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Opplev verdensarven i Telemark
Velkommen til Norsk Industriarbeidermuseum
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En felles framtidsdrøm
En samlet fagbevegelse og krefter i lokalsamfunnet
i Tinn fant hverandre i 1983, med en felles, storslått
framtidsdrøm. Dette førte til at stiftelsen Norsk
Industriarbeidermuseum ble etablert. Målet var
forvaltning og formidling av unik lokal vannkraft-,
industri- og samfunnshistorie.

Stiftelsen Norsk Industriarbeidermuseum – NIA er
det konsoliderte museet i Øst-Telemark. NIA består
av besøksarenaene Norsk Industriarbeidermuseum –
Vemork, Telemarksgalleriet, Verdensarvsenter RjukanNotodden Industriarv, Rjukanbanen, Heddal Bygdetun,
Tuddal Bygdetun, Tinn Museum og Krokan Turisthytte.

Etter at museet stod ferdig i 1988, har det gradvis
endret seg til å bli et mellomstort museum som
forvalter syv besøksområder med hver sine særpreg.
Jordbruks-, industri-, krigs- og kunsthistorie formidles,
og museene har årlig nær 100 000 besøkende.

I tillegg til besøksarenaene har museet en betydelig
virksomhet knyttet til forvaltningen av arkiver, foto
arkiver og gjenstandssamlinger i og fra hele regionen.
Museet er på mange måter vår kollektive hukommelse.
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Revolusjonsfanen fra 1919 av
Oscar Løvaas/ foto I. Kårvand/NIA

Vemork
Norsk Industriarbeidermuseum – Vemork holder til i gamle Vemork
kraftstasjon.
Vemork kraftverk var verdens største kraftverk da det sto ferdig i 1911.
Kraftverket leverte strøm til Rjukan Salpeterfabrikker og fra 1929 til
Hydrogenfabrikken på Vemork.
Vannkraft, norsk teknologi og ingeniørkunst i kombinasjon med rallaren
og industriarbeiderens innsats satt Rjukan på kartet som et moderne
industristed, både i Norge og internasjonalt.

Kampen om tungtvannet
Under den andre verdenskrig ble tungtvannsproduksjonen på Vemork
et viktig alliert krigsmål. Fire sabotasjeaksjoner, under britisk militærledelse, ble utført for å ramme den tyske atomforskningen og produk
sjonen av tungtvann som foregikk på Vemork.
Utstillingen «Helter i Telemark» viser dramatiseringer av de fire
sabotasjeaksjonene, og forteller om den lokale historien og patriotismen
som skulle vise seg å bli så viktig også i global sammenheng.
I utstillingen får du høre om bakgrunnen for aksjonene og hvilke
konsekvenser disse handlingene fikk for veldig mange mennesker. 
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Utstillinger
▪ Helter i Telemark /
Tungtvannsabotørene
▪ Industristedet Rjukan
▪ «Vi tar 8-timers dagen!»
8-timersdagen i 100 år
▪ Vårt liv i verdensarven
(ny 2020)

Formidling
▪ Spotlightorienteringer
▪ Tungtvannskjelleren
▪ Sam og Sara – industrieventyret

B.O. Holmberg
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Film
▪ If Hitler had the bomb.
Dokumentarfilm om tungtvannsabotasjene av National
Geographic

Café Vemork
▪ Her serveres smørbrød, varme
retter og nydelige kaker mens
du kan nyte den spektakulære
utsikten
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Se egne åpningstider på nia.no.

Se plan for
det nye museet
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Tungtvannskjelleren
– Hydrogenfabrikken på Vemork
Hydrogenfabrikken som produserte tungtvann, ble
revet i 1977. Kjelleren med høykonsentrasjons
anlegget for tungtvann er nå gravet fram igjen. Dette
har vært Norges første og Europas største industri
arkeologiske utgravning. I 2020 starter arbeidet med

et nytt m
 useumsbygg som skal stå over ruinen. Når
bygget står ferdig vil det være en del av Norsk Industri
arbeidermuseum – Vemork. Historien vil i framtiden bli
fortalt nøyaktig der aksjonen fant sted.

