herbjørnsrudvegen 57, 3677 Notodden 

Tlf: 916 95 196 

dag@sgoki.org  

 
141 Info fra Malmdatabasen: https://aps.ngu.no/pls/oradb/minres_deposit_fakta.Main?p_objid=5407&p_spraak=N  
142 Telen omtalte i 2021 en vandring til Glittenberggruva: www.telen.no/historisk-vandring-pa-gamle-vegar-langs-heddola/s/5-75-

515700  

Figur 3 Hellerissing på Vestsida. Et unikt funn. Foto: Jon Mælandsmo 
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