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Ulefoss brygge
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ID 171941 Bandakkanalen - innledning
Bandakkanalen som også kalles Bandak-Norsjøkanalen er fellesbetegnelse på vannveien fra Bandak i Tokke til utløpet i Norsjø ved Ulefoss. Bandakkanalen ble etter
fem års anleggsarbeid åpnet i 1892 som siste ledd i utbyggingen av vannveien i Telemark. Kanalen muliggjorde ferdsel med båt fra Ulefoss til Dalen i Vest-Telemark.
I Ulefoss forbindes Bandakkanalen med Norsjø-Skienkanalen som ble ferdigstilt i 1861. I så måte står vannveien i tilknytning til havet. De to strekningene kalles
samlet for Telemarkskanalen, og strekker seg fra Skien til Dalen, en seilas på 105 km som løfter båten fra havet og 72 meter opp. Kanalens østre løp går opp til
Notodden.
Grunntanken bak kanaliseringen av vassdragene var først og fremst å bedre forholdene for tømmerfløtingen. Tømmerfløtingen kunne nå drives mer rasjonelt ved å
samle tømmeret i klubb (bunting av tømmer) tilpasset slusene. Samtidig med slusene ble det bygget dammer ved sluseanleggene for å sikre en minstevannføring
for båttrafikken, flomregulering og vannkraft til sagbrukene. Etter hvert ble også kraftverk etablert i tilknytning til damanleggene. I tillegg skulle det være en
ferdselsåre for gods- og persontrafikk. Snart viste det seg også at Bandakkanalen i særlig grad tiltrakk seg et stort antall turister fra Norge og Europa, og turen fra
Skien til Dalen ble markedsført som en reiserute til Vestlandet og Bergen. I så måte kan Hotel Dalen, som ble ferdigstilt i 1894, sies å stå i direkte tilknytning til utviklingen som fulgte i kjølvannet av kanaliseringen. Med Bandakkanalen ble både Dalen og Ulefoss knutepunkt for trafikklinjene mot Skien, Kongsberg, Tinn, Agder,
Rogaland og Hardanger.
Telemarkskanalen med sin tilknytning til havet er unik i Norge. Dette bidro til store tidsbesparelser ved at en unngikk omlastninger ved havgående transport.
Norsjø-Skienkanalen har gjennom årene gjennomgått en rekke ombygginger og driftsmessig modernisering, blant annet med nye slusekamre og portåpnere. I
Bandak-Norsjøkanalen har imidlertid det mer omfattende anlegget av sluser, bygninger og andre installasjoner i tilknytning til kanalen høy autentisitet. Den
betjenes manuelt - nøyaktig på samme måte som ved åpningen i 1892.
Med sine 15 sluser og en samlet løftehøyde på 57 meter fra Norsjø, er Bandakkanalen det største anlegget i sitt slag i Norge.
Slusene er fordelt på seks sluseanlegg: Ulefoss, Eidsfoss, Vrangfoss, Lunde, Kjeldal og Hogga - alle i Nome kommune. Vrangfoss er det største anlegget i hele
Telemarkskanalen med sine fem slusekamre og en løftehøyde på 23 meter. Kanalen strekker seg videre over Flåvatn, Kviteseidvatn og Bandak til Dalen. Foruten
slusene er tekniske bygninger for drift og vedlikehold av kanalen, tekniske installasjoner, brygger, pakkhus og varehaller knyttet til kanalen. Det samme er boliger
med tilhørende bygninger for bemanning.
Bandakkanalen ble regnet blant det ypperste av datidens ingeniørkunst med traséen gjennom dels vanskelig terreng og utførelse av høy håndverksmessig kvalitet.
På det meste jobba om lag 500 mann i kanalanlegget. Det meste av anleggsarbeidet ble gjort med håndkraft. Nasjonalt og internasjonalt ble den en attraksjon i seg
selv og var en kime til gryende turisme. En tid var dette også en del av hovedruten for befordring i landets øst/vest-akse. Telemarkskanalene vurderes som
kulturminner som har stått sentralt for industrialisering, og med vesentlig betydning for regional næringslivsutvikling. Gjennom mange år bidro kanalene til utviklingen av et moderne velferdssamfunn. I så måte gir kanalene også et godt bilde av hvordan vannressurser, både som kommunikasjonslinje og kraftkilde, har vært
med på å danne grunnlaget for Norge som industrinasjon.
Telemarkskanalen gjør ikke lenger tjeneste som transportvei for folk og varer. Nå er kanalen et av de viktigste turistmålene i Telemark. Tre rutebåter frakter
reisende mellom Skien og Dalen og Akkerhaugen og Lunde. Telemarkskanalen er også viktig for småbåttrafikken - både for turister og for Telemarks egne
innbyggere som bruker kanalen som rekreasjonsområde.
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Ulefoss brygge

ID 171941-1 Ulefoss brygge
Steinbryggen ble oppført i 1852 og har dermed vært i bruk siden før etableringen Skien-Norsjøkanalen (1861) og Bandak-Norsjøkanalen (1892).
Bryggen har tjent som hovedanløp for varer i Ulefoss gjennom alle driftsfaser. Bryggen er utført i huggen stein fundamentert på peler (34x16m), og
ble forlenget med et betongdekke (22x16m) i forbindelse med oppføringen av Ulefoss bru i 1978. Forlengelsen av bryggen omfattes ikke av
fredningen. Mot sør-øst er en flombrygge med bolter og kroker for fortøyning. Flombryggen har de senere år fått en påstøp i betong. Mot vest er det
anlagt en tømmertipp med jernskinner som skriver seg fra tiden etter andre verdenskrig.

Ulefoss brygge sett fra øst.

Ulefoss brygge med forlengelsen mot nord.

4

Ulefoss brygge

Sørlig adkomst til Ulefoss brygge.

Tømmertipp med jernskinner etablert under 2. verdenskrig.

Ulefoss brygge sett fra sør.
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Ulefoss brygge

ID 171941-2 Varehall på Ulefoss brygge
Varehall oppført i 1896, var opprinnelig en åpen konstruksjon i sveitserstil med en spesiell takkonstruksjon. Varehallen er senere delvis innkledd, men med mulighet til å kjøre gjennom bygningen til utenforliggende brygge. Oppsatt i reisverk med stående rustikk panel utvendig og
bølgeblikk på taket.

Varehall—Ulefoss brygge med det åpne
overbygget, ramper og dører til lagerrom.
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Ulefoss sluser

ID 171941-3, 4 og 5 Ulefoss slusevokterbolig med uthus
Slusevokterbolig med to uthus i sveitserstil fra 1890-årene. Hovedhuset er bygget i
to etasjer, og opprinnelig bygget som to boenheter. Anlegget fremstår som intakt
med kun mindre endringer fra opprinnelig utførelse.

Sulsevokterbolig sett fra haven

Slusevokterbolig ved Ulefoss sluse sett fra havesiden med uthusene.

Slusevokterboligen sett fra vegen.
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Ulefoss sluser

Utshus (ID 17941-4) ligger sammenbygd med hovedhuset og hviler på en høy mur.

Uthus (ID 17941-5) står nederst i haven ut mot kanalen.
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Ulefoss sluser

ID 171941-6 Ulefoss sluser
Ulefoss sluser bestående av tre sluser med funksjonstilbehør. Slusekamrene er utført i huggen stein. Sluseportene er manuelt betjent og
utført i tre. Sluseporter og andre slitedeler må tidvis fornyes og dette arbeidet har i all hovedsak blitt gjort i henhold til opprinnelig utførelse.

Første sluse i øst.

Andre og tredje sluse i vest.
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Ulefoss sluser

Første sluseport i front med hendler og rekkverk.

Slusekammer opp til andre sluseport.

Første sluseport med hendler og rekkverk.

Slusekammer mellom tredje og andre sluseport.
Andre sluseport nærmest, første lengst bort.
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Ulefoss sluser

Drivverk og hendler for slusene.
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Ulefoss sluser

Molo i betong etter tredje sluseport.

Overgang fra molo til tømmerlense.