Se 3D-film
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Telemarksgalleriet
Telemarksgalleriet viser kunst i en vakker industrihall fra starten av forrige århundre. Her finner du billedkunst fra kraftutbyggingens og industriens gullalder i Telemark med kunstnere som Christan Skredsvig og
Theodor Kittelsen. I den store gallerihallen viser vi skiftende utstillinger
med nasjonal og internasjonal kunst. Våre guider tar med publikum på
omvisning i kunstmuseet og i Verdenarvsenterets utstilling.

Dammen på Kloumansjøen av Th. Kittelsen Foto:T. Wacko

Tinfos kulturmiljø
Telemarksgalleriet og Verdens
arvsenteret ligger i Tinfos kulturmiljø. Området ble fredet i 2014
og gir et kulturhistorisk bilde av
industri- og samfunnsutviklingen
i Norge ved inngangen til det
20. århundre. Deler av området
inngår i verdensarven. Med et
gammelt tresliperi, papirfabrikk,
dammer, kraftverk og boliger er
Tinfos kulturmiljø et helhetlig
kulturmiljø av nasjonal verdi, og
typisk for den vannkraftbaserte
industrien på 1900-tallet.
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Verdensarvsenteret
– Gnisten
Verdensarvutstillingen på Notodden forteller historien om hvordan
Norge endret matvareproduksjonen verden over gjennom produktet
mineralgjødsel. Her skildres det første møte mellom professor Kristian
Birkeland og Sam Eyde og de avgjørende årene da industrieventyret
startet på Notodden. Fremstillingen av mineralgjødsel la grunnlaget for
etableringen av Norsk Hydro i 1905.
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Familieaktiviteter
Bli med på en oppdagelsesreise i
utstillingene! Museet har familie
aktiviteter og rebuser knyttet
til både faste og temporære
utstillinger. Her finnes det moro
for både store og små.

Arrangement
Telemarksgalleriet arrangerer
foredrag, konserter og andre
arrangementer gjennom hele
året.
Se www.nia.no for oppdatert
arrangementsprogram.
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Rjukanbanen
– En reise i verdensarven
Transportåren fra Rjukan til Tinnoset med jernbane
og ferger var en av verdens mest kompliserte da den
åpnet i 1909. Banen ble bygget av Norsk Hydro for å
frakte kunstgjødsel fra Rjukan til Notodden og videre til
verdensmarkedet. En intens byggeperiode på knapt to
år sysselsatte på det meste 1400 personer.
Anlegget ble delt inn i Tinnosbanen, Tinnsjøfergene og
Rjukanbanen. Jernbaneferge ble løsningen over den
30 km lange Tinnsjøen.
Banen elektrifiseres i 1911. Anlegget er Norges første
strekning med normal sporvidde, som har persontrafikk
og elektrisk drift. Driftssystemet brukes senere som
standard i Europa.

Gjødselproduksjonen på Rjukan blir nedlagt 1991. Den
unike transportåren blir i mange år ivaretatt av ildsjeler
og entusiaster. Norsk Industriarbeidermuseum (NIA)
får ansvar for istandsetting og formidling av banen i
2013. I dag er banen fredet og inngår i Rjukan-Notodden
Industriarv.
Ved Rjukanbanen går det i sommersesongen tog
mellom Rjukan og Mæl. Det er mulig å få omvisning på
jernbanefergene, DF Ammonia og MF Storegut.
På Mæl stasjon er det utstillinger, familieaktiviteter,
kafe og museumsbutikk om sommeren.
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Kontakt Bilfinger Rjukan
Tlf. +47 35 09 37 00 | rjukan.is.no@bilfinger.com
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Bygdetunene i Telemark

