
 

 

          ARBEIDERBEVEGELSENS HISTORIELAG  
                          I AKERSHUS ARRANGERER: 
                              

Telemark-Grenland 
- Tredagers tur med viktig arbeiderhistorie   

 
Telemark er på mange måter et spesielt område, og et spennende reisemål. Det er 
rikt på både vill, frodig og vakker natur, og er stappfullt av kulturhistorie. Dette er 
en innholdsrik tur med både kunst og kultur, og rik historie som strekker seg fra 
skihistorie til bergverkshistorie og industrihistorie.   
 
 
Tirsdag 4. juni  Lillestrøm – Vrådal – Akkerhaugen 397 km.  
Kl. 07.00 Avreise fra Lillestrøm om morgenen, vi kjører om Oslo (07.30) og 

Asker (08.00) til Eidsborg i Vest-Telemark.  
Kl. 11.00 Her besøker vi Eidsborg Stavkirke fra 1200-tallet og tilhørende 

Vest-Telemark Museum. Her får vi innblikk i hvordan livet artet seg 
i Telemark for flere hundre år siden.  

kl. 12.45 Felles lunsj på Museumskafeen på Vest-Telemark Museum.  
Kl. 13.45 Avreise fra Eidsborg.   
Kl. 15.00 Båttur med veteranbåten MS Fram på Nisser og Vråvatn, der vi 

passerer Småstraum sluse som har en samlet fallhøyde på 2 til 3 
meter. Det finnes kiosk om bord med salg av vafler, kaffe, is, brus, 
øl og vin.  

Kl. 17.00 Ankomst Vrådal igjen, og vi går om bord i bussen.  
Ca. kl. 18.30 Ankomst Akkerhaugen og innsjekk på Norsjø Hotell.  
Kl. 19.30 Vi spiser felles middag på hotellet om kvelden. Etter middagen blir 

det foredrag på hotellet om Herøyakonflikten og Menstadslaget i 
1931.  Historikeren Harald Berntsen kommer. 

 
 
Onsdag 5. juni  Akkerhaugen – Porsgrunn   50 km.  

Frokost på hotellet og utsjekk.  
Kl. 09.00 Avreise. Vi kjører retning Skien. 
Kl. 10.00             Skotfoss sluse, der Hans Gunnar Tørre, en av veteranene fra 
                            Herøya Arbeiderforening, viser oss stedet og forteller om de 
                            dramatiske hendingene der under Herøya-konflikten i 1931. 
Kl. 11.00 Besøk ved Ibsen-museet i Skien. Henrik Ibsens barndomshjem på 

Venstøp består av den fredede hovedbygningen fra 1815, 
bryggerhus, drengestue, låve og stabbur, og gården ligger i et 
vakkert kulturlandskap i Gjerpensdalen. Her finnes både møbler og 
gjenstander som tilhørte familien Ibsen, i tillegg til utstillinger som 
omfatter forfatteren og hans forfatterskap.  

Kl. 12.00 Etter omvisningen blir det tid for felles lunsj i Skien, på Strøm Mat 
& Bar like ved der kanalbåtene til Telemark kanal ligger fortøyd.  
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(Peer Gynt Tours er samarbeidende turoperatør) 



 

 

Kl. 13.00 Vi stopper ved Menstad,  der vi får historien om hendelsene der under storlockouten i 
1931 og vi får sett stedet der det berømte Menstadslaget skjedde. 

Kl. 14.00             Besøk på Norsk Hydros anlegg på Herøya, i regi av Herøya Arbeiderforening. Vi møter 
representanter for LO Grenland. 

Kl. 15.30             Vi fortsetter til Porsgrunn der vi sjekker inn på Comfort Hotell Porsgrunn.  Etter innsjekk 
blir det tid til egen disposisjon i Osebrostrøket, som er den best bevarte eldre bydelen av 
Porsgrunn. Her har det vært drevet handels- og næringsvirksomhet i flere hundreår, og 
handelen blomstrer fortsatt. En rusletur her tar deg med til et trivelig miljø, historiske 
bygninger og spennende forretninger.  

Kl. 18.30 Det blir felles middag på Becks Brasseri & Bar i Porsgrunn. Busstransport etterpå til 
Sjøfartsmuseet der Grenland Friteater har utendørs spilleplass. 

Ca. Kl. 20.00 Møte med regissør Tor Arne Ursin, forfatter av «Meierislaget 1933».  Vi får høre om 
bakgrunnen for stykket, en lokal arbeidskonflikt der Statspolitiet benyttet anledningen til 
å «ta hevn» for at de ble banket opp av arbeiderne under Menstadslaget i 1931. 

Kl. 21.00             Vi sitter klare på tribunen på spilleplassen til Grenland Friteaters oppsetning av   
«Meierislaget 1933».  Billettprisen inngår i totalsummen for hele turen.  

Kl. 24.00 Retur til hotellet.    (Mindre justeringer i det oppsatte programmet kan forekomme). 
 
Torsdag 6. juni  Porsgrunn – Lillestrøm   177 km. 

Frokost på hotellet, og utsjekk. 
Kl. 10.30  Vi starter dagen med en omvisning i Porselensmuseet i Porsgrunds Porselænsfabriks 

lokaler. Her fortelles Porselensfabrikkens historie gjennom vakre gjenstander, film og 
digitale installasjoner.  

Kl. 12.00 Vi tar plass i bussen, og kjører tilbake retning Lillestrøm. 
Kl. 13.30 Stopp for felles lunsj på f.eks. Lierkroa. 
 Deretter raskeste vei tilbake til Asker-Oslo-Lillestrøm. (Ankomst Lillestrøm ca kl 16.00). 
 
Pris pr. person  Kr 5 000,-  ved 30-35 betalende deltagere 
   Kr 5 200,-  ved 25-29 betalende deltagere 
   Kr 5 400,-  ved 20-24 betalende deltagere 
 
Prisen inkluderer Busstransport i 3 dager 
   Inngang Vest-Telemark Museum og Eidsborg Stavkirke  
                                           2-retters lunsj med kaffe/te på Museumskafeen  
                                           2-timers båttur med veteranbåten MS Fram 
                                           1 overnatting i dobbeltrom på Norsjø Hotell  
   1 middag og 1 frokost på hotellet 
                                           Inngang/omvisning Ibsen-museet  
                                           2-retters lunsj på Strøm Mat & Bar i Skien 
   1 overnatting i dobbeltrom på Hotell Comfort Porsgrunn 
   1 frokost på hotellet 
   2-retters middag på Becks Brasseri & Bar, Porsgrunn    
                             Omvisning Porsgrunds Porselænsfabrik   
   1 x 2-retters lunsj underveis dag 3 
 
Tillegg enkeltrom Kr 610,- pr. person 
Vi tar forbehold om prisjusteringer som følge av endringer i skatter, avgifter og transportpriser. 
 

PÅMELDINGSFRIST:  1.april. 
Send påmelding til ahahistorie@gmail.com  
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