
Grøne gangar                
 
                                                                                                   

Grøne gangar går gjennom et vakkert og 
variert Midt-Telemark landskap. Turløypa er 
merka fra Gvarv i Sauherad til Årmotsdalen i 
Bø. Det er satt opp opplysningsskilt om 
fornminner forskjellige steder langs stien. Vi 
tar her for oss stien fra Gunheim langs elva 
til Kolatangen og Evju bygdetun.  
 

Gvarvelva med Kolatangen i bakgrunnen 

Gvarvelva 
Følg skilting og blåmerking fra Filadelfia på Gunheim, 
følg gårdsvei først til venstre og så til høyre ved gård 
(postkasse). Ta til høyre inn på sti som følger elva til 
Tangen, herfra er det kjørevei opp til Evju Bygdetun 
(Museum).  
I elva er det muligheter både for bading og fisking. De 
mest vanlige fiskeslag er ørret, abbor, gjedde,sik og er 
du riktig heldig kan det også vanke en laks. Det er 
gratis å fiske for de under 16 år. 

Det er et rikt dyre og fugleliv langs elva, særlig svaner 
og andefugler er vanlig å se her. Er du riktig heldig kan 
du også komme over en bever som er ute og svømmer. 

 

Kolatangen 
På 1700 tallet ble det fraktet jern med båt fra Holla til 
Tangen, og herfra med hest og vogn videre forbi 
Leikvang (felt med gravhauger) til Hørte. På Hørte var 
det tre hammere som hamret ut jernet før det ble sendt 

samme vei tilbake. 

Bru over Kisebekken til Kolatangen 

Evju Bygdetun 
Evju Bygdetun med sine gamle bygninger og intime tun 
passer godt for en rast etter turen fra Gunheim. Her er 
noe både for liten og stor. Det er dyr å leike med for 
barna, og også mye å se på for voksne. Om sommeren 
er det åpent for omvisninger og salg av mat. 
Tilbaketuren kan være samme stien tilbake, eller en kan 
gå bilveien.  

 

 I tunet på Evju 
 

 
 

Gvarv
Turlag

Turlengde:  Tur retur Gunheim - Evju ca 5 
km. Gåtid ca 45 minutter hver vei 

Høydeforskjell:  ca 40 m.                               
Vanskelighetsgrad:  Småkupert og lett 
terreng 


