Telemarkskanalen 2011
8.-11. juni
Onsdag 8. juni: Fjågesund - Grimnes
God start!
Bussen gikk fra Bymisjonen kl 09, og etter en parkering var vi i Fjågesund på ettermiddagen.
Landhandelen i Fjågesund avgikk med døden samtidig med eieren i august året før. Derfor ble
det ingen is på oss, og det er sørgelig å se hvordan nåk et tettsted langs kanalen er lagt dødt. I
stedet gikk det med en del tid for å pakke kajakkene, og de hardeste fikk seg også et bad.
Temperaturen var neppe over 10 grader. Fra Fjågesund padlet vi ut i Flåvatn frem til leir ved
Grimnes. Etter å ha slått opp telt i skogen lagde vi en veldig god middag - «Kylling i karry».
Dagens etappe: ca 9,5 km.

Torsdag 9. juni: Grimnes - Lunde Camping
Regnfull dag
Vi våknet til regn, og var forberedt på at morgenen ville bli våt. Turen gikk videre S i Flåvatn til
Hundehola. Våt lunsj ved Strengen før det klarnet. Første sluse ned Telemarkskanalen er Hogga
sluse, og synet etter siste slusekammer er også blant de vakreste på turen. Da hadde vi opphold,
og kom raskt videre til Kjeldal sluse. Kort padling videre til Lunde Camping. Der ble det god dusj
og middag!
Dagens etappe: ca 15 km
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Fredag 10. juni:
Lunde camping – Torsnes
Den store slusedagen
Vi begynte dagen med å bære forbi Lunde sluse. God
medstrøm ned til Nomevatn, og enda mer strøm
nedover mot Vrangfoss med sine 5 slusekamre. Et
fantastisk byggverk som vi fikk god til til å se på.
Kort padling videre til Eidsfoss sluse og litt lenger til
Ulefoss sluse. Her ble det yoga mens vi ventet på at
båten «Kammerfoss» skulle snu. Dermed ble vi litt
forsinket. Ingen leirplass pekte seg veldig ut da vi ankom
Norsjø ved Ulefoss. Derfor tok vi sikte på Torsneset
friområde. Her var det «Camping forbudt», så vi hang en
tørrdrakt over og satte opp teltene (etter å ha snakket
med politiet). Herlig fiskemiddag!
Dagens etappe: ca 15 km

Fredag 10. juni: Torsnes - Løveid
Norsjø og Mikaelshula
Vi våknet til nok en fin dag, og satte kursen sørover
Norsjø - som er et STORT vann. Etter et par timers
padling kom vi til øya Lille Munken, og her ble det god
lunsj sammen med noen cabincruisere.
Herfra padlet vi over til østsiden av
Norsjø, og fulgte denne siden ned til
Mikaelshula. Her har det vært kirke
fra ca 1150-1536. Hele følget kom opp i
hula som henger majestetisk 30m oppe
i %ellveggen! Etter litt sang og stillhet ble det bading
nede ved kajakkene. Derfra var det bare en halvtimes
padling ned til Løveid sluse.
Mens noen hentet biler tok resten Løveid sluse, gasset
seg i kulinariske herligheter, opplevde danseband og fikk
tida til å gå. Avgang ble sen, og hjemkomst ble enda
senere. Men, det gjør ingenting - det var litt av en tur! :)
Dagens etappe: Ca 17 km
Total distanse: ca 56,5 km
For å si det med Arnold:
«WE´LL BE BACK!»

Tekst og foto: Lars Verket
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