
 
Store skoger har gitt råstoff,  Ulefossen har 
gitt kraft og Fensfeltet har gitt malm. 
Sammen har dette tidlig utvikla Ulefoss. 
 
Fra tidlig 1500-tall blei det reist oppgang-
sager nedenfor Ulefossen. Ulefoss blei etter 
hvert et av de større sagbrukssentrene i 
Norge.  
Jernværket grunnlagt 1657 er en av de 
eldste virksomhetene i Nord-Europa med 
fortsatt drift. Fossekraft til sagbruk, til 
blåsebelg, hammer-verk og til kraft-
produksjon samt store skoger, jernmalm fra 
Fensfeltet, Norsjø og Telemarkskanalen  
som transportåre er alle viktige for den rike 
industri-historien på Ulefoss.  
En gods- og industrieier-familie på hver side 
av vassdraget med slottslignende bosteder, 
røde vakre arbeiderboliger, den tradisjons-
rike industrien og Kanalen er med på å gi 
Ulefoss sitt spesielle preg i dag. 
 
Utgitt av Holla Historielag. 

1 Telemarkskanalen Ulefoss sluser 

 
Ulefoss sluser fra 1892 ligger i et interessant 
område med en rekke severdigheter i Ulefoss 
sentrum. Telemarkskanalen blei i sin tid kalt 
"verdens 8. underverk". Slusekammer der sluse-
portene blir åpnet på den gamle måten med ren 
handmakt finner en nettopp her på Ulefoss. Det 
er den nest største slusa i Telemarkskanalen 
med 5 slusekammer. Slusene i Vrangfoss, 
Eidsfoss  og i Lunde finner en ved å kjøre i 
retning Lunde. 
 
2 Ulefos Hovedgaard

 
Ulefos Hovedgard er bygd i Napoleonstida og 
sto ferdig i 1807. Slottet, som opprinnelig blei 

bygd som en sommer-residens for fam. Aall, blir 
regnet som napoleonstidas arkitektoniske  
hovedverk i Norge, der det troner med god utsikt 
over Ulefoss, Norsjø og Kanalvassdraget. 
Bygget er nå museum og åpent for besøk og 
med guiding i sommersesongen. Det kan fint 
kombineres med en topp-tur til Stangefjell. 
  
3 Øvre Verket - freda arbeiderboliger 

Øvre Verket er en samling av rødmalte freda 
arbeiderboliger fra 17- og 1800 tallet. Her bodde 
verksfolk fra Ulefos Jernværk. Spesielt er det at 
husa er bygd i et tun. Her fins utstillinger og 
museums-samlinger fra nær fortid. Du kan 
besøke et stort antikvariat, gavebutikk, bakeri, 
fotoutstilling og rammeverksted. Og det fins en 
bra restaurant/kafe og leikeplass. Her er en 
gammeldags landhandel, et skogsmuseum  med 
bl.a. de fleste JOBU motorsager, to historiske 
mimreleiligheter, en jern- og ovnsutstilling, 
bestemors staudehage og en urtehage. 
  

4 De røde husa på Ulefoss 
Et karakteristisk trekk ved Ulefoss sentrum er de 
røde husa. I tillegg til husa på Øvre Verket, 
ligger de røde husa ved gata Ringsevja i Ulefoss 
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sentrum (Øvre og Nedre Kåsa), lengre oppe på 
Ekornrød samt tre hus på Nedre Verket på 
parkeringsplassen ved Jernværket. Dette er 
boliger som opprinnelig blei bygd av Ulefos 
Jernværk/Cappelen familien for folk som jobba 
på Jernværket. Disse husa er en severdighet 
både historisk, sosialt og arkitektonisk. Og ikke 
minst er de vakre. 
 

5 Fensfeltet  

 
 
Fensfeltet ligger ca. 3 km sørøst for Ulefoss 
sentrum. Følg Grønvoldveien, ved en liten bekk 
går det an å sette fra seg  bil eller sykkel. Følg 
stier oppover åsen eller langs bekken. Du er da  
i et at de meste kjente geologiske områder i 
Norge. Du er i et område skapt av en gammel 
utdødd vulkan.  Stiene i feltet er ikke merket, og 
sikring rundt gruvehull er noen steder mangelfull. 
 

6 Romnes kirke 
 

Romnes kirke er trolig fra 1180-1250 og er viet til 
martyren St. Laurentius. Kirka ligger med vid 
utsikt over Norsjø, og er bygd i stein med 
dekorasjoner i den lokale marmoren, søvitt, fra 
Fensfeltet. På kirkegården kan en se spesielle 
gravkors i smijern fra 1600-tallet. Veien forbi 
kirka går  ned til Romnes brygge med 
bademuligheter. 

