
 

BLI MED PÅ NYE HISTORISKE OPPLEVELSER!  

4 dager, 30. august - 2. september 2018  

For påmelding og nærmere informasjon, ta kontakt med: 

Transportvegen 17, 4735 EVJE  

 37 93 15 15    www.touring.no 

Det er så mye å se og oppleve i Norge, og vi trenger ikke reise så langt for å få med 
oss de gode opplevelsene! Bli med oss på en tur langs E18, med stopp i Porsgrunn og 
Skien på utreisedagen. 3 netter på Clarion Collection Hotel Atlantic, og 2 hele dager 
i Vestfold; i Sandefjord og Tønsberg. Her finner vi mye som fenger historieinteres-
serte personer. Her går vi fra riktig gammel historie  på Istrehågan, via Vikingetiden 
som det finnes utallige spor etter i området til mer moderne shipping, fangst og in-
dustri historie. På vei hjem får vi med oss vakre Stavern med alt dette området har 
å by på av historie og vakker natur. God buss, hyggelig og god sjåfør, flinke lokal-
guider og Ivar Haugen som holder tråden gjennom hele turen gjør dette til en ufor-
glemmelig historisk opplevelse! 



 

 

Dag 1, torsdag 30. august 2018: Vi starter 

turen fra Evjemoen, ved kontoret til Risdal 

Touring kl. 08.00. Her er det greit å parkere 

bilene. Turen går over heia til Arendal og 

videre langs E18 til Porsgrunn. Her skal vi få 

en guidet omvisning på Porselensmuseet til 

Porsgrund Porselen, Det nye porselensmu-

seet har vært åpent siden mars 2015, og 

drar besøkende med sin nytenkende måte å 

vise frem historie og gamle produkter. Den 

spennende utstillingen, med sine digitale 

installasjoner, er driftet av Telemark Mu-

seum. Digitale installasjoner gjør museet 

interaktivt og spennende slik at du kan dyk-

ke ned i historien og ta del i utstillingen. 

Dette er moro for både barn og voksne, og 

gjør at besøkende kan utforske porselens-

historien gjennom å være aktive. Tilhøren-

de utstillingen har museet utviklet en app 

der besøkende kan lese om gjenstandene 

foran seg. Appen, Porselensmuseet, kan 

lastes ned gratis på alle smarttelefoner, 

men museet har også iPader til låns om det 

er noen som ønsker en digital tilnærming. 

For de som kun ønsker det tradisjonelle blir 

det selvfølgelig omvisning med guide. Om-

visningen blir etterfulgt av en god lunsj 

bestående av nydelig fiskesuppe med brød. 

Etter lunsjen kjører vi til Henrik Ibsen barn-

domshjem hvor vi får omvisning og deretter 

får vi det de kaller Peer Gynt omvisningen. 

Turen går videre til Sandefjord og Clarion 

Collection Hotel Atlantic hvor vi skal bo 3 

netter. Her får vi middag og hyggelig sam-

vær og vi får også besøk av en som forteller 

oss om hotellet, byen og hvalfanger histo-

rien slik at vi har et grunnlag for neste dags 

utflukt. 

Dag 2, fredag 31. august 2018: Vi koser oss 

med frokost på hotellet. Kl 09:00 møter vi 

vår guide i resepsjonen og vi er klare for vår 

historiske dag i Sandefjord. Allerede fra 

1850 drev en del skuter fra Sandefjord sel-

fangst og hvalfangst i Nordishavet og Finn-

markskysten. Dette var heller virksomhet i 

det små; den norske hvalfangst i nord var 

mer en beskjeftigelse for folk langs landets 

vestvendte kyster. Men i 1905 begynte den 

pelagiske hvalfangst; da sendte Chr. Chris-

tensen den første hvalfangstekspedisjonen 

fra Sandefjord til Sørishavet. I årene 1905 

til 1914 ble det startet 25 hvalfangstselska-

per i Sandefjord. Byen opplevde en voldsom 

økonomisk oppgangsperiode. På slutten av 

1920-årene hadde Sandefjord en flåte på 15 

kokerier og over 90 hvalbåter. Da virksom-

heten var på sitt høyeste tidlig i 1950-

årene, var det en hektisk aktivitet i havnen 

om sommeren når hele flåten var hjemme. 

Foruten mekaniske verksteder og andre 

produksjonsbedrifter, hadde også forret-

ningsstanden gode kunder i de hjemvendte 

hvalfangerne. Over 2800 mann i området 

hadde hyre på hvalfangst i 1954. Fra midten 

av 1950-tallet ble hvalfangsten gradvis ned-

trappet. Hvalforekomstene ved Antarktis 

hadde minket dramatisk og verneinteresse-

ne ble stadig sterkere. En gradvis omlegging 

til tankfart, vitner om at også næringen 

selv forsto at hvalfangsteventyret gikk mot 

slutten. Utover på 1960-tallet gikk stadig 

færre ekspedisjoner sydover, og sesongen 

1967/68 ble den siste for Sandefjords del. I 

dag holdes minnene fra denne viktige epo-

ken i byens historie vedlike gjennom hval-

fangstmuseet og den restaurerte hvalbåten 

«Southern Actor», som ligger på museums-

brygga. Disse to er våre første stopp i dag. 

Når vi er ferdige her får vi en guidet tur i 

sentrum av byen. Store deler av sentrum er 

omfattet av NB! -registeret, Riksantikvarens 

liste over bymiljøer i Norge som har nasjo-

nal kulturhistorisk verneinteresse. Deretter 

går turen til Anders Jahres tidligere eien-

dom Midtåsen. Her får vi omvisning i huset, 

parken og paviljongen. Deretter blir det 

enkel lunsj i Arnebergsalen på Midtåsen. 

Etter lunsj går turen til Sandefjord kirke 

(hvis den ikke er opptatt med kirkelige sys-

ler) Sandefjord kirke er en langkirke fra 

1903. Byggverket er i tegl og har 600 plas-

ser. Innvendig er kirken senere blitt betyde-

lig fornyet. Altertavlen ble laget i 1963 av 

Av Karl Ragnar Gjertsen https://commons.wikimedia.org 



Dagfin Werenskiold og består av 17 felter 

grovt hugget i mahogni. Den er meget stor 

og inneholder scener fra Jesu liv. Klokkes-

pillet i Sandefjord kirke er datastyrt og er 

av internasjonal standard. Det spiller hver 

time på dagtid. Etter dette er det tid til 

egen disposisjon i byen før vi spiser samlet 

middag på hotellet. 

Dag 3, lørdag 1. september 2018: etter 

nok en god frokost på hotellet møter vi vår 

guide i resepsjonen. I dag skal vi gå i Vi-

kingenes fotspor. Vi setter oss i bussen og 

kjører til den gåtefulle Istrehågan. Istrehå-

gan er en gravplass fra jernalderen (500 

f.Kr.–1000 e.Kr.). Steinsettingene stammer 

fra tiden mellom 400–600 e. Kr. Kulturmin-

net er automatisk fredet etter kulturmin-

neloven. Kulturminnet består av tre stein-

settinger, og to store skipssetninger, den 

største er 25 meter lang og består av 18 

reiste steiner. I gravene er det, bortsett 

fra rester etter mennesker, funnet rester 

av bjørneklør, keramikk, en nål og andre 

gravgaver. Istrehågan går for å være et av 

Norges flotteste kulturminner av sitt slag. 

Så kjører vi til Gokstadhaugen. Gokstad-

haugen var ved utgravingen i 1880, 50 me-

ter i diameter og fem meter høy. I vikingti-

den sto havet nesten fire meter høyere enn 

i dag, slik at haugen lå rett ved kysten. I 

graven lå det kjente Gokstadskipet. Skipet 

er utstilt på Vikingskipshuset på Bygdøy i 

Oslo. Vi kjører videre til Midgardsenteret. 

Midgard historisk senter har som oppgave å 

skape og formidle kunnskap om Vestfolds 

vikingtid. Senteret ligger like ved den vak-

re Borrehaugene, med Nord-Europas størs-

te samling av monumentale gravhauger fra 

merovinger- og vikingtid. I 2007 ble det 

funnet avtrykk etter store hallbygninger i 

området, og i 2013 åpnet Gildehallen, en 

storslått rekonstruksjon av en vikingtids 

høvding hall. Vi får omvisning i hele anleg-

get og avslutter her med lunsj i Gildehal-

len. Etter lunsj går turen videre til Ose-

berghaugen og Vikingodden. Oseberghau-

gen er en gravhaug i Slagendalen i tettste-

det Sem nær Tønsberg by i Vestfold. Hau-

gen ble gravd ut i 1904. Utgravningene 

avdekket en kvinne grav fra første del av 

800-tallet, med rikt gravgods, deriblant det 

verdensberømte Osebergskipet. Funnene 

fra utgravningen er i dag utstilt i Viking-

skipshuset i Oslo. På Vikingeodden bygger 

de en fullskala modell av Klåstadskipet. 

Etter denne begivenhetsrike dagen går 

turen tilbake til hotellet for å fordøye inn-

trykkene og for å spise en samlet middag 

siste kvelden. 

Dag 4, søndag 2. september 2018: Med 

frokosten vel fortært og kofferten pakket 

og lastet om bord i bussen kjører vi til Lar-

vik hvor vi skal møte vår guide for dagen. 

Han tar oss med, først på en guidet tur i 

Larvik med byen, bøkeskogen og Thor Hey-

erdals hjem. Så reiser vi til vakre Stavern 

hvor vi får historisk byvandring, besøk i 

Norges første marinekirke, og vi får se noe 

av det gamle marineverftet. Vi besøker 

også Minnehallen. Sjømennenes minnehall i 

Stavern er vårt nasjonale minnesmerke 

over norske sjøfolk i handelsflåten som  

 

omkom i krigshandling under to verdenskri-

ger. Minnehallen er bygd som en pyramide 

på en fjelltopp ytterst mot Skagerrak og 

ble innviet av kong Haakon VII den 1. au-

gust 1926. Vi spiser lunsj på ærverdige 

Hotel Wassilioff før vi kjører videre til Mø-

len, et fantastisk område når det gjelder 

natur og geologi. Guiden avslutter turen i 

Helgeroa. Vi fortsetter opp på E18 og kjø-

rer sørover til Arendal. Derfra går turen 

over heia og vi ender turen der den startet, 

på Evjemoen ved Risdal Touring sine loka-

ler. Da gjenstår det bare å ønske velkom-

men tilbake på neste tur! 

4 dager 
kun kr 5.990,- 

pr person  
 

ved påmelding før 1. mai 2018, der-
etter kr 6.590,- 

 

Avreise: Torsdag 30. august 2018 - 
retur søndag 2. september2018 

 
 

Turprisen inkluderer: 
 

 reise i moderne helturistbuss kjørt av 
dyktig sjåfør 

 Ivar Haugen, som representant for 
Agder Historielag, med på hele turen 

 totalt 3 hotellovernattinger i delt 
dobbeltrom  

 3 frokoster 

 3 middager 

 4 lunsjer som beskrevet 

 utflukter som beskrevet i turprogram-
met 

 alle inngangspenger og guider som 
beskrevet i programmet 

 lokalguide 3 dager 

 veiavgifter og bompenger 
 
 

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

 

For å få med all denne historien må man 
påregne å måtte gå noe, men det meste kan 

man kjøre ganske nær med bussen. 
 

Forbehold om endringer som følge av 
forhold utenfor vår kontroll! 

 

Booking :  37 93 15 15 

BORREPARKEN 

STAVERN 



Transportvegen 17, 4735 EVJE  

 37 93 15 15    www.touring.no 

For påmelding 