Tømmerlense

Tømmerlense
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Ulefoss sluser

ID 171941-7 Smie ved Ulefoss sluser
Smie bygget ca 1895 for å betjene kanalens store behov for smier. Det var viktig med nærhet til smiene, derfor ble det bygget smier på alle sluseanlegg.
Bygningen inneholder i tillegg et oppholdsrom for Fløtningen, dette er nærmest autentisk. Fundamentert på granittstein med jord gulv i selve smia og
tregulv i oppholdsrommet. Oppsatt i reisverk med stående tømmermannspanel utvendig og teglstein på taket.

Smie sett fra sydvest

Smie sett fra nordvest
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Ulefoss sluser

ID 171941-8 Fløterbrakke ved Ulefoss sluser
Standard «ferdig hus» brakke levert fra ALL-ULEFOSS etter bestilling fra fløtningen i 1957. Bygningen er plassert på jernbjelker over det gamle
vanninntaket til sliperiet på Ulefoss Jernværk. Oppsatt i bindingsverk med liggende vestlandspanel på veggene og bølgeblikk på taket. Var i
fløtningens eie til ca. 1990 da Kanalen overtok eierskapet.
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Eidsfoss

ID 171941-9 Eidsfoss sluser
Eidsfoss sluser bestående av to slusekamre med
funksjonstilbehør. Slusene har en samlet løftehøyde på 10 meter. Slusene går gjennom et lite fjellparti og slusekamrene er utført i huggen
stein. Sluseportene er manuelt betjent og utført i tre. Sluseporter og
andre slitedeler må tidvis fornyes. Dette arbeidet har i all hovedsak blitt
gjort i henhold til opprinnelig utførelse.

Molo ved nedre sluseport. (ID 17941-12 )

Nedre sluseport. Sett fra nord. (ID 17941-9). (Foto: Siri Hagen © Riksantikvaren)

Nedre sluseport. Sett fra syd. (ID 17941-9).
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Eidsfoss

Over: Andre sluseport til venstre sett fra midtre slusekammer. (ID 17941-9)

Over: Andre og nærmest tredje sluseport. (ID 17941-9)

Under: Første og andre sluseport. (ID 17941-9)

Under: Utsikt videre oppover fra tredje sluseport.
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Eidsfoss

ID 171941-10 Eidsfoss slusevokterbolig
Bolighus i to etasjer opprinnelig bygget for to familier, i typisk
kanal-sveitserstil. Opprinnelig med laftede vegger, men kledd utvendig i
med stående rustikk panel m/staffasje. Opprinnelig skifer på taket, dette
ble byttet ut med plater ca 1950. Fundamentert på solid mur i huggen
granitt, med full kjeller. Takplater skiftet ut med lysere plater i 2017.

Adkomsten til boligen er gangvei via Eidsfoss sluse.

Slusevokterbolig sett fra øst. (Før utskifting av takplater)

Slusevokterbolig sett fra sør med nye takplater. (Foto: Siri Hagen © Riksantikvaren)

Slusevokterbolig sett fra nord. (Foto: Siri Hagen © Riksantikvaren)
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Eidsfoss

ID 171941-11 Uthus tilhørende Eidsfoss slusevokterbolig
Bygget i 1893 opprinnelig som uthus for de to familiene som bodde i Slusevokterboligen. Den inneholder fire «boder». I den ene boden ble det i
2000 montert et biotoalett. Bygningen er fundamentert på granittblokker i
lett skrånende terreng. Satt opp i reisverk med stående rustikk panel utvendig og bølgeblikk på taket.

Uthus sett fra syd. (Foto: Siri Hagen © Riksantikvaren)

Uthus sett fra øst.

Uthus sett fra nord.
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Eidsfoss

ID 171941-12 Utedo ved Eidsfoss slusevokterbolig
Utedo ved Eidsfoss sluser beliggende mellom slusekamre og elveløpet nedstørms for
kraftanlegget. Bygningen er del av kanalens anlegg på Eidsfoss, og har ingen
bygningsnummer. Datering for oppsetting er usikker, men bygningen er fra kanalens
tidlige driftsår. Enkel frittstående bygning i reisverkskonstruksjon med stående
kledning, og tekket med bølgeplater. Bygningen er dels fundamentert på trestolper
dels på enkel steinsetting. Adkomstplatting foran inngangsparti er av nyere dato.

Utedo sett fra øst. (Foto: Siri Hagen © Riksantikvaren)

Utedo sett fra vest.
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Eidsfoss

ID 171941-13 Smie ved Eidsfoss sluser
Smia med vaktrom bygget i 1900, påbygd mot nordvest med hvilerom for Fløtningen i 1948. Bygningen består av tre rom med smia i midten og Vaktrom/
hvilerom mot hver gavl. Fundamentert på støpt ringmur, jordgulv i smia og tregulv i oppholdsrommene, satt opp i reisverk med stående rustikkpanel utvendig
og bølgeblikk på taket. Innvendig er rommene nærmest autentiske med ubehandlet faspanel med patina i Kanalens vaktrom og malt panel i det «nyere» hvilerommet til Fløtningen. Som sedvanlig har smien jordgulv av hensyn til brannsikkerheten. Fredningen omfatter eksteriør og interiør med rominndeling, bygningsdeler, overflater og fast inventar. Interiøret er listet i eget vedlegg (dokumentasjonsvedlegg del 2 av 2) som er unntatt offentlighet jf. OFFL § 24, 3. ledd,
første punktum. På fredningstidspunktet inneholder smien en rekke løst inventar, herunder redskaper og håndverktøy som ambolt, hamre, bor, nøkler, dorer,
gjengesnit, metallsager og tenger. Disse omfattes ikke av fredningen.

Smien i midten med vaktrom på hver side. Påbygd hvilerom for Fløtningen til høyre.
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Vrangfoss

ID 171941-14 Tørrmurt ledeskjerm nedstrøms mellom kanal og elveløp ved
Vrangfoss sluser
Skjerm/molo nedstrøms Vrangfoss sluser. Tørrmurt skjerm i huggen granittstein
mellom kanal og elveløp. Muren strekker seg fra en øy i kanalløpet til nedre
slusekammer. Strekningen er i overkant av 200 m.
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Vrangfoss

ID 171941-15 Vrangfoss sluser
Vrangfoss sluser bestående av fem slusekamre og ett flomkammer med funksjonstilbehør. Sluseanlegget på Vrangfoss er det største anlegget på
Telemarkskanalene med en samlet løftehøyde på 23 meter. Slusene går gjennom et fjellparti og underkanal, slusekamrene samt overkanal er utført i
huggen stein. Lange stenmurer med gangtrasé skiller under- og overkanalene fra elveløpet. Sluseportene er manuelt betjent og utført i tre. Sluseporter
og andre slitedeler må tidvis fornyes. Dette arbeidet har i all hovedsak blitt gjort i henhold til opprinnelig utførelse.
Området rundt slusene er et parkanlegg med trær, plener, natursteinsmurer og gangstier. Parken ble anlagt i tiden like etter at sluseanleggene sto ferdig
i 1892. Til anlegget rundt Vrangfoss sluser
hører også en rekke bygninger som omfatter
både boliger og tekniske bygninger. Som ved
de øvrige sluseanleggene ble det bygget en
demning i sluseanleggets løftehøyde.
Dammen ble bygd på nordsiden av elven, og
de fem slusekamrene som Vrangfoss sluseanlegg består av, ble bygd på sørsiden av elven. Både slusekamrene og dammen ble
bygget av stein som kom fra et steinbrudd
litt ovenfor Vrangfoss. Da dammen ble bygd
var den Nord-Europas høyeste murdam. Den
dag i dag er den med sine 35 høydemeter
fremdeles den høyeste murdammen i Norge.
I bunnen har den en tykkelse på 21 meter,
og smalner av til kun 4 meter på toppen.

