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Ole H. Holta
Ole Halvorsen Holta (1851 – 1928) ble født i Sauherad som nest eldste sønn av Halvor B. Holta og Thora H. Gyving
fra Heddal. Han var en av ni søsken. Faren var en godt skolert mann og var blant annet ordfører i Sauherad i 18
år. Etter konfirmasjonen arbeidet Ole hjemme på gården og i tømmerskogen. Han gikk landbrukshøyskolen på
Ås.
Bare 27 år gammel grunnla han sitt første trelastfirma i Skien. Etter hvert ble han en betydningsfull person i det
finansielle miljøet i Skien. Han ble eksempelvis formann i Telemarkens Telefonselskap og var direktør i Skiens
Aktiemølle. Han var også medlem av Skiens bystyre.
I 1894 ble Tinfos Papirfabrikk avertert til salgs. O.H. Holta gikk sammen med H.C. Hansen, H.H. Holta (broren), N.
Kittilsen og Thorvald Schiøtt og kjøpte fabrikken.

De nye eierne gikk i gang med å modernisere og utvide produksjonen av tremasse. Kraftstasjonen Tinfos 1 ble
bygget i 1899. Så etablerte Ole Holta Notodden Calcium-Carbidfabrik AS og siden Tinfos Jernverk AS i 1910.
I 1908 bosatte han seg på slektsgården Tunga i Tinnegrend. Den aktive direktøren var dessuten historieinteressert. Han skrev og fikk utgitt ”Hitterdalsboken,” en gårds og slektshistorie i 1927.
Ole H. Holta var leder for Tinfos-selskapene livet ut.

Visste du at

-

Brødrene Ole og Hans fikk en fjellkjede oppkalt etter seg på Svalbard.

-

Holtafjellene ligger i nærheten av Kongsfjorden på Spitsbergen. De fikk navnene sine her fordi de hadde gitt økonomisk støtte til Nansens og Amundsens ekspedisjoner til polene.

-

Da universitetet i Oslo skulle feire sitt 100-årsjubliem i 1911, ville de bygge en aula. Ole. H. Holta støttet bygget med
10.000 kroner. På en plakett med navnene på de 42 bidragstyerne, var kong Haakon og dronning Maud. Men også
O.H. Holta.

I ”Norske biografier” blir Ole H. Holta omtalt på følgende måte:

”Hans storstilede og maktfulle personlighet har satt varige spor efter sig i distriktet, og selv om han nok i levende
live hadde mange motstandere, ja man kan vel si fiender, kan ingen nekte for at han var en rettlinjet kar og en
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begavelse langt utover det vanlige blant næringslivets menn. ”

Ole H. Holta fikk stor betydning for utviklingen av Notodden som industriby. I januar 1904 kom spørsmålet fra
Sam Eyde om han kunne få leie 2000hk elektrisk kraft.
Sam Eyde spør Holta om elektrisk kraft til prøvedrift med en av professor Birkelands oppfinnelser, hans metode
for utvinning av kvelstoff fra lufta.

Industrieventyret er her ved sin begynnelse.

Fire generasjon Holta har ellers markert seg sterkt i Notoddens kultur- og næringsliv. Det er etter Ole H.Holta,
sønnen Halvor B. Holta (1896 – 1979), Ole H. Holta, født 1924, og fjerde generasjon Kjetil Holta, født 1965.

Kilde: Hansen, Jens Christian: Notodden. Jubileumsbok 1963. Notodden kommune.
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