
Tur til Holmenkollen og Kunstindustrimuseet 23. august 2012 

  

I lett regnvær startet turen fra Lillehammer. Underveis mot Oslo kunne vi se hvilke 
utfordringer utbygging av E6 fra Minnesund og nordover byr på. Etter en periode med kraftig 
regn ble det opphold og lettere skydekke. 

 

  

  

  

På Olavsgaarden hygget vi oss 
med kaffe/te, rundstykker og 
vafler. 

Bussen med de 24 deltagerne ankom Holmenkollen-anlegget som 
planlagt. Holmenkollen med Skimuseet Vi fikk et godt inntrykk av anleggets størrelse og 
kvalitet. En tur med heisen til toppen av hopptårnet var en unik opplevelse. 

 

  

  

  

  

Fra toppen kunne vi 
se det som 
hopperen ser før 
han setter utfor og 
et 360-graders 
rundskue over Oslo 
og omegn 

http://www.holmenkollen.com/


  

  

  

Solfrid ser noe 
interessant i det 
fjerne, mens Reidun 
og Jørn er opptatt 
med å klargjøre for 
fotografering. 

  

Skimuseet, som er verdens eldste spesialmuseum for ski (åpnet 1923), var også en fin 
opplevelse med skihistorie fra 4000 år tilbake fram til i dag. 

 

  

  

  

Bildet viser ski som ligner lite på de vi bruker i 
dag. 

  

http://holmenkollen.com/nor/Home-Holmenkollen/Skimuseet


Fra Holmenkollen tok bussjåføren bussen elegant ned til  Kunstindustrimuseet. Her ventet en 
kunnskapsrik guide oss. Vi fikk en omvisning i utstillingen ”Den kongelige reise” som var 
folkets gave til kong Harald og dronning Sonjas 75-års jubileum i 2012. 

 

  

  

  

Interesserte 
tilhøre til 
guidens 
skildring av 
datidens 
klessdrakter 
m.m. 

  

Utstillingen viste gjenstander fra de kongelige samlingene med bl.a. vognen, draktene og 
uniformene som ble laget til kroningen i 1906. Bilder fra Lillehammer/Gudbrandsdalen i 
forbindelse med kroningsreisen 1906 var også utstilt. Vi fikk se ufattelig mange norske og 
utenlandske ordner og høre historier rundt disse. 

Guiden kunne fortelle at så lenge det ikke er noe fast slottsmuseum må gjenstandene stues 
bort etter at utstillingen er ferdig. 

 

  

  

  

  

  

Åse studerer bilder fra kong 
Haakons kroningsreise i 1906 

  

http://nasjonalmuseet.no/sb5-nasjonalmuseet.no/no/museumsbygninger/kunstindustrimuseet/


Turen gikk så til  Mortens kro hvor vi fikk en bedre middag. 

      

  Bilder tatt under middagen. 

  

På hjemturen - som gikk over Hadeland og om Gjøvik - mottok Knut og Ella berettiget 
applaus for vel planlagt og gjennomført tur.   

  

Her følger flere bilder fra turen:  B1 ,  B2 ,  B3 ,  B4,  B5,  B6,  B7,  B8  ,  B9 ,  B10 

                                 

Tekst og bilder: Arne Fauskrud 

 

http://mortenskro.no/
http://telepensjonistene.no/?module=Files;action=File.getFile;ID=7493
http://telepensjonistene.no/?module=Files;action=File.getFile;ID=7494
http://telepensjonistene.no/?module=Files;action=File.getFile;ID=7496
http://telepensjonistene.no/?module=Files;action=File.getFile;ID=7497
http://telepensjonistene.no/?module=Files;action=File.getFile;ID=7498
http://telepensjonistene.no/?module=Files;action=File.getFile;ID=7499
http://telepensjonistene.no/?module=Files;action=File.getFile;ID=7500
http://telepensjonistene.no/?module=Files;action=File.getFile;ID=7502
http://telepensjonistene.no/?module=Files;action=File.getFile;ID=7503
http://telepensjonistene.no/?module=Files;action=File.getFile;ID=7504