Nedre sluse sett fra nord.
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Vrangfoss

Utsikt ned mot molo 171941-14). (Foto: Siri Hagen © Riksantikvaren)

Slusene (171941-15) til venstre i bildet og Dammuren (171941-15) i bakgrunnen.
(Foto: Siri Hagen © Riksantikvaren)

Vrangfoss sluser (171941-15). (Foto: Siri Hagen © Riksantikvaren)
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Vrangfoss

Utsikt fra første sluseport ned mot molo (ID 171941-14).

Første sluseport.

Første slusekammer opp mot andre sluseport.

Detalj fra sluseport.
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Vrangfoss

ID 171941-16 Sag ved Vrangfoss sluser
Sag ved Vrangfoss sluser. Bygningen er del av kanalens anlegg i Vrangfoss og ble benyttet i forbindelse med drifts- og vedlikeholdsarbeid med særlig
grove dimensjoner og lengder, blant annet til å sage virke i spesielle dimensjoner til sluseporter. Sagen er intakt og i driftsmessig stand med sirkelsag
med sagbenk. Tømmer kan trekkes opp direkte fra underkanalen til sagen. Enkel frittstående bygning fra 1940-årene med stående kledning, og tekket
med bølgeplater. Bygningen er fundamentert på støpte pilarer og mur.
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Vrangfoss

ID 171941-17 Smie ved Vrangfoss sluser
Smie, lager, vaktrom for slusepersonell og oppholdsrom for
fløtningen ved Vrangfoss sluser, opprinnelig bygget som
materiallager for kanalen i 1892. Som øvrige bygninger på
anlegget ligger også smia på sydsiden av kanalløpet.
Bygningen er del av kanalens anlegg på Vrangfoss og smia
ble benyttet i forbindelse med drifts- og vedlikeholdsarbeid. Bygningen er i to etasjer med inngang utenfra på
begge plan. Øvre plan er lagerrom. Nedre del er smie og
oppholdsrom. Smia er i drift, som den eneste av kanalens
smier, og benyttes i vedlikeholdsarbeidet.
I mangel på muligheter til å smi på Vrangfoss ble det i 1910
besluttet å innrede deler av bygget til smie. Det er også
innredet et fløterværelse i tilknytning til smia. Dette ble
gjort samtidig med byggingen av smia. I ca. 1990 ble den
tidligere oljebua innredet som et mer moderne skifterom
med Wc for Kanalens ansatte (det ble samtidig innlagt
vann). Bygningen er fundamentert på holdesteiner av
granitt satt opp i reisverk med to delt ytterkledning,
stående lektepanel i 1 etg og stående låvepanel i 2 etg og
enkeltkrum teglstein på taket. Det ble utført en større
restaurering av taket på smia i 2008.
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Vrangfoss

ID 171941-19 Lager/uthus («Skreppa») ved Vrangfoss sluser
Skreppa er forankret i sluseveggen og henger nærmest ut fra denne, derav
navnet Skreppa. Sannsynligvis bygd for lager av bl.a. stilasmaterialer o.l.
i umiddelbar nærhet av slusa. Bygningen er også fundamentert med lange
trepilarer ned mot fjell. Den er i reisverk med stående kledning og bølgeblikk på taket, og tydelig satt opp av rester/blandingsmaterialer. Det er
montert en utedo mellom pilarene helt nederst.
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Vrangfoss

ID 171941-20 Bro mellom øvre sluse og dammur ved Vrangfoss sluser
Bro mellom øvre sluse og dammur på Vrangfoss. Sammen med slusene utgjør broen en farbar gangtrassé over kanalen og dammen. Åpen selvbærende
smijernskonstruksjon med gangbane i tre og grå overflatebehandling. Brua er laget i deler som er klinket og skrudd sammen. Innvendig er det fra senere
år satt opp sikkerhetsnetting. Broen er merket "Rodeløkkens Jernstøberi og Mek. Verksted, 1891".
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Vrangfoss

ID 171941-21 Dammur ved Vrangfoss sluser
Dammuren til Vrangfossdammen ligger side om side med Vrangfoss sluser. Dammen ble bygd på nordsiden av
elven, og de fem slusekamrene som Vrangfoss sluseanlegg består av, ble bygd på sørsiden av elven. Både slusekamrene og dammen ble bygget av stein som kom fra et steinbrudd litt ovenfor Vrangfoss. Da dammen ble bygd
var den Nord-Europas høyeste murdam. Den dag i dag er den med sine 35 høydemeter fremdeles Norges
høyeste. I bunnen har den en tykkelse på 21 meter, og smalner av til kun 4 meter på toppen. I 1962 ble dammen
tettet og påbygd en betongplate på vannsiden.
Under planleggingen av Bandakkanalen var det ikke elektrisk kraft man hadde i
tankene, men fossen var likevel attraktiv for kraftutbygging, siden den var det høyeste fallet på strekningen fra
Skien til Dalen. Kammerherre Cappelen kjøpte vannfallet av Staten i 1907, men det tok lang tid før et kraftverk ble
realisert. Et kraftverk inne i fjellet på nordsiden av elven sto ferdig i 1962, og dammen har siden da hatt sin funksjon knyttet til kraftproduksjon. Kraftverket omfattes ikke av fredningen.
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Vrangfoss

ID 171941-22 Vakthus ved Vrangfoss sluser
Vaktbu bygget ca 1894 som leskur for slusevokterne, et sted de kunne stå i ly for vær og vind. Vaktstuen er sentralt plassert i anlegget og
anlagt slik at de gir godt utsyn over slusingen og trafikken. Det er to bevarte slike vakthus på Bandakkanalen; Vrangfoss og Hogga.
Kanalen var tidlig ute med egen privat telefonlinje mellom sluseanleggene, telefonapparatene var plassert i vaktbuene, slik at de var lett
tilgjengelige. Fundamentert på ringmur av granittstein satt opp i reisverk med stående perlestaff panel utvendig og skifer stein på
taket. Skifersteinen på taket ble i 1952 byttet ut med bølgeblikk, men tilbakeført til skifer ved en fullstendig restaurering i 1999.

(Foto: Siri Hagen © Riksantikvaren)
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Vrangfoss

ID 171941-23 Vrangfoss slusemesterbolig
Slusemesterbolig for to familier og postkontor i 1 etg bygget i sveitserstil fra
1890-årene. I bygningen var det tidligere også postkontor frem til ca. 1960.
Slusemesterboligen er del av et boliganlegg bestående av våningshus, uthus
(ID 171941-24), bryggerhus (ID 171941-25), låve (ID 171941-26) og grisehus.
Grisehuset var på 1980-tallet i dårlig forfatning og ble revet. Boligen har vegger i
laftet tømmer, som er kledd utvendig med stående rustikk panel, på taket var det
opprinnelig skifer men dette ble byttet ut i 1952 til plater, disse igjen er byttet ut til
takstein i tegl i ca 1995, som det er på huset i dag. Det ble satt opp et tilbygg på 18
m2 i en etasje mot sørvest i 1910, det var også opprinnelig veranda på to sider av
huset, men veranda mot sørøst er revet. Innvendig er bygningen ombygd flere
ganger, den var i en periode enebolig, men etter hvert har den huset cafe i 1 etg og
leilighet i 2 etg. 1 etg er forsøkt tilbakeført til opprinnelig stand med synlige
tømmervegger osv, den er tilpasset cafe drift, 2 etg er ikke tilbakeført. Huset er
fundamentert på mur i solid huggen granittstein, det er kun kjeller under deler av
hovedhuset og ikke under tilbygget.
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Vrangfoss

ID 171941-24 Uthus tilhørende Vrangfoss slusemesterbolig
Uthus tilhørende slusemesterboligen på Vrangfoss. Bygd 1892. Inneholder skjul, vedlager og boder. Enkel frittstående bygning i reisverkskonstruksjon
med stående kledning, og tekket med plater. Fundamentert på holdsteiner i granitt. Bygningen er plassert nær inn mot fjell på to sider, dette gjør den
utsatt for fuktinntrenging.
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Vrangfoss

