Eidsvoll Forsvarsforening
Tur til Sverige 4-6. august 2017

Eidsvoll Forsvarsforening ønsker velkommen til tur for medlemmer og andre interesserte
fredag 4. til søndag 6. august. Turen går med egen buss fra Eidsvoll, via Fredrikstad til
Vänersborg på sydspissen av Väneren. Hjemover kjører vi om Karlstad og Kongsvinger.
 Gamle Fredrikstad er første stopp. Vi går gatelangs med tjenestejenta Marta. Marta kom til Gamlebyen
fra Hvaler i 1801, og fikk tjeneste hos kommandanten og værelse på kvisten i Kommandantgården. Hun
lever i og ånder for Gamlebyen, fortsatt litt kry over å ha overlevd både kolera og bybranner. Vi avslutter
med en varm lunsj i Major-Stuen restaurant.
 Global War Museum i Munkedal ble årets museum i Sverige 2015. Roland Jarl har etablert et privat
museum som dekker tiden 1066 til 1966. Han fokuserer på perioden fra de Nordiske kriger til 1945 og
har lovet en tankevekkende guiding. Vi kan også sitte på med verdens eneste originale Kübelwagen type
82. Den ble brukt av Kriegsmarine i det okkuperte Norge.
 Vi har kort veg til Quality Hotel i Vänersborg hvor vi avslutter dagen med en middag.
 Läckø slott ligger idyllisk til på en odde i Väneren. Historien går tilbake til 1298. I 1615 ble slottet utvidet
til den nåværende utforming. Vi får en omvisning i slottet og noen av de flotte samlingene som finnes
her. Rett ved ligger restauranten Hvita Hesten hvor vi får servert lunsj.
 I 1809 måtte Sverige avstå Finland etter å tapt krigen mot Russland. Dermed lå Stockholm utsatt til i
ytterkanten av riket. Det ble besluttet å bygge en «reservehovedstad» i Karlsborg på vestsiden av
Vättern. Vi får en omvisning på Karlsborg Festning.
 Vi fortsetter til Karlstad hvor vi sjekker inn på Elite Stadshotellet. Her får vi servert middag på lørdag
kveld. Hotellet ligger vakkert til ved Klaraelven
 På veg hjemover stopper vi på Thonsenteret i Charlottenberg.
 Siste stopp er Kongsvinger Festning med omvisning. Kongsvinger festningsmuseum ligger i det gamle
provianthuset fra 1682. Hovedutstillingen viser forsvarets historie fra vikingtiden og fram til i dag.
Grenselosutstillingen De gode hjelperne viser den omfattende grenselos- og kurertrafikk over grensen
mot Sverige under siste krig. Vi får servert en god lunsj i Kommandantboligen på festningen.
Inngår:

Bussreise med avreise Eidsvoll fredag kl. 0800. Tilbake søndag ca kl. 1800.
Overnatting med frokost. Inngang og omvisning på stedene over.
Middag fredag og lørdag kveld med tilhørende drikke.
Lunsj fredag, lørdag og søndag med tilhørende drikke.

Pris:
Betaling:

Med overnatting i delt dobbeltrom: Kr 4900,- pr. person. Enkeltrom: Kr 5500,-.
Til EFF’s konto 1637.45.41726.

Påmelding:

Ivar Nordby, ivar.nordby@online.no, Tlf: 952 34 962.
Bruk helst e-post. Innen 20. mai 2017. Det er ingen grunn til å vente til siste dagen.
Turen er åpen for alle interesserte. Vi har plass til maks 30 deltakere.
EFF sender ut bekreftelse med bussrute i juni.
Styret i Eidsvoll Forsvarsforening ønsker velkommen til en spennende tur.
www.eidsvoll-forsvarsforening.no
Eidsvoll Forsvarsforening er en lokalavdeling av Norges Forsvarsforening.

