
 Café Rjukan vid tiotiden på kvällen fredagen 
den 26 februari 1993: Vid pianot sitter en 
gentleman och låter sina händer röra sig 

över klaviaturen. Med mjuk röst uppmanar han 
gästerna på det gamla kaféet från 1930 att gå upp 
och dansa.

Inredningen är tidstypisk. I det höga taket 

hänger klotlampor i plast, väggarna är varmgula 
och bord och stolar är av trä. Pianisten börjar 
spela ”Strangers in the night” och några äldre rju-
kanbor rör sig sakta över dansgolvet. Då kommer 
två täckjacksklädda tjejer i tolv- eller trettonårsål-
dern in och börjar dansa med varandra. De dan-
sar dansen ut och utan att yttra ett ord lämnar de 

en gruppbild med de deltagare i tungtvattenaktionen som befinner sig i storbritannien. Bakre raden från vänster: Hans stor
haug, Fredrik kayser, kasper Idland, Claus Helberg och Birger strømsheim. Främre raden: Jensanton Poulsson, leif Tronstad och 
Joakim rønneberg. knut Haugland, knut Hauklid, arne kjelstrup och einar skinnarland är redan i norge.
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Hjältarna från Telemarken
I Norge vet man att hylla sina idoler – antingen de är skidåkare eller sabotörer 
från andra världskriget. på minuten femtio år efter Rjukansprängningen den 

28 februari 1943 hyllades Telemarkshjältarna för en aktion som både lyckades och 
inte lyckades. Jag och överlevnadsexperten Stefan Källman var på plats 

när den unika sabotageaktionen firades 1993.

av vetenskapsjournalist per lunqe



Café Rjukan. Här händer ganska 
mycket. Och ännu mer hände fem-
tio år tidigare.

Då låg en grupp sabotörer under 
ledning av Joachim Rønneberg en 
bit ovanför Rjukan Fjellstuve i en 
bas och förberedde en av historiens 
mest spektakulära sabotageaktio-
ner.

Ett dygn senare gjorde nio man 
ur gruppen en räd mot den tung-
vattensanläggning som försåg na-
zisterna med tungvatten. Det var 
tungt vatten som de avsåg använ-
da vid framställning av vapen-
plutonium. Detta plutonium 
skulle, det var tanken, använ-
das i en atombomb med vil-
ken de skulle vinna kriget och 
förverkliga det tusenåriga ri-
ket. Men då hade tyskarna, 
förutom att forskargruppen un-
der ledning av Werner Heisen-
berg strulade till det mesta, inte 
räknat med Joachim Rønneberg, 
Knut Haukelid, Jens-Anton 
Poulsson, Arne Kjelstrup med 
flera. 

Vemork
Norsk hydros kraftstation

Tinnsjøen
Sänkningen av D/S Hydro

Oslo
Rjukan

Tungtvattenaktionen är den officiella benämning
en på de operationer som ledde till sprängning av 
tungvattenanläggningen i Vemork, Rjukan. aktio
nens final utfördes på natten den 28 februari 
1943. Syftet var att hindra Nazitysklands atom
bombsprogram. 
 Den 18 oktober 1943 landsattes en norsk för
trupp för att ta emot brittiska soldater i glidflyg
plan. Dessa havererade dock i Telemarksfjällen. 
Överlevande från haveriet avrättades av Gestapo. 
Den norska förtruppen förstärktes senare med 
norska soldater från lingekompaniet under led
ning av Joachim Rønneberg. Operationen be
nämndes Gunnerside.
 Sabotörerna apterade arton tankar med tungt 
vatten och förstörde dem delvis. Mängden spräng
medel räckte inte till total utslagning. efter tre 
månader återupptog tyskarna produktionen. De 
allierade bestämde sig för flygbombning, trots risk 
för civila förluster i Rjukan. Den 16 november 1943 
släppte 161 amerikanska bombflygplan ettusen 
bomber mot kraftanläggningen. 22 civila omkom. 
När Tyskland 1944 flyttade anläggningen lyckades 
Knut Haukelid spränga den färja som bar tung
vattnet.

Dessa män utförde under stränga förhållanden 
en perfekt aktion. Vädret var ungefär som vid 
femtioårsjubileet, snö, blåst och någon minusgrad. 
När det blåser på kalfjället, då biter det i kinder-
na.

»hjältarna från telemarken«
Hjältarna från Telemarken utförde egentligen sex 
operationer. Den första Grouse, stod Einar Skin-
narland för. I mars 1942 blev han nedsläppt med 
fallskärm för att skaffa fram upplysningar om 
produktionen av tungvatten. Den andra, även den 
kallad Grouse, senare Swallow, började den 19 
oktober 1942, då fyra unga norrmän under led-
ning av Jens-Anton Poulsson blev luftlandsatta för 
att förbereda den sprängning som skulle ske mer 
än fyra månader senare. Deras matransoner tog 
slut och de fick leva på renlav.

Under jubileet hölls en presskonferens då sabo-
törerna var samlade. Jag frågade om de hade fått 
någon överlevnadsutbildning i Skottland där de 
var grupperade före aktionerna.

Svaret blev nej. Men många var gamla rjukan-
bor, kände terrängen väl och var vana att ta sig 
fram på högfjället. Matsituationen var kritisk vid 
julen 1942. Männen började få näringsbristsymp-
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tom. Jens-Anton Poulsson hittade i en stuga på 
fjället ett jaktgevär med ammunition och gav sig 
iväg för att jaga ren. Det blev en lång jakt. Till slut 
fann han en hjord och kunde efter många timmars 
skidande skjuta en renko. Han drack blod ur kon 
och tog med sig så mycket av djuret han kunde. 
Det blev fest i Fetterhytten, Kusinstugan, där de 
bodde. Allt som kunde ätas åts.

Jag frågade Arne Kjelstrup om det var gott att 
tugga på renögon?

– Haha. Vad tror du? Men det var en delikatess 
för oss. Vi åt också av maginnehållet. Det blev C-
vitamin från den första av djurets magar.

Arne Kjelstrup log åt tanken på att de fyra 
männen hade världens största köttranson. Till den 
dag, den 17 februari 1943, då Joachim Rønneberg 
anslöt med sin grupp åt de så mycket renkött att 
de storknade.

många riskerade livet
På den presskonferens under jubileet som samlade 
världspressen var det riktigt trångt. TV-lampor lös 
på de sabotörer – eller hjältar – som satt och sto-
iskt betraktade församlingen. Knut Haukelid tog 
ordet och vände sig pressen. Han berättade vilka 
de egentliga Telemarkshjältarna var. Det var lokal-
befolkningen. Utan deras stöd skulle inte opera-
tionerna ha lyckats. Medan sabotörerna kunde 
gömma sig på fjället var lokalbefolkningen bun-
den av arbete och familj. De riskerade också livet. 

När man åker upp till den gamla kraftstationen 
i Rjukan, bredvid vilken anläggningen för tillverk-
ning av tungt vatten låg slås man av de djupa ra-
vinerna. De nio män som utförde sprängningen 
måste ha haft järnkondition. Efter att ha legat ute 

norsk Hydros elektrolysanläggning i Vemork. Fotografiet ger 
en tydlig bild av den karga och svårtillgängliga naturen i Tele
marken.

Den så kallade Fetterhytten, där Jens anton 
Poulsson och hans vänner åt renko julen 1942.
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på fjället i månader skulle de nu utföra en presta-
tion som skulle få en militär hinderbana att kän-
nas som en leksakshage. De slog till på kvällen 
den 27 februari 1943 och vakthållningen var ”då-
lig”.

– Vi hade kunnat lämna vapnen hemma i Eng-
land, sa Joachim Rønneberg vid presskonferensen. 

De tyska soldaterna kunde inte i sin vildaste 
fantasi tänka sig att norrmännen skulle hitta på 
vad de gjorde. Terrängen var för svår. 

Det är därför märkligt att många människor 
förknippar aktionerna med Kirk Douglas från fil-
men Hjältarna från Telemarken. Denne skådespe-
lare kunde inte ens åka skidor och behövde en 
stand-in som gjorde skidscenerna. Douglas fick ett 
väl tilltaget arvode för filmen och han etsades in 
filmens åskådares ögon som hjälten från Telemar-
ken. Tyvärr blev filmen helt missvisande.

– Den borde ha bojkottats. Bevare mig för den 
filmen som gjorde Leif Tronstad vanära, sade Joa-
chim Rønneberg.

Leif Tronstad stod för planläggningen av aktio-
nerna från norsk sida och gestaltades av Douglas. 
Filmen blandade friskt aktionerna med varandra, 
lade till kärleksscener och framställde sabotörerna 
som klantiga med radiokommunikationen. Norr-

mannen Kristian Kristiansson, som Jens-Anton 
Poulssons grupp stötte på, framställdes som nazist 
– trots att han i själva verket var patriot.

allt gick inte vägen
Sabotörerna hade inte bara god fysisk kondition, 
de hade också vilja av järn. En av operationerna, 
Freshmen, misslyckades kapitalt. 34 britter som 
skulle ha sprängt anläggningen, störtade med sina 
glidflygplan och det kan inte ha varit uppmunt-
rande för Jens-Anton Poulsson och hans förspa-
ningsgrupp. Trots misslyckandet fortsatte de med 
målet för ögonen att förstöra fabriken. Alternati-
vet var massiv bombning från luften. Trots att sa-
botörerna lyckades spränga anläggningen kom 
flygattackerna ett år senare. Tyskarna hade repa-
rerat fabriken och återupptagit produktionen som 
de hoppades skulle ge dem en atombomb före de 
allierade. 22 rjukanbor dog vid bombningarna.

– Totalt transporterade tyskarna 2 660 kg tungt 
vatten från Norge. De behövde 5 000 kg, sade 
Knut Haukelid.

När en liten grupp vistas tillsammans under 
lång tid på fjället ställs sammanhållningen på spel. 

– Små ting blir stora. Det blir irritationsmo-
ment. Man vet efter en tid vad den andre ska säga 

Rjukans fabrik står i lågor efter de allierades flygbombningar den 16 november 1943. Huvudmålet för anfallet var 
elektrolysanläggningen i Vemork, men tolv amerikanska bombflygplan fällde samtidigt bomber över Rjukan.



innan han öppnar munnen, berättade Jens-Anton 
Poulsson.

Men kamratskapet växte och männen var ännu 
närmare vänner när de skildes åt. 

Under jubileet höll Jens-Anton Poulsson oav-
brutet sin kära pipa i munnen. Femtio år tidigare 
tog hans ranson av tobak slut och det berättas att 
han när Joachim Rønnebergs grupp anlände med 
tobak satt och kedjerökte en hel kväll.

Femtio år efteråt gick 1 500 rjukanbor, tillresta 
militärer och press ett fackeltåg mot kraftstatio-
nen. Jag gick bredvid Arne Kjelstrup och frågade 
honom vid avtäckningen av ett monument hur det 
kändes med all uppståndelse, att vara här på mi-
nuten femtio år efteråt?

– Inget särskilt, sade han och log. Han hade va-
rit här så många gånger.

De norska kadetterna kom inspringande med 
tidsenliga uniformer och Thompson-automatgevär 
och radade upp sig vid monumentet. Fotograferna 
trängdes för att i folkmassan fotografera dem. En 
utländsk TV-fotograf knuffade undan Arne Kjel-
strup för att kunna få bra bilder på kadetterna.

Han log igen. Uppståndelsen rörde honom 
egentligen inte. Han och hans kamrater har en 
gång i tiden utfört en av andra världskrigets mest 
spektakulära sabotageaktioner. Sin privata lycka 
delade han med sabotagebröderna, hjältarna från 
Telemarken.                                                         q

kirk Douglas brottas 
i snön. Filmen Hjäl-
tarna från Telemar-
ken var en kommer
siell succé, men är 
helt missvisande en
ligt veteranerna från 
operation gunner
side.
 – Den borde ha 
bojkottats, säger 
Joachim rønneberg.
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Hur gick det egentligen till? Över hela europa ver
kade allierade kommandosoldater och sabotörer 
mot tyska installationer av allehanda slag. I Tele
marken slog man till mot Hitlers atombombspro
gram och det skildras utförligt i månadens för
månsfilm tillsammans med åtskilliga andra räder. 
läs mer på sidan 40.