ID 171941-25 Bryggerhus tilhørende Vrangfoss slusemesterbolig
Bryggerhus tilhørende slusemesterboligen på Vrangfoss. Huset inneholder to rom, avdelt i lengderetningen, med hver sin inngangsdør i gavlveggene.
Enkel frittstående bygning i reisverkskonstruksjon med stående kledning. Tidligere tekket med plater, men A-tak i dag. Nedre del av langveggen mot
skrånende terreng er plasstøpt og fra senere tid, antagelig fra 1900-tallet, tredje kvartal. For øvrig har bygningen fundament av lettklinkerblokker fra
2012/13 etter omfattende setningsskader/teleskader i grunnen. Totalrenovert, isolert og ny kledning og listverk i 2014. Dører og vinduer er restaurert.
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ID 171941-26 Låvebygning tilhørende Vrangfoss slusemesterbolig
Låven bygget slik at slusevokterfamiliene kunne drive naturalhusholdning,
dette var vanlig ved flere sluseanlegg. Låven er fundamentert på mur av
granittstein med murt møkkakjeller, satt opp i reisverk med stående låvepanel
på ytterveggene og teglstein på taket. Restaurert i 1992-93, med utskifting av
deler av takkonstruksjon og reisverk, ny kledning på deler av bygningen, ny
låvebru og nytt gulv innvendig
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ID 171941-27 Dynamittlager ved Vrangfoss sluser
Dynamittlageret på knapt 5 kvadratmeter er en dels sammenrast steinkonstruksjon (tørrmur) med tilhørende jerndør som står på stedet. Brukt som
dynamittlager under byggingen av kanalen og senere. Sprengstofflageret,
egentlig en blanding av 80% krutt og 20% dynamitt) bygget opp av hugget
stein, med smijernsdør (127 x 84 cm), med smidde hengsler og beslag.
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ID 171941-28 Vrangfoss slusevokterbolig
Bolighus i to etasjer opprinnelig bygget for to familier, i typisk Kanal Sveitserstil fra 1890-årene. Opprinnelig med laftede vegger, men kledd utvendig med
stående rustikk panel m/staffasje. Opprinnelig skifer på taket, dette ble
byttet ut med plater i ca 1950. Fundamentert på solid mur i huggen granitt,
med full kjeller. Huset er bygget i to etasjer. Taket er platetekket. Opprinnelig
besto anlegget av våningshus, uthus, materialbu og utedo.
Materialbua er revet.
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ID 171941-29 Utedo tilhørende Vrangfoss slusevokterbolig
Utedo tilhørende Vrangfoss slusevokterbolig. Bygningen er uten bygningsnummer. Enkel frittstående bygning i reisverkskonstruksjon med stående
kledning, og tekket med bølgeplater. Bygningen er dels fundamentert på
trestolper dels på enkel steinsetting.

37

Vrangfoss

ID 171941-30 Uthus tilhørende Vrangfoss slusevokterbolig
Uthus fra 1905 tilhørende slusevokterbolig (ID 171941-28). Bygningen utmerker seg ved stående honkledning uten overflatebehandling (mulig oljet). I honingskledningen, på gavlvegg mot øst, er det flere merker som antagelig er hugget inn med kanalens blinkingsøks. Merket er formet som et
lukket slusekammer. Bygget skiller seg ut med sin bunnramme og hjørnestolper i grovt rundt tømmer, vegger i stående honkledning, forskjøvet inn
for å synligjøre det grove tømmeret i hjørnestolper og bunnsvill. Enkel frittstående bygning i reisverkskonstruksjon med stående kledning, og tekket
med enkeltkrum teglstein. Bygningen er fundamentert på en solid mur i
huggen granittstein. Bygningen inneholder fem «boder».
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ID 171941-31 Lunde sluse
Lunde sluse med funksjonstilbehør, bestående av ett slusekammer med løftehøyde på tre meter. Slusekamrene og murene nedog oppstrøms er utført i huggen stein. Sluseportene er manuelt
betjent og utført i tre. Sluseporter og andre slitedeler må tidvis
fornyes. Dette arbeidet har i all hovedsak blitt gjort i henhold til
opprinnelig utførelse. Samtidig med slusen ble det bygget en nåledam som del av anlegget. Denne dammen ble
revet og erstattet av en gummidam i 1987, Europas første. Lunde
sluse ligger i tilknytning til tettstedet Lunde.

Slusekammer med første sluseport nærmest.

Første sluseport.

Slusekammer med andre sluseport nærmest.
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Utsikt fra første sluseport.

Utsikt fra andre sluseport.

Slusekammeret med første sluseport i front.
Gummidammen fra 1987 skimtes til venstre.
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ID 171941-32 Varehall ved Lunde sluse
Enkel frittstående bygning, opprinnelig åpen trekonstruksjon, senere kledd med stående kledning. Taket
er tekket med bølgeplater. Bygningen er fundamentert på steinsetting.
Hus for ekspedisjon av båttrafikk. Varehaller og pakkbuer ble satt opp både på brygger og sluseanlegg for
lagring av gods. Varehallene ble i den første tiden gjerne satt opp som åpne trekonstruksjoner med profilerte dragere og stolper. Senere ble de fleste kledd med stående panel. Varehallen ved Lunde sluse er i
dag kafé. Denne varehallen ble opprinnelig satt opp på Bua brygge som ligger noen hundre meter nedstrøms fra Lunde sluse. Varehallen ble fra Bua til Lunde sluse rundt 1940. I 2007/08 fikk varehallen et
åpent tilbygg som benyttes til uteservering for Kaféen. Tilbygget og inngjerdet uteservering er ikke omfattet av fredningen.
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ID 171941-33 Smie ved Lunde sluse
Smie, vaktrom for slusepersonel, oppholdsrom for fløtningen og stall ved Eidsfoss sluser. Oppholdsrommet for fløtningen og stallen er et tilbygg mot syd
-vest fra omkring 1950. Ekspeditøren ved sluseanlegget hadde hesten sin i denne stallen. Hesten ble benyttet til transport av varer mellom kanal og jernbane. Bygningen er del av kanalens anlegg i Lunde og ble benyttet i forbindelse med drifts- og vedlikeholdsarbeid. Bygningen er inndelt i fire sparate rom
med hver sin inngangsdør langs nordøstre langvegg. Vaktrom for slusepersonell i nordøstre rom, smie i midtre rom, og det senere tilbygget med oppholdsrom for fløtningen og stall mot sørvest. Enkel frittstående bygning i sveitserstil fra 1890-årene og tilbygg fra rundt 1950 med stående kledning, og
tekket med bølgeplater. Det eldre delen av bygningen er fundamentert på steinsetting, tilbygget på plasstøpt ringmur. Taket satt i stand i 2006.
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ID 171941-34 Lunde slusevokterbolig
Slusevokterbolig i sveitserstil fra 1890-årene. Opprinnelig huset bygningen to husholdninger. Tømret bygning med utvendig stående
kledning, solid grunnmur i huggen granitt med full kjeller. Huset er bygget i to etasjer. Taket er platetekket. Opprinnelig med laftede
vegger, men kledd utvendig med stående rustikk panel m/staffasje. Opprinnelig skifer på taket, dette ble byttet ut med plater i
ca 1950. Anlegget består av våningshus, bryggerhus (ID 171941-35) og låve (ID 171941-36).
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ID 171941-35 Bryggerhus tilhørende Lunde slusevokterbolig
Bryggerhus fra 1911 tilhørende slusevokterboligen i Lunde. Enkel frittstående
bygning i reisverkskonstruksjon med stående kledning, og tekket med flat
ementsten. Bygningen fundament på enkel steinsetting av huggen granitt.
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ID 171941-36 Låvebygning tilhørende Lunde slusevokterbolig
Låve fra 1892 tilhørende slusevokterboligen på Vrangfoss. Bygningen hadde sin
funskjon fra tiden da anlegget delvis ble drevet som småbruk. Enkel frittstående
bygning hvor en del er tømret (mot vest), øvrig reisverkskonstruksjon og hele
bygningen med stående kledning. Taket og tekket med bølgeplater. Bygningen
er fundamentert på en enkel steinsetting i huggen granittstein.
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ID 171941-37 Kjeldal sluse med funksjonstilbehør
Kjeldal sluse med funksjonstilbehør, bestående av ett slusekammer med løftehøyde på tre meter. Samtidig med slusen ble det bygget en nåledam som
del av anlegget. Denne dammen ble revet og erstattet av en gummidam i 1987. Det gamle nålelageret (nålehus med Id 171941-43) står fortsatt på nordsiden av kanalen. Et nyere nålelager (nålehus med Id 171941-41) står på slusemuren mellom kanal og elveløp. Kjeldal sluse ligger omkring 1 km
oppstøms for Lunde sluse. Nedstrøms er det en lang molo av natursten og andre stedlige masser som skiller elveløp og kanal. Slusekamrene og muren
oppstrøms er utført i huggen stein. I forlengelsen av tørrmuren oppstrøms er det en storlense, inkludert fem lensekar, som inngår i fredningen. Sluseportene er manuelt betjent og utført i tre. Sluseporter og andre slitedeler må tidvis fornyes. Dette arbeidet har i all hovedsak blitt gjort i henhold til opprinnelig utførelse.

