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Jaktstua

Morgedal

Briskemyr husmannsplass var
plass under gården Tveit til ca år
1800. I et avisintervju på 1930Dalen
tallet ble det fortalt
om bjønn på
jordene og om den danske grev
Raben som kom fra Bøfjell med 3
bjørner på sleden forbi her.
Antakelig i 1862. Huset har den
karakteristiske rødfargen med
tradisjoner tilbake til 1700-tallet.
Svenske arbeidere ved værket
skal ha brakt fargen med seg fra
Sverige. “Kammerherrefargen” er
blitt et varemerke for Ulefoss og er
særlig brukt på arbeiderboliger.
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Ruten er
skiltet
Lett krevende
tur 27 km

Øvre Verket.

VANSKELIGHETSGRAD: Sykkelrutene graderes
med følgende fargekoder: Grønn Lett tur.
Blå Middels lett tur Rød Lett krevende tur
Svart Krevende tur.

2 timer

Porsgrunn
STARTSTED:

STIKKORD: To slott, middelalder kirkeruiner,
Telemarks største gård, gamle arbeiderboliger, bjørn, en av Norges eldste
industrivirksomheter, Ulefoss sluse.

OVERNATTING: Lille Ulefoss, Telemark
kanalcamping, slusevokterboliger (slusemesteren) og Lunde vandrerhjem.

TOALETTER: Øvre verket, Ulefoss sentrum og
Ulefoss sluse (turistinformasjonen).

KANALBÅTER: Tre båter ferdes på kanalen.
M/S Victoria, M/S Henrik Ibsen og M/S
Telemarken. For informasjon om sesong,
priser og rutetider se visittelemark.no
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Ulefoss
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Skien

Bjønneskytteren
I våningshuset på Nedre Røysland i Landsmarka er det fortsatt merker
i takbjelkene etter ladestokken til Gunnar Høydalen. Han stampa kuler
og krutt i munnladningen sin mot takbjelkene. Gunnar døde her i 1883 og
ble begravet ved Lunde kirkegård. Gunnar skjøt bjørn også på sine siste
dager. Ved Hegland står det en
minnetavle over bjønneskytteren.
Den er ved en tilfeldighet satt
opp her da han ikke hadde noen
tilknytning
var 06
02 hit.
03Landsmarka
04 05
det siste område i Telemark
med fast bjørnestamme. Det ble
skutt ulv i Landsmarka området
så seint som i 2013. Noen år før
hadde bjørn labbet forbi i
området.

Akkerhaugen

I bakken ca. 100 meter etter
bommen og brua ligger den rødmalte jaktstua til Baron
Eggert
Løvenskiold
01(Aga)02
03 på
04
Jaktstueåsen like ved veien.
Jaktstua ble fredet i 1963 og er
over 200 år gammel. Den lafta
jakthytta har bislag med
tempelgavl og tannsnitt over
inngangsdøra. Baronen var eier
av Ulefos jernværk, men ble
mest kjent som musiker og jeger.
Baronen var bosatt på Ulefoss i
perioden 1812-28 og skjøt flere
bjørner, bla i 1813 og 1816.

SYKLE TELEMARK
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Den gamle Holla Kirke var
ei steinkirke bygd rundt år
03 04 05 06
1200 og ble delvis revet i
1878. Ruinen ble restaurert
i perioden 1923-25 og er
nå ig jen g jenstand for
restaurering. Området er
ikke avstengt, så ta turen
ned for å se på ruinen,
utsikten, gamle ask- og
eiketrær og gravminnene
av bl.a. Eidsvollsmannen
Foto: Bilde for bilde
Høyum og prestene
Bremer og Thone. Det flate jordet nedenfor ruinen kalles Klokkertønna.
I følge tradisjonen hadde klokkeren rett til å høste kornet her som en
del av lønnen.
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Holla kirkeruiner

Bjønne

punkt

Øvre Verket er en samling arbeiderboliger oppført på begynnelsen av
1800-tallet. De rødmalte husene ble
bygget av Cappelen familien som
boliger for arbeiderne ved Ulefoss
Jernverk. Øvre Verket representerer
et viktig kulturhistorisk minne fra den
tidlige industrialiseringen i Norge og ble
fredet som kulturminne i 1982. Du
Foto: Hamish Moore
finner sykkelinformasjon på veggen av
den ene boligen og sykkelturen er skiltet fra området. I Bjønnerunden
sykler du forbi to slott, en middelalder-kirkeruin, Telemarks største gård,
og en av Europas eldste industrivirksomheter. Stortjuven Ole Høiland,
predikanten Hans Nilsen Hauge, Grev Raben (med bjørn på sleden) og
bjønneskytteren Gunnar Høidalen har brukt ruta før deg. God tur!
Obs! Ta hensyn til at du sykler g jennom privateide områder. Kun Øvre
Verket og Holla kirkeruiner kan besøkes.

KARTSERIEN ER UTARBEIDET AV REGIONALPARKEN, MTNU OG GOSH SCREEN GRAPH.
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Start

Fra Øvre Verket går turen
opp Kirkebakken. I nordvest
ligger et slott, Kooh-I-Noor
ca. 200 m sydvest for Øvre
verket. Dette slottet fra
01slottet02
1886 er en kopi av
på Vækerø i Oslo, og har sin
egen spennende historie.
Bygningen har ligget godt
skjult i mange år, men
dukket frem etter hugst her
de siste årene. Bygningen
som er tegnet av Herman
Back er er en rikt utformet
teglsteinbygning i nygotikk
med trappegavler. Samme
arkitekt tegnet og så Landsmarka kapell (1895).

Kanalruta
ULEFOSS-DALEN

Bjønnerunden

NASJONAL SYKKELRUTE
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Kilde: Kartverket/Fossøykart N50

Distanse: 27 km
Underlag: Primært asfalt
med grusstrekninger
Sykkelturen kan sykles
med både terreng- og
landeveissykkel.
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Sykle Telemark
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