Forelska i Skien
Vår mangfoldige by har mye å by på,
her finner du noen av våre beste tips!
skien.kommune.no

Skien har vært en gjestfri møteplass i over
tusen år. Folk har kommet fra fjern og nær fordi
vi er et samlingssted for handel, opplevelser,
landbruk og et hovedsete for styre og stell.
De besøkende har betydd mye for Skien, og gjør det
fremdeles. Visste du at Fritidsparken har én million
besøkende hvert år, at Ibsenhuset tar imot totalt 250 000
publikummere, ODD 100 000 tilskuere og at Matfestivalen
Mersmak i Skien trekker rundt 50 000 matentusiaster
til byen hvert år? For ikke å glemme de små og store
arrangementene som går av stabelen til enhver tid året rundt.
Vi er nesten 55 000 innbyggere som lever godt i en
av landets eldste byer. Skien er en mangfoldig by
for nær sagt alle typer interesser og opplevelser.
I dette heftet finner du litt av det vi har å by på.
God fornøyelse!
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Badeland

Skien fritidspark har et stort og flott
badeland med tusenvis av kvadratmeter å
boltre seg på, seks forskjellige bassenger,
106 meter sklie, høye bølger, stupetårn og
klatrevegg med vann som landingsplass.
Her finner du også egen velværeavdeling
med badstuer, boblebad og temadusjer.
Badeland er åpent hver dag og har
morgensvømming og et utstrakt tilbud
av svømmekurs og trening i vann.
skienfritidspark.no

Klatrepark

Utendørsaktiviteter sommer
I Fritidsparken finner du beachbaner,
minigolf, padel, bowls, tennis, frisbeegolf,
treningssenter, idrettshaller, overnatting,
klatrevegg, fine turløyper og mye mer!
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Velkommen til vår klatrepark, som var ny
i 2019, med dobbel zipline på 220 meter.
Fres over banen side om side, og vi lover
en herlig opplevelse som gir sug i magen
og vind i håret. Klatreparken har åtte
løyper med ulik vanskelighetsgrad. Husk å
forhåndsbestille klatretid på nett, da sparer
du penger. Har du årskort får du halv pris.
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Utendørsaktiviteter vinter

Fritidsparken har ishall, isstadion og
terrengpark for ski og brett. Når sesongen
står på er det full skøyteaktivitet både inne
og ute.
Ishallen har to innendørs isflater. Den
store isflaten, ishockeybanen, brukes
mest til trening og kamper. På den lille
isflaten spilles det curling, som er gøy året
rundt. En hyggelig instruktør hjelper deg
igang. Det er også en stor isflate utendørs.
Utendørssesongen starter vanligvis i slutten
av oktober og varer til midten av mars. Har
du ikke egne skøyter, kan du leie. Rett ved
isen er det benker, bord og lavvo med grill
hvor du kan varme deg og grille pølser. Mat
og drikke kan også kjøpes i kafeteriaen i
ishallen. Fritidsparken har flotte lysløyper
som prepareres to ganger i uken.

I Eventyrfabrikken, et av landets største
innendørs lekeanlegg, er det barna som
bestemmer. Her er det lov til å hoppe,
leke, klatre, bråke, rote og kose seg.
Eventyrfabrikken ligger på Klosterøya
og er rettet mot barn fra 1-13 år. De aller
minste fra 1-3 år har eget område.
eventyrfabrikken.no
Forelska i Skien

Foto: Eventyrfabrikken

Eventyrfabrikken

9

Foto: Per-Åge Eriksen
10
Forelska i Skien

I Bryggeparken er det
en aktivitetsplass med
lekeapparater som
inviterer til lek og aktivitet
for små og store.
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Motorsport

I Skien er det svært gode muligheter for å drive med de
fleste typer motorsport. Norsk Motor Klubb (NMK) Grenland
og KNA Telemark driver Grenland Motorsport Senter, et
av Norges største motorsportsenter med nytt baneanlegg
for bilcross og rallycross. Senteret ligger på Ekornrød på
Flittig. Her kan du drive med bilcross, rallycross, motocross,
kjøre monstertruck og terrengkjøring for sykkel og bil.
Det er også fasiliteter for ATV-kjøring og baner for bilcross,
rallycross og crosscart på 1250 meter. Banen har 60 % asfalt
og 40 % grus. Det er også en asfaltbane på 550 meter. Her
kan du prøve din vanlige gatebil under trygge og kontrollerte
forhold. I offroadløypene kan du kjøre din firehjulstrekker
(SUV) under kyndig veiledning av erfarne offroadkjørere.
På Geiteryggen er det gokartbane. Aldersgrensen
for kjøring er 7 år. Gokartbanen er 620 meter lang og
8 meter bred. Speedwaybanen på Geiteryggen har
aldersgrense på 14 år. Grenland har lang tradisjon
innen speedway. Vi har flere norgesmestere og har
arrangert VM-kvalifisering i tillegg til NM flere ganger.
Det arrangeres årlig NM i Rallycross i Grenland og
ulike typer løp i helgene gjennom hele sesongen.
NMK Grenland: nmkgrenland-gokart.com
KNA Telemark: kna-motorsport.no
Norges Bilsportforbund: bilsport.no
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Klosterskogen travbane

Klosterskogen travbane har et flott baneanlegg
med travløp hver uke. Påsketravet er årets store
høydepunkt. Arrangementet trekker tusenvis av
ivrige hesteentusiaster. Det flotte treningsanlegget
“Furuheim” er tilknyttet travbanen. Fra travbanen går
det en 4 km lang kupert hesteløype til Furuheim.
klosterskogen.no

Grenland Flyklubb

Vil du oppleve ekte frihetsfølelse? Drømmer du om å
ta flysertifikat? Eller er du rett og slett bare fascinert av
fly? Skien har en av de mest erfarne og tradisjonsrike
flyklubbene i landet. Grenland Flyklubb har base på
Skien flyplass, Geiteryggen. Klubben eier og drifter fire
fly, hvorav to ordinære motorfly og to sportsfly. Hvert år
utdanner klubben piloter i begge kategorier.
Har du lyst til å komme opp i luften, kan du bestille en time
til deg selv eller som gave. Du kan selv styre spakene i et
småfly under veiledning av en erfaren instruktør. Blir du
hekta, og har fylt 15 år, kan du starte opplæringen for å få
ditt eget privatflyger- eller sportsflyger sertifikat. Grenland
Flyklubb ble stiftet i 1946. Klubben har klubbhus og egen
hangar på flyplassen ved siden av terminalbygningen.
Ta en tur da vel, du er hjertelig velkommen!
grenlandflyklubb.no