Til høyre øverst: Molo nedstrøms første sluseport. Til høyre nederst: Slusekammer sett mot andre sluseport.
Under: Første sluseport.
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Over: Slusekammer sett mot første sluseport.
Under: Andre sluseport.

Over: Molo oppstrøms andre sluseport.
Under: Molo og andre sluseport. Gummidam til venstre.
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ID 171941-38 Kjeldal slusevokterbolig
Slusevokterbolig med uthus i sveitserstil fra 1890-årene i én etasje. Selv
om bygningen deler noen dekorative elementer med vokterboligene på
Eidsfoss, Vrangfoss og i Lunde, skiller den seg ut ved utforming.
Slusevokterboligen på Kjeldal sies å være en eldre laftet bygning fra
Maurdalen som ble kjøpt i 1894 og flyttet til nåværende sted av kanalen
og kledd med stående kledning. Dette underbygges i regnskapsoversiktene til kanalen, der denne bygningen er oppført med en svært lav
kostnad. Bislaget foran døren er fra 1916. Tømret bygning med utvendig
stående kledning, på grunnmur i huggen stein. Taket er tekket med
enkeltkrum teglstein.
Anlegget består av våningshus og låve (ID 171941-39).
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ID 171941-39 Låvebygning tilhørende Kjeldal slusevokterbolig
Låve/uthus tilhørende slusevokterboligen på Kjeldal, inneholdende bryggerhus, grisehus og utedo. I ca 1950 ble bygningen forlenget med et garasje
tilbygg mot nord/vest. Bygningen hadde sin funskjon fra tiden da anlegget delvis ble drevet som småbruk. Enkel frittstående bygning hvor en del er
tømret (til dyrehold), øvrig reisverkskonstruksjon og hele bygningen med stående kledning. Taket og tekket med enkeltkrum teglstein. Bygningen er
fundamentert på en enkel steinsetting i huggen granittstein.
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ID 171941-40 Smie ved Kjeldal sluse
Smie og oppholdsrom for kanalansatte ved Kjeldal
sluse. Denne smia var den første permanente på
Bandakkanalen. Oppholdsrommet tjente i tillegg
som et lite snekkerverksted. Smia er del av
kanalens anlegg på Kjeldal og ble benyttet i
forbindelse med drifts- og vedlikeholdsarbeid.
Enkel frittstående bygning i reisverkskonstruksjon
med stående kledning. Taket er tekket med enkeltkrum teglstein. Taktekkingen er nylig skiftet ut og
pipa ble da fjernet. Bygningen er
fundamentert på steinsetting, delvis støpt,
eventuelt påstøp.

Taket etter utskifting av takstein og fjernet pipe. (Foto: Siri Hagen © Riksantikvaren)
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ID 171941-41 Nålehus/teknisk hus ved Kjeldal sluse
Nålehuset bygget i 1950 står på sørsiden av kanalen, er anlagt på muren til
slusekammeret mot dammen, og er ett av to på Kjeldal. De seks dammene i
Bandakkanalen var opprinnelig nåledammer. Nåledammene besto av et rammeverk hvor staver (nåler) av tre på ca 9 x 9 cm ble satt tett i tett vertikalt for
å hindre vannet i å strømme ut. Regulering av dammen ble gjort ved fjerning
og innsetting av nåler. Bygningen ble brukt til lager for «nåler» (10x10cm og
198.5 lange) og utstyr som det var behov for i betjeningen av dammen.
Mesteparten av dam reguleringen foregikk på kanalsiden, av praktiske hensyn ble det derfor behov for et ekstra nålehus på denne siden. Enkel frittstående bygning i reisverkskonstruksjon med stående kledning. Taket er tekket
med bølgeplater. Bygningens fundament er støpt. Det andre nålehuset står
på nordsiden og har ID 171941-43.
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ID 171941-42 Fløterbrakke ved Kjeldal sluse
Fløterbrakke ved Kjeldal sluser, uten bygningsnummer. Brakken ble oppført omkring
1950, og fungerte som opphold/hvilerom for fløtningens mannskaper på slusa. Bygningen
er enkel i utførelsen fundamentert på peler i tre og steinmur. Oppsatt i vanlig reisverk
med stående lektepanel utvendig og papp på taket. Flyttet nærmere slusa i 2004.
Restaurert utvendig i 2008. Var i fløtningens eie til 1990, da Kanalen overtok eierskapet.
Fløterbrakkene er viktige minner fra kanalens historie, og forteller om det tette
samarbeidet mellom de som sluset tømmer og de som sluset båter.
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ID 171941-43 Nålehus ved Kjeldal dam
Nålehus ved Kjeldal dam. Nålehuset står på nordsiden av
kanalen, er anlagt på en tørrmur mot dammen, og er ett
av to på Kjeldal, hvorav dette er det eldste fra da dammen
ble anlagt. De seks dammene i Bandakkanalen var
opprinnelig nåledammer. Nåledammene besto av et
rammeverk hvor staver (nåler) av tre på ca 9 x 9 cm ble
satt tett i tett vertikalt for å hindre vannet i å strømme ut.
Regulering av dammen ble gjort ved fjerning og innsetting
av nåler. Bygningen ble benyttet til oppbevaring av nåler.
Enkel frittstående bygning i reisverkskonstruksjon med
stående kledning. Foran selve nålelageret har huset et
dels åpent overbygget inngangsparti. Huset er ikke malt.
Taket er tekket med bølgeplater. Bygningen er
fundamentert på enkel steinsetting. Det andre nålehuset
står på sørsiden og har ID 171941-41.
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ID 171941-44 Hogga sluser
Hogga sluser bestående av to slusekamre med funksjonstilbehør. Slusene har en samlet løftehøyde på 7 meter. Hogga er det øverste sluseanlegget i
Bandakkanalen. Slusene går gjennom et lite fjellparti og slusekamrene er utført i huggen stein. Sluseportene er manuelt betjent og utført i tre. Ved de
andre slusene på Bandakkanalen betjenes sluseportene med jekkespett i spettespor (spett med stag til sluseportene hvor motholdet er en nedfelt skinne
på slusekammerets murkrone). På Hogga betjenes sluseportene med vinsjenokker (sveiv med overføring til et tannstag) slik at portene kan sveives opp.
Disse vinsjenokkene kommer fra sluse-porter Skien-Norsjøkanalen sluseporter i Skien og er fra omkring 1860 (Skien-Norsjøkanalen åpnet i 1861). Sluseporter og andre slitedeler må tidvis fornyes. Dette arbeidet har i all hovedsak blitt gjort i henhold til opprinnelig utførelse. Sluseportene og fundament i
slusekammerene ble sist restaurert i 2017.

Begge bilder: Første sluseport.
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Over: Første sluseport sett fra andre port. Under: Tredje sluseport sett fra andre port.