Bygdetunene i Telemark forteller en rik og mangfoldig historie om
tradisjoner og levemåter fra middelalderen til 1800-tallets industrialisering i området. Fra bondekulturen og til den store omveltningen da
industrien med sin voldsomme omveltningskraft traff de forskjellige
lokalsamfunnene, finnes det utstillinger og fortellinger på blant annet
Heddal bygdetun, Tuddal bygdetun og Tinn museum.
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Heddal bygdetun

På Heddal bygdetun er det samlet bygninger
fra det gamle bondesamfunnet – helt tilbake til
middelalderen. Her fortelles historie og kulturen
fra bondesamfunnet i området, helt frem til den
store industrialiseringen av Notodden fra slutten
av 1800-tallet.
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Tuddal bygdetun

Gjennom sommeren er det en rekke forskjellige
arrangementer som du kan være med på. Her kan
du se hvordan folk «Tuddølene» har bygd og bodd
igjennom tidene. Her finnes flotte hus som ikke bare
er tomme skall, men som inneholder både inventar og
gamle gjenstander som du kan fordype deg i.
Du kan besøke det nye museumsbygget som tar vare
på og stiller ut gjenstander på en helt unik måte. På
Tuddal bygdetun vil du kunne se «Husguden» fra
1100-tallet og de berømte stavkirkeportalene.

Tlf. 35 01 97 20 • www.tbu.as

Heddal har en rik folkekultur med blant annet
treskjæring, rosemaling, folkemusikk og folkedrakter. Gjennom et besøk på Heddal bygdetun får
du et innblikk i livet til bonden og husmannen, og
hva som gjorde de strie heddalsbøndene så unike
og forskjellige fra de andre bygdesamfunnene i
Telemark.
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Tinn museum
Tinn Museum representerer rike tradisjoner knyttet
til hverdag og fest i den før-industrielle Vestfjord
dalen. Tunet var et av datidens svar på de store
endringene som kom når industrien fikk fotfeste.
Museet tilbyr kunnskap og formidling av tidlig jernutvinning og sterke kniv-, ljåsmed- og håndverks
tradisjoner i lokalsamfunnet. Her vil du få oppleve
bygninger, byggeskikk og hvordan menneskene levde
i fra 1300- til 1900-tallet.
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Krokan turisthytte
Den Norske Turistforening (DNT) ble stiftet i 1868.
Året etter kjøpte de gården Krokan, og i 1871
åpnet stedet for drift. Krokan var DNTs første
turisthytte.
NIA forvalter Krokan Turisthytte med tilhørende
bygninger og området rundt i samarbeid med Den
Norske Turistforening.
Krokan Turisthytte ligger ved siden av Rjukan
fossen, som på 1800-tallet var av en av Europas
største naturattraksjoner. Hit kom velstående
turister for å la seg imponere og skremme av dette
veldige vannfallet. I dag ligger fossen i rør inne i
fjellet og går videre ned til Vemork kraftstasjon.
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Fra denne store turistsatsingen fra 1800-tallet kan
du spasere på stier til toppen av fossejuvet, se den
gamle tennisbanen og rester etter biljardsalongen
ved juvkanten. Her finner man også statuen av
den kjente veiviser og tungtvannssabotør Claus
Helberg.
Krokan Turisthytte er fremdeles i bruk. Det er
overnatting i de tilhørende hyttene, og i selve
turisthytta kan du i høysesongen få servert norsk
tradisjonsmat i storslagne omgivelser.
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Takk til våre
samarbeidspartnere
Ditt lokale turbilselskap
Tlf. 350 81 800 • www.tinnbillag.no

Verdensarvsenter
Rjukan-Notodden
Industriarv
Rjukan og Notodden fikk verdensarvstatus 5. juli 2015, som Norges
8. verdensarvsted. Industriarven er innskrevet som eksempel på den
andre industrielle revolusjon – bruk av vannkraft til industri. Dette er
historien om hendelsene som endret Norge fra et av verdens fattige
land, til velferdssamfunnet det er i dag
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Utstillingen
«Vårt liv i verdensarven»
Utstillingen som åpnet i juni 2020
handler om industristedene Rjukan
og Notodden, som ble skrevet
inn på UNESCOs prestisjetunge
verdensarvliste i 2015.

