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Rjukan Fjellstue

3660 Rjukan

Telefon  35095162/48117434

E-post: rjukan.fjellstue@online.no

Program/forslag til aktiviteter beregnet på skoleturer i ungdomsskolen.

Rjukan Fjellstue ligger 11 km. vest for Rjukan, i kanten av Hardangervidda, 850 m.o.h. Det er bilvei fram. 
Innkvartering skjer på to-sengs rom.(medbrakt laken/sovepose). Fjellstua har 104 senger totalt, stort sett i to – 
sengs rom. For øvrig finnes spisesal og flere peisestuer. Det legges vekt på at elevene møter servering og miljø 
slik de er å finne til vanlig på turisthytter og fjellstuer i fjellet. Rjukan Fjellstue eies av vertskapet, men har en 
samarbeidsavtale med Den Norske Turistforening. Når det er skoleklasser på  Fjellstua, legges det vekt på ikke å 
ta imot andre gjester samtidig. Derfor legges opplegg for skoleklasser i kanten av, eller utenom selve sesongene.

Dagsrytmen under et opphold på Fjellstua kan kort beskrives slik: Opp til frokost, kanskje 0830? Elevene smører 
selv nistepakke for tur og termosen fylles. Dagen brukes ute på tur med et eller annet skolerelatert tema (se 
under) og vanligvis er vi ikke tilbake på Fjellstua før ved 16 – 17 tiden. Middag kl.1800. Tre retter hver dag. Ut over 
kvelden hyggelig samvær, gjerne med innslag av program som elevene har planlagt hjemme på forhånd. Verten 
bidrar nok med historier, sagn og annet ved peisbålet. Det blir fastsatt leggetider, og det er ikke fritt fram for å 
”farte rundt” hele natta! 

Avhengig av hvor mange dager den enkelte skole legger opp til at oppholdet skal vare, er det en rekke temaer 
/ turer som kan foretaes med Fjellstua som utgangspunkt.  Et førstevalg er alltid å gå i ”Tungtvannssabotørenes 
fotspor”. Dette er en tur på 8 km. hvor vi følger den siste delen av angrepsruta ned fra Hardangervidda til 
Vemork. Her blir det mye  krigshistorie knyttet til krigen i Norge 1940 – 1945. Turen ender på Vemork, stedet kjent 
for den berømte Tungtvannssabotasjen i februar 1943. I dag rommer bygget, som er en stor nedlagt kraftstasjon, 
”Norsk Industriarbeidermuseum”. Her er det utstillinger om norsk arbeiderkultur, energiproduksjon, industriens 
tekniske utvikling, og selvsagt om ”atomkappløpet” og om tungtvannsaksjonene. Her blir det omvisning før retur 
til Fjellstua med lokal buss. 

Gaustatoppen (1883 m.o.h.) er kanskje et naturlig mål dersom været tillater det. Mange elever har aldri vært så 
høyt til fjells. Turen opp tar ca. 2 timer. Bortimot det samme ned igjen. Den over 100 år gamle turisthytta i stein 
på toppen er fortsatt i drift.

Like i nærheten av Fjellstua er flere setre fortsatt i full drift. Vi besøker ei gjeiteseter med over 100 gjeiter og 
full osteproduksjon på gamlemåten. Elevene får prøve å melke (de som tør!) og det blir en gjennomgang av 
kunnskap om osteproduksjon ”fra gras til ost”. En rekke vann rundt Rjukan er regulert til vannmagasiner for 
strømproduksjon. Vi ser på demninger og andre inngrep i naturen og nærmer oss problemstillinger rundt 
energiforbruk og kraftreguleringer. Oppe ved Møsvatn ligger Hardangervidda Nasjonalparksenter som er vel 
verd et besøk. En ettermiddagstur til Krokan, Den Norske Turistforenings første hytte ligger fortsatt nede ved 
kanten av Rjukanfossen, eller rettere sagt det som en gang var fossen. I dette området er det mange spennende 
minner etter den første store turisttrafikken i Norge. Hvem var det første vandrere, hvor kom de fra og hva 
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opplevde de på godt og vondt i et fattig land som Norge? Det er ingen  tvil om at ”den moderne turismes vugge” 
sto nettopp her i Vestfjorddalen. 

Ved flere dagers opphold kan kanskje en tur til Rjukans moderne badeland også være av interesse.  En tur opp 
med Krossobanen, nord-Europas første to-taus svevebane, er alltid populært. Denne banen ble bygget av Norsk 
Hydro allerede i 1928, for at Rjukans befolkning skulle komme seg opp i sola vinterstid. Sola er jo borte fra byen 
i hele vinterhalvåret. Industristedet Rjukans historie er også aktuell å ta for seg. Men først og fremst er tanken at 
et opphold på Rjukan Fjellstue gi varige naturopplevelser, og opplevelser elevene imellom. Et opphold styrker 
vanligvis samholdet i klassen, og gir   varige minner. Elevene skal først og fremst oppleve noe sammen!

Pris for oppholdet er i 2014 fastsatt til kr. 510,-,- pr. elev pr. døgn. 2 lærere fritt pr. normalklassestørrelse. Elevene 
må beregne et tillegg på ca. kr. 100,- til museumsbesøk, lokalbuss etc. Verten på Fjellstua kan/vil være med på 
flere av turene som turleder/historieforteller.

Overstående beskrivelse er ment som veiledende og kan endres/tilpasses etter den enkelte skoles ønsker og 
behov. Ta gjerne kontakt med undertegnede for nærmere detaljer og eventuell plassbestiling.

Med vennlig hilsen

Tor Nicolaysen

Turistvert og fjellfører.


