
ALL Grenlands dagstur til Vestfold onsdag 8. september 2021  

Busstur til Olsen Nauen klokkestøperi og Haugar/Vestfold kunstmuseum, Tønsberg 
Avreise fra Skien (Skagerak arena/Kiwi) kl. 09.00 og Porsgrunn (Kammerherreløkka) kl. 09.30 

 

Første stopp på turen er Olsen Nauen Klokkestøperi på Barkåker som ble startet av smed Ole Olsen i 

1844. Bedriften har i alle år ligget på Nauen Gård utenfor Tønsberg, og drives i dag av 6. generasjon 

klokkestøper, Morten Olsen-Nauen. Støperiet produserer sandstøpte bronseklokker i ulike størrelser 

til kirker, rådhus, bedrifter og private. (Bilde fra Olsen Nauen https://klokkestoperi.no/)   

Vi får en omvisning på klokkemuseet og får høre om bedriftens historie.  Det serveres snitter og 
kaffe/te. Hvis smittevernreglene tillater det går vi videre til produksjonslokalet som ligger ca. 100 m. 
fra museet.  Er vi heldige, vil vi se en klokkestøping.  Vær oppmerksom på at museet ikke har 
bankterminal. Alle kjøp av klokker og suvenirartikler må betales ved kontant oppgjør eller med VIPPS. 

Turen går videre til Haugar Vestfold 
Kunstmuseum i Tønsberg hvor vi får en 
omvisning hvis smittevernreglene tillater 
det.  Museet beskrives som et av landets 
beste kunstmuseer og ligger midt i 
Tønsberg sentrum, vakkert og historisk 
plassert mellom det gamle tingstedet 
"Haugating" og et par enda eldre 
gravhauger. Bygget i seg selv er en 
arkitektonisk perle. 
 

(Bilde fra https://vestfoldmuseene.no/haugar-vestfold-kunstmuseum/)  

Kunstmuseet tilbyr til enhver tid kunst av høy kunstnerisk kvalitet, i sine faste og midlertidige 
utstillinger.  Blant annet er "Andy Warhol - After Munch" en viktig del av kunstmuseets faste 
utstilling.  

Vi reiser fra Tønsberg ca. kl. 16.00 og er tilbake i Grenland ca. kl. 17.30-18.00. 

Turen koster kr. 800,- pr person og inkluderer busstransport t/r Skien/Porsgrunn, inngangsbillett og 

omvisning på begge stedene og en enkel lunsj på Nauen klokkemuseet. 

Bindende påmelding fram til 6. august 2021 til Patricia Flor,  
epost: patricia.flor.pf@gmail.com eller SMS til 472 92 206. 
Oppgi påstigningssted og eventuelle matallergier, o.l. 
 
Styret tar forbehold om endringer i programmet og eventuelt avlysning av turen pga. 
smittevernreglene.  

https://klokkestoperi.no/
https://vestfoldmuseene.no/haugar-vestfold-kunstmuseum/