Rjukan-Notodden Industriarv inneholder 97 signifikante objekter,
og er skrevet inn med fire hovedkomponenter:
• Kraftproduksjonen
• Fabrikkene

Susanne Lange / NIA

• Transportåren
• Industrisamfunnet

Verdensarvstatusen innebærer at
industribyene Rjukan og Notodden
har en universell, enestående verdi,
og er umistelige for menneskeheten.
Gjennom fotografier, historiske og
nye filmer, gjenstander, r ekvisitter
og tekster, sprer utstillingen
kunnskap om verdensarvverdiene
på Rjukan og Notodden.

Verdensarvsenteret har besøkssteder på Rjukan og Notodden.
Verdensarvsenteret har et årlig program med foredrag, aktiviteter
og opplevelser i vår verdensarv.

Den synliggjør også noen av
truslene mot verdensarven både
internasjonalt og lokalt.
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Opplev mer
Rjukan Turistkontor/visitRjukan
Torget 2, 3660 Rjukan
info@visitrjukan.com
+47 35 08 05 50

visitrjukan.com

Sam og Sara –
industrieventyret
Sommeren 2020 lanserer verdensarvsenteret
et nytt formidlingskonsept for barn og familier i
samarbeid med Øisteins blyant.
Rjukan-Notodden Industriarv er en kompleks
verdensarv med mange elementer som kan være
vanskelig å forstå for barn.
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De to karakterene Sam og Sara tar barn med på
en morsom og lærerik reise i vårt helt eget univers
tegnet og illustrert med Øisteins umiskjennelige
strek.

Earthtree media as/Øistein Kristiansen

Bli med Sam
og Sara på
en reise i
verdensarven

I tillegg til Sam og Sara, som har fått sine egen
skaper fra Sam Eyde og Kristian Birkeland, møter
vi andre karakterer som Vassdragen fra Vinje, Sam
Eyde og Kristian Birkeland. Vassdragen representerer vannkraften fra Vinje og er inspirert av
dragene fra Theodor Kittelsens fantastiske kunst.
Gjennom spennende aktivitetshefter, utendørs
utstilling på Notodden og installasjoner på våre
besøksarenaer på Telemarksgalleriet og Vemork
og Mæl stasjon, håper vi de yngste av våre gjester
finner stor glede i å fordype seg i vår fantastiske
industriarv, og at dette bidrar til stolthet og kjenn
skap til historien.
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Våre
samlinger
Samlingene er store og veldig
ulike. De riktig store tingene
er industribygg som Tungtvannskjelleren og jernbane
fergene på Tinnsjøen. De mange
små tingene består av enkelt
dokumenter fra historiske arkiver,
knapper fra klesplagg, kunst
malerier og fotografier. I tid er
det eldste materialet fra omtrent
800-tallet og fram til i dag.
Temaene som er representert
er industri, arbeiderhistorie,
krig, jordbruk og kunst. NIAs
samlinger har en særlig vekt på
industrialiseringen i Telemark,
spesielt Norsk Hydros inntog på
Rjukan, Notodden og Herøya.
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Første tog i Vestfjorddalen“ av Severin Segelcke/Foto: T. Wacko
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H.D.Fleger/NIA

Appen for reisende
i verdensarven
«Rjukan-Notodden Industriarv» er en applikasjon
for reisende i verdensarven i Telemark. Ved å bruke
teknologien i AiSpot får du med deg en smart reiseassistent, som gir deg reisetips på Rjukan, i Notodden
og veien mellom. Alle de 97 objektene som er grunnlaget for innskrivingen på UNESCOs Verdensarvliste
presenteres i applikasjonen og gir deg informasjon
der du er, når du trenger det.
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