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En reise til Rjukan som for mange er kjent for 
å være uten sol i vinterhalvåret. 

Det Norske Veritas Pensjonistforening 

28. til 30. september 2021 

Bli med til Rjukan, Skinnarbu og Gaustadtoppen 
Du og din eventuelle ledsager inviteres herved til en spennende tredagerstur til Rjukan, Skinnarbu og 
Gaustadtoppen. 

Vi følger opp foredraget til Bjørgulf Haukelid om motstandsmannen Knut Haukelid og hans 
engasjement i kampen om tungtvannet. 

Vi vil kjøre opp til Hardangervidda med Krossobanen. Banen ble anlagt for at Rjukans befolkning 
skulle kunne komme opp i sollyset store deler av året. 

Vi vil også kjøre forsvarets gamle heis opp til toppen av Gaustadtoppen. 

Programmet byr på en rekke høydepunkter: 

⎯ Tur med Krossobanen med lunsj på Krosso fjellstue 

⎯ 2 overnattinger på Skinnarbu Nasjonalparkhotell 

⎯ Presentasjon og visning av Hardangervidda Nasjonalparksenter 

⎯ Industriarbeidermuseet på Vemork 

⎯ Tur til Gaustadtoppen med Gaustabanen 

⎯ Lunsj på Tuddal Høyfjellshotell 

PROGRAM 
Tirsdag 28.09 
08:00 Buss fra Veritassenteret 

08:05 Hentestopp på bussterminalen i Sandvika  

10:00 Kort kaffestopp i Kongsberg Videre mot Rjukan – forbi båtene 
«Storegut»/«Amonia», Tinnsjøen ved Mæl  

12:30 Krossobanen  

13:00 2-retters lunsj på Krosso Fjellstue 

14:30 Krossobanen ned til ventende buss  

15:30 Innsjekking Skinnarbu Nasjonalparkhotell  

18:30 Presentasjon og visning Hardangervidda Nasjonalparksenter - om 
senteret og vidda 

19:00 Aperitiff  

19:30 Middag på nasjonalparksenteret med utsikt over Møsvatn  
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Onsdag 29.09  
Frokost  

09:30 Foredrag v/Tor Nicolaysen Historien om Rjukan  

10:30 «En snack i handa» på vei ut av Auditoriet  

11:30 Avreise med buss for utflukt til Rjukan  

12:00 Besøk og omvisning på Industriarbeidermuseet på Vemork - 
shuttlebuss til/fra museet 

14:00 Vi flytter oss til Rjukan sentrum og lunsj i historiske omgivelser på 
Admini   

15:30 Kort rundtur med buss i Rjukan sentrum med Tor som guide  

16:30 Tilbake på Skinnarbu - kanskje frister en spasertur på «Oldemorstien»?  

19:30 Middag på hotellet 

Torsdag 30.09 
Frokost  

08:45 Utsjekking  

09:00 Avreise med buss  

10:00 Gaustadtoppen med Gaustabanen, foredrag, kaffe og vaffel i det 
hemmelige rom Guide/foredragsholder; Ingar Hovden  

12:15 Videre med buss over fjellet  

13:00 2 retters lunsj i Gildehallen på ærverdige Tuddal Høyfjellshotell før 
vi setter oss i bussen retning Oslo  

18:30 Estimert ankomst Veritssenteret – kort stopp Sandvika 
Bussterminal 

Pris pr. person  kr. 6 650,- for medlemmer av DNVs Pensjonistforening 

   kr. 6 950,- for ledsagere som betaler full pris 

   Tillegg for enkeltrom kr. 500,- 

Deltageravgiften betales ved påmelding til konto 7133.63.00716. 

Ved overbooking gjelder betalingstidspunktet som fortrinnsrekkefølge. 

Påmeldingsfrist: 10. august 2021. 

Reiseforsikring 

Alle oppfordres til å ha reiseforsikring som også dekker avbestilling i tilfelle sykdom. 
Forsikringen må være tegnet før påmelding og gjelde til etter avslutning av turen. 

Det gjøres oppmerksom på at ved avbestillinger grunnet sykdom, vil forsikringer refundere 
alle kostnader minus evt. egenandel uansett avbestillingstidspunkt. 

Reisetilskudd 

Reisetilskudd for fjerntboende medlemmer vil bli gitt etter vanlige regler med Oslo som 
startsted for reisen. Deltakere med reiseutgifter (på billigste måte) for tilslutning på mer enn 
kr. 250,- pr. person tur/retur får refundert 75 % av reisens kostende, maks Kr. 900,- pr. 
person. Tilskuddet ytes ikke til ektefeller, samboere eller partnere. 

Egne hotellutgifter mm. 

Deltageren må dekke egne hotellutgifter, slik som eventuelle uttak i minibar; eller ekstra 
drikke under lunsjer og middager. 
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Prisen inkluderer: 

⎯ Overnatting hotell 2 døgn inkl. frokost 

⎯ Buss Oslo Rjukan t/r 

⎯ Transport og reiseledelse/guide som beskrevet i programmet 

⎯ Bespisning og aktiviteter som beskrevet i programmet 

⎯ Aperitiff før middag DAG 1 

⎯ Alle aktiviteter og utflukter som nevnt i program 

⎯ Lokal guide og egen Espnes Gold reiseleder 

⎯ Måltider i henhold til program 

⎯ 1 glass vin/øl/mineralvann, isvann og kaffe inkludert til lunsj 

⎯ 2 glass vin/øl/mineralvann, isvann og kaffe inkludert til middag 

⎯ Reiseleder fra Espnes Gold under hele turen 

⎯ Skatter og avgifter 

Eventuelt behov for smitteverntiltak på turen vil bli ivaretatt og følge myndighetenes gjeldende 
retningslinjer. 

Mer om stedene vi skal besøke 
Rjukan er for mange kjent for å være uten sol i vinterhalvåret.  
For 100 år siden kom Sam Eyde med ideen med solspeilet, men den gang hadde han ikke 
teknologien. Krossobanen ble isteden bygget for å frakte solhungrige Rjukanfolk til fjells og opp i 
solen.  

Sam Eyde er kanskje mest kjent for grunnleggingen av Rjukan og Norsk Hydro. Kunstgjødsel ble 
produsert, og Rjukan vokste fra et bondesamfunn til et storbysamfunn på få år. 

Vemork, den gang verdens største kraftstasjon ble bygget. Biproduktet av hydrogengassen var 
tungtvann. Dette skulle få betydning for Rjukan under 2.verdenskrig.  

I dag er Vemork kraftstasjon blitt museum, Norsk Industriarbeidermuseum. 

Rjukan er på UNESCOs verdensarvliste på bakgrunn av historien om vannet som omgjøres til elektrisk 
kraft på sin vei fra høyfjellet til havet, om den elektriske kraften som skaper grunnlag for 
prosessindustri og arbeidsplasser til folket, historien om framveksten av velferdsstaten Norge; - fra 
fattigst til rikest på 100 år. 

Skinnarbu Nasjonalparkhotell 4* 
Skinnarbu Nasjonalparkhotell har en lang tradisjon og historie og ligger på toppen av Telemark, ved 
innfallsporten til Hardangervidda. Skinnarbu en helårsdestinasjon og kan tilby milevis med preparerte 
skiløyper om vinteren og turløyper om sommeren. Skinnarbu byr på flotte naturopplevelser og et 
mangfold av aktiviteter. Store deler av hotellet er nå nyoppusset , med delikate og moderne rom og 
stilfulle fellesområder, som lobby, restaurant og bar. 

Hardangervidda Nasjonalparksenter 
Hardangervidda Nasjonalparksenter, Skinnarbu er et statlig autorisert nasjonalparksenter for 
Hardangervidda nasjonalpark og er samlokalisert med Norsk Villreinsenter Sør som er 
samarbeidspartner. Hardangervidda nasjonalparksenter åpnet 14 August 2013 med en interaktiv 
utstilling om natur og villrein i nye lokaler på 600 m2. 

