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Efter besöket hos släkten i Kristiansand och Arendal for vi 

uppför Setedal, stannade till vid en stor fors och sedan besåg 

vi Setedals hembygdsmuséum innan vi besökte 

silversmeden, han som också spelade harding. Vi drack 

kaffe där, hörde en harding och köpte en liten brosch. I 

Hovden sov vi i en mycket fin hytte vid hotellet, där vi åt 

middag efter att ha provat våra cyklar runt Hovden. 

Nästa dag åkte vi till Haddal stavkirke och var där ca 45 

minuter före Erik och Íngrid som kom direkt från Värmland 

och hade lunch med sig. Efter besök i kyrkan bilade vi in till 

Notodden där vi skulle få ställa bilarna hos en bekant till en 

avlägsen släkting till mig. De var inte hemma, men vi 

lämnade bilarna trots detta. Vi hade lite problem med 

Katarinas cykel, nyckeln var kvar i Hovden, men det 

ordnade sig bra. 

 

Där hade vi en enkel men bra hytte precis vid sjön. Kl 14.10 

startade vi cyklingen till Blefjell camping, dit vi kom vi 6-

tiden efter en hel del cykling och gående uppför, ja det var 

riktigt brant på ett par ställen. Men det är ju inte så underligt 

när Notodden ligger ca 15 meter över havet och Blefjell 

några hundra meter högre. 

Speciellt vackert var det några km söder om Austbygda då 

man kunde se Tinnsjöen och infarten till Rjukan förutom 

Tinn och Austbygda. I Austbygda bodde vi på värdshuset 

Den glade Tinnsoldaten och besåg hantverksutställningen. 

När vi åt middag inomhus så kom resans enda regn. 

 

Den tredje dagen cyklade vi helt utefter Tinnsjöen, dvs inga 

backar, till Rjukan. Här blev det lite mer biltrafik, 

framförallt i det långa och trånga Rjukan. Morgonen var lite 

mulen med låga moln så att Gaustas topp inte syntes, men 

det klarnade under dagen. I Rjukan bodde vi på Parca Hotell 

mitt i centrum. Eftermiddagen ägnade vi åt besök i den 

gamla kraftstationen och såg en utställningen om Rjukan 

under kriget. 

 

Nästa dag innebar ca 5 kilometers cykling tillbaka, fast på 

en parallellväg. Därefter följde ca 10 kilometers gång från 

190 m ö h till 950 m ö h. Detta var arbetsamt med cyklar 

och packning och krävde mycket vatten, många pausar och 

beundran av utsikt och blomsterprakt. 

 

Slutligen några km cykling upp och ned till Gaustablikk där 

vi hade en vaerelse vid Kvitåvatn. Mycket vackert, så pass 

att vi gick en lite promenad, men annars sov vi en hel del 

redan på eftermiddagen. Den femte dagen cyklade vi 

tillbaka till stora vägen och fortsatte vår promenad uppför 

från 950 m ö h till 1260 m ö h. Ganska genast passerade vi 

trädgränsen, vid ca 970 m ö h, sedan återstod inget annat än 

blommor, dvärgbjörk, får och göken (ku ku).  

Lite snö låg vid sidan av vägen, men det 

var mer när vi cyklade på Rallarvägen. 

Vid den högsta punkten åt vi lunch och 

efter lite vila så började nedförsresan, 

denna dag och hela nästa, dvs ca 60 km 

Sista cykeldagen omfattade 53 km till Notodden. En härlig 

tur, nedför och nedför och vacker. Sista delen, utefter den 

stora vägen, valde vi en sidoväg (som hade några backar 

men ingen biltrafik), och vid 14-tiden var vi i Notodden. 

Denna dagen hade den stora värmen kommit varför det var 



bara nedför i två dagar. Här åkte vi lite 

skilda för att vi körde lite olika fort, men 

ganska snartvar vi vid dagens mål, 

Tuddal högfjellshotell. Detta var en 

verklig pärla, mycket charmigt, mycket 

gammalt, mycket trevligt inrett och 

nästan bara gamla möbler och föremål. 

Efter en lång promenad runt sjön, på ca 5 

km, åt vi en utsökt middag, röding. Vi 

kan verkligen rekommendera detta 

hotell. 

skönt att inte behöva gå i långa och tunga uppförsbackar. Vi 

hämtade våra cyklar och tog oss till Telemark Hotell (varmt 

varmt inomhus). 

Nästa morgon åkte vi i våra två bilar till Värmland, dit Erik 

och Ingrid anlände på förmiddagen och Katarina och jag på 

eftermiddagen, efter ett besök i julehuset i Dröbakk . 

Nästa dag, dvs lördag, åkte Katarina och jag till 

Söderköping. Totalt cyklade vi 19 mil och vi bilade 190 mil. 

  

 


