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TURISTSTADEN 

Pionerturistane i 1830-40 åra sette fart i
turismen til fjord- og fjellandet Noreg.
På den tid var Odda ein bortgøymd
idyll i botnen av Sør fjorden: garden og
kyrkja på den grøne odden ved fjorden.
Men då dampskipsferdsla opna fjord -
landskapet for turismen, vart Odda sokn i
Søndre Bergenhus Amt på få år midt -
punktet for reiselivet på Vestlandet. Turis -
men, som sesong arbeid og attåtinntekt,
vart ei ny inn tekts kjelde for bygdefolket.
Denne høg konjunkturen i reiselivet
varte fram til utbrotet av verdskrigen i
1914. I 1904 hadde Odda 83 anløp av
utan landske turistskip; i alt 12 000 turistar
kom sjø vegen. Reiselivet skaut for alvor

fart då ruta mellom Newcastle og Bergen
opna i 1890. I desse åra utvikla tett staden
Odda seg raskt og vart godt ut rusta med
hotell: «Hotel Hardanger», «Grand Hotel»,
«Hotel Odda», «Hotel Folge fonn», «Hotel
Låte foss» og «Buer Hotel». Eit nytt «Hotel
Hardanger» vart opna i 1896, etter at det
gamle brann ned. Det var ein av dei
største trebyg ningane i Noreg;  prydd med
treskurd av LARS KINSARVIK og vegg -
måleri av NILS BERGS LIEN. Seinare, frå
1917, var dette hotellet rådhus i Odda i
mange år, til det vart rive i 1977. Både
engelsk menn og tys karar sette sitt preg på
turistmiljøet i Odda desse åra; dei siste i
kjølvatnet, bokstaveleg tala, av keisar
WILHELM II og «Hohen zollern», som var
årviss gjest i Hardanger frå 1889-1914.

Strandstaden Odda talde i år 1900 27
bustadhus og 285 personar: hotellvertar,
han delsmenn, handverkarar og skyssarar.
Alle aldersgrupper tok del i turist -
næringa. Amt man nen i Søndre Bergen -
hus Amt skriv i 1905 at det ikkje finst
nokon statistikk som viser kva turist -
ferdsla har å seia for distriktet, men det
dreiar seg om store summar. ❑
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INDUSTRISTADEN
I 1908 stod den nye kraftstasjonen i
Tyssedal ferdig. A/S Tyssefaldene leverte
kraft til karbid – og cyanamidfabrikken
som vart bygd i Odda. Det varsla ei ny tid.
Krigsutbrotet i 1914 jaga utlen dingane
heim frå ferie. Verdskrigen hindra dei i å
koma att på nokre år. I mellomtida vart
Odda industrialisert. Skjeggedalsfossen,
eitt av dei store trekkplaster for reiselivet,
vart lagd i røyr. Karbidfabrikken var den
gongen utan reinseanlegg, og det sette sitt
preg på mil jøet. Hotella byrja å merka ned -
gangen i trafikken, og reisehand bøkene
registrerte:

«Odda er malerisk, men skjemmes af
Fabrikvirksomhed, som har betat Land -
skapet al dets Charme».

Hotelleigarane saksøkte karbid fabrikken
for «Ulæmpe og Verdiforringelse ved
Stank og Røk». Ein hotelleigar fekk
med  hald frå retten, og då dei andre hotell  -
eigarane vann erstatningssaka først på
1920-talet, var fa brikkane konkurs. Op -
ninga av Bergens bana i 1909 var ei anna
årsak til at straumen av reisande no gjekk
utanom Odda. Turiststaden var vorten
 industri stad. I dag er også Odda Smelte -
verk historie og ein mogeleg kandidat til
UNESCO’s verdsarv.

Odda kring hundreårsskiftet, med det andre
Hotel Hardanger, bygd i 1896.

Odda i 1908, same året som produksjonen starta ved karbid- og cyanamidfabrikken.

«Smeltedigelen». 
Ein av omnane ved smelteverket.