14

Forelska i Skien

Forelska i Skien

Foto: Grenland Flyklubb/Ivar Moland

15

Foto: Skien By

16

Forelska i Skien

SHOPPING OG
OPPLEVELSER

Forelska i Skien

17

Skien er den største handelsbyen i
regionen, og står for rundt 50% av
all handel i Telemark. Handel er en
næring i vekst som Skien ønsker å
satse på fremover.
Skien har et stort mangfold som
gjør det både spennende og enkelt
å handle her. Vi har tre viktige
handelsområder: Skien sentrum,
Herkules og Kjørbekk/Rødmyr.
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Skien sentrum
– shopping og opplevelser
Shopping i sentrumsgatene gir en god byopplevelse. Hvis
du ikke har det travelt – se opp! De fleste bygningene
som ble oppført etter bybrannen i 1886 har en særegen
klassisistisk og franskinspirert arkitektur. Denne arkitekturen
finnes ikke så mange andre steder i Norge. Stilen
kalles beaux-arts (”skjønne kunster”) etter den franske
kunst-/arkitekturskolen L’École des Beaux- Arts.
I Skiens hjerte finner du et utvalg av spennende
klesforretninger, duftende blomsterbutikker og en rekke
spesialbutikker. Trenger du en pust i bakken, har vi mange
kafeer og restauranter i koselige omgivelser. I sommerhalvåret
er det mange muligheter til å nyte solen og en kaffekopp.
Den eldste delen av sentrum ligger vakkert til mellom
de to vannspeilene Bryggevannet og Hjellevannet.
Sentrum er også stedet for mange ulike
arrangementer gjennom året. Skien har flere
små og store scener i eller nær sentrum.
Parkering er enkelt i Bygarasjen, på Lietorvet
senter eller sentrum forøvrig. Butikkenes
kjerneåpningstider finner du på skienby.no
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Herkules

Herkules er et moderne kjøpesenter med 110 butikker.
Senteret er populært både blant fastboende og
tilreisende. Senteret ligger en km sør for Skien
sentrum og har 1550 parkeringsplasser.
herkulessenter.no

Kjørbekk og Rødmyr

Foto: Hans Rønning

Kjørbekk og Rødmyr er området for storhandel i
regionen. Her finner du butikker med kontorrekvisita,
jernvare, byggevarer, elektroprodukter, møbler,
glass, bilsalg, verktøy og mye mer.
krio.no
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Lørdagsbarn - kultur
for små mennesker
Lørdagsbarn er et hyggelig kulturtilbud
til barn og barnefamilier. Hver vår og høst
presenterer kulturavdelingen en rekke med
kulturarrangementer for barn i barnehage- og
småskolealder. Lørdagsbarn har arrangementer
hver lørdag ettermiddag fra midten av januar
og ut april, og fra slutten av august til jul.
For en rimelig penge eller gratis kan småfolk
oppleve teater, konserter, litteraturformidlinger,
kunstutstillinger, museumsbesøk og mye annet.
En rekke kulturarrangører, bl.a. Ibsenhuset, Skien
bibliotek, Teater Ibsen, Telemark Kunstsenter,
Telemark Museum, Skien kunstforening og
Skiensjazzdraget bidrar med arrangementer til
Lørdagsbarn-programmet. Våren 2019 kunne
Lørdagsbarn se tilbake på hele 22 sesonger.
Sesongens program finner du på
skien.kommune.no/lordagsbarn
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MATFESTIVALEN
MERSMAK
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Mersmak i Skien
Siste helgen i august arrangeres matfestivalen
Mersmak. Rundt 50.000 matglade besøker
folkefesten hvert år.
Under matfestivalen er det et yrende liv i sentrum.
Mange utstillere frister med nye smaker, spennende
produkter, opplevelser og inspirasjon. Mersmak
ønsker å fremme matglede og vise mangfold av
mat fra både Skien, Telemark og resten av verden.
På festivalen kan du smake på godbiter fra
mer enn 100 utstillere. Her får du lefser, brød,
eplemost, grillspyd, risretter, grønnsaker, is,
eksotiske retter, lokale pølser, ost og mye, mye
mer. Skien har både økologisk landbruk, lokal
matproduksjon og en bred internasjonal matkultur
som får vist seg fram under Mersmak-dagene.
mersmakiskien.no
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Vi er stolte av
Skiens store sønn
Henrik Ibsen er en av verdens største
dramatikere, og oppveksten hans var en
sterk inspirasjonskilde for hans diktning.
Henrik Ibsen ble født i Skien 20. mars
1828. Faren hans, Knud Ibsen, var
kjøpmann og brennerieier, og i mange
år en av Skiens største skatteytere.
I 1833 kjøpte Knud Ibsen gården Venstøp
som et sommersted for familien. Bare to
år senere mistet han både formuen sin og
levebrødet sitt. Familien flyttet fra byen og
til Venstøp på helårsbasis. Henrik bodde
der fra han var syv år til etter at han var
konfirmert. Som 15-åring reiste Henrik
til Grimstad for å bli apotekerlærling.
Skien feirer hvert år Henrik Ibsens
fødselsdag med ulike arrangementer og
opplevelser i dagene rundt 20.mars. Blant
annet er byens barnehagebarn med på en
real bursdagsfest. Skien kommune deler
hvert år ut Den nasjonale Ibsenprisen til
en dramatiker som har skrevet og fått satt
opp et nytt dramatisk stykke av Ibsen.
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Årlig arrangeres det også en internasjonal
Ibsenkonferanse, og det deles ut
internasjonale Ibsenstipendier.

Ibsens fotspor

I Henrik Ibsens oppvekst var Skien en livlig
handelsby med rundt 3000 innbyggere.
Både på fars- og morssiden tilhørte Henrik
Ibsen byens mektigste handelsfamilier.
En stor bybrann i 1886 la Skien sentrum i
ruiner, og det Skien som gjorde så inntrykk
på Henrik som barn, ble borte. Det eneste
autentiske bymiljøet fra hans tid finner du
i Snipetorp. Der bodde Henrik den siste
tiden før han dro fra byen. Likevel finnes det
spor etter Henrik Ibsen over hele byen, fra
sentrum og til Venstøp. Skien kommune
har laget brosjyren Ibsen i Skien som du
kan laste ned fra nettet, eller få gratis på
turistinformasjonen i Skien servicesenter.
Ibsenprodukter er å få kjøpt på flere
steder i byen og på Ibsens Venstøp.
skien.kommune.no/ibsen
ibsenawards.com
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Heia Odd!

Hva med å heie fram våre flotte gutter i Odd
til vinnere av hjemmekamp på Skagerak
Arena? Skienslaget har de siste årene spilt i
Eliteserien, og gir spenning og noe å snakke
om uke etter uke.
Daværende Odds spiller Jone Samuelsen
satte verdensrekord i heading i mål med
58,13 meter under kampen mot Tromsø
25. september 2011. Verdensrekorden er
godkjent av Guinness World Records som
“the longest headed goal in football”.
Odd ble grunnlagt i 1894 og er
en av Norges eldste klubber.