Over: Andre sluseport sett fra første port. Under: Vinsjenokker for sveiving av port.
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Vinsjenokker for åpning og lukking av sluseport. Over: Sveiv.
Under og til venstre: Tannstag ut til port.
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ID 171941-45 Hogga slusemesterbolig
Slusemesterbolig med uthus. Huset ble bygget for tre familier med postkontor i
2 etg og rom til kanalbestyreren i 3 etg. Det er oppført i sveitserstil fra 1890-årene.
Huset har delvis innredet loft og kjeller med bakerovn. Slusemesterboligen er del
av et boliganlegg bestående av våningshus, grisehus (ID 171941-46), hønsehus
(ID 171941-47) og vaskehus (ID 171941-49). Anlegget skiller seg ut ved at det ikke
har et tradisjonelt bryggerhus. Det er mulig det er ustabil vanntilgang som har ført
til at en hadde vaskehus ved elveløpet og bakerovn i kjelleren, slik at disse funksjonene ble adskilt. Tømret bygning på grunnmur i huggen stein med utvendig
stående kledning med stående rustikk panel m/staffasje (huset ble kledt 17.
driftsår - 1908/09). Opprinnelig skifer på taket, dette ble byttet ut med plater i
ca 1950, dette platetaket ble fornyet i 2009, da det ble lektet opp for lufting for å
unngå ising og kondens.
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ID 171941-46 Grisehus tilhørende Hogga slusemesterbolig
Grisehus tilhørende slusemesterboligen på Hogga. Bygningen hadde sin
funksjon fra tiden da anlegget delvis ble drevet som småbruk og
naturalhusholdning var en naturlig del av arbeidslivet. Det var vertikaldelt
med plass til tre griser. Enkel frittstående tømret bygning med stående
kledning. Nedre del av vegger er dels støpt. Taket er tekket med enkeltkrum
teglstein. Bygningen er dels fundamentert på en enkel steinsetting,
holdsteiner, dels støpt.
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ID 171941-47 Hønsehus tilhørende Hogga slusemesterbolig
Hønsehus tilhørende slusemesterboligen på Hogga. Bygningen
hadde sin funksjon fra tiden da
anlegget delvis ble drevet som
småbruk og naturalhusholdning
var en naturlig del av arbeidslivet.
Bygningen rommet 3 forskjellige
hønsehus med komplett innredning. Enkel frittstående bygning
i reisverkskonstruksjon med
stående kledning, og tekket med
bølgeplater. Bygningen er
fundamentert på huggen granittstein under hele framsiden, øvrig
holdsteiner.
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ID 171941-49 Vaskehus tilhørende Hogga slusemesterbolig
Vaskehus fra ca 1900 tilhørende Hogga slusemesterbolig. Huset har
bryggerpanne og ble brukt til tøyvask for de opptil fire familiene som
bodde i slusemesterboligen. Bygningen ligger plassert ved innseilingen til
underkanalen mot Hogga sluser. Anlegget ved Hogga slusemesterbolig
skiller seg ut ved at det ikke har et tradisjonelt bryggerhus. Det er mulig at
det er ustabil vanntilgang som har ført til at en hadde vaskehus ved
elveløpet og bakerovn i kjelleren, slik at disse funksjonene ble adskilt.
Enkel frittstående bygning i reisverkskonstruksjon med stående kledning
og pulttak. Taket er tekket med bølgeplater. Bygningens fundament er
støpt.
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ID 171941-50 Ventebrygge nedstrøms ved Hogga sluser
Ventebrygge som ligger nedstrøms for Hogga sluser. Av navnet er dette en brygge hvor båtene kunne legge til i påvente av slusetrafikk. Pælebrygge
med jernramme. Dette er en konstruksjonstype som var vanlig på kanalen. De fleste av disse bryggene er nå revet.
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ID 171941-51 Smie ved Hogga sluser
Smie og snekkerverksted fra 1947 ved Hogga sluser.
Smia og verkstedet er del av kanalens anlegg på Hogga og ble
benyttet i forbindelse med drifts- og vedlikeholdsarbeid. Enkel
frittstående bygning i reisverkskonstruksjon med stående
kledning, og tekket med tegl. Bygningen er fundamentert på
ringmur av betong med støpte gulv.
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ID 171941-52 Sag ved Hogga sluser
Sag ved Hogga sluser. Bygningen er del av kanalens anlegg i Vrangfoss og ble benyttet i forbindelse med drifts- og vedlikeholdsarbeid, blant annet til å
sage virke i spesielle dimensjoner til sluseporter. Sagen er sannsynligvis Bandakkanalens første sag og skriver seg fra anleggstiden. Det er mulig dette
opprinnelig har vært en oppgangssag. På kanalens eldste bygninger er det tydelig at materialene har blitt skåret på oppgangssag. I tillegg til sagrommet
inneholder bygningen oppholdsrom med ildsted og tørrdo. Enkel frittstående bygning i reisverkskontruksjon med stående kledning, og tekket med
bølgeplater. Bygningen er fundamentert på steinsetting.
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ID 171941-53 Fløterbrakke ved Hogga sluser
Fløterbrakke ved Hogga sluser. Fløtningen søkte i 1948 om å få
sette opp egne bygninger for sine ansatte. Bygningen ble satt opp i
1949 og ble benyttet til opphold, overnatting, tørk og lager for
fløtningen.
Enkel frittstående bygning i reisverkskonstruksjon med stående
kledning, og tekket med bølgeblikk fra 2013 på taket (tidligere sementstein). Bygningen er fundamentert på steinsetting. Den var i
fløtningens eie til 1990 da kanalen overtok.
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ID 171941-54 Vakthus ved Hogga sluser
Vakthus for sluseansatte. Det er to slike vakthus på Bandakkanalen; Vrangfoss og
Hogga. Det er usikkert når vakthuset Hogga er satt opp. Den tilsvarende bygningen
på Vrangfoss ble oppsatt i 19. driftsår - 1909/10. Vaktstuen er sentralt plassert i anlegget og anlagt slik at de gir godt utsyn over slusingen og trafikken. Kanalen var tidlig ute med egen privat telefonlinje mellom sluseanleggene, telefonapparatene var
plassert i vaktbuene, slik at de var lett tilgjengelige. Vaktbuene ble å brukt til journalføring ved slusene. Frittstående bygning i sveitserstil med rik detaljering og stående
kledning. Takket er tekket med skifer. Bygningen er fundamentert på steinsetting.
Restaurert i år 2000.
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ID 171941-55 Stivlense oppstrøms, i forlengelse av ledeskjerm
ved Hogga sluser
Stivlense oppstrøms for Hogga sluser i forlengelse av tørrmurt ledeskjerm
mellom kanal og dam. Fagverkskonstruksjon i tre, under vannflaten.

(Foto: Siri Hagen © Riksantikvaren)