Oldemorstien 
Kort spasertur på Skinnarbu med flott utsikt over Møsvatn. Dette er en rundtur på en spesiallaget sti, 
som er gruset og steinlagt. Det høyeste punktet på rundturen byr på en flott utsikt over Møsvatn og 
Hardangervidda. Følg stien sør for parkeringsplassen Nasjonalparksenteret. Ved skiltet «Stormyra», 
ta stien til høyre mot Møsvatn Fjellpark. Runden er 2,2 kilometer lang. 
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Solspeilet 
100år etter at Oscar Kittelsen og Sam Eyde lanserte ideen om å bringe sola ned til folket på Rjukan, er 
Solspeilet en realitet. Historien om Solspeilet på Rjukan: 

1913: Oscar Kittelsen og Sam Eyde lanserte ideen om Solspeil paa Rjukan” 

2013: Tinn Kommune bygger ”Solspeilet på Rjukan” 

Byen Rjukan ligger i en øst/vest vendt dal. Den mektige Gaustatoppen (1883 m) og de stupbratte 
fjellsidene sør for byen gjør Rjukan solløs i vinterhalvåret, fra oktober til mars. Hvert år feires solas 
tilbakekomst med stor solfest på Rjukan Torg. 

Industriarbeidermuseet 
Rjukanfossen ga grunnlaget for Vemork, som da den stod ferdig i 1911 var verdens største 
kraftstasjon. Vemork huser nå NIA og verdensarvsenteret. Her kan man få historien til det fantastiske 
industrieventyret som utspant seg fra tidlig på1900 tallet og den dramatiske krigshistorien fra Rjukan 
under andre verdenskrig. 

Rjukan Admini 
Rjukan Admini Hotel ble reist av Norsk Hydros grunnlegger Sam Eyde i 1908, og har siden vært i 
Hydros eie og en vel bevart hemmelighet for mange. Bygningen er tegnet av Thorvald Astrup i 1908, 
en av datidens fremste arkitekter, og regnes i dag for å være en av de vakreste trebygninger i jugend 
stil som finnes her i landet. 

Gaustabanen 
Gaustabanen er en spektakulær fløybane som går inne i selve Gaustatoppen. De første 50 årene var 
Gaustabanen et hermetisk lukket NATO anlegg. Men i dag kan du og jeg også få ta del i den 
spennende opplevelsen det er inne i fjellet. 

Du kommer opp på Gaustatoppen på 15 minutter 

Det er bygd steintrapp fra Tuddalstippen til Gaustatoppen Turisthytte 

Gaustabanen består av en batteridrevet vogn på skinner som frakter passasjerene ca 860 meter 
horisontalt innover i fjellet. Midt inne i fjellet er det en mellom og omlastningsstasjon, hvorfra det 
går en skinnegående pendelbane i skråsjakt med lengde 1040 meter opp til 1800 moh. Derfra er det 
utgang fra anlegget til den såkalte Tuddalstippen , like i underkant av Gaustatoppen Turisthytte. 

Tuddal Høyfjellshotell 4* 
Dette sjarmerende hotellet med tømmerfasade er omgitt av skogdekte fjell. Det ligger tolv kilometer 
fra vakker utsikt på Gaustatoppen og 16 kilometer fra skisenteret Gaustablikk. Fasilitetene varierer 
fra enkle rom til koselige tømmerhytter med peis, møterom, kafé, bakeri og en rustikk restaurant. I 
forbindelse med Tuddal høyfjellshotell finner vi også Gildehallen. Det er en cafe som ligger på tunet, 
innecafe og utecafe , åpen i alle helger, samt i alle skoleferier. Her er det også et lite kolonialutsalg av 
egenproduserte matvarer, samt enkelte av gourmetproduktene kokkene på hotellet bruker i sin 
matlaging. Gildehallen er et uformelt sted med en deilig meny bestående av norsk husmannskost. 
Elgburger og rømmegrøt er noen av spesialitetene. 