Foto: Scanpix

odd.no
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Skien kirke

Skien kirke, som i 2019 feiret sitt 125 års
jubileum, er et landemerke for Skien der
den ligger på et høydedrag midt i byen.
Kirken har to spir, noe som er uvanlig i
norsk sammenheng. Skien kirke ble bygget
etter den siste bybrannen og ferdigstilt
i 1894. Kirken er tegnet i nygotisk stil av
arkitekt Hagbarth Martin Schytte-Berg,
som også har tegnet rådhuset vårt.
Orgelet i Skien kirke er et av Norges
største med sine 5200 piper og 70
stemmer. Våren 2019 gjennomgikk
orgelet en full restaurering og ble
satt i stand for mange nye år.
skienkirke.no
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En tur på stranda

Rett utenfor sentrum ligger Bakkestranda,
et stort og vakkert parkområde med
en liten sandstrand og lekeplass.
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Foto: Per-Åge Eriksen

Her finner du skulpturen Rottejomfruen
fra Henrik Ibsens skuespill Lille Eyolf.
Skulpturen er laget av Marit Benthe Norheim
og 2318 elever fra Skiens skoler. Skulpturen
er i betong og smykket med porselensøyne
laget av elevene. Innvendig har den en sklie
som er svært populær blant de minste barna.

Gåsodden badeplass

Gåsodden er en populær og
barnevennlig badeplass i sørenden av
Norsjø, 8 km fra Skien sentrum.

Slettevannet

Slettevannet er en badeplass med sandstrand
for de små, badeflåte med stupebrett for
de største, gresslette, fastmonterte griller
og toalett. Følg Luksefjellvegen fra Gjerpen
kirke, cirka 12 km fra Skien sentrum.

Bliva

Bliva er en familievennlig badeplass i den
stilleflytende delen av elva. Badeplassen
har gressletter, rasteplass og toalett.
Følg Hoppestadvegen fra Skien sentrum
og kjør videre inn på Valebøvegen. Bliva
ligger cirka 13 km fra Skien sentrum.
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Åletjern

Åletjern er en populær badeplass på
Gulset, cirka 7 kilometer fra sentrum.

Gardvannsfossene

I retning Valebø, cirka 18 km fra Skien
sentrum, står det et skilt merket
Gardvannsvegen. Litt inn fra hovedvegen
er det en bom. Her parkerer du, og etter
10-15 minutters gange, kommer du til
Gardvannsfossene. Dette stedet er en
skogbadeperle av de sjeldne med fossefall,
kulper, jettegryter og glatte svaberg.
Leie av redningsvest, kontakt
brannstasjonen tlf. 35 59 34 00
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Familiesøndager på Menstad

På Menstad bydelshus finner du både åpen kafe og
familievennlige aktiviteter på søndagene. Vi samarbeider
med lag og foreninger i omegn og tilbyr varierte
aktiviteter tilpasset barnefamilier. Her er det bare å
følge med på programmet for sesongen, som blant
annet publiseres i en egen brosjyre for bydelshusene.
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Foto: Skien Kommune

Kafeen på Menstad bydelshus er åpen og
tilbyr både bakverk, småmat og en skikkelig
søndagsmiddag for de som ønsker det.

Foto: Per-Åge Eriksen
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Kulturstier

Hjellevannet rundt

Skotfosstien

Åfosstiene

Skien har mange turstier langs områder
som har hatt betydning for byens
historie. Det er laget noen hefter om
turstiene. Brosjyrene kan du hente på
Skien servicesenter, eller laste ned fra
skien.kommune.no/friluftsliv

Skotfosstien er 3,7 km lang og starter
ved Løveid sluser. Den går gjennom
naturskjønne skogsområder og langs
Telemarkskanalen. Informasjonsskilt
forteller deg om områdets historie, og
det er gode rastemuligheter underveis.
Deler av stien er universelt utformet.

Hjellevannet rundt er en tur på 5,6 km.
Den går langs Hjellebrygga, gjennom
industri- og handelsområder og over
bruer. Langs naturskjønne omgivelser
på Bakkestranda finner du fine
rastemuligheter med bord og benker.

Åfosstiene er et nettverk av stier som går
gjennom variert turterreng. Samlet lengde
er 5 km. Det er to naturlige utgangspunkt
for å starte turen: Ramberget eller ved Åfoss
skole. Parkeringsmuligheter begge steder.
Det er informasjonstavler langs stiene.

Århus kultursti

Her kan du vandre gjennom en 4,5 km
lang sti eller vei hvor du vil oppleve det rike
jordbruksområdet og kulturlandskapet. Se
beskrivelse av Århus jernaldergård side 100.
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Fra Bakkestranda til Bryggevannet

Foto: Per-Åge Eriksen

Turen fra Bakkestranda til Bryggevannet er en 1,8 km
lang vandring langs vannspeilene Hjellevannet og
Bryggevannet i Skien sentrum. Høydeforskjellen på
vannene var direkte årsak til bydannelsen, ettersom
vannskillet dannet en møteplass for handel og etter
hvert industri. Skien sluse er inngangsporten til
Telemarkskanalen. Stien starter ved Bakkestranda,
som også er en av Skiens grønne perler med mange
rehabiliterte trehus.
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Laksefiske midt i sentrum
Tenk å fiske laks i Skien sentrum til
dagens middag! Ønsker du å fiske laks
med stang i Skienselva, kan du ta kontakt
med Grenland sportsfiskere, Skienselva
elveeierlag eller Servicesenteret i Skien
kommune. Fiskesesongen er fra 1. juli til
31. august. Du kan kjøpe fiskekort på
skienselva.no

Innerst i bryggevannet ved Norgesmøllene
er det en ny fisketrapp. Her kan du se villaks,
sjøørret, ål og havniøye vandre til gyte – og
oppvekstområdene i Skiensvassdraget.
Årlig spretter det flere hundre fisk i trappa.

Gjennom Lundedalen går det en asfaltert
tursti i rolige grøntområder som strekker
seg fra Bakken i syd, til Falkum i nord.
Her kan du ta med deg picnickurven
og la ungene løpe fritt. På veien kan du
trene i treningspaviljongene, slenge
deg i turnbassenget, eller kanskje
spille basket. Her er det baner for
fotball og sandvolleyball. Lundedalen
har også skatemuligheter, bane for
kulespillet petanque og golfbane i
Norges første nærmiljøanlegg for golf.
På vinteren er det lysløype her.
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Foto: Per-Åge Eriksen

Lundedalen
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Snurr film
Se en god film på Odeon kino, kanskje med
en porsjon nypoppet popkorn til? Kun en kort
spasertur fra sentrum, i Blekebakkveien 5,
finner du byens kino. For mer informasjon,
se odeonkino.no.

