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Resa till Oslo 
Nordiska Museets och Skansens Vänförening 

7–10 september, 2017, 4 dagar 
 

 

     

 

 
Följ med vänföreningen till Norge i höst med intendent Ulla-Karin Warberg som ciceron! 

Vi bor centralt i Oslo och gör trevliga dagsutfärder därifrån.  
Besöken inkluderar Folkemuseum på Bygdöy, Gol stavkirke, Nationalmuseum  

med Munchs mest centrala verk och annat norskt måleri.  
Heddal bygdetun i Telemark med stavkyrkan och friluftsmuseet  

med dess många underbara hus och interiörer är andra besöksmål.  
Såväl på vägen dit som hem stannar vi i Arvika på Rackstadmuseet för att ta del av  

de fina utställningarna och konstnärskollektivet Rackstadgruppens öden och äventyr. 
 
 
Torsdag, 7 september 
Vi lämnar Stockholm från Cityterminalen kl.08.00 för att ta oss västerut. Vårt första mål är Rackstad 
museet i Arvika, där vi efter en lunch får ta del av sommarens utställning med verk av Stefan 
Johansson (1876–1955), som betraktas som en av Sveriges skickligaste målare när det gäller att fånga 
ljus och Axel Törneman (1880–1925), känd för sina cafébilder från sekelskiftets Paris. Två konstnärer 
med starka uttryck som man inte glömmer i första taget. Efter visningen blir det avfärd mot Oslo och 
ett centralt beläget boende där incheckning väntar. Gemensam middag på kvällen. 
 
Fredag, 8 september 
Fredagen ägnar vi åt ett besök på Folkemuseum på Bygdöy utanför Oslo, där vi tar del av deras 
folkkonst- och dräktutställningar. Efter lunchen, som sker på egen hand, återsamlas vi för en visning 
av Gol Stavkirke som en gång ingick i Oscar II:s samling i Kristiania. På vägen tillbaka till stannar vi för 
att få en visning på Nasjonalmuseet inne i centrala Oslo. Där kommer vi bland annat att få ta del av 
Munchs centrala verk, liksom Adolph Tidemands och Hans Gudes nationalromantiska målningar. 
Middag intas på egen hand eller om man vill följa resans ciceron. 



 
 

 

 
ONE LITTLE STEP 
Marieviksgatan 41 

117 60 STOCKHOLM 
Tel: 0703-711 288 · Mail: info@thimon.se 

Lördag, 9 september 
Idag gör vi som de flesta Oslobor på lördagar, lämnar staden för landet och åker söderut mot 
Telemark och Heddal. Det blir en dagsutflykt med besök på Heddal bygdetun och i Heddal Stavkirke. 
Lunch äter vi tillsammans på friluftsmuseets område. En plats med vackra byggnader och interiörer i 
ett vidunderligt landskap. Gemensam middag väntar när vi är åter i Oslo på kvällen. 
 
Söndag, 10 september 
Utcheckning efter frukost och därefter dags för hemresa. På hemvägen gör vi åter ett stopp i Arvika 
och återvänder till Rackstad museet för en visning av Oppstuhage, Gustaf och Maja Fjaestads 
konstnärshem. Vi kan inte besöka Arvika utan att få ta del av konstnärskollektivet Rackstadgruppens  
öden och äventyr, där  konstnärer såsom skulptören Christian Eriksson, målarna Björn Ahlgrensson, 
Fritz Lindström, Bror Lindh, Ture Ander ingick, men även Lars Zetterquist, violinist och professor vid 
Kungliga Musikaliska Akademien, senare lärare vid Folkliga musikskolan, Ingesund och anfader till 
konstnären Jörgen Zetterquist. Hit hörde också bröderna Erikssons Möbelverkstad, som var Christian 
Erikssons bröder i Taserud. Lunch i museets Kök och Café känt för sina närproducerade och 
ekologiska råvaror.  Vi beräknas vara åter i Stockholm vid 18.30/19.00. 
 
 

RESEINFORMATION 
 

Pris per person: 8.960:- 
För enkelrum tillkommer 1.790:- 
 

Priset inkluderar bussresa Stockholm-Oslo t/r, logi 3 nätter inkl. frukost på ovan nämnda hotell, del i 
dubbelrum, buss till förfogande under hela vistelsen, samtliga inträden, en lunch, två trerätters 
middagar, ciceron, resemoms. 
 

Samtliga drycker tillkommer. 
 

LOGI 
 

Hotel Scandic Oslo City, Europarådets plass 1, Oslo 
www.scandichotels.se/hotell/norge/oslo/oslo-city 
Centralt beläget hotell i Oslos livliga stadskärna. Shoppinggatan Karl Johans gate precis runt hörnet.  
 

För bokning: 
Maila företrädesvis din bokning till One Little Step, info@thimon.se alternativt boka per telefon 
0703-711 288. Ange namn, adress, mobilnummer, önskad rumskategori samt information om ev. 
specialkost eller allergier. 
 

För ytterligare information: 
Kontakta Lena Thimon, One Little Step, tel. 0703-711 288 
 

För resans genomförande erfordras 25 deltagare.  
 
Anmälningsavgift 1000 kr per person, betalas inom 10 dagar efter att bekräftelse erhållits. Därmed är 
platsen garanterad. Slutbetalning skall vara arrangören tillhanda senast 45 dagar före avresa. 
Vid avbokning tidigare än 45 dagar innan avresa återbetalas hela beloppet förutom 
anmälningsavgiften. Vid avbokning av resa 44 dagar innan avresa och fram till 15 dagar innan avresa 
återbetalas 50% av resans pris. Vid avbokning från 14 dagar innan avresa och fram till avresa ingen 
återbetalning. 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Christian_Eriksson
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bj%C3%B6rn_Ahlgrensson
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fritz_Lindstr%C3%B6m
https://sv.wikipedia.org/wiki/Bror_Lindh
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ture_Ander
https://sv.wikipedia.org/wiki/Lars_Zetterquist
https://sv.wikipedia.org/wiki/Kungliga_Musikaliska_Akademien
https://sv.wikipedia.org/wiki/Folkliga_musikskolan
https://sv.wikipedia.org/wiki/Ingesund
https://sv.wikipedia.org/wiki/Br%C3%B6derna_Erikssons_M%C3%B6belverkstad
mailto:info@thimon.se