(Foto: Siri Hagen © Riksantikvaren)
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ID 171941-56 Strengen brygge og -57 Varehall på Strengen brygge
Den opprinnelig bryggen på Strengen ble oppført før 1882. Dette året ble Strengen brygge omtalt å være i dårlig forfatning. Bryggen skal være oppført av
veivesenet i forbindelse med veianlegget mellom Flåbygd og Ulefoss i 1852. Før etableringen av Bandakkanalen i 1892 var Strengen endepunkt, og viktig
knutepunkt for båttrafikken på Vestvannene og landgående trafikk. Strengen brygge har gjennom tiden vært gjennom flere ombygginger og større vedlikeholdsarbeider. Bryggen er utført i huggen stein med utenforliggende pelebrygge med tredekke (anløpsside ca11,5m). Mot sørvest ble det ved indre del av
bryggen bygget en flombrygge i driftsåret 1927/28. Pelebryggen ble ombygd i driftsåret 1935/36. Det står en varehall på bryggen (ID 171941-57).Pakkbu/
varehall på brygga ble bygget i 1913. Den var opprinnelig bygget som kombinert kullager/pakkbu, er fundamentert på ringmur av stein/betong, oppsatt i
bindingsverk med stående perlestaff panel utvendig og med bølgeblikk på taket.
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ID 171941-58 Kviteseid brygge, –59 Varehall, og –60 Pakkhus på Kviteseid brygge
Kviteseid brygge, også kalt Kyrkjebø brygge, ligger i indre del av Sundkilen ved Kviteseid sentrum.
Kviteseid brygge ble oppført før etableringen av Bandakkanalen i 1892. Bryggen tilhørte da Veivesenet,
som hadde anlagt bryggen i forbindelse med veianlegget mellom Brunkeberg og Spjotsodd. Etter
åpningen av kanalen ble det imidlertid besluttet å oppføre en ny og større brygge. Amtstinget vedtok i
1893 å oppføre ny brygge, og denne ble ferdigstilt påfølgende år. I perioden 1911-13 ble bryggen utvidet.
I driftsåret 1930/31 ble det bygget flombrygge og lasterampe. I tillegg til vare- og personekspedering ble
det etablert en tømmervelte i veiskråningen ut mot bryggen etter at vassdraget ble kanalisert. Velteplassen, som nå er borte, fikk i driftsåret 1933/34 innstøpte jernbjelker for å skåne terrenget i skråningen.
Bryggen er utført i huggen stein.
Det står en varehall (ID 171941-59) og pakkhus (ID 171941-60) på bryggen. Hus for ekspedisjon av båttrafikk. Varehaller og pakkhus ble satt opp både på brygger og ved sluseanlegg for lagring av gods.
Bygningene ble i den første tiden gjerne satt opp som åpne trekonstruksjoner med profilerte dragere og
stolper. Senere ble de fleste kledd med stående panel. Pakkhuset på Kviteseid brygge ble oppført i 1896,
to året etter ferdigstillingen av den nye bryggen. Senere ble det oppført en varehall nordvest for pakkhuset (ID 171941-59). Enkel frittstående bygning med stående kledning. Taket er tekket med bølgeplater.
Bygningen står dels på bryggen og sørøstre langside på støpte pilarer i vannet.

Brygge på pakkhusdel

Underside brygge

Til venstre: Brygge på
varehallens del.
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Over og under: Varehallen (ID 171941-59)

Over og under: Pakkhuset (ID 171941-60)
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Spjotsodd

ID 171941-61 Spjotsodd brygge, og – 62 Varehall på Spjotsodd brygge
Spjotsodd brygge ligger i nordre ende av Kviteseidvatn ved innseilingen gjennom
Strauman mot Bandak, og på motsatt side av Strauman for Smesodden brygge.
Spjotsodd brygge ble oppført i 1896 og erstattet da to eldre brygger. Spjotsodd
brygge hadde først og fremst sin hovedfunksjon i vinterhalvåret. Den var da et
alternativ til Kviteseid brygge som ligger i Sundkilen som ble stengt på grunn av isen.
Bryggen er utført i huggen stein, med en sterkt skrånende anløpsside. På nordre del
av bryggen er det satt opp en lavvannnsbrygge i betong. Det er satt opp en varehall
med en tilbygget pakkbu på bryggen (ID 171941-62). Varehall (70 m2) ble bygget i
1916 som helt åpen, fundamentert på bryggedekket, oppsatt i reisverk med bølgeblikk på taket. Pakkbu (40 m2), er plassert vinkelrett imot Varehallen, og ble satt opp i
1924. Den er senere påbygd i 1930, helt innkledd og går delvis inn i Varehallen.
Fundamentert på ringmur av betong, oppsatt i reisverk med stående rustikk kledning
på vegger og bølgeblikk på taket.
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ID 171941-63 Smeodden brygge, og – 64 Varehall ved Smeodden brygge
Smesodden brygge ligger i nordre ende av Kviteseidvatn ved innseilingen gjennom Strauman mot
Bandak, og på motsatt side av Strauman for Spotsodd brygge. Smeodden brygge formidlet tidligere
trafikk mot Vrådal og videre til Arendals- og Kragerødistriktet. Bryggen ble oppført av Vegvesenet i
driftsåret 1894/95 og erstattet da en eldre brygge i dårlig forfatning. Smeodden brygge er utført i
huggen stein. Østre del er bygget som flombrygge. Det ble anlagt en lasterampe på bryggen i
driftsåret 1931/32. Det ble ca. 1900 satt opp et varehus for ekspedisjon av båttrafikk på bryggen
(ID 171941-64). Varehaller og pakkhus ble satt opp både på brygger og ved sluseanlegg for lagring av
gods. Varehallene ble i den første tiden gjerne satt opp som åpne trekonstruksjoner med profilerte
dragere og stolper. Senere ble de fleste kledd med stående panel. Det er usikkert når varehuset på
Smeodden brygge ble oppført. Kanalen har imidlertid anført at det i driftsåret 1921/22 ble foretatt
en større reparasjon av huset. Påfølgende år ble det innredet et venterom i varehuset. Enkel
frittstående bygning kledd med stående kledning. Taket er tekket med bølgeplater. Bygningens
langside mot sør er fundamentert på enkel steinsetting, øvrige deler av bygningen står på pillarer
anlagt på støpt fundament.
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Smeodden
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Lårdal

ID 171941-65 Lårdal brygge, og – 66 Varehall på Lårdal brygge
Lårdal brygge ligger i på nordsiden av Bandak, omkring tvers overfor Bandaksli brygge. Før
kanaliseringen ble denne bryggen kalt Triset og tilhørte dampskipene "Bratsberg" og Telemarken.
Lårdal brygge formidlet tidligere trafikk mot Høydalsmo, Øyfjell og Rauland. Bryggen var også
viktig for industrien i Lårdal, samt at den ble benyttet til utskiping av brynestein fra Eidsborg.
Bryggen ble oppført i 1895 og erstattet da Triset brygge - en mindre eldre brygge i dårlig forfatning. I 1908 ble bryggen utvidet i forbindelse med veganlegget mellom Triset og Laugevatn. En
ytterligere utvidelse fant sted i 1910. Lårdal brygge er utført i huggen stein. Anløpssiden har en
helning slik at vestre del er flombrygge. Det ble anlagt en lasterampe på bryggen i driftsåret
1931/32, samtidig som flombryggen ble gjort høyrere ved en påstøp. Det er satt opp en varehall
(ID 171941-66) og et pakkhus (ID 171941-67) på bryggen. Varehallen på Lårdal brygge ble
oppført i 1908, nordvest for pakkhuset (ID 171941-67). Enkel frittstående bygning, opprinnelig en
åpen trekonstruksjon, kledd med stående kledning driftsåret 1935/36. Taket er tekket med
bølgeplater. Bygningen er fundamentert på enkel steinsetting.
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ID 171941-67 Pakkhus ved Lårdal brygge
Hus for ekspedisjon av båttrafikk. Varehaller og pakkhus ble satt opp både
på brygger og ved sluseanlegg for lagring av gods. Bygningene ble i den
første tiden gjerne satt opp som åpne trekonstruksjoner med profilerte
dragere og stolper. Senere ble de fleste kledd med stående panel. Pakkhuset på Lårdal brygge er trolig oppført omkring 1850-60, og tilhørte den eldre Triset brygge. Etter at den nye bryggen sto ferdig ble det i 1908 oppført
en varehall nordvest for pakkhuset (ID 171941-66). Pakkhuset er oppført i
laftet tømmer, østre del med stående kledning. Taket er tekket med
bølgeplater. Bygningen står på enkel steinsetting langs nordre langside,
øvrige deler på pilarer av oppløet stein.
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ID 171941-68 Bandaksli brygge
Bandaksli brygge ligger på sørsiden av Bandak, omtrent tvers overfor Lårdal brygge.
Bandaksli brygge formidlet trafikk mot Vråliosen, Fyresdal, Åmdal og Lauvik. Bryggen
ble anlagt omkring 1860 da vegforbindelsen til Moland sto ferdig. Virksomheten til
Åmdals Værk (kobbergruver) dannet også grunnlag for bryggeanlegget som ble
benyttet til utskiping av malm. Malmlageret til Åmdals Værk ligger omkring 100 m.
vest for bryggeanlegget (ID 171941-72). Grunnet utilstrekkelig seilingsdybde for
større båter ble det etter kanaliseringen bygget en ny brygge på Bandaksli i driftsåret
1908/09. Bandaksli brygge er utført i huggen stein. Anløpssiden har en helning slik at
vestre del er flombrygge. Det ble anlagt en lasterampe på bryggen i driftsåret
1929/30. I driftsåret 1935/36 ble flombryggen gjort høyrere ved en påstøp.
Det er satt opp en varehall (ID 171941-69) og butikk/lager tilstøtende varehallen
(ID 171941-70) med et tilhørende uthus (ID 171941-71) i tilknytning til bryggen.
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ID 171941-69 Varehall på Bandaksli brygge, -70 Butikk og lager, og –71 Uthus tilhørende butikk/lager på Bandaksli brygge
Varehaller og pakkhus ble satt opp både på brygger og ved sluseanlegg for lagring av gods. Varehallene ble i den første tiden gjerne satt opp som åpne trekonstruksjoner med profilerte dragere og
stolper. Senere ble de fleste kledd med stående panel. Varehallen på Bandaksli brygge ble oppført i
driftsåret 1909/10. Varehallen er bygget tilstøtende, med
gjennomgang via dør, til butikk/lager (ID 171941-70). Enkel
frittstående bygning, opprinnelig en åpen trekonstruksjon,
kledd med stående kledning driftsåret 1935/36. Samme år ble
lasterampene utvidet. Taket er tekket med bølgeplater.
Bygningen er fundamentert på støpt ringmur. Uthuset tilhørende butikk og lager står ca 5 m fra lagerets vestre gavlvegg. Enkel frittstående bygning i reisverkskonstruksjon med
stående kledning, og tekket med bølgeplater. Bygningen er
fundamentert på enkel steinsetting.
Butikkens uthus (ID 171941-71).

