
I 1820 ”OPP-
DAGET” Berga-
ssessor Jens Esmark
Gaustatoppen og
Rjukanfossen. Han
innrapporterte til
Kongen i København
at han hadde funnet
to naturgiganter,
blant annet verdens
høyeste fossefall. Det var starten på strømmen av kunstnere og
lystreisende fra hele Europa til Vestfjorddalen. De første turistene
ble rodd over Tinnsjøen og ført videre med hesteskyss opp Vest-
fjorddalen. På den tida var det ingen bilvei fra Rjukan til Tuddal,
og med en stigning på nesten 1600 meter tok turen opp 6-8
timer. For å klare turen måtte de ha med seg lokalkjente fjell-
førere. Den mest kjente av dem var Halvor Brynhildsen Kåse
som ble kalt for Keiseren. I 1893 åpna steinhytta på toppen, og
hvert år går rundt 30 000 mennesker til topps på et par timer. 
Du kan også ta fjellets indre snarvei, Gaustabanen.

NATUR OG KULTUR 

Gaustatoppen

GAUSTATOPPEN PÅ 1883 M.O.H. rager 300-400 meter
over de høyeste fjellene i nærheten, og nesten 1000 meter over
landskapet rundt seg. Med sin karakteristiske profil er den lett
gjenkjennelig. Den geologiske danninga har tatt minst 1200
millioner år! Gaustatoppen begynte livet sitt som sand avsett 
i elver. For om lag 100 millioner år siden ble denne sanden 
begravd mange km ned i en fjellkjede, trykt sammen ved høy
temperatur og «bakt» til den harde bergarten kvartsitt. I ettertid
har erosjonen fjerna kilometervis av overliggende fjellmassiv og
lagd dagens landskap. Fordi kvartsitten i Gaustatoppen har vært
hardere for naturkreftene å slite ned enn bergartene rundt, står
fjellet igjen som en ensom majestet i landskapet. Kommer du 
fra øst likner den på en vulkan, men ser du den fra nord-vest er
den spiss som en pyramide. (Regiongeologen for Buskerud,Telemark og Vestfold.)

NATUR OG KULTUR

Lystreisende til Vestfjorddalen
8,6 KM TUR/RETUR  /  5 TIMER
710 METER STIGNING

FAMILIETUR  !

www.vandretelemark.no         www.visitrjukan.com      

Ansvarleg utgivar er VTNU AS og Rjukan kommune med støtte frå 

HVA KAN 
DU SE 
PÅ TUREN? 

KOMMUNESTEINEN: 
Steiner fra kommuner som ser 
Gaustatoppen.
Foto: Nancy Bundt

GAUSTATOPPEN 
TURISTHYTTE –
bygd for hånd i 1893.
Foto: Nancy Bundt

KARTLAV: ser ut som
kart og vokser bare 5
mm på 10 år.
Foto: Nancy Bundt

SAUER HØYT TIL FJELLS:
Under foten av steinrøysa beiter
sauer om sommeren.
Foto: Nancy Bundt

GAUSTABANEN:
Inngang til den hemmelige banen.   
Foto: Karin Rø

Rjukan – Telemark

Foto: Stegarud Foto

La
yo

ut
 N

in
a 

A
ke

rs
ve

en
 /

 t
ry

kk
 E

rik
 T

an
ch

e 
N

ils
se

n 
as

Foto: Nancy Bundt

Wilhelm M. Carpelan



Fra E 134 – Ta av i Sauland
sentrum mot Gaustatoppen, 
ca 35 km.

Fra Rv 37 – Ta av på Dale (4 km
øst for Rjukan sentrum) og følg
skilting til Gaustatoppen, ca 10 km. 

Parkeringsplass ved Stavsro kafeteria.  
(GPS: N59083.457’ E80 71.435’)

Om turen

EN FAMILIEVENNLIG TOPPTUR som passer for spreke 
og turvante barn og voksne. Belønningen på toppen er 360
graders utsikt til 1/6 av Norge og en åpen turisthytte som selger
”verdens beste” vafler. Hytta ligger på ca 1830 meter. Mens det
høyeste punktet er på 1883 meter.

Du starter turen på parkeringsplassen ved Stavsro ca. 1100
m.o.h. Høydeforskjellen er omtrent 700 meter, men stien opp
er brei og tydelig. Stien er merket med røde T’er på steinene.
Underlaget består av stein, store som små. Plukk gjerne en
stein på veien, og legg den på en av de mange vardene du
finner på vei til toppen. Etter hvert som du nærmer deg toppen
blir utsikten stadig finere, og du ser fjellene i Telemark, Buske-
rud og Oslomarka i det fjerne. Det siste stykket nordover ryggen
gir flott utsikt i alle retninger, ikke minst over Hardangervidda
som brer seg ut i vest. Vi anbefaler fjellsko for best mulig ankel-
støtte.

I sommermånedene er det åpen kafeteria på Stavsro hvor man
får kjøpt norsk tradisjonsmat som for eksempel rømmegrøt.

Kjørebeskrivelse

Tilgang:
juni-september,
1173-1883 moh.

Du har selv ansvar for din egen trygghet på
turen. Vis hensyn til naturen og til beitende dyr.
Vær snill å ta med deg søppel hjem. God tur!

Målestokk 1:25 000                     Ekvidistanse 10m                           . . . . . . . .    = merket sommerløype

Kart:
Gaustatoppen 1: 30 000, 
Norges-serien Rjukan 10025 1:50 000

HUSK varme klær – du 
skal 1800 moh, og været 
skifter fort.

Rjukan
Gaustatoppen

BØKER OM OMRÅDET: 
”Gaustatoppen” 
av Helge Songe.

25   Tuddal


