
Telemarkskanalen i kajakk. 

Himmelen er helt blå, solen skinner og vi er i ferd med å riste av oss sjokket etter å ha sjekket ut av 

Dalen Hotell i Telemark (ingen av oss visste at middagen kvelden før hadde blitt så kostbar). En 

velvillig butikksjef på Coop i Dalen hadde åpnet butikken en halv time før vanlig åpningstid slik at vi 

kunne få «bunkret» nødvendig mat og drikke til turen. 

 

Eventyrhotellet Dalen Hotell innerst i Badak. 

Foran oss ligger en 105 km padletur ned til Skien, derav 4 lange vann og 8 sluser. Vi har planlagt en 

tre dagers tur ned til Skien med overnatting i telt. Telemarkskanalen ble åpnet i 1892 og er ett 

ingeniørmessig mesterverk. Vi er 8 gutter som alle har padlet litt før, og denne turen har vi gledet oss 

til. 

 

Vannveien fra Dalen til Skien. 
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Det første vannet vi må krysse er Bandak, og så det er sagt; når jeg sier langt vann, så mener jeg 

laaangt. Det er flott natur her og morsomt å padle, men fjellene går rett ned på hver side, så få 

steder å raste. Planlegg rastene nøye på forhånd  – vi hadde uvurderlig hjelp av Lars Verkets 

Padleguide for Telemark. 

Første stopp hadde vi på Lårdal camping, da hadde vi padlet i snaue 2 timer og da det er greit å 

strekke på bena i 5 minutter. Deretter padlet vi resten av Bandak (3 timer) og hadde en god lunsj i 

kanalen mellom Bandak og Kvitseidvann. Merkelig nok hadde vi «topptrente» gutta begynt å bli 

slitne etter 5 timer i kajakken, så vi bestemt oss for og bare padle 1/3 av Kvitseidvann før vi satte 

camp på et sted som heter Mølen. Real turmat og rødvin fra boks smakte bedre enn det vi hadde 

spist kvelden før på Dalen Hotell.  Deilig bålkos om kvelden og de av gutta som ikke hadde «Chair Kit» 

til liggeunderlaget sitt fant fort ut hva som nå stod øverst på handlelisten. 

Dag 2 hadde vi lyst til å padle langt, slik at vi kunne ha bedre fleksibilitet på avslutningsetappen.  

Været hadde endret seg litt og det var lett regn i luften. Heldigvis går det veldig greit i kajakk. Lunsjen 

ble inntatt på Grimnes i Flåvatn, i regn. Vi hadde satt opp en lett armert presenning som tarp, så vi 

hadde det godt. Rett øst for Grimnes ligger en spennende grotte som kalles Hundehola, den kan du 

padle inn i, men pass deg hvis bølgene fra kanalbåtene kommer! 

Etter Flåvann kommer slusene, og det var veldig godt med litt omveksling fra lange vann. Hogga er 

første, og der bestemte vi oss for å sluse ned. Det koster litt, men følte at det var vel fortjent. Ellers 

så går det greit å trille (må ha med kajakktralle) forbi alle slusene, med unntak av Ulefoss som er 

vrien. Det anbefales å bruke litt tid nedover slusene for her er det mye flott å se på. Det er et 

ufattelig arbeid som ble utført her på 1800 tallet, og vi undret oss flere ganger over hvordan arbeidet 

hadde blitt utført med såpass begrensede hjelpemidler de hadde den gangen. 

 

MS Viktoria Hogga sluser. 
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Når vi kom til Lunde sluser var vi slitne, men vi ønsket ikke å overnatte på campingplass. Vi kjøpte 2 

kalde (en øl og en iskrem) til hver og padlet videre nedover til Nomevann. I østende av dette vannet 

ligger Nomestranda, og her var vi helt alene.  Her lagde vi oss en sikkerlig gourmet middag av 

indrefilet som vi hadde fått frossen på Coop 2 dager før og pakket inn i avispapir. Solen hadde 

kommet tilbake og det ble en fantastisk kveld. 

 

Dag 3 så skinte solen fra skyfri himmel, det eneste som ødela idyllen noe var en del trafikkstøy fra 

riksveien som går langs Nomevannet. 

 

Padleparadis og kanal idyll. 

I Ulefoss så tok vi igjen slusene i bruk for å komme oss ned, og det er både komfortabelt og mye 

raskere. Blide og serviceinnstilte ungdommer jobber på slusene om sommeren og de fortjener litt 

ekstra ros. I Ulefoss tok vi oss en lunsj, og noe begynte å tro at vi snart var ferdige, men Norsjø er 

også et veldig laaangt vann, og det kjenner du godt i kroppen etter 3 dager i kajakken. Uansett det 

var nesten vindstille og solen skinte fra skyfri himmel, så det var bare å nyte den siste sjarmør 

etappen.  

Et lite kajakk eventyr var over for denne gang, vi var slitne og veldig fornøyde med turen. Neste tur 

var allerede i planleggingsfasen på vei hjem. 

Telemarkskanalen er svært godt egnet for padleturer, og man kan også leie kajakker på Lunde. Det er 

heller ingen problemer med å padle kanalen motstrøms. Hver klar over at været kan skifte brått, og 

får man sterk motvind over vannene, så går det trått. Det går også å sykle langs Telemarkskanalen på 

en kombinasjon av stier og riksveier. Kjøp Padleguiden for Telemark når du planlegger turen, den er 

uvurderlig.  
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