Post 2 Smieøya – byens sentrum
Billedhugger Trygve M. Barstad, Flatdal,
er mester. Et anerkjent og flott symbol
på sammenheng mellom vassdraget og
byen.
Står på Eidet. Foto:T Au
Tømmer, sagbruk,
tresliperi. cellullose og
papir
H.C. Hansen, bestefar til Sonja Wigert, var
blant grunnleggerne av trelastindustrien i
Skien. Han hadde også eierandeler i Tinfos
papirfabrikk på Notodden, og ble hyllet av
selveste Sam Eyde for sin pionerinnsats.
Bildearkivet etter Union AS – på Eidet nær
slusa
Fra kanalbrua kan vi se ned i slusekammeret til Skien sluse. Slusa ligger der Langefoss lå
i sin tid. Slusa ble påbegynt i 1854 og stod ferdig i 1861. Telemarkskanalens første trinn
gir løftehøyde fra Bryggevannet til Hjellevannet på 5 meter. Telemark fylkeskommune
har ansvaret for Telemarkskanalen. (Det er utgitt flere beskrivelser av kanalen, guider,
bøker og på nett)

…. Hjellevannet rundt …

Broene, veien fra Telemarksgata utover Eidet og alle de utminerte sag-bruksrennene,
over Kanalbrua og Smieøya fører oss til Damfoss. På Smie-øya hadde kanalbåtene fra
først av sin faste brygge mot Hjellevannet før virksomheten endelig fikk ei helt ferdig
brygge ytterst ved Nedre Hjellegate i 1911 der den ligger i dag. Men, allerede i 1900
benyttet man det påbegynte anlegget. Det hadde tatt mange år å få realisert brygga.
Telemarksbrygga, faktisk lengre tid enn det tok å gjenreise hele Skien etter bybrannen i
1886.

Tømmeret fra Telemarks skoger
ble båret fram av vann gjennom
kanaler og sluser. Det er lite
trolig at de som er barn i dag vil
få oppleve å se tømmerklubber
som
dette
lagret opp
langs
Foto:
Unions
bildearkiv
elvebredder og brygger. Foto:
T.Au

Union AS startet sin første papirfabrikk på Smieøya. Behovet for mer plass førte senere
bedriften utover til nordenden av Klosterøya.
I forgrunnen ser vi Skien sluse (bygget av stein som ble hogd ut av fjellet oppe ved
Vaddrettet og fraktet på lektere til byggeplassen.)
Parallelt med slusa ligger bygget, PM 5 (papirmaskin 5). Det eneste bygg som er igjen
etter virksomheten på Smieøya. Bygget er fredet som teknisk kulturminne.

…. Hjellevannet rundt …