Grenland og omegn
Golfklubb

På Jønnevald, 6 km nord for sentrum, kan du
pleie golfinteressen på Grenland og omegn
Golfklubb. Her finner du en flott 18-hulls parkog skogsbane. Her er det også treningsanlegg
og en liten korthullsbane som kan benyttes
av alle uten kostnader. Golfkøller kan du låne
gratis i golfbutikken. Klubben har etablert
Norges første nærmiljøanlegg i golf; korthullsbanen med kunstgress i Lundedalen,
rett utenfor sentrum. Der kan du prøvespille
golf gratis. For mer informasjon, se
grenlandgolf.no.

Mikaelshula

Mikaelshula, eller Sankt Mikaels kirke, er
en hule i den bratte fjellveggen på Norsjøs
østside. Den ligger midt i en klippevegg,
cirka 30 meter over Norsjø og er godt synlig
fra vannet. Hula skal i sin tid ha vært utstyrt
med forhall, skip, kor og alter, og i katolsk tid
50

ble den innviet til erkeengelen Mikael. Her
ble det holdt messer også etter katolsk tid.
Hula var et viktig valfartssted for pilegrimer.
Huleåpningen er halvsirkelformet, 4-5
meter bred og omtrent like høy. Innenfor
åpner rommet seg til større høyde
og går 20 meter inn i fjellet. Hula ble
skapt av naturen, men mennesker har
nok også bearbeidet hulerommet.
Opp gjennom tidene har hula vært mye
omtalt. En beskrivelse på latin fra 1643 kaller
den Templum Mirabile, det forunderlige
tempel. Dette henspeiler på at hula skal ha
vært vigslet kirke i katolsk tid fram til 1537.
Ved innføringen av protestantismen og frem
til 1843 ble kirken et siste tilholdssted for dem
som var tilhengere av katolisismen. På toppen
av fjellet skal det også ha vært en gravplass.
Hula er tilgjengelig fra båt og til fots, men
adkomsten er utfordrende. Med båt må man
fortøye rett under Mikaelshula. Det går en
bratt sti fra vannet opp til hula. Denne har
noen trappetrinn og kjetting. Vil man gå over
land, følg skilting til Pollen fra Skotfoss
sentrum. Det er parkering ved Omdalsvegen
og blåmerket løype frem til hula. De siste
metrene går i en svært bratt klippvegg.
Forelska i Skien
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Foto: Bjørnar Løkstad
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Svanstul

Svanstul er ett av de mest populære områdene
for utflukter i urørt natur, sommer som vinter.
Beliggenheten på opp til 800 meters høyde gir
både snøsikre vintre og den gode viddefølelsen. Det
finnes 50 kilometer preparerte løyper når det er snø,
i tillegg til den 4 kilometer lange lysløypa. Resten av
året er det nesten ubegrensede turmuligheter i det
omkringliggende terrenget. I sommermånedene står
naturopplevelsene i kø med bading, bær-, sopp- og
blomsterplukking, fiske, jakt og muligheter for sykkel og
turvandring. Eller kanskje det frister med en padletur
i vannene i området? Første søndag i september
arrangeres Kom deg ut-dagen på Svanstul. Dette er
en familiedag med aktiviteter og naturopplevelser.

Luksefjell

Etter to mils kjøring nordover fra Skien kommer man til
det vakre Luksefjellområdet. Her er det et natureldorado
med skog, fjell, vann, elver, myrer og heier. Det finnes
merkede løyper som kan brukes sommer som vinter.
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Vealøs

Vealøs er den 500 meter høye toppen av et åslandskap
som ligger i Skiens østmark. Her finnes mange
løyper. De vanligste utgangspunktene for turer til
Vealøs er Skifjell, Steinsrød/Skyer, Lensmannsseter,
Odd-bakken og Veimyra ved Kikut samt Solvika ved
Heivannet. Vi anbefaler en vakker måneskinnstur
med fantastisk utsikt over hele Skien!

Lensmannsseter

Det er mange fine turstier i de vestvendte liene mot
Gjerpensdalen. Et av de mest brukte utgangspunktene for
turer i disse områdene er P-plassen ved Lensmannsseter
ovenfor Sneltvedt. På Rustankollen er det også funnet
rester av steinsettingen etter en gammel bygdeborg.

Skrehelle

Dette området strekker seg tydelig med sin skrå
helling ned mot det nordligste av Gjerpensdalen. Det
er parkering øverst i Fjelldalen nord for Børsesjø, og
derfra en halvtimes gange til toppen av Lille-Skrehelle,
485 m.o.h. Selve Skrehelletoppen ligger en drøy
halvkilometer innenfor. Toppen er på 552 m.o.h. Det er
merkede turløyper i området til Venstøptjern, Havretjern
og Middagskollane. Du kan også følge løyper til Blåfjell.
Turkart kan kjøpes i Skien servicesenter eller hos Den
norske turistforening Telemark. For mer informasjon, se
telemark.dnt.no
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Foto: Per-Åge Eriksen
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Sykkelturer i Skien

Skien er full av små og store sykkelvennlige
løyper for liten og stor, trente og utrente.
Gratis sykkelkart for Skien og Porsgrunn
lastes ned fra kommunens nettsider. For mer
informasjon, se skien.kommune.no.

Børsesjø

Børsesjø er en frodig oase med et rikt fugleliv
rett ved Skien sentrum, nord i Gjerpensdalen.
Området er tilrettelagt for fuglekikking med
fugleamfi og informasjonsplakater, og det er
anlagt en natursti gjennom området. Mer enn
230 fuglearter er observert i området.
Børsesjø er vernet som naturreservat for å
bevare et verdifullt våtmarksområde med et
unikt dyre- og fugleliv og vegetasjon. Sjøen
har en snittdybde på 2,1 meter.
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Børsesjø har stor verdi som hekke- og
rasteområde for fugler knyttet til våtmark.
Siden det er et naturreservat, er det lagt
noen restriksjoner på bruken av området.
Jakt er forbudt. Fiske er forbudt i en
periode på forsommeren.
Børsesjø fugleamfi ligger helt nede i
vannkanten på nordsiden av Børsesjø
naturreservat. Her kommer du tett på det
rike fuglelivet i og rundt sjøen – kanskje får
du oppleve fiskeørna som stadig jakter etter
gjedda i vannet. Fugleamfiet er tilgjengelig
for rullestol og barnevogn. Tilkomst fra
Gamle Siljanveg. Skoleklasser eller andre
som ønsker guiding i området, kan rette
en forespørsel til Norsk ornitologisk
forening, avdeling Telemark 60.
For mer informasjon, se
birdlife.no/organisasjonen/
fylkesavdelinger/telemark
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1500 millioner års geologisk historie i Skien
Skien utpreger seg med et stort
geologisk mangfold. En tur i Skien og
langs Gjerpensdalen er en tur gjennom
1500 millioner års geologisk historie.
Vest og nordvest for bysentrum ligger det
gamle grunnfjellet, den eldste delen av
Sør-Norges geologi. Her er rester etter
gamle fjellkjeder som en gang raget høyt
over landskapet. Det er i disse bergartene
vi finner jernforekomstene som ble
grunnlaget for jernverket på Fossum.
Lenger vest treffer vi på kalksteinsrygger;
mer enn 400 millioner år gammel havbunn
i et tropisk hav. I dette havet yrte det av
liv, og kalken kommer fra skallrester
fra dyrene som levde den gang.
På Kapitelberget er kryptkirken bygget på
restene av et korallrev i dette havet. Østover
mot Siljan treffer vi på helt andre bergarter.
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De er vitnesbyrd om vulkansk aktivitet
for nesten 300 millioner år siden, da et
kjempekontinent begynte å sprekke opp
nettopp her. Fruktbar basalt veksler med
mer karrig syenitt, og i Svanstulområdet
finner vi noe som ligner larvikitt.
Over hele Skien finner vi spor etter den
yngste delen av geologien; spor etter de
siste millioner år med istid. Kombinasjonen
av kalkstein, basalter og mye yngre leire
og sand har gitt oss det rike jordsmonnet
vi finner i kommunen. Les mer om Skiens
naturhistorie på geoparkens hjemmeside
geanor.no.
Opplev geoparken på egenhånd eller
bli med på guidede turer. Gea Norvegica
Geopark er Skandinavias første geopark og
godkjent som en UNESCO Global Geopark.
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Foto: Ketil Hardy
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Foto: Ibsenhuset
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Ibsenhuset

Ibsenhuset er Skiens kulturhus og ligger midt i sentrum.
Her er det bredt utvalg av konserter, forestillinger,
foredrag og utstillinger. Ibsenhuset har i en årrekke
kunnet glede publikum med internasjonale, nasjonale
og lokale stjerner. For mer informasjon, se
ibsenhuset.no

Parkbiografen

Den gamle og ærverdige kinobygningen har
fått nytt liv med konserter, show og utleie av
selskapslokaler. For mer informasjon, se
parkbiografen.no

Litteraturhuset i Skien

Litteraturhuset i Skien inviterer til møter med forfattere, til
boksnakk og lesning. Litteraturhuset vil være aktuelle og
relevante, og inviterer til viktige samfunnsdebatter.
De samarbeider med Skien kommune om den
årlige litteraturfestivalen for barn og unge, Appelsinia.
Litteraturhuset vil bidra til å holde den litterære arven
etter Henrik Ibsen levende. For mer informasjon, se
litteraturhusetiskien.no
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Foto: Teater Ibsen
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Bydelshusene på Menstad,
Gråtenmoen og Lie

Bydelshusene tilbyr et variert kulturprogram
med bredt utvalg av konserter, foredrag og
aktiviteter. Følg med på facebook, i bydelshusenes
egen brosjyre for sesongen eller på
skien.kommune.no/bydelshus

Lundetangen Pub

Gratiskonserter fra pubens hyggelige scene lørdager
i høst- og vinterhalvåret. For mer informasjon, se
lundetangenpub.no

Teater Ibsen

Teater Ibsen er regionteater for Telemark og Vestfold, og
holder til i Unions gamle fabrikklokaler på Klosterøya.
Teateret arbeider med ny dramatikk i store og små
formater og turnerer i hele fylket.
teateribsen.no
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Jazzbyen Skien

Skien har i flere tiår hatt et levende
jazzmiljø og mange av landets ledende
profesjonelle jazzmusikere kommer fra,
eller har sterk tilknytning til, Skien.
Den kanskje viktigste pilaren i jazzmiljøet
er musikeren og komponisten Guttorm
Guttormsen, som flyttet til Skien i 1971
og dro i gang jazzklubb, storband og
store konsertprosjekter. Andre store
profiler er pianisten Bugge Wesseltoft
og trommeslageren Audun Kleive. Både
Guttormsen, Bugge og Kleive er tildelt
Jazz-Norges høyeste utmerkelse, Buddyprisen. New York-bosatte Lage Lund
fra Gulset vant i 2005 Thelonius Monk
International Jazz Guitar Competition.
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Musikklinja på Skien Videregående skole
har vært arnested for en rekke talenter
som seinere har blitt profesjonelle
musikere. Fire musikere fra Skien har
blitt kåret nasjonalt til Årets unge jazzmusikere: Bjørn Vidar Solli, Gard Nilssen,
Eyolf Dale og André Roligheten.
Scheen Jazzorkester er ett av landets
fire store, regionale jazzensembler,
og representerer Sør-Norge.
Parkjazz arrangeres i idylliske Brekkeparken
og samler flere tusen publikummere
hver torsdag i sommerferien. Resten av
året er byens jazzklubb, Skienjazzdraget,
vertskap for konserttilbudet.
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Foto: Ketil Hardy
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Gallerier

Telemark Kunstsenter viser samtidskunst gjennom
produksjon og formidling av utstillinger, og er et
kompetansesenter for profesjonell billedkunst og
kunsthåndverk i Telemark. Du finner kunstsenteret
i det gamle Norges Bank-bygget i Liegata
For mer informasjon, se
telemarkkunstsenter.no
Skiens Kunstforening er en ideell organisasjon som ble
stiftet i 1910, og er en av landets eldste kunstforeninger.
Foreningen fremmer interessen for bildende kunst og
støtter opp om norsk kunst gjennom utstillinger, kurs,
foredrag og omvisninger. Skiens Kunstforening har
jevnlige utstillinger i Ibsenhuset. For mer informasjon, se
skienskunstforening.no
Galleri HI10 med lokaler på gateplan i bakgården ved
kafeen Humlegården drives som et kunstnerdrevet
galleri etter pop-up-metoden. Dette innebærer at
kunstnerne selv drifter galleriet, og at åpningstidene
vil variere i takt med prosjektene som vises der.
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Spriten kunsthall

Den gamle spritfabrikken på Klosterøya er blitt
et utstillings- og produksjonssted for kunst som
en del av Kunstnerbyen Skien. Spriten Kunsthall
byr jevnlig på utstillinger, konserter og andre
kulturarrangement gjennom hele året.
Spriten huser også et atelierfellesskap hvor
profesjonelle kunstnere leier atelier og verksted.
I alt 12 atelier fremleies til kunstnere som
et ledd i satsingen på Kunstnerbyen Skien.
Besøksadresse er Tømmerkaia 19.
For mer informasjon, se spriten.no
skien.kommune.no/kunstnerbyen

Snipetorpmarken

Snipetorp og omegn velforening arrangerer stort marked
siste søndag i august hvert år. Her samles over 10 000
unge og gamle i gatene som er fulle av boder med et
bredt utvalg av hjemmelagde produkter og mat. Hele
bydelen gjøres om til en eneste stor scene og folkefest
i det historiske området få minutter fra sentrum.
For mer informasjon, se
snipetorp.no
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Foto: Dag Jenssen
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Grenland Sportsfiskere

Grenland Sportsfiskere (GS) har siden 1937
arbeidet for å skaffe sportsfiskere i Grenland
gode fiskemuligheter.
Foreningens fiskevann finner du i Luksefjell,
Sauheradfjella og Mofjella nord for Skien, og
i Gjuvsjåområdet på Hardangervidda. Ørret er
dominerende i disse vannene. GS har også et
fiskeområde med ørret i Øyfjell. De leier et hus
i Kragerøskjærgården med gode muligheter
for spennende sjøfiske. Laksefiske i Skiensvassdraget er også populært.

