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Lokalhistoriker Bjørn 
Iversen har fått gjennoms-
lag for en gammel drøm, 
og det er å grave opp det 
som er igjen av ”Vannstof-
fen” som ligger gjemt 
under bakken.

RA - Torfinn Skåttet

Da «Vannstoffen» på Vemork ble 
sprengt i 1977, forsvant også en del 
av krigshistorien. Det var i kjelleren 
på hydrogenfabrikken de 18 tungt-
vanncellene sto som sabotørene 
Fredrik Kayser, Kasper Idland, Hans 
Storhaug, Birger Strømsheim og 
Joachim Rønneberg sprengte 27.
februar 1943.

I 1977, nærmere bestemt 21. juni 
ble bygget sprengt i fillebiter. Fem 
tonn med TNT gjorde at bygget falt 
sammen som et korthus.

Men om kjelleren og 1. etasje ble 
sprengt er usikkert. 

Hele historien
Bjørn Iversen er strålende fornøyd 
med at Norsk Industriarbeidermu-
seum og Fylkeskonservatoren i Tele-
mark har tent på ideen hans.

- For meg er det viktig at hele his-
torien rundt alt som har skjedd på 
Vemork blir så synlig som mulig. Og 

under bakken ligger kanskje den 
mest spennende delen av historien. 
Sabotasjen var en unik hendelse i 
verdenshistorien, og det å kunne        
stå på gulvet der selve sprengningen 
av tungtvanncellene sto vil bli en 
spektakulær opplevelse, sier Bjørn 
Iversen.

- Samtidig er det mange som besø-
ker Vemork i dag som ikke skjønner 
at det var i «Vannstoffen» det hele 
skjedde. Mange tror det var i kraft-
stasjonen. Det må være viktig å 
gjengi historien så korrekt som 
mulig, mener Iversen.

Forprosjekt etablert  
Fylkeskonservator Eystein Ander-
sen sier til RA at det er etablert et 
forprosjekt for å se på mulighetene 
til å grave opp deler av kjelleren der 
tungtvanncellene sto. Han håper å få 
til prosjektet i forbindelse med fre-
dingsarbeidet som pågår nå. Dette 
arbeidet skal være ferdig før 
UNESCO avgjør verdensarvstatusen 
til Rjukan og Notodden i Bonn 4. juli.

- Joachim Rønneberg har flere 
ganger uttalt at det på en eller annen 
måte burde markeres på Vemork 
hvor «Vannstoffen» sto. Det akter vi 
på en eller annen måte å gjøre. I for-
bindelse med dette arbeidet skal vi 
undersøke om det også er mulig å 
grave opp deler av området fabrik-
ken sto. Og da selvfølgelig det histo-

riske stedet der selve hendelsen fra  
Tungtvannaksjonen fant sted, sier 
en begeistret fylkeskonservator. 

Arkeologi
Det som gjør en utgraving av kjel-
leren til «Vannstoffen» mer kompli-
sert, men mer spennende også, er at 
det da vil bli en arkeologisk utgra-
ving.

- Arkeologiske utgravinger etter 
nyere historie gjøres oftere og oftere, 
og særlig etter krigsminner, sier 
Eystein Andersen.

Om det er noe igjen av «Vannstof-
fen» etter sprengningen i 1977 er 
usikkert, men Bjørn Iversen tror det. 
Han har snakket med folk som 
kjente fabrikken godt. 

- Gikk man fra kraftverket og inn 
i Vannstoffen kom man inn i 2. eta-
sje. Det er mulig at det som lå under 
dette nivået til kraftstasjonen kan ha 
klart seg bedre enn det andre. Om 
ikke annet kan gulv og vegger være 
mer intakt der nede. sier Iversen.

Tidligere turistsjef i Tinn kom-
mune, Knut Aarnes, kjempet mot 
rivingen av Vannstoffen den gang på 
70-tallet.  

- Det viser seg nå at Aarnes hadde 
rett, Vannstoffen var et viktig        
bygg i norsk historie, mener Bjørn 
Iversen.

FRAM I LYSET: Bjørn Iversen og tidligere arbeider på «Vannstoffen» Fridtjof Hansen håper resten av hydrogenfabrikken som ble 
jevnet med jorden i 1977 blir gravd fram.

Vil under bakken

Spennende pro-
sjekt på Vemork
Det blir veldig spennende for 
mange når UNESCO sier ja eller 
nei til Rjukan og Notodden i Bonn 
4. juli neste år.
Mye tyder på at verdensarvsta-
tus får vi, men 100 prosent kan vi 
ikke være.
Det er en spektakulær historie vi 
har å fortelle til verden, og det er 
litt av en oppgave 
å inneha en slik 
status. 
Bjørn Iversen har 
lenge snakket om 
å grave opp re-
stene etter «vann-
stoffen» som bli 
sprengt i fillebiter 
i 1977.
Sabotør Joachim 
Rønneberg har 
ogsp påpekt ved flere anlednin-
ger at området «Vannstoffen» sto 
burde markeres slik at folk kan 
få et mer riktig bilde av hva som 
skjedde der oppe i februar 1943.
Tungtvannsaksjonen er det svært 
mange som interesserer seg for, 
og for mange ville det nesten være 
en religiøs opplevelse å kunne gå 
på kjellergulvet der sabotørene 
sprengte tungtvanncellene.
Det er en komplett vill ide å grave 
opp restene av «Vannstoffen», og 
det er slike ideer som er med  å 
styrke Rjukans verdensarvkan-
didatur. Flere slike ville ideer bør 
ønskes velkommen til torgs. Det 
er de grenseløse tankene som har 
dannet grunnlaget for dette sam-
funnet langt inne mellom stup-
bratte fjell i Telemark.
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SLUTT: Dette bildet fra 1977 fanget sprengningen som tilintet-
gjorde det historiske bygget.

HISTORISK: Her er «Vannstoffen» på Vemork i sine velmakts-
dager. /begge foto under: Bjørn Iversens fotosamling)


