
 

 

Soli Brug og Fredrikstad 
Vår ref 111736 

Pensjonistuniversitetet i Skedsmo 
11. september 2019 

 
Kl.10:00 Avreise fra Skedsmokorset med opphenting i Lillestrøm og Lørenskog, før vi setter kursen 
mot Soli Brug. Avstand  98 km, ca 1,5 time kjøretid 
Kl.11:30 Vi starter med kaffe og 2 halve rundstykker i Smia. 
Deretter blir det omvisning og kåseri. 
7-22 september er det utstilling «Nordiske Allianser» med 
Lena Cronqvist og Astrid Sylvan fra Sverige, John Kørner og 
Camilla West fra Danmark, Håkon Bleken og Sverre Malling 
fra Norge.  
På Soli Brug i Østfold har nytt liv gjenoppstått på ruinene 
etter Nord-Europas største sagbruk. Her ved Åsgårdselva ble 
det skåret tømmer allerede på 1600-tallet, og i perioden 
1860-1880 var bruket på sitt største, med 22 oppgangssager og nærmere 600 arbeidere. Driften ble 
nedlagt i 1925. 
Familien Dørje-Berg har siden 1975 overtatt og restaurert de gjenværende bygningene. Disse brukes i 
dag til verksted for keramikeren Eva Dørje-Berg, atelier for maleren Ole Dørje og boliger for deres to 
familier.  
 
Kl. 13:30 Vi kjører videre mot Fredrikstad. Kjøretid ca 45 min. 
Kl. 14:30 Vi møter guiden og blir med på en hyggelig omvisning 
i gamlebyen som tar 1 time og 15 minutter. 
Nord-Europas best bevarte festningsby, grunnlagt i 1567 av 
kong Fredrik II. Nå skal vi få oppleve den spesielle atmosfæren 
som er i denne byen. Hvert hus og hvert tre har sin historie og 
du kan nesten høre dem fortelle hva de har opplevd gjennom 
tidene. 
Kl. 15:45 Etter omvisningen i Gamlebyen, får vi servert mat på Mormors Cafe som ligger i hjertet av 
gamle Fredrikstad. 

Meny: ovnsbakt laks med agurksalat og smørdampede poteter, kaffe/te med påfyll 
Etter maten spaserer vi ned til fergeleiet og blir med på en kort fergetur inn til Fredrikstad sentrum, 
hvor bussen henter oss. Deretter setter vi kursen hjemover igjen.  
 
Pris pr. person:  Kr 1 330,-  
Prisen inkluderer:  Busstransport 
   Orientering og omvisning Soli Brug 
   Kaffe og 2 halve rundstykker  
   Omvisning i Fredrikstad 

Middag m/kaffe på Mormors cafe 

Påmelding til Barbro Ring Skjefstad, mailadr.: brskjefstad@outlook.com innen 20. august, 

innbetaling til konto 1286.47.14488. 
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