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Vi besöker Lerin’s utställning på Sandgrund i Karlstad



Efter passage av gränsen och fina vyer med bl.a pumpaodlingar blir det 
räkmacka i Drammen. Avslutas med en liten promenad över Epsilonbron 



Mona bokför tunnlar och sedan ankommer vi Rjukan. 
Efter övernattning blir det småpromenader i 
omgivningarna.

Den andra kraftstationen i Rjukan, Såheim. Idrifttagen 1916 med en 
effekt på 188 MW. Vatten tillförs i en 5560 m sprängd tunnel från 
Vemork. Det finns fem kraftstationer utmed älven Måna.

https://no.wikipedia.org/wiki/S%C3%A5heim_kraftverk


Avfärd från hotellet och upp till Vemork kraftstsjon  
och museet efter sabotaget 1943



Besök i Vemork Kraftstasjon,  invigd 
1911.
Den var på den tiden en av världens 
största. Den nedlagda stationen var 
på 108 MW (10 turbiner) , nedlagd 
1971. 
Den nya med två turbiner och 
insprängd i berget, är på 204 MW och 
invigd 1971



Besök i  resterna av Vemork’s  
tungvattenkällare. Hösten 2017 
började utgrävningen av 
tungvattenskällaren. Många 
trodde att det var en omöjlig 
uppgift, men det visade sig att 
källaren var helt intakt!

Nu är den inkapslad i ett ”
växthus”.

”Tungtvannskjelleren er mest 
kjent for sabotasjeaksjonen som 
ble gjennomført natt til 28. 
februar 1943, men er også en del 
av en større historie. Historien 
om hydrogenfabrikken. Det 
spektakulære byggverket, sirlig 
plassert i den bratte dalsiden, 
helt på kanten av stupet”



Vemork och Rjukan var platserna där en av de viktigaste 
sabotageaktionerna under andra världskriget ägde rum. Norska 
motståndsmän hindrade tyskarna från att utveckla atomvapen av det 
tunga vatten som producerades här. Detta gjorde de utan att ett enda 
skott avlossades och ingen människa dödades. På Vemork Museum i 
Rjukan hålls historien vid liv.

https://semester-sor-norge.se/aktiviteter/rjukan-sabotorer-och-hemlig-bana-i-norges-vackraste-fjall/


Högt uppe i 
Telemarken ligger 
vattenfallet 
Rjukanfossen, 
"rykande forsen". I 
början av 1900-talet 
byggde Norsk Hydro 
en salpeterfabrik vid 
orten - konstgödsel 
var deras första och 
länge största 
verksamhet - och 
anledningen var att 
denna 
energikrävande 
verksamhet kunde 
drivas med ett 
kraftverk som i sin 
tur drevs av det 
vatten som dittills 
gått genom fallet. 
Referens

Sabotageaktionen 
genomfördes natten 
till den 28 februari 
1943 efter att de 
allierade misslyckats 
att bomba 
anläggningarna. 
Beskrivs mer här

Även Sverige har en 
historia om tungt 
vatten. Producerades 
I Ljungaverk, Ånge 
kommun i Medelpad, 
och har varit dolt för 
allmänheten fram till 
2015

http://faktoider.blogspot.com/2010/04/norskt-vatten.html
https://sv.wikipedia.org/wiki/Tungvattenaktionen
https://www.s-sanningen.com/tungvattnet
https://www.s-sanningen.com/tungvattnet
https://www.s-sanningen.com/tungvattnet


Efter besöket i Rjukan 
blev det avfärd till 
Kongsberg och 
övernattning. Sedan 
avfärd till Dröback för 
utflykt till Oscarsborg.

Oscarsborg är en 
fästning på två öar i 
Oslofjorden.  

Fästningen 
färdigställdes 1853. 
Namngivningen skedde 
vid kung Oscar I:s 
besök 23 augusti.





Vi fick en fin guidning på Oscarsborgs fästning av en f.d militär 
som målande beskrev historien och fästningens betydelse för 
fördröjning av den tyska invasionen. Detta genom sänkning av den 
tyska kryssaren Blücher den 9 april 1940.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Oscarsborg


Efter övernattning i Karlstad 
blev det besök vid  Björkborns 
herrgård vilket var Alfred 
Nobels sista svenska hem. Vi 
möttes av Bertha von Suttner 
som var Nobel’s sekreterare 
under en kort tid i Paris. 

Vi bjöds på en magnifik 
guidning och berättelse.

Bertha von Suttner

Björkborn och nobelmuseet

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bertha_von_Suttner
https://nobelkarlskoga.se




Efter besöket hos Nobel i Karlskoga blev det lunch 
vid Sjöparkens växthus i Kumla

Därefter vidare mot Östhammar. Vid kafffestoppet i 
Örsundsbro, på Salnacke slottscafe’,  överräckte 
Göran Lodin en liten present till den utmärkta 
reseledaren och busschauffören Desirée Boman.

Vi avslutade med en liten allsång, For she's a jolly 
good driver….

Noterat av: Kenneth Johansson

https://www.visitkumla.se/gora/aktorer/sjoparkens-vaxthus/
https://salneckeslottscafe.se