Butikkdelen (ID 171941-70).

Til venstre:
Varehallen.
(ID 171941.69)

Til høyre: Butikk med
lagerdel til venstre
(ID 171941-70).
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ID 171941-72 Varelager for Åmdals verk
Virksomheten til Åmdals Værk (kobbergruver) dannet grunnlag for
bryggeanlegget på Bandaksli som ble benyttet til utskiping av malm.
Malmlageret til Åmdals Værk ligger omkring 100 meter vest for bryggeanlegget.
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ID 171941-73 Utslagsplass med tømmervelte på Lastein
Utslagsplass med tømmervelte på Lastein. Tømmervelten ble i 1992 flyttet ca 600 m
fra øst mot vest til nåværende plassering på Lastein. Tidligere plassering var ved
Tokke kraftverk og den ble flyttet på grunn av plassmangel der den sto. Selv om tømmervelten er flyttet er den et viktig minnesmerke over virksomheten på Bandakkanalen, da fløting av tømmer var hovedbegrunnelsen for kanaliseringen av vassdraget.
Tidligere var det velteplasser for tømmer ved alle de større bryggene. I dag er det
dessverre bare utslagsplassen på Lastein som gir et helhetlig bilde av et slikt anlegg.
Utslagsplassen består av mekanisk tømmervelte (tipperampe i jern) og jernskinner i
det skrånende terrenget og ned i vannet. Tømmeret ble lastet fra bil til tømmervelte
og bundet sammen til "klubb", for så å bli slått ned på jernskinnene og ut i vannet.
Klubben ble samlet i lenser og kunne i sin tur slepes med båt
og sluses ned vassdraget.
Dalen brygge ligger ved foten av Eidsborgberget, innerst i
Bandak, og er derved endestasjonen for BandakNorsjøkanalen. Området ved Dalen brygge er kalt Lastein og
før kanaliseringen ble denne bryggen kalt Lastein brygge.
Lastein har vært hovedutskipingssted for brynestein fra
Eidsborg, antagelig allerede fra 700-tallet.
Eidsborgbryner har vært kjent som særs gode bryner og er
funnet ved utgravninger i store deler av Europa.
Da Norrøna fabrikker overtok driften av bruddet rundt 1890
ble kanaliseringen av vassdraget i 1892 en viktig forutsetning for rasjonell drift. I 1892 vedtok også amtstinget at
det skulle bygges en ny brygge på Lastein.
Bryggen ble oppført i 1893 og er med sin anløpsside på
75 m den lengste av bryggene på Bandakkanalen.
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ID 171941-74 Brakke på utslagsplassen på Lastein
Brakke for mannskap ved utslagsplassen på Lastein. Se ellers ID 171941-73.
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ID 171941-75 Dalen brygge
Dalen brygge ligger ved foten av Eidsborgberget, innerst i Bandak, og er derved endestasjonen for Bandak-Norsjøkanalen. Området ved Dalen brygge er kalt
Lastein og før kanaliseringen ble denne bryggen kalt Lastein brygge. Lastein har vært hovedutskipingssted for brynestein fra Eidsborg, antagelig allerede fra
700-tallet. Eidsborgbryner har vært kjent som særs gode bryner og er funnet ved utgravninger i store deler av Europa. Da Norrøna fabrikker overtok driften
av bruddet rundt 1890 ble kanaliseringen av vassdraget i 1892 en viktig forutsetning for rasjonell drift. I 1892 vedtok også amtstinget at det skulle bygges en
ny brygge på Lastein. Bryggen ble oppført i 1893 og er med sin anløpsside på 75 meter den lengste av bryggene på Bandakkanalen. Dalen brygge formidlet
tidligere trafikk mot Eidsborg, Rauland, Skafså, Mo, Vinje og ruten om Bandakkanalen ble markedsført som den korteste innlandsruten mellom Kristiania og
Bergen. Bryggen er utført i huggen stein med utenforliggende pelebrygge med tredekke. Øvre tverrside mot vest ble bygget som flombrygge. I perioden
1924-1926 ble flombryggen ombygd ved at det gamle peleverket ble erstattet av betongpillarer. I perioden 1931-1934 fikk hovedbryggen nytt peleverk og
jernramme som erstattet tidligere trebjelkelag. Det ble anlagt en lasterampe og satt opp en varehall (ID 171941-76) og et pakkhus (ID 171941-77) på
bryggen.
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ID 171941-76 Varehall på Dalen brygge
Hus for ekspedisjon av båttrafikk. Varehaller og pakkhus ble satt opp både
på brygger og ved sluseanlegg for lagring av gods. Varehallene ble i den
første tiden gjerne satt opp som åpne trekonstruksjoner med profilerte
dragere og stolper. Senere ble de fleste kledd med stående panel.
Varehallen på Dalen brygge ble oppført driftsåret 1909/10, og står øst for
pakkhuset (ID 171941-77). Enkel frittstående bygning, opprinnelig en åpen
trekonstruksjon. Bygningen ble kledd med stående kledning, trolig mot
slutten av 1930-tallet. Taket er tekket med bølgeplater. Bygningen er
fundamentert på enkel steinsetting. For ytterligere informasjon om Dalen
brygge se ID 171941-75.
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ID 171941-77 Pakkhus på Dalen brygge
Hus for ekspedisjon av båttrafikk. Varehaller og pakkhus ble satt opp både på
brygger og ved sluseanlegg for lagring av gods. Bygningene ble i den første tiden
gjerne satt opp som åpne trekonstruksjoner med profilerte dragere og stolper.
Senere ble de fleste kledd med stående panel. Det er ukjent når pakkhuset på
Dalen brygge første gang ble oppført. Pakkhuset ble flyttet fra Tangen brygge til
Dalen brygge i 1894 - nærmere plassering ukjent. I driftsåret 1910/11 ble pakkhuset flyttet til nåværende plassering ved kanten av bryggen vest for varehallen
(ID 171941-76), og samtidig ble det oppført et kullhus som tilbygg til pakkhuset.
På denne tiden ble det utført isbryting i vassdraget, og kullhuset ble etablert her
ettersom isbryteren "Vrangfoss" i hovedsak var stasjonert på Dalen brygge. Pakkhuset er en bygning i reisverkskonstruksjon med stående kledning. Taket er tekket
med bølgeplater. Bygningen står på enkel steinsetting. For ytterligere informasjon
om Dalen brygge se ID 171941-75.
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