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VMH inviterer til lunsj på Gaustatoppen siste helgen i august.

Om du tar den historiske banen opp eller tar beina fatt, er opp til deg. 
 
Vi møtes til en luftig lunsj på toppen av Telemarks høyeste fjell, som i godt vær byr på utsyn over en 
sjettedel av fastlands-Norge.
 
Egenandel på årets Hårete Mål-tur er i år kroner 1250,-. Det dekker reise på billigste måte, overnatting 
i hytter (to netter, 26. – 28. august), mat, og banen opp for de som tar den. 
 
Det blir satt opp buss fra Gardermoen til Rjukan fredag, med retur søndag.  Bussen går kl 16 fra  
Gardermoen, så de som skal være med den må komme innen det.
 
Frist for påmelding 7. juli, påmelding sendes til anne@vmh.no. Invitasjonen ligger også på vmh.no.

NB: Det er bare 20 plasser – førstemann til mølla.

Gå ikke glipp av årets vakreste VMH-eventyr!

Gaustatoppen - Telemarks mektigste fjell

Høyt over Rjukan og Vestfjorddalen ruver mektige Gaustatoppen, med sine 
1883 meter over havet. Frem til førstegangsbestigningen i 1810 var det mange 
som mente at dette måtte være Norges høyeste fjell.

I august 1810 besteg to vitenskapsmenn med følge Gaustatoppen. Botanikeren 
Christen Smith gikk fra Skien og kom opp fra Gausdalen i vest den 15. august. 
Han konstaterte at Gaustatoppen ikke var noe sted for en botaniker. Geologen 
Jens Esmark dro på ekspedisjon fra Kongsberg til Telemark. Han målte høyden 
på Rjukanfossens vertikale fall den 4. august og besteg Gaustatoppen fra Dale i 
Vestfjorddalen og opp Langefonn den 7. august. Han målte Gaustatoppens 
høyde til 1911 meter over havet, en imponerende riktig måling med datidens 
utstyr. Korrekt høyde er 1883 meter over havet. Botanikeren og geologen skulle 
ha møtt hverandre og ha vært sammen på toppen, men kommunikasjonen sviktet 
og de traff hverandre ikke.

Årlig tar ca 30 000 mennesker turen opp på toppen for å nyte den fantastiske 
  utsikten. I klarvær kan man se østover til grensen til Sverige eller sydover til 
       kysten, et område som er mye større enn hele Danmark 

Marit og Vegard på en tidligere VMH-tur til Besseggen.

Fottur til Gaustatoppen, foto: www.hardangervidda.comFoto: www.visittelemark.no


