
 
Opplev Telemark 
-med blant annet Brevik og Telemarkskanalen 
Telemarkskanalen ble risset inn i fjellet for 110 år siden og da kanalen sto ferdig i 1892 ble den i 
Europa betegnet som det ”åttende underverk”. 500 mann hadde i 5 år jobbet med å sprenge seg vei 
gjennom fjellet. Kanalen ble kalt ”hurtigruten” mellom Østlandet og Vestlandet og var den viktigste 
ferdselsåren mellom øvre og nedre Telemark, for folk, buskap, varer og tømmer. De enorme 
sluseportene blir laget på saga ved kanalen. De karakteriske smijerninnretningene blir håndlaget i 
smiene langs kanalen. Som eneste vannvei i Europa er Telemarkskanalen tildelt Europa Nostras 
høyeste utmerkelse. Kanalen fikk prisen i 1994 for restaurering og bevaring. På turen opplever du 
gammel kulturhistorie, et yrende folkeliv og slusing slik den foregikk for over 100 år siden.  

 
Dag 1. Hjemsted – Akkerhaugen 
Avreise etter nærmere avtale. Vi kjører til Akkerhaugen via Kongsberg og Notodden med stopp 
underveis for blant annet lunsjservering. Ved ankomst Akkerhaugen kjører vi til Norsjø 
Hotell for innsjekk. Et familiedrevet hotell som er opptatt av å representere nærområdet 
i smaker og opplevelser. Ettermiddagen til fri disposisjon. I nærområdet kan du oppleve 
Galleri Nyhus, vinsmaking på Lerkekåsa vingård, øl smaking på Lindheim øl kompani 
eller Sider smaking på Lien Gård. Eller rett og slett nyte en kaffe med tilbehør fra 
hotellets eget bakeri og cafeutsalg. Middag og sosialt samvær på hotellet om kvelden.  
 
Dag 2. Utflukt til Brevik 
Frokost på hotellet. I dag skal vi ta turen til Brevik. Brevik er noe helt unikt og må 
oppleves. Her smyger trange gater seg mellom gamle stolte trehus. De fleste av 
husene er oppført etter bybrannen i 1761 og 1800. Den gamle tollboden og Rådhuset, 
i dag Brevik Bymuseum, er et typiske eksempler på det. Det blir en hyggelig tur i den 
vakre skjærgården med M/S Dikkon. Om bord blir det servert reker eller varm suppe 
utifra eget valg. Middagsservering på hotellet om kvelden.  
 
Dag 3. Akkerhaugen – Hjemsted  
Frokost på hotellet før vi må takke for oss. I dag skal vi oppleve en av Norges mest 
spennende båtreise. Telemarkskanalen med sine åtte sluseanlegg mellom fjord og 
fjell. Telemarkskanalen består av to kanalanlegg. Norsjø-Skienkanalen som stod ferdig 
i 1861, er første etappe. Bandak-Norsjøkanalen, som ble åpnet 1892, gir forbindelsen 
mellom Norsjø og Vestvannene til Dalen. I alt åtte sluseanlegg åpner for båttrafikk 
mellom hav og innland. Norsjø-Skienkanalen med slusene i Skien og ved Løveid er 
den eldste av de to Telemarkskanalene, bygd i 1854-61. Slusene er modernisert to 
ganger. Sluseportene i tre er byttet ut med stålporter, og portene åpnes ikke lenger 
med handkraft. Moderne hydraulikk har overtatt arbeidet. Det er fremdeles aktiv 
tømmerfløting i Norsjø-Skienkanalen. Vi går om bord i Ulefoss og i land igjen i Lunde. 
Det blir servert lett lunsj om bord. Etter båtturen setter vi kursen hjemover med stopp 
underveis for servering av dagens middagsmåltid før vi ankommer vårt hjemsted igjen 
tidlig på kvelden. Takk for turen.  
 
 


