
 
 

Telepensjonistene til Telemark og Langesund  
19. – 24. mai 2017  

 

 
 

Telemark strekker seg fra fjell til sjø. Mange mener det er det ekte Norge vi finner i 

Telemark. Denne turen har vi lagt til skjærgården som er en idyllisk del av 

regionen. Langesund og Stathelle ligger begge i Bamble kommune og Langesund er 

en by med lange maritime tradisjoner og var tidligere en av Norges viktigste byer 

innen skipsfart. I dag seiler Fjord Line med to båter mellom her og Hirtshals i 

Danmark. I tillegg er Langesund et godt utgansgpunkt for utflukter i Telemark og 

til Vestfold.   

 

Dag 1, fredag 19/5: Bergen – Langesund  

Fremmøte og avreise med turbussen fra Bergen busstasjon kl. etter nærmere avtale om 

morgenen og turen går over Kvamskogen til Tørrvikbygd der vi tar ferge til Jondal. 

Gjennom både Jondalstunnelen og Folgefonnstunelen til Odda og videre forbi Røldal til 

Haukelisæter hvor vi stopper for lunsj. Etter vår stopp kjører vi over Haukelifjell, 

gjennom Telemark og fram til vårt gode hotell Quality Hotel Skjærgården som ligger 

ytterst ute i Langesunds vakre skjærgård. Her er det badepark og hotellet ble pusset opp i 

2014 til 2016. Det blir fire overnattinger med middag og frokost hver dag. Vi minner om 

Badeparken som frister til badeaktiviteter både inne og ute. Vi nyter en god middag på 

hotellet som ligger flott til like ved småbåthavnen.  

 

Dag 2, lørdag 20/5: Utflukt til Porsgrunn og Skien   
Frokosten nytes og vi skal i dag benytte dagen til å besøke Skien og Porsgrunn. I Skien 

ble Henrik Ibsen født i 1828 og det sies at minner fra Skien har hatt stor betydning for 

hans diktning. Hans barndomshjem var gården Venstøp som i dag er et topp moderne 

diktermuseum. Vi tar turen til Venstøp og får oppleve Ibsens barndomshjem og får høre 

om oppveksten til gutten som ble en av verdens mest leste og spilte dramatikere. Her 

bodde han til han var 15 år da han flyttet til Grimstad for å bli apoteker. 

http://www.google.no/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-gvDb4bnQAhWEvxQKHZkRCswQjRwIBw&url=http://www.reuber-norwegen.de/Telemark/TelemarkBambleLange01.html&psig=AFQjCNGINcj4AlKgkqNTrJe9zu5SOh63YA&ust=1479814720252772


 
 

  
Videre til Brekkeparken og Brekke Museum for å besøke denne parken som er en del av 

Telemark Museum. Herskapelige opplevelser og moderne temautstillinger ligger side om 

side i museumsområdet. 14 bondebygninger er flyttet til parken og danner rammen for et 

vakkert friluftsmuseum. Hovedbygningen på Søndre Brekke gård er herskapelig! 

Bygningen er tilbakeført i empirestil, slik man tror handelsminister Niels Aall og hans 

familie hadde det da de bodde på Brekke på første halvdel av 1800-tallet. Niels Aall var 

handelsminister under forhandlingene om grunnloven på Eidsvoll i 1814. 

Hovedbygningen byr også på historien om "Den grå dame" - en gjenganger som vekker 

stor interesse hos publikum, og som mange hevder å ha sett opp gjennom årene. Hvem 

denne damen er, som stadig går igjen på Brekke, strides det om, men alle historiene 

knytter seg til den dansk-norske prins Christian Fredrik som besøkte gården som 

stattholder (kongens stedfortreder) i 1813. Lunsj blir servert i løpet av dagen. På veien 

tilbake kan vi stoppe på Porsgrunn Porselensfabrikk og besøke både Porselensmuseet og 

fabrikkutsalget. Etter en interessant dag er det tid for å slappe av tilbake på hotellet. 

Middag og sosialt samvær.  

 

Dag 3, søndag 21/5: Utflukt - Telemarkskanalene 

Vi kjører med bussen etter frokost til Ulefoss. Her går vi om bord i båten som skal ta oss 

gjennom de flotte sluseanleggene fra Ulefoss til Lunde, ca. 2,5 timer om bord. Vi 

opplever gammel kulturhistorie og slusing slik det foregikk for over 100 år siden. 

Kanalen stod ferdig i 1892, og den ble ute i Europa betegnet som ”det åttende 

underverk”. Det tok 500 mann over 5 år å lage den 105 km lange kanalen med 18 

slusekamre og en total høydeforskjell på 57 meter. Vi kjører i mellomtiden bussen til 

Lunde og blir hentet der, men før vi kjører tilbake til Langesund, spiser vi lunsj på 

Slusekroen. Vi kan legge veien tilbake om Drangedal for å få variasjon. Vi samles om 

kvelden til middag og hygge på hotellet. 

  

http://telemarkmuseum.no/sites/default/files/imagecache/helside/bilder/sidebilder/uteteaterpavenstopkvadrat.jpg
http://www.visittelemark.no/telemarkskanalen/kanalbaatene/baatene/ms-victoria


 
 

Dag 4, mandag 22/5:  Utflukt – Vestfold 

Denne dagen skal vi utforske Vestfold. Vi kjører til Sandefjord og får hele historien om 

hvalfangstbyen. Sandefjord ble kjent som den store hvalfangstbyen og bygde opp sin 

storhet innen skipsfart på denne. Deretter drar vi til Tønsberg. Vi skal på historisk rusletur på 

Slottsfjellet.  Historien om Harald Hårfagre og sønner, birkebeinere, baglere, Prinsesse Kristina, 

Håkon Håkonson, Dronning Blanca og Magnus Lagabøter blir mer interessant når man får historien 

på stedet. Vi ser oss også om i byen.  

   
Vi drar videre til Åsgårdstrand som regnes som Edvard Munch sin by, og byen regnes for 

kunstnerbyen fremfor noen, og med sine atelier, verksteder samt små og store gallerier, 

skal det nok være noe for en hver smak. Vi besøker Munchs Hus, som er Åsgårdstrands 

største attraksjon.  Her bodde Edvard Munch, her fikk han inspirasjon til mange av sine 

berømte malerier. Vi får omvisning av egen guide. Vi får lunsj på denne dagsturen 

underveis. Vi besøker Horten, den yngste av Vestfold byene – og Rolf Wesenlund`s 

barndoms- og ungdoms by. Vi kjører til Midgard Historiske Senter og Borrehaugene – 

Norges første nasjonalpark og Nordens største vikinggravfelt med rike funn fra fortiden.  

Her får vi omvisning med egen guide.  Deretter går turen til sentrum av Horten. Det blir 

tid til å rusle litt rundt på egenhånd, før vi samles for en utflukt til Nord-Europas eldste 

og flotteste maritime museum – Marinemuseet – beliggende på Hortens tradisjonsrike 

orlogsstasjon. Museet viser utviklingen av marinefartøy og våpen tilbake til vikingtid, og 

har en lang rekke fartøyer, modeller og gjenstander.  Marinemuseet er et eldorado for 

alle. Om kvelden samles vi igjen til middag tilbake på hotellet.   

 

Dag 5, tirsdag 23/5: Utflukt Stavern – og avreise Langesund    

Etter frokost sjekker vi ut og vi kjører til Larvik og Stavern, stedet som har en historie 

som går tilbake til oldtiden, da som havn og ankerplass. Under striden mellom baglerne 

og birkebeinerne i 1207 la begge flåtene til her på ulike tidspunkter. I 1677 ble de første 

bastionene bygget ute på Karlsøya og Stavern Fort ble etterhvert et viktig forsvarsverk 

under Den Store Nordiske Krig. På 1600-tallet bygde Ulrich Frederik Gyldenløve 

befestninger på Citadelløya, og flåtestasjon og galeiverft for marinen ble flyttet her til frå 

Kristiansand omkring 1758. Tordenskiold besøkte ofte fortet på Citadelløya og 

festningsanlegget var begynnelsen på en ny æra for fiskeværet Stavern. Fra 1750 ble 

festningsanlegget Fredriksvern Verft bygget og i 1817 om Söekadetinstitutet til Stavern. 

Her ble Norges første sjøoffiserer utdannet og la grunnlaget for Norges fremgang som 

sjøfartsnasjon - "vår ære og vår makt, har hvite seil oss bragt". Dagens bysentrum 

stammer fra gjenreisningen etter en bybrann i 1883, mens Fredriksvern kirke, indre torv 

og garnisonsbygningene rundt Pumpeparken er fra 1700-tallet. Helt fram til den gradvise 

avviklingen av marinebasen fra 1814 var Stavern havn Norges viktigste orlogshavn. I en 

havn med så lange og rike tradisjoner fins det kulturminner overalt knyttet til skip og 



 
 

skipsfart, ikke minst på bunnen av havnebassenget. Fra 1799 til 1930 hadde heile området 

samme navn som orlogsstasjonen, nemlig Fredriksvern.  

 
Stavern kirke ble bygd som Norges første garnisonskirke i 1756. 

Etter et spennende besøk i Stavern, kjører vi tilbake til Langesund og går ombord i Fjord 

Line sin flotte båt som har avgang kl. 14:30. Vi nyter reisen og er innom Hirtshals om 

kvelden før vi fortsetter mot Bergen. Middag nytes om bord der drikke er inkludert.  

 

Dag 6, onsdag 24/5: Bergen  

Båten er innom Stavanger tidlig morgen. Vi spiser frokost og seiler langs kysten til 

Bergen der vi ankommer kl. 12:30.  

 

Varighet: 6 dager/5 netter 

 
Avreisedato: 19. mai 2017   
 
Pris pr. person: kr. 9 980,- Prisen er regnet på 35 deltakere.  
 
TURPRISEN INKLUDERER: 

• Turen med moderne turbuss  

• 5 hotellovernattinger i dobbeltrom  

• 5 middager, 5 frokoster, 5 lunsjer  

• Båtreisen Langesund – Bergen i innvendig dobbel lugar  

• Utflukter som beskrevet i programmet  

• Reiseleder   

 

TILLEGG PR. PERSON: 

Enkeltrom på hotellet:  kr. 1 200,-  

Utvendig dobbel lugar: kr.    200,- 

Enkel innvendig lugar: kr.    200,- 

 

Påmeldingsfrist: 17. mars 2017 

 

Påmelding til Atle Nygård, mobil: 900 95 472, e-post:  anygaar@online.no 
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