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Gnisten aktivitetspark

Vi ønsker å bygge en modell av verdsarven i miniatyr med beliggenhet i området rundt Notodden. Denne park-
en skal være realistisk og bygger på de faktiske byggene og ulike steder i verdensarven. 

Beliggenhet: Grotbæk, Tinnemyra?

Vi har tenkt å dele aktivitetene i parken i tre ulike grupper etter nivå og alder. En opplevelses og aktivitetspark for 
barn. Et lærerikt og utfordrende sted for ungdom og lekende voksne, og en litt mer «standard» museumsopplev-
else for de som måtte ønske dette (les pensjonister). 

I parken kan vi f.eks. finne følgende elementer. (Alle «stedene» vil være miniatyrmodeller)

•	 I parken vil man først komme inn i et hus(Adminiet) hvor man møter Sam Eyde og Kristian Birkeland. 
Gjennom et skuespill blir vi informert om deres visjoner og planer for det som i dag er verdensarven. 

•	 Videre havner vi ut ved en demning på fjellet (f.eks. Møsvatn). Her kan ulike aktiviteter gjennomføres. 
Barn kan leke med vann, ungdomsskoleelever kan få en innføring i norsk kraftproduksjon og voksne kan 
få et enda dypere innblikk. 

•	 Vemork kraftstasjon. Her kan man lære hvordan vann kan gjøres om til elektrisitet. I tillegg kan vi her trek-
ke frem krigshistorien med tungtvannsabotasjen. Hva med en Høyt og lavt klatrepark kalt «Sabotørruta»?

•	 Ulike industribygg på Rjukan

•	 Togbanen fra Rjukan til Mæl – Tinnsjøferga - Tog Tinnoset til Notodden. Dresin på en miniatyrjernbane 
via en miniferge. Også her kan krigshistorie trekkes inn(Hydro). Stoppested Notodden Stasjon

•	 Industrien på Notodden

- Lysbueovnen

- Striesekkfabrikk, Lag din egen striesekk + sekkeløp

•	 Tømmerrenna, Karusell? Minimodell?

•	 Grønnebyen. Avslutningsted

Dette vil bli en attraksjon som kan benyttes i mange ulike sammenhenger.

- Familieferier, en dag i verdensarven

- Turistattraksjon, se og oppleve

- Skoleklasser, lærerike opplevelser. F.eks. kan en fysikk-klasse bruke en hel dag på «kraftstasjonen», 
mens historieklassen kan tilbringe noen timer i «Grønnebyen»

- Barnehager, underholdene lek og moro
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Stedet vil i tillegg til å for alvor sette Notodden på kartet og trekke masser av turister bidra med mange arbeid-
splasser, særlig sommerstid for ungdom. I tillegg vil stedet gi positive ringvirkninger for hele byen og verdensar-
ven (butikker, spisesteder osv.). 
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