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Kragerø i Munchs 
Fotspor 

 
25. - 27. august 2017 

Bli med til fantastiske Kragerø, - og våkn opp til 
soloppgangen slik Munch så den! 

 Da Edvard Munch steg i land i den lille kystbyen Kragerø en vårdag i 1909, fant 
han et sted som gjorde ham godt, både kunstnerisk og personlig. Landskapet 
med de karakteristiske knausene, omgivelsene og menneskene i området 
inspirerte ham og ble hyppig brukt som motiver og modeller. Kunstneren hadde 
en svært blomstrende og produktiv periode da han oppholdt seg i her, og 
fremdeles den dag i dag virker Kragerø som en magnet på både turister og 
kunstnere. Vi ønsker derfor å invitere deg med på en innholdsrik tur til Kragerø i 
slutten av august 2017, hvor vi har lagt opp et program spekket med spennende 
kulturopplevelser.  
 

Vi gjør som kunstneren første gang han kom til byen og sjekker inn på idylliske 
Victoria Hotel som ble bygget i 1880 og ligger sentralt i den gamle delen av byen. 
Vi skal være med på Munch-vandring i byen for å se hva som inspirerte ham til å 
male noen av sine vakreste kunstverk og vi skal reise ut til vakre Jomfruland med 
båt, der vi skal gå i Theodor Kittelsens fotspor. Middagene på turen skal vi nyte i 
hyggelige omgivelser, i den populære Tollboden og på det legendariske gamle 
Sjømandsforeningen der det kan virke som om tiden nesten har stått stille.  

 

"Jeg oppholder mig på den 
norske Riviera Aasgaarsstrand og 
Kragerø - Vel så bra som den 
franske"                      

- Edvard Munch 
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Fredag 25. august: Velkommen til Kragerø! 

Vi møtes på Victoria Hotel til innsjekk fra kl. 
15.00. Vi samles kl.19.00 til en velkomstdrink i 
hotellets fellesarealer før vi går samlet til 
kveldens middag på en av Kragerøs mest 
populære restauranter nede på bryggen, 
Tollboden. På menyen står husets deilige 
fiskesuppe og noe søtt og godt som 
avslutning til kaffen.  
 
Vi møtes  hotellets lobby til en liten velkomst 

Gå inn på disse sidene for å se hva du ikke vil gå glipp av: 
  
Det Skjer i Kragerø  
Visit Kragerø  
Kultur Kameratene  
Tollboden  
Victoria Hotell 
 

Lørdag 26. august: En dag i Munchs verden... 

Etter en god frokost på hotellet skal vi møte Katja, vår kunnskapsrike lokalguide, som skal ta 
oss med inn i Edvard Munchs univers på kjente og litt mer ukjente stier i byen. Turen tar ca. 
2,5 timer og det er en fordel å ha på gode sko da vi kun beveger oss til fots. Mange gleder 
seg nok til vi kommer ut til Skrubben, der vi kan studere utsikten over fjorden hvor han malte 
”Solen” og flere andre sentrale verk mens han bodde i Kragerø.  

 Etter denne vandringen har vi lunsj på egenhånd i sentrum 
eller på hