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Resa till Norge för Aktiva Seniorer Lerum  
15 - 18 september 2022 

 

Norge har många skatter att visa upp. På den här resan har vi samlat Norge i ett nötskal med dramatisk historia, vacker 

natur, ett nytt museum som är en världshändelse och trevliga gemensamma måltider. Vi bor bra i den idylliska 

bergsorten Kongsberg och centralt i Oslo. Gro Harlem Brundtland sa en gång i ett nyårstal ”Det är typiskt norskt att vara 

god”. Vi kan intyga att det också är ”typiskt gott att vara norsk”. Följ med oss och var norsk i några dagar i vårt 

vidunderliga grannland. 

Torsdag 15 september 
Avresa med buss från Lerum på morgonen. Vi tar sikte på Svinesund och riksgränsen mot Norge och rastar förstås 
längs vägen. Första målet är pittoreska Drøbak vid Oslofjorden, en känd gammal badort med flera fina, gamla hus. Från 
hamnen tar vi färjan ut till fästningen Oscarsborg.  

Fästningen färdigställdes 1853 och övertog tre år senare försvarsfunktionerna från Akershus fästning, vilken samtidigt 
lades ner. Oscarsborg blev egentligen omodernt lagom till det var färdigbyggt. Den viktigaste militära händelsen som 
skett här var sänkningen av den tyska kryssaren Blücher, vilket fördröjde invasionen av Norge under andra världskriget. 

Tidigt på morgonen den 9 april 1940 kommenderade överste Eriksen eldgivning från kanonerna Moses och Aron. Två 
timmar efter den första salvan från Oscarsborg, gick den 18 200 ton tunga kryssaren till botten och efterföljande fartyg 
vände. Sänkningen av Blücher gav den norska regeringen och kungen tid att ge order om mobilisering av landets 
försvar, se till att order sändes över radio, samt att lämna Oslo och ta sig till Storbritannien med landets guldreserv. 
Sedan 2002 är fästningen inte längre en del av Norges försvar. Vi får en spännande guidad visning och äter en god 
lunch tillsammans. 

Väl tillbaka på fastlandet fortsätter vi österut och checkar in för två nätter på Quality Grand Hotel i Kongsberg. Kongsberg 
är en mindre tätort med en historia som går tillbaka till 1600-talet då orten växte upp kring silvergruvan. I Kongsberg 
inrättades det som kom att bli Norges första högskola, Bergsseminariet. Orten har gett upphov till stora företagsgrupper 
och intressant företagshistoria har skrivits här omfattande t ex Kongsbergs Vapenfabrik, Kongsberggruppen och 
Kongsberg Automotive. Gemensam middag serveras på hotellet. 
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Fredag 16 september 
Frukostbuffé på hotellet. På förmiddagen gör vi en utflykt till orten Rjukan, belägen i en djup dalgång, faktiskt så djup 
att solljuset inte når ner dit fem av de mörkaste månaderna på året. Älven här hade kraften och ingenjör Sam Eyde och 
vetenskapsmannen Kristian Birkeland hade metoden för att tillverka så kallat tungt vatten. Tungt vatten är vatten där 
väteatomerna har en neutron i kärnan förutom den vanliga protonen. Platsen har gått till historien tack vare en insats 
av den norska motståndsrörelsen under andra världskriget förevigad i filmen ”Hjältarna från Telemarken” med bl. a Kirk 
Douglas. Bakgrunden var att den tyska ockupationsmakten ville åt det tunga vattnet för att kunna använda det i 
tillverkningen av atombomben.  

Tungtvannsaksjonen genomfördes på natten till den 28 februari 1943. Den anläggning vi skall göra ett studiebesök på 
är kraftstationen Vemork. Den ritades av arkitekten Olaf Nordhagen och byggdes av Norsk Hydro 1911, och var på den 
tiden en av världens största. Invid kraftstationen byggdes under slutet av 1920-talet en byggnad i sex våningar. Vid 
framkomsten får vi åka skyttelbuss till museet i de gamla fabriksbyggnaderna. Det blir först en filmvisning, innan man 
får titta runt på egen hand. Under besöket ingår också en lätt lunch inkl. måltidsdryck.  

Naturskön väg bjuds vi sedan på då färden tillbaka till hotellet går via Heddal med stopp vid Heddal stavkyrka. 
Stavkyrkan är en av Norges vackraste och bäst bevarade stavkyrkor. Den härstammar från 1200-talet, omtalas första 
gången 1315, och visar en treskeppig anläggning med sluten svalgång. Altartavlan är daterad till år 1667. Den är så 
pass storslagen att den ibland kallats för ”träkyrkornas katedral”. På Quality Grand Hotel i Kongsberg serveras vi 
gemensam middag på kvällen.  

Lördag 17 september 
Frukostbuffé på hotellet. Idag lär vi oss mer om Kongsbergs silvergruvor. Den första gruvan startades 1623 och de 
drevs dels för kungens, dels för privata kompaniers räkning, tills de 1683 övertogs av staten. Verkets förnämsta 
blomstringstid inföll 1760–1770. Under senare år var lönsamheten sämre och verksamheten nedlades slutgiltigt 1957. 
Vi gör en guidad promenad i Kongsberg och besöker också museet i den gamla smälthyttan. 
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Vi fortsätter sedan mot Oslo dit vi kommer runt lunchtid och inleder med gemensam måltid. Vårt första besök i Oslo blir 
på den omtalade operan.  Oslos opera invigdes 2008 som ett av världens mest omtalade operahus. Arkitektgruppen 
bakom byggnaden är världsberömda Snöhaetta, som också ritade biblioteket i Alexandria och Ground Zero Memorial 
Pavillion i New York. Här får vi en visning bakom kulisserna av någon av de kunniga guiderna, som alla jobbar i 
operahuset på t ex kostymavdelning eller som tekniker eller i kören.  
 
Vi gör en liten stadsrundtur och stannar till vid den berömda Vigelandsparken för eftermiddagskaffe samt en promenad 
bland de imponerande skulpturerna.  
 
Därefter checkar vi in på Comfort Hotel Börsparken och kvällen är på egen hand. För den som vill kan vi ordna biljetter 
till kvällens föreställning på Oslo-operan som ligger på några minuters gångavstånd från vårt hotell. 

Söndag 18 september 
Vi checkar ut och promenerar den korta biten till det nya Munchmuseet. Äntligen får Munchs konstnärskap en 
förtjänstfull inramning. På inte mindre än tretton våningar kommer konstpubliken få se mer Munch än någonsin tidigare, 
och därtill konstnärer som inspirerats av Munch, litteraturaftnar, musikevenemang och mycket annat. Tre permanenta 
utställningar visar Munchs konst, och allt från kända norska och internationella konstnärer till innovativa samtida 
konstnärer presenteras i tillfälliga utställningar. Byggnaden ritades av den spanska arkitektfirman Estudio Herreros, är 
58 meter hög och har en total yta på 26 000 m2. Betong och stål är miljövänliga och kan återvinnas. Fasaden är täckt 
med genomskinlig, perforerad aluminium. Vår reseledare ger en introduktion och därefter får vi fritt ströva runt i det nya 
imponerande museet. 
 
Bussen hämtar sedan oss och vi åker ut till den vackra halvön Bygdöy för en gemensam lunch. På Bygdöy finns flera 
intressanta museer. Här får man välja vilket av två museer man helst vill besöka. Det ena museet är tillägnat 
expeditionsfartyget Fram, som användes av norska upptäckare i Arktis och Antarktis mellan 1893 och 1912. Fram 
byggdes av båtkonstruktör Colin Archer på beställning av upptäcktsresande Fridtjof Nansen. Nansen ville ha skeppet 
byggt för sin planerade färd till Nordpolen och tanken var att låta skeppet frysa in i isen och driva med isen till Nordpolen. 
Senare kom Fram att göra expeditioner till Kanada och Grönland, och 1911 bidrog hon till att Roald Amundsens 
expedition blev först att nå Sydpolen.  
 
Mer om andra expeditioner kan man lära sig i Kon-Tikimuseet strax intill. Den etablerade vetenskapen accepterade inte 
marinbiologen Thor Heyerdahls teori om att Polynesien hade befolkats från Sydamerika i stället för från Asien. Han 
genomförde sin Kon-Tiki-expedition för att bevisa att det kunde vara möjligt. Kon-Tikimuseet byggdes från början för att 
inhysa Kon-Tikiflotten av balsaträ av förcolumbiansk modell. En annan båt i museet är Ra II, som är byggd av vass 
utifrån Thor Heyerdahls uppfattning om hur gammalegyptiska, havsgående vasskepp kan ha varit utformade.  
 
