TUR TIL RJUKAN 28. – 30. SEPTEMBER 2021
33 pensjonister deltok på Rjukanturen, 31 var med bussen fra Høvik / Sandvika, og 2 kom
med bil fra Trondheim direkte til Rjukan. Avgang fra Veritassenteret kl. 08.00, som må sies å
være tidlig for pensjonister - ingen flexitid. Tåka lå ganske tung over Bærum og vi hadde
ikke kjørt så mange kilometerne, så møtte vi godværet, som varte resten av dagen. På
reisen var det også med to guider fra Espnes, turoperatøren. Reidun var med i bussen, og
Sylvi «lå i forkant», d.v.s at hun kjørte egen bil og kom hele tida fram før oss, slik at hun
kunne vise Frode hvor bussen kunne stoppe / parkere, og dessuten dannet hun
velkomstkomité.
Første stopp var beinstrekk med kaffe og boller før vi kjørte inn i Kongsberg. Reidun var en
flittig bruker av mikrofonen og ga oss mye informasjon, f. eks. da vi tok en kort stopp på
Tinnoset Stasjon, ferjeleiet i sørenden av Tinnsjøen, hvor togvognene til Norsk Hydro kjørte
over på Tinnosbanen. Så var det også en kort stopp ved minnesmerket på vestsida av sjøen,
der hvor DF HYDRO ble senket 20. februar 1944.

På Mæl Stasjon, det nordre ferjeleiet og endestasjon for Rjukanbanen, var det anledning til
å betrakte de to tinnsjøfergene DF AMMONIA og MF STOREGUT, som begge fortsatt er i
trafikk om sommeren.
Frode kjørte oss pent og forsiktig gjennom Rjukan sentrum og opp til Krossobanen.

De to vognene Blåbæret og Tyttebæret brakte oss opp til Øvre Stasjon, hvor en fantastisk
utsikt ventet oss. Dessuten vanket det lunsj på Krosso Fjellstue. Med oss opp i Blåbæret var
også Øistein Saugerud i lyseblå krossobanegenser, veteran på Krossobanen. Han skulle
egentlig være med oss neste dag også, men p.g.a. den spesielle «fellesferien» de har på
Rjukan, altså reinsdyrjakta, kunne han ikke det. Han benyttet derfor anledningen til å holde
et foredrag om Krossobanen under lunsjen. Banen stod ferdig i 1928 og er Nord-Europas
eldste to-taubane, og den er fremdeles i drift. Banen ble bygget av Norsk Hydro for å frakte
arbeidere og deres familier opp i sola vinterstid, og på Rjukan betrakter man dette om
Norges første (og største?) HMS-tiltak.

Gaustatoppen i nydelig høstvær sett fra Øvre Stasjon med to forskjellige forgrunner.

Etter innsjekking på Skinnarbu
Nasjonalparkhotell i ytterkanten av
Hardangervidda var det litt tid på egenhånd.
Det var mange bestemødre som benyttet
anledningen til å gå en tur på Oldemorstien.
Noen oldemødre så man ikke, men noen
bestefedre ble observert.
På en avstikker fra Oldemorstien var det en
flott utsikt over Møsvatn. Her prøver noen
ved hjelp av sin SMART-telefon å finne ut

hvor nord er.

Kveldens middag ble inntatt på
Hardangervidda Nasjonalparksenter,
nabobygget til hotellet. Her ble vi ønsket
velkommen med en aperitiff, og vi fikk en
presentasjon av nasjonalparksenteret av Per
Lykke, en meget engasjert person med friske
meninger om naturforvaltning.

Dag 2, som var viet tungtvannssabotasjene og Rjukans industrihistorie, opprant med tung tåke over
Hardangervidda. Tor Nikolaisen var dagens guide. Han møtte oss iført battledress med pistol, begge
deler av den typen tungtvannssabotørene brukte. Tor var en imponerende guide som oppe på
Vemork Kraftstasjon, eller Norsk Industriarbeidermuseum, berettet om tungtvannssabotasjene og
industrihistorien på en meget innlevende måte.

Nasjonalparksenteret innhyllet i tåke.

Sabotøren gir en briefing utenfor Vemork kraftstasjon.

«Sabotøren» Tor Nikolaisen

Turbinhallen i kraftstasjonen.

Guiden vår, Reidun Neerbye, foran det nye museumsbygget som reises over Tungtvannskjelleren.

Ferdige med omvisning og forelesning på Vemork tok bussen oss ned til Rjukan sentrum og Norsk
Hydros gamle og ærverdige administrasjonsbygg, Admini, hvor vi fikk servert lunsj.

Lunsj i stilige omgivelser.

Overraskende besøk av en distingvert herre.

Etter lunsjen ble vi forstyrret av bråk ute i hallen, og inn trådte en elegant antrukket herre som
hevdet å ha en avtale med sin gode venn Generaldirektør Sam Eide. Herren, som viste seg å være
Tor Nikolaisen i ny forkledning, benyttet tida mens han venter på direktøren, til å framføre et
imponerende enmannsshow.

Et elegant par på veg ut fra Admini.

På ettermiddagen og før middag på hotellet, fikk vi et interessant foredrag av Bjørn Nordberg, vår
mann fra Taubanetilsynet i Trondheim. Foredraget var basert på boka «Taubaner i Norge», som han
sammen med sin kone nylig har utgitt.

Dag 3 hadde værgudene bestemt seg for ikke å være på vår side. Det gjorde ikke så mye, for denne
dagen foregikk vårt arrangement for det meste inne i Gaustatoppen. Vi ble først fraktet innover i
fjellet med trikken til stasjonen Brekket for omlasting til taubanen med max helning på 39°
(Fløybanen har bare 26°). Fra den øvre stasjon ble vi ført inn i det hemmelige rom, hvor vi ble

Omstigning til den bratte banen.

Foredrag med kaffe og vaffel i det hemmelige rom.

servert kaffe og vafler mens vi hørte på foredrag av Ingar Hovden. Han berettet om betydningen
Gaustatoppen med linkmast og sitt hemmelig NATO-anlegg med operasjonsrom og bane hadde

Ingar Hovden beretter.

Ufyselig vær på Gaustatoppen.

under den kalde krigen. Før vi tok banen ned igjen, gikk noen ut av fjellet for å nyte utsikten. Der var
det ingen utsikt i dag.

Ingen fengselscelle, bare Gaustabanen innvendig. Det 4000 år gamle stokkeskipet på Tuddal.
En kort kjøretur fra Gaustatoppen, og vi var på gamle ærverdige Tuddal Høyfjellshotell, hvor vi
inntok en 3-retters lunsj i Gildehallen. Vi fikk også en liten orientering om stedet og dets historie.
Før avreise var det anledning til å gå inn i hotellet. Der var det store mengder svært gamle
gjenstander, og mest imponerte det 4000 år gamle stokkeskipet som var funnet i et av vannene
nedenfor hotellet.
Med en innlagt kaffestopp på Notodden Jernbanestasjon ble vi fraktet trygt hjem og ankom Høvik
bare 10 minutter seinere enn estimert tid kl. 18.

