
1. dag, torsdag 31. august 2017: Evje – 

Bergen ca 420 km: Vi starter fra Evje kl 

08.00 og kjører opp vakre Setesdal. Fra 

Hovden går turen videre over Haukelifjell 

og ned til Odda og derfra til Tyssedal hvor 

vi først spiser lunsj på Tyssedal hotell. Ho-

tellet er et praktbygg fra 1913 i staselig 

Jugendstil. Det ligger i et imponerende og 

dramatisk landskap med Folgefonna- og 

Hardangervidda Nasjonalparker som nær-

meste nabo. Hotellets berømte kunstsam-

ling består av flere malerier av Nils Bergs-

lien men også “Garnbinderen” av Christian 

Krogh samt bilder av bla. Morten Muller, 

Hans Dahl, Anders Askvold og flere. Etter 

lunsjen besøker vi Tyssedal Kraftverk/

Industrimuseum hvor vi får en guidet om-

visning. Kraftstasjonen i Tyssedal er en 

arkitektonisk 

perle, og selve 

grunnen til at 

industristedet 

Tyssedal eksiste-

rer. Tyssedal har 

helt fra 1800-

tallet vært et 

yndet turistmål, 

kjent langt ut-

over landegrens-

ene. Europeisk adel reiste til Tyssedal fra 

tidlig 1800, og selveste Keiser Wilhelm var 

flere ganger på besøk. Tyssedal er et "lite 

stykke Norge i miniatyr". Her kan du se 

hvordan man ved hjelp av vannkraft skapte 

grunnlag for industriutvikling, vekst og 

velferd ved begynnelsen av 1900-tallet. 

Tyssedal kraftverk, Tysso I, som åpna i 

1908, ligg som et slott innerst i Sørfjorden i 

Hardanger. Den ambisiøse utbygginga varte 

i 12 år og sysselsette 500 mann, fra ingeni-

ører til rallarer. Tyssedal kraftanlegg var i 

drift fram til 1989 og vart i 2000 freda av 

riksantikvaren som det første komplette 

kraftverket i Norge. Gjennom et økonomisk 

spleiselag mellom styresmakter på alle nivå 

og lokalt næringsliv og ikke minst lokal 

bygg faglig kompetanse, har anlegget blitt 

restaurert tilbake til sin fordums prakt slik 

det sto ferdig i 1918. Etter en omvisning og 

film herfra reiser vi videre, først med ferje 

fra Jondal til Tørvikbygd og derfra til Ber-

gen hvor vi tar inn på vårt sentrale hotell, 

Comfort Hotel Holberg .  Her blir det mid-

dag og hyggelig samvær. 

2. dag, fredag 1. september 2017: i Ber-

gen: Etter frokost møter vi vår byguide i 

resepsjonen. I dag skal vi både til fots og 

med buss virkelig få sett Bergen by og også 

litt av området rundt. Først besøker vi Ber-

genhus Festning, med Håkonshallen og Ro-

senkrantztårnet. Så går vi videre til Maria-

kirken, og vandrer på Bryggen.  På en 

bryggevandringen får vi høre om konger, 

hanseater og dagligliv i Bergen i middelal-

deren, og vi blir med gjennom de smale 

passasjene mellom hanseatenes gamle hus. 

 

4 dager, 31. AUGUST –3. SEPTEMBER 2017 

Ludvig Holberg 

Bli med Agder Historielag og Risdal Touring på en ny og spennende tur, 
denne gang besøker vi både Hardanger og Baroniet i Rosendal men først 
og fremst Bergen. Bli med oss da vel! 

Tyssedal kraftverk 

En flott tur 
med det meste 

inkludert! 



Bryggen har vært utsatt for svært mange 

branner, den siste så sent som i 1958, og 

guiden vil fortelle om de ulike brannene og 

om hvordan området etter hver brann ble 

gjenreist i samme mønster som tidligere. 

Videre besøker vi det Hanseatiske Museum. 

Midt på dagen spiser vi en felles lunsj sam-

men med guiden før vi setter oss i bussen 

og kjører forbi Gamlehaugen og videre til 

Troldhaugen som var hjemmet til Edvard og 

Nina Grieg. Villaen på Troldhaugen ble fer-

digstilt i 1885 og ekteparet Grieg bodde her 

de siste 22 somrene av Edvards liv. Stedet 

er i dag fylt av interessante minner om 

Grieg og har siden 1928, da området ble 

åpnet som museum, vært et valfartssted 

for Grieg elskere fra alle kanter av verden. 

Troldhaugen består i dag av Villaen, Kom-

ponisthytten og ekteparets gravsted, så vel 

som et moderne museumsbygg og konserts-

alen Troldsalen. Etter en omvisning her 

vender vi tilbake til Bergen by og vårt ho-

tell. Det er inkludert middag på hotellet 

om kvelden. 

 

3. dag, lørdag 2. september 2017: i Ber-

gen, utflukt med båt til Mostraumen: Vi 

koser oss med frokosten. Kl. 10.00 skal vi 

være med på cruise til Mostraumen. Opplev 

dyp fjord, bratte fjell, friske fosser og stri 

strøm! Turen starter fra Zacharias bryggen, 

like ved Fisketorget i Ber-

gen. På utseilingen fra Ber-

gen vil vi få god utsikt mot 

den berømte Bryggen, Gam-

le Bergen og resten av hav-

neområdet. Vi seiler videre 

under Nordhordalandsbrua 

og inn i den 27 kilometer 

lange Osterfjorden i Horda-

land. Innerst i den dype 

fjorden ligger Modalen, som 

med sine få hundre innbyggere er den nest 

minste kommunen i Norge. Underveis smal-

ner fjorden til mellom stupbratte fjellsi-

der. Vi styrer trygt gjennom den grunne og 

strie Mostraumen, og møter fossefall som 

kan gi en riktig så frisk dusj i ansiktet når 

vannføringen er stor! Vi stopper ved en foss 

for å smake på det kalde fjellvannet før vi 

snur i Modalen og tar samme tur tilbake 

gjennom det storslåtte landskapet. Vel 

tilbake i Bergen er resten av dagen til fri 

disposisjon. Noen vil kanskje foretrekke en 

tur å spise litt på  en restaurant på Bryg-

gen, eller kanskje det vil smake bedre på 

toppen av Fløien? Noen vil kanskje få med 

seg noen flere historiske attraksjoner, noe 

som også er mulig. Byen er full av historie 

og vi hadde nok trengt flere dager for å få 

med alt. Lunsjen i dag er ikke inkludert, 

det kan være godt å være litt individualist 

også på slike turer. På kvelden spiser vi 

felles og inkludert middag på hotellet. 

 

4. dag, søndag 3. september 2017: Ber-

gen – Rosendal – Evje ca 440 km: Etter 

dagens første, og for mange viktigste mål-

tid kjører vi ut av Bergen og ut på Rv 48 

mot Rosendal og det berømte Baroniet. Vi 

ferjer Gjermundshamn – Årsnes og ikke 

lenge etter er vi på Rosendal Baroni. Her 

vil vi få en omvisning og deretter en god 

lunsj (inkludert). I 1658 sto det bryllup 

mellom Norges rikeste arving og en stolt 

dansk adelsmann. Karen Mowat og Ludvig 

Rosenkrantz fikk gården Hatteberg i Kvinn-

herad i bryllupsgave, og her bygde de seg 

sitt lille slott som de gav navnet Rosendal. 

Slottet sto ferdig i 1665. Et besøk på Baro-

niet Rosendal er ei vandring gjennom ulike 

stilepoker. Rom og saler er forma av ulike 

eiere gjennom 250 år, og slottet er fremde-

les bevart som et hjem slik de siste eierne 

forlot det i 1927. Etter et innholdsrikt be-

søk i Baroniet, og en god lunsj her, går 

turen igjen over Haukeli og ned Setesdal til 

Evje hvor vi avslutter turen med et ønske 

om å sees igjen på neste tur! 

 

For påmelding og nærmere informasjon, ta kontakt med: 

Transportvegen 17, 4735 EVJE  

 37 93 15 15    www.touring.no 

4 dager 
kun kr 6.890,- 

pr person i dobbeltrom 
ved påmelding før 1. mai 2017, 

deretter kr 7.290,- 
 

Avreise: Torsdag 31. august 2017 - 
retur søndag 3. september 2017 

 

Turprisen inkluderer: 

 reise i moderne helturistbuss kjørt av 
dyktig sjåfør 

 Ivar Haugen som representant for 
Agder Historielag og turens primus mo-
tor 

 ferjeoverfarter Jondal - Tørvikbygd 
og Gjermundshamn - Årsnes 

 3 lunsjer 

 totalt 3 hotellovernattinger i Bergen 

 3 frokoster 

 3 middager  

 båttur til Mostraumen 

 utflukter og guider samt inngangs-
penger som beskrevet i turprogrammet, 
men ikke inngangsbilletter utover det 
beskrevne 
 

Enkeltrom kr 990,- pr person, totalt 
for alle 3 hotellovernattingene.  
 

Forbehold om endringer som følge av 
forhold utenfor vår kontroll! 

 

Booking :  37 93 15 15 
Troldhaugen 

Baroniet Rosendal 