Efter besöket tar vi sikte på Lerum igen, som vi efter rast längs vägen når ca kl. 19.30. på kvällen. 
                     BKJ 211205 
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 Resmål: Resa till Norge för Aktiva Seniorer Lerum 

Datum: 15 - 18 september 2022, 3 nätter/4 dagar  

Logi: Kongsberg: Quality Grand Hotel, 3***+ Trevligt boende i hjärtat av Kongsberg, på stranden av 
floden Numedalslågen. Här erbjuds gratis Wi-Fi och spa med pool, bubbelpool och bastu. På Grand 
Kongsberg finns restaurang, bar samt ett café. www.nordicchoicehotels.no/Quality/Quality-Hotel-
Grand-Kongsberg.no  

Oslo: Comfort Hotel Børsparken 3*** Ett boende med centralt läge. Här väntar restauranger och 
bra shopping runt hörnet. Fyllig och fin frukostbuffé ingår. Nära till ”allt” och framför allt operan och 
Munch-museet som man når på några minuters promenad. 

www.nordicchoicehotels.se/hotell/norge/oslo/comfort-hotel-borsparken  

Pris: SEK 7 980:-/person i delat dubbelrum (baserat på 35-40 deltagare) 

I priset ingår: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modern helturistbuss för alla lokala transporter 

3 övernattningar i delat dubbelrum på beskrivna hotell inkl. frukost 

6 gemensamma måltider enligt följande: 

Lunch dag 1, 2,3 och 4 inkl. dryck 

Middag dag 1 och 2 exkl. dryck 

Besök och entréer enligt följande: 

Oscarsborg fästning, guidad visning 

Vemork och Rjukan med besök på Norsk Hydros anläggning, guidat besök 

Heddal stavkyrka, besök 

Kongsbergs museum i smälthyttan, guidat besök 

Oslos operahus, guidad visning 

Liten stadsrundtur i Oslo (Vigelandsparken mm) 

Nya Munch-museet, besök  

Bygdöy med Fram-museet eller Kon-Tikimuseet, besök 

Kunnig reseledare från BK Travel Solutions 

Skatter och lagstadgade avgifter 

Frivilliga tillägg: Enkelrum: 1 200:- Gouda avbeställningsskydd: 6 % av resans grundpris (479:-)  

Villkor: 

 

 

 

 

 

 

 

Arrangör: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmälan: 

 

 

Resan planeras av Aktiva Seniorer i Lerum i samarbete med teknisk arrangör BK Travel Solution. 
BK Travel Solutions förbehåller sig rätten att justera priset med hänsyn till prisändringar utanför 
kontroll som valutakursförändringar, lokala skatter och pålagor samt ändrat antal deltagare. Priset 
är baserat på aktuell valutakurs (EUR) och alla priser är angivna i SEK. Priset är baserat på 35-40 
deltagare. Bokningen är bindande då anmälningsavgiften (1 500:-) betalts. Särskilda resevillkor 
gäller och bifogas anmälningsfakturan. BK Travel Solutions har ställt lagstadgad resegaranti till 
Kammarkollegiet. Resan är en paketresa och lyder under paketreselagen. BK Travel Solutions AB 
Box 4052, 203 11 MALMÖ Telefon 040-60 60 220 (månd-torsd 09.00-14.00) Mail: 
info@bktravelsolutions.se  

Efter bokning får Du bekräftelse/anmälningsfaktura från resebyrån. Betalningen gör Du via bankgiro 
eller internet. Anmälningsfakturan 1 500:- skall betalas inom 14 dagar. Faktura med slutlikvid 
skickas ut för betalning ca 30 dagar före avresa. Avbeställningsskydd rekommenderas. Se antingen 
till att Du har sådant i Din befintliga försäkring eller boka via researrangören.  

Vänligen uppge följande uppgifter vid bokning: Namn och adress, telefonnummer, gärna 
mobiltelefonnummer samt ev. mailadress. Vi behöver veta om Du bor i dubbelrum - och i så fall 
med vem - eller om Du önskar enkelrum. Vi vill också veta om Du önskar boka frivilligt 
avbeställningsskydd. Tala gärna om för oss om Du har några specifika kostönskemål eller allergier 
eller sjukdomar/behov som vi bör känna till.  Om Du känner av åksjuka, tala med apoteket för 
rekommendation om lämpligt preparat.  

Ingela Björnåsen-Nyström Telefon: 0708-22 82 19 eller mail: ingela.b.nystrom@gmail.com   
Sista anmälningsdag: 22-02-28                
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