 
7 Holla kirkeruin 

   
Holla gamle kirke blei trolig bygd mellom 1170-
1250. Kirka er via til Jomfru Maria den 28.10., 
men med ukjent år. Kirka blei utvida på 1700-
tallet og blei delvis revet i 1878. Ruinen blei 

restaurert i 1923 til dagens form. De siste åra er 
det gjort store vedlikeholdsarbeider, og kirka er 
nylig lyssatt. Fra stedet har en vid utsikt over 
Ulefoss, Norsjø og store deler av Midt-Telemark. 
 

8 Ulefos Jernværk 
Ulefos Jernværk, etablert i 1657 er en av de 
eldste bedrifter i Nord Europa. Siden 1835 har 
bedriften vært eid av familien Cappelen. 

 Bedriften er den største private arbeidsplassen i 
kommunen. Hovedproduktet er kumlokk og rister   
i støpejern. Produksjonen av ovnen fra 1766                   
blei lagt ned i 2020. Jernverket er ei miljøbedrift 
med skrapjern som råstoff, og med el. energi fra 
eget kraftverk. 
Bedriften er ikke åpen for publikum. 
En ser jernverket fra brua ved Ulefoss sluser og 
fra fylkesvegen et par hundre meter sørover. 
Bl.a. Øvre Verket har utstillinger av ovner og 
andre jernproduker fra Jernværket. 
 

9 Koh-I-Noor 
Koh-I-Noor er et slott med en svært spennende 
arkitektur. Diderik Cappelen, gift med Eleonore, 



f. Løvenskiold lot oppføre bygget som sitt bosted 
i 1885, som delvis en kopi av Løvenskiolds slott 
på Vækerø. Koh-I-Noor ligger i den fredede 
Holden-parken. Det er ikke åpent for 
publikum. 

Dersom en følger gang- og sykkel-skiltet fra 
Sluseområdet til Holla kirkeruin et par hundre 
meter, fås et fint innblikk på byggverket.  
Koh-I-Noor betyr "lysfjellet" på persisk og er 
navnet på Indias berømte diamant, som er 
montert i ei krone oppbevart i Tower, London. I 
dag brukes Koh-I-Noor delvis som arkiv. 
 
10 Holden 

Eiendommen Holden  har vært hjemmet til eiere 
og ledere av Jernværket på Ulefoss i nesten 300 

år, og er også nå bolig for Cappelen-familien. 
Det gamle Holden var mye mindre enn i dag. 
Dagens bygning blei påbegynt i 1855. Også 
denne Herregården ligner på et slott og ligger i 
den fredede Holden-parken.  
Det er ikke åpent for publikum.  
En kan se Holden fra fylkesvegen som går forbi. 
 
11 Vrangfoss sluser 
Vrangfoss er Telemarkskanalens største sluse-
anlegg med fem slusekammer og ei løftehøyde 
på 25 meter. Dette er indrefileten i Kanal-
vassdraget. Med dette byggverket fikk en 
endelig løst problemene med tømmerfløtning 
gjennom dette ville juvet. Ved bygginga her i 

 
1887-92 blei det også bygd en 32 meter høy 
dam. Stein til anlegget er tatt ut like nord for 
slusene. Vrangfoss ligger ca. 3 km nord for 
Ulefoss sentrum, følg vegen i retning Lunde. 
 
12 Eidsfoss sluser 
Eidsfoss sluser ligger i gåavstand sør for 
Vrangfoss sluser. Det er to slusekammer og ei 
løftehøyde på 5 meter. Den originale sluse-
vokterboligen ligger oppe i bakken og blir leid ut i 
sommersesongen. Eidsfoss ligger vel 3 km nord 
for Ulefoss sentrum. Følg vegen i retning Lunde 
og ta av ved skilt til Vrangfoss.   

 
Eidsfoss sluser 
 
13 Holla kirke 
Holla kirke blei innvia i 1867 og har 600 
sitteplasser. I 1860 var det en stor flom som trua 
jernverket. Bygdefolk gjorde en stor jobb for å 
redde verket, og familien Cappelen bekosta da 
bygging av den nye kirka som takk for hjelpa. 
Den gamle kirka på Hollahaugen (i dag Holla 
kirkeruin) blei som følge av ny kirke delvis revet i 
1878. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
sentrum (Øvre og Nedre Kåsa), lengre oppe på 
Ekornrød samt tre hus på Nedre Verket på 
parkeringsplassen ved Jernværket. Dette er 
boliger som opprinnelig blei bygd av Ulefos 
Jernværk/Cappelen familien for folk som jobba 
på Jernværket. Disse husa er en severdighet 
både historisk, sosialt og arkitektonisk. Og ikke 
minst er de vakre. 
 

5 Fensfeltet  

 
 
Fensfeltet ligger ca. 3 km sørøst for Ulefoss 
sentrum. Følg Grønvoldveien, ved en liten bekk 
går det an å sette fra seg  bil eller sykkel. Følg 
stier oppover åsen eller langs bekken. Du er da  
i et at de meste kjente geologiske områder i 
Norge. Du er i et område skapt av en gammel 
utdødd vulkan.  Stiene i feltet er ikke merket, og 
sikring rundt gruvehull er noen steder mangelfull. 
 

6 Romnes kirke 
 

Romnes kirke er trolig fra 1180-1250 og er viet til 
martyren St. Laurentius. Kirka ligger med vid 
utsikt over Norsjø, og er bygd i stein med 
dekorasjoner i den lokale marmoren, søvitt, fra 
Fensfeltet. På kirkegården kan en se spesielle 
gravkors i smijern fra 1600-tallet. Veien forbi 
kirka går  ned til Romnes brygge med 
bademuligheter. 

 
7 Holla kirkeruin 

   
Holla gamle kirke blei trolig bygd mellom 1170-
1250. Kirka er via til Jomfru Maria den 28.10., 
men med ukjent år. Kirka blei utvida på 1700-
tallet og blei delvis revet i 1878. Ruinen blei 

restaurert i 1923 til dagens form. De siste åra er 
det gjort store vedlikeholdsarbeider, og kirka er 
nylig lyssatt. Fra stedet har en vid utsikt over 
Ulefoss, Norsjø og store deler av Midt-Telemark. 
 

8 Ulefos Jernværk 
Ulefos Jernværk, etablert i 1657 er en av de 
eldste bedrifter i Nord Europa. Siden 1835 har 
bedriften vært eid av familien Cappelen. 

 Bedriften er den største private arbeidsplassen i 
kommunen. Hovedproduktet er kumlokk og rister   
i støpejern. Produksjonen av ovnen fra 1766                   
blei lagt ned i 2020. Jernverket er ei miljøbedrift 
med skrapjern som råstoff, og med el. energi fra 
eget kraftverk. 
Bedriften er ikke åpen for publikum. 
En ser jernverket fra brua ved Ulefoss sluser og 
fra fylkesvegen et par hundre meter sørover. 
Bl.a. Øvre Verket har utstillinger av ovner og 
andre jernproduker fra Jernværket. 
 

9 Koh-I-Noor 
Koh-I-Noor er et slott med en svært spennende 
arkitektur. Diderik Cappelen, gift med Eleonore, 



f. Løvenskiold lot oppføre bygget som sitt bosted 
i 1885, som delvis en kopi av Løvenskiolds slott 
på Vækerø. Koh-I-Noor ligger i den fredede 
Holden-parken. Det er ikke åpent for 
publikum. 

Dersom en følger gang- og sykkel-skiltet fra 
Sluseområdet til Holla kirkeruin et par hundre 
meter, fås et fint innblikk på byggverket.  
Koh-I-Noor betyr "lysfjellet" på persisk og er 
navnet på Indias berømte diamant, som er 
montert i ei krone oppbevart i Tower, London. I 
dag brukes Koh-I-Noor delvis som arkiv. 
 
10 Holden 

Eiendommen Holden  har vært hjemmet til eiere 
og ledere av Jernværket på Ulefoss i nesten 300 

år, og er også nå bolig for Cappelen-familien. 
Det gamle Holden var mye mindre enn i dag. 
Dagens bygning blei påbegynt i 1855. Også 
denne Herregården ligner på et slott og ligger i 
den fredede Holden-parken.  
Det er ikke åpent for publikum.  
En kan se Holden fra fylkesvegen som går forbi. 
 
11 Vrangfoss sluser 
Vrangfoss er Telemarkskanalens største sluse-
anlegg med fem slusekammer og ei løftehøyde 
på 25 meter. Dette er indrefileten i Kanal-
vassdraget. Med dette byggverket fikk en 
endelig løst problemene med tømmerfløtning 
gjennom dette ville juvet. Ved bygginga her i 

 
1887-92 blei det også bygd en 32 meter høy 
dam. Stein til anlegget er tatt ut like nord for 
slusene. Vrangfoss ligger ca. 3 km nord for 
Ulefoss sentrum, følg vegen i retning Lunde. 
 
