På tur i tungtvannssabotørenes fotspor

Bli med til Vemork
og opplev verdenskjent
krigshistorie i fantastiske
omgivelser.
Få eksklusiv tilgang den nylig utgravde
tungtvannskjelleren ett år før den åpnes
for publikum.

14 – 16. juni 2019
Pris: Kr 4 800,Prisen inkl:
 Bussturen,
 2 overnattinger på Rjukan fjellstue inkl. bevertning.
 Foredrag, underholdning og guide.
 Eksklusive inngangsbilletter til tungtvannskjelleren
og museet på Vemork.
 Billetter til Krosso kabelbane.
 Middag på Sølvgarden hotell, søndag.
Påstigning:
Sandnes rutebilstasjon kl 10.00.
Andre påstigningsplasser langs ruten kan avtales ved påmelding.
Å gå i sabotørenes fotspor 76 år etter at Joachim Rønneberg og de åtte andre lurte seg
ned Fjøsbudalen mot Vemork er en mektig opplevelse, både for dem som har interesse
for krigshistorie, eller bare ønsker en fantastisk tur i flott terreng.
Vi kan vel kalle turen en spektakulær opplevelse.

Turbeskrivelse
Fredag
Etter avreisen fra Sandnes tar vi første stopp ved minnestøtten over Kasper Idland på Figgjo.
Turen går videre til Dirdal, hvor det ble kjempet under felttoget i 1940.
Vi setter så kursen mot Sirdal, og veien over mot Brokke. Her tar vi en rask strekk på beina,
og får høre om livet på Langelona hvor ca 20 mann fra motstandsbevegelsen holdt til på
slutten av krigen.
Turen går nå videre til Vemork, hvor vi blir tatt vel imot av Tor Nicolaysen, innehaver av
Rjukan Fjellstue. Dette stedet er valgt som overnattingssted av flere årsaker. En av dem er den
gode maten, en annen, gjestfriheten til Tor. Men den viktigste er at det var dette stedet
tungtvannssabotørene brukte når de besøkte Vemork etter krigen.
På kvelden blir det middag og foredrag.
Lørdag går vi ruten sabotørene gikk fra siste overnattingsplass i Fjøsbudalen til fabrikken på
Vemork. De som ønsker det kan få gå den nøyaktige ruten som ble brukt i 1943, og krysse
Vemork juvet på samme sted som sabotørene. Resten følger den tilrettelagte sabotørstien.
Vel fremme på Vemork får vi eksklusiv tilgang til den nylig utgravde tungtvannskjelleren
hvor sprengningen skjedde, før vi avlegger industriarbeidermuseet et kort besøk.
Turen avsluttes etter en tur med kabelbanen som går over stien sabotørene brukte som
fluktrute opp på vidda igjen etter aksjonen.
Lørdagskvelden drøyer vi så lenge vi orker med god mat og lett underholdning i den koselige
fjellstuen.
Søndag setter vi nesen hjemover etter en god frokost på fjellstuen.
Middag må vi ha på søndagen også, den inntar vi på Sølvgarden hotell, før vi kjører siste del
av turen til Sandnes, hvor vi regner med å være ca kl 1800.

Praktiske opplysninger.




Fjellstuen holder enkel, men god standard, her vil vi bli forlagt på
2-mannsrom.
Ta med gode klær, og godt fottøy.
Ønsker noen å være med på turen uten å gå sabotørruten, er det selvfølgelig lov.

For nærmere opplysninger og påmelding, ta kontakt med
Nils Helge Amdal
Mob: 918 65 166

eller

E-post: n-amdal@online.no

Jack Rostøl
Mob: 958 77 989
E-post: jack.rostoel@lyse.net

Mail: n-amdal@online.no

Velkommen til en flott turopplevelse!