På møtene i foreningen holdes det foredrag
om natur, sportsfiske og fiskekultivering.
Foreningen har også forskjellige grupper for
spesielt interesserte, f.eks fluebindergruppe.
Foreningen har seniorgruppe, ungdomsgruppe
og flere utvalg som arbeider med kultivering.
For mer informasjon, se
grenland-sportsfiskere.no
jaktogfjellsport.no
76

Foto: Grenland Sportsfiskere

For å benytte deg av fiskemulighetene i disse
områdene, må du enten være medlem av
Grenland Sportsfiskere eller kjøpe dagskort.
Er du medlem, kan du leie foreningens
prammer eller en av de 18 hyttene foreningen
disponerer.
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Foto: Grenland Sportsfiskere
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Jakt og fiske

Løvenskiold-Fossum har lange tradisjoner med elgjakt og
småviltjakt. Skien Jeger og Fiskerforening og Telemark
Jeger og Fiskerforening disponerer også betydelige
områder av Løvenskiold-Fossums eiendommer. Her kan
medlemmene jakte på småvilt. Sammen med Grenland
Sportsfiskere tilbyr også disse foreningene fiske i cirka
160 fiskevann. Foreningene driver et aktivt arbeid for
å bedre fiskemulighetene, som nå er bedre enn de
har vært på 50 år. Telemark Jeger- og Fiskerforening
arrangerer hvert år mange ulike fellesjakter. De har også
et godt tilbud for jenter, egne faste skytekvelder, fiskeog jaktturer. Svanstul hyttefelt er et flott område hvor
aktivitetene er mange både sommer og vinter. Her er det
blant annet preparerte skiløyper, lysløype, godt merkede
sommerstier, bærterreng, bade- og kanomuligheter samt
en fantastisk stjernehimmel grunnet lite lysforurensning.
For mer informasjon, se
l-fossum.no · skienjff.no · tjff.datan.no
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Foto: Kristine Mellefoss Helgen
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Gårdsbutikker i Skien

Skien kommune er en av regionens største
landbrukskommuner med totalt ca 40 000 dekar
jordbruksareal. Innenfor økologisk landbruk
er også Skien blant de største i landet, med
totalt ca 5600 dekar økologisk areal.
Gjerpensdalen øst i Skien er ett av Telemarks og landets
beste områder for landbruk. Her finnes også mesteparten
av landbruksvirksomheten i kommunen, og det største
miljøet innenfor økologisk landbruk knyttet til blant
annet melk, kjøtt og korn. Mer informasjon finner du på
Grenland landbrukskontor på skien.kommune.no.

Meen gård

Gårdsbutikken ligger på Borgestad, Håvundvegen 343.
Her kan du kjøpe grønnsaker rett fra jorda.

Kjær gård

Gården ligger i Gjerpensdalen, Børsesjøvegen 154 og
tilbyr økologisk dyrket frukt, grønnsaker, urter og blomster.

Klovholt økologiske gård

Gården er åpen hele året og selger poteter og et bredt
utvalg økologiske grønnsaker. Klovholtvegen 234.
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Århus gård

Århus Gård er Telemark Landbruksselskaps
grønne kompetanse- og opplevelsessenter.
Det er et knutepunkt for fagmiljøer,
primærnæringene, barnehager, skoler og
frivillige lag og organisasjoner. Tunet på
gården er åpent for besøkende hele året og
du kan leie lokaler til møter, fest og matkurs.
Århus andelsgård og Århus Jernaldergård
er en del av Århus gård. På jernaldergården
er det blant annet en kopi av Skiens første
flettverkshus, et langhus, smie, en stokkebåt
etter modell av Siljanbåten fra ca. 200 e. Kr.,
et halvt vikingskip, det historiske Skiensdyret
og en bergartsamling fra Grenland.
For mer informasjon se
aarhusgaard.no

Hva med å høste dine egne maiskolber?
Det kan du gjøre i åkeren hos Unni og
Erik Aas, Hoppestadvegen 330 eller på
Finne Gård, Bjørntvedtvegen 169.
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Foto: Per Åge Eriksen

Plukke mais
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Århus andelsgård

Dersom du er interessert i å høste dine egne urter
eller grønnsaker, er dette midt i blinken for deg!
Ved å kjøpe en andel, kan du hver uke gjennom
hele sesongen høste grønnsaker, bær og urter.
Det unike med ordningen er at gården har egen
gartner som har ansvar for det agronomiske
ved dyrkingen. Som andelshaver deltar du
i planleggingen av årsproduksjonen.
For mer informasjon, se
aarhusandelsgaard.no

Norheim gård

Gården ligger i Mælagata 89B. Her kan du kjøpe
poteter og grønnsaker fra august til februar.

Mustvedt gård

I Børsjesjøvegen 115 er det gårdsbutikk som er
selvbetjent og åpen døgnet rundt. Mye saft og bær.
For mer informasjon, se mustvedt.no
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Foto: Per-Åge Eriksen
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Bobler ideene?

Hjertelig velkommen til Skien regionhovedstaden i Vestfold og Telemark.
Skien har et mangfoldig næringsliv med
flest arbeidsplasser innen helse, handel,
tjenesteyting og industri. I tillegg er en
rekke offentlige virksomheter lokalisert
her. Skien er også landbrukskommune og
matfestivalen Mersmak i Skien bidrar til å
vise kvalitet og mangfold av lokale produkter.
Handel står sterkt i Skien og er fordelt på tre
områder. Skien sentrum med nisjebutikker
og kjøpesentrene Arkaden og Lietorvet,
kjøpesenteret Herkules litt utenfor sentrum
og Kjørbekk og Rødmyr som er området for
storhandel og lettere industri. Skien har
sjønære industriområder ved Voldsfjorden.
Der ligger også Skien Havneterminal.
Kommunen arbeider kontinuerlig for å møte
etterspørselen etter nye næringsarealer.
Skien posisjonerer seg også for å tiltrekke
seg store, globale aktører innen datalagring.
På Gromstul nord i Skien, er det regulert
et næringsområde på 4000 dekar med
stor tilgang til grønn vannkraft.
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Skien er en del av Grenland - en boog arbeidsmarkedsregion med rundt
122 000 innbyggere. Skien kommunes
næringsenhet samarbeider med det
regionale næringsutviklingsselskapet Vekst
i Grenland IKS. Skien næringsfond AS er
eid av Skien kommune og tilbyr finansiell
risikoavlastning som utviklingslån og
mindre tilskudd, til nyskapende bedrifter.
Klosterøya er gründerøya i Skien og kan vise
til aktiviteter langt tilbake i middelalderen.
Skien kommune får mange gode
tilbakemeldinger fra næringslivet for god
tilrettelegging, rask respons, en lyttende
politisk- og administrativ ledelse, satsing
på nye næringsarealer, og en mer effektiv
infrastruktur. La derfor Skien være stedet
for din satsning som næringsdrivende!
vig.no · skienby.no · krio.no
iktgrenland.no · grenlandnf.no
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Klosterøya

Klosterøya er gründerøya i Skien. Øya er en del av sentrum
og ligger idyllisk til ved starten av Telemarkskanalen.
De siste årene har det vokst fram et spennende
innovativt miljø innen IKT og kultur på øya. Her finner
du rådgivningsmiljøer, treningssenter, Teater Ibsen,
bryggeri, kafeer, rekrutteringsfirma og Eventyrfabrikken.
Næringslivets torg med Etablererkontoret Grenland,
Ungt Entrepenørskap Telemark, Visit Telemark,
Innovasjon Norge, NHO Telemark og Vekst i Grenland
IKS er også her. Etablererkontoret Grenland
tilbyr rådgivning til deg som ønsker å starte egen
virksomhet. Tilbudet er gratis og du får også mulighet
til å låne kontorplass hos dem i en periode.
klosteroya.no · nho.no/telemark
innovasjonnorge.no · visitgrenland.no
etablererkontoret.no/grenland · vig.no
ue.no/telemark · visittelemark.no
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Foto: Telemarkskanalen FKF
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Foto: Per-Åge Eriksen
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En av landets eldste byer

Skien har vært en kaupang, eller et handelssted,
allerede fra vikingtiden og regnes blandt landets
eldste byer. Arkeologiske utgravninger i sentrum
av byen avdekket at det har vært handel i Skien
allerede fra siste halvdel av 900-tallet.
Særlig har brynesteinene fra Eidsborg vært en viktig
handelsvare for Skien. Nonneklosteret på Gimsøy
ble etablert på 1100-tallet og førte til trafikk av folk
og varer, også fra utlandet. På Klosterøya oppsto
det etterhvert et marked så stort at skiensborgerne
måtte få kongen til å sikre seg mot konkurransen fra
nonnene. Dette skjedde gjennom byprivilegier, som
første gang ble gitt i 1358 av Håkon VI Magnusson.
Mange spor fra gammel tid finnes fremdeles.
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Helleristninger

Dette er unike spor fra en kultur som forlengst
er borte. På Gjerpen i Skien finnes det
flere flotte felt med helleristninger. Blant
de første helleristningene som ble funnet
i Norge var Fossumfeltet, som består av
skip, fotsåler og solsymboler. Det er antatt
å være fra yngre del av bronsealderen, cirka
2800 år gammelt. Fossumfeltet ligger i
et skogholt ved alleen opp mot Fossum
hovedgård. Feltene Bergheim, Løberg
og Fossum er tilrettelagt for besøkende
i perioden mai – oktober, og har gode
parkeringsmuligheter. For mer informasjon,
se skien.kommune.no/helleristninger.

Jernaldergården på Århus

Gården har en kopi av et typisk hus fra
jernalderen bygget etter det gamle
stavprinsippet og en halv vikingbåt. Århus
ble valgt som sted for jernalderhuset
fordi området er spekket med historie.
Her finner du helleristninger fra
bronsealder, gravhauger fra romertid og
folkevandringstid og oldtidsveg. En kultursti
passerer stedet der Fossum Jernverk
ble drevet i nærmere 330 år og Henrik
Ibsen Museum, stedet hvor Henrik Ibsen
vokste opp. Århus gård er en besøksgård
og eies av Telemark Landbruksselskap.
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Kapitelberget

Kapitelberget ligger på Bratsberg, og
kirkeruinene er det fremste minnet etter
den mektige Dagsætten i Skien. Kirken har
vært huskapell, bygget av Dag Eilivsson
engang på 1100-tallet. Ruinen ble oppdaget
i 1783, men ble først restaurert på slutten av
1900- tallet. Kirken er en kryptkirke, noe det
bare finnes fire av i Norge! Det er grunn til
å tro at Eilivsson har sett denne kirketypen
i Irland, på sitt tokt med kong Magnus.
Krypten under kirkegulvet ble gjerne brukt
til sjelemesser og til å oppbevare relikvier.

Hakastein kulturminnepark

Kulturminneparken ble åpnet i 2015 og er
universelt utformet ved adkomst. Den inngår
som en del av turstien Hjellevannet rundt.
I forbindelse med arkeologiske utgravninger
ved Sykehuset Telemark, viste en rekke
funn at Norges eldste daterte kirkebygg
har ligget her ved Faret. Kirkebygget
var en stolpekirke og ble trolig reist i
første halvdel av 1000-tallet e.Kr. Det
er også funnet spor etter branngraver
fra vikingtid, en kristen gravplass,
kokegroper og konturene av en storgård.
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Foto: Linda Frastad
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Henrik Ibsen Museum

Du får også høre at familien Ibsen fortsatte
sitt overklasseliv etter at de flyttet til
Venstøp, og at Henrik var et priviligert
barn. I tillegg til barndomshjemmet, byr
vi på utstillinger om forfatterens liv og
virke. Det er herlig å nyte en kaffekopp
og en nystekt vaffel i hagen. Du kan også
prøve kjeglespillet som er rekonstruert
etter den banen familien Ibsen hadde.
Stedet har museumsbutikk med suvenirer
og fine bøker av og om Henrik Ibsen.

Foto: Telemark Museum

Henrik Ibsen Museum ligger landlig og
idyllisk til på Venstøp. Her bodde den
verdenskjente dramatikeren Henrik Ibsen fra
1835. Da han var sju år gammel måtte familien
selge det meste de hadde i byen og flytte til
sommerstedet Venstøp. Her bodde Henrik
Ibsen til han var 15 år gammel og flyttet til
Grimstad og ble apotekerlærling. Venstøp
er det eneste bevarte barndomshjemmet til
forfatteren, og gården er i dag Henrik Ibsen
Museum. Besøker du museet, som ligger
omtrent fem kilometer fra Skien sentrum, kan
du få omvisning i forfatterens barndomshjem.
Her får du høre om gutten som laget dukker
til dukketeateret han spilte for naboungene
og som tryllet i foreldrenes selskap.

For mer informasjon, se telemarkmuseum.no
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Brekkeparken

Fritt, på høyden over Skien sentrum, ligger
Brekkeparken. Friluftsmuseet er skapt i hagen og
området rundt herregården Søndre Brekke, som har
huset mange fine familier. Familien Aalls historie blir
fortalt i museets formidling, Niels Aall spilte nemlig
en viktig rolle i dannelsen av grunnloven i 1814. Aall
var handelsminister, og det var han som skrev under
fredsavtalen Mossekonvensjonen. I forbindelse med
spillet rundt 1814, oppsto historien om husspøkelset
Den grå dame. Historien formidles på forespørsel og
under det store høstarrangementet «Skrekkeparken».
I Brekkeparken inviteres du til flere store begivenheter,
men også mindre arrangementer og tilbud som
vandringer og aktiviteter for barn. Dørene åpnes til de
mange bondestuene fra Telemark, den eldste en årestue
fra 1300-tallet. I stuene skapes det stemning med åpen
ild og fortellinger, blant annet når det er «Julemarked i
Brekkeparken» første søndag i advent. I Brekkeparken
ligger også Brekkeparken kafe. I tillegg til god mat, kan
du nyte den flotte utsikten over byen og vannveiene.
Om sommeren spilles det fine konserter fra scenen,
blant annet er det Parkjazz hver uke om sommeren.
For mer informasjon, se telemarkmuseum.no
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Telemarkskanalen

Skien er Norges eneste kanalby,
og en av kun fire byer i Skandinavia
som har sluser midt i byen.
Vi er stolte av vår flotte kanal, som ble
hugget inn i fjellet for 150 år siden! Det
første strekket mellom Norsjø og Skien ble
åpnet for regelmessig drift i 1861. Kanalen
slik vi kjenner den i dag, hvor den går helt
opp til Dalen, stod ferdig i 1892. I Europa
ble kanalen betegnet som et «åttende
underverk». Kanallandskapet i Skien er en
del av Telemarkskanalen regionalpark.
Telemarkskanalen er en av verdens vakreste
kanaler, som stort sett har beholdt preget
fra 1800-tallet. Det aller første sluseløftet
er midt i Skien by. Det neste er Løveid
sluser på Skotfoss. Fra Hjellebrygga
i Skien seiler båtene MS Victoria og MS
Henrik Ibsen gjennom slusene fra Skien til
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Dalen. Dersom du aldri har tatt en slusetur,
så benytt sjansen denne sommeren!
I tillegg til den faste rutetrafikken inviteres
det med jevne mellomrom til kveldscruise
og slusecruise med kanalbåtene. Skien
har tre kanalbåter som har sin faste plass
på Hjellebrygga i Skien. MS Victoria,
MS Henrik Ibsen og MS Skarsfos.
Mange fritidsbåter bruker kanalen.
Telemarkskanalen er et ypperlig
utgangspunkt for padling, turgåing eller
sykling. Det ligger flere turstier langs
Telemarkskanalen, den mest populære
er Hjellevannet rundt i sentrum.
For mer informasjon, kontakt
Skien servicesenter eller se:
telemarkskanalen.no
visittelemark.no
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Forelska i Skien

Foto: Per-Åge Eriksen
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Skien bibliotek

Biblioteket holder til i Ibsenhuset. Det er et bibliotek med
stor bredde, hvor du i tillegg til å låne bøker også kan låne
filmer, lese aviser og bruke internett. Biblioteket har en lokal
samling bøker med stoff fra hele Telemark. Du finner bøker
om bygdehistorie, industri, idrett og kjente personer. Kanskje
det kunne være interessant å lese Anmærkninger paa en
reise fra Eger i Norge til Tellemarken i aaret 1787? I tillegg
er det en rekke arrangementer og bokbad med kjente og
lokale forfattere. Følg biblioteket på Facebook eller se
nettsidene. Biblioteket har også filialer på Klyve og Gulset.
Åpningstidene finner du på nettsidene.
For mer informasjon, se skienbibliotek.no.

Bydelshusene

Hovedmålet er å skape gode møteplasser for alle
i nærmiljøet. Skien kommune har tre bydelshus:
Lie, Gråtenmoen og Menstad. Her er det konserter,
familiesøndager, flerkulturelle arrangementer og mye
mer. Her kan du gå på kurs, foredrag, møte mennesker
med samme interesser og hobby. Vi har godt utstyrte rom
og verksteder for blant annet keramikk, gaming, glass og
snekring. På våre kulturkafeer tilbyr vi god, hjemmelaget
mat både til lunsj og middag, og våre kokker holder
gjerne kurs for matinteresserte innbyggere. Til enhver
tid er det mange frivillige som bidrar til å opprettholde
aktivitetsnivået på bydelshusene, og vi har plass til flere!
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Foto: Per-Åge Eriksen
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Aktiviteter for barn og ungdom

I Skien kommune har vi et variert tilbud til barn og
unge. Hver søndag kan barnefamilier delta på egne
familieaktiviteter på Menstad bydelshus i samarbeid
med lokale lag og foreninger. For elever i 5.-7. trinn
har vi ukentlige etterskoletid-tilbud på Gulset, Åfoss
og Klyve. For ungdom fra 8. klasse har vi etterskoletidtilbud på alle ungdomsskolene i kommunen, i tillegg
er det egen ungdomsklubb på Klyve. På Positiv
Fritid kan du hver mandag bli med Team Fritid for
å prøve ut ulike aktiviteter i området. Hedvigs hybel
er ungdommens egen kafé i Ibsenhuset. Her kan
ungdom komme for å slappe av, gjøre lekser, spise
litt eller delta på en av mange aktiviteter og kurs vi
tilbyr her. Vi har også egne kursrekker for barn og
unge og klubber/møteplasser på Lie bydelshus.
I tillegg har vi en rekke enkeltarrangementer og
turer for barn og unge både i hverdagen og i skolens
ferier. For mer informasjon om våre tilbud se:
facebook.com/teamfritid
Skien har utallige klubber og foreninger for både barn
og voksne. Ta en titt på oversikten på Skien kommunes
hjemmeside: skien.kommune.no/forening.
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Vi har med stolthet lånt informasjon fra ulike
nettsider – vi takker for det! Takk også til alle dere
som har kommet med innspill.
Nyttige nettsteder:
skien.kommune.no
visittelemark.no
kanalbaatene.no
skien.kommune.no/ibsen

Skien servicesenter og turistinformasjon
Henrik Ibsensgt. 2
Tlf. 35 58 10 00
Åpent kl. 09-16 mandag – fredag
Visit Telemark
Uniongata 18
Tlf. 35 90 00 20
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www.skien.kommune.no

Foto: Per-Åge Eriksen