12 Eidsfoss sluser 
Eidsfoss sluser ligger i gåavstand sør for 
Vrangfoss sluser. Det er to slusekammer og ei 
løftehøyde på 5 meter. Den originale sluse-
vokterboligen ligger oppe i bakken og blir leid ut i 
sommersesongen. Eidsfoss ligger vel 3 km nord 
for Ulefoss sentrum. Følg vegen i retning Lunde 
og ta av ved skilt til Vrangfoss.   

 
Eidsfoss sluser 
 
13 Holla kirke 
Holla kirke blei innvia i 1867 og har 600 
sitteplasser. I 1860 var det en stor flom som trua 
jernverket. Bygdefolk gjorde en stor jobb for å 
redde verket, og familien Cappelen bekosta da 
bygging av den nye kirka som takk for hjelpa. 
Den gamle kirka på Hollahaugen (i dag Holla 
kirkeruin) blei som følge av ny kirke delvis revet i 
1878. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 Lanna 
Lanna med sine trehus er en severdighet i seg 
sjøl. Dette karakteristiske området ved Eidselva 
vokste fram etter at Kanalen blei åpna i 1892. 

Dette blei datidas senter på Ulefoss med ei 
rekke butikker, håndverkere, hotell, meieri, lege, 
to brygger og ikke å forglømme apotek. Dette 
var det første apoteket som lå utenfor en  by i 
Norge. Du ser Lanna bl.a. fra den nordlige delen 
av Ulefoss sluser. 

15 Norsjø Golfpark

Kjør riksvegen nordover fra Ulefoss sentrum og 
ta av ved skilt etter et par kilometer. Du kommer 
da til en av de vakreste golfbanene i Norge. Ikke 

bare er det fint å spille golf her. Her fins også en 
del historiske minner å se på, bl.a. hellerist-
ninger nede ved Norsjø i den sør-østlige delen 
av banen. 

Talla på kartet angir nummer på severdigheten. 
Slusene på Vrangfoss og Eidsfoss er ikke 
avmerket., men følg vegskilt i retning Lunde og 
så skilt til Vrangfoss. For Norsjø Golfpark følg 
Riksveg 36 i retning Gvarv/Bø. 

Noen gang- og sykkelturer 
Det fins en rekke merka gang- og sykkelturer 
nær Ulefoss, se UT.no eller spør på turist-
informasjonskontorene. 
GS-tur Holla kirkeruin fra Jernværksv.16 2,2 km    
GS-tur Romnes kirke fra  Jernværksv.16 3,5 km  
Norsjø stien Øvre Verket-Torsnes            2,3 km 
Topptur Stangefjell fra Ulef. Hovedgaard 2,3 km 
Topptur Nunsås fra Aug.Cappelensveg   1,0 km 

Topptur Vindsås fra Briskemyrvegen 1,3 km
Topptur Grasfjell fra Briskemyrvegen 2,5 km
Topptur Harpås fra Harpåsvegen 1,4 km
Sykkel Bjønnerunden fra Øvre Verket 27,6 km
Sykkel Norsjø panorama fra Øvre Verket 8,5 km
Sykkel Gruveåsen rundt fra Øvre Verket 12,0 km
Toppturene har naturlig nok en del stigning.
Flere turer på Ulefoss og i Lunde, www.UT.no

Noen badeplasser nær sentrum
Ulefoss gjestebrygge, sandstrand i sentrum
Torsnes, følg Grønvoldvegen langs Norsjø
Kalvodde, følg riksveg mot Gvarv
Nomevann, følg fylkesveg mot Lunde

Nettsteder/Facebook
www.holla-historielag.no www.UT.no
Facebook Holla Historielag
Facebook Ulefoss Turlag
Facebook/nett Ulefos hovedgaard
Facebook/www.ovreverket.no
Facebook Øvre Verkets Venner
Facebook Toppturer i Nome
Facebook Ti på Topp i Lunde
www.nome-kommune.no, www.visitbo.no
www.visittelemark.no

Her vises et utvalg av severdigheter, turer og
badesteder i og nær Ulefoss sentrum. Mer info 
finner du ved å søke på Nettet. For lokalhistorie
søk på www.holla-historielag.no og på Face-
book. Se også brosjyrer fra Ulefoss Turlag.

Utgitt av Holla Historielag.
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Utgitt av Holla Historielag. 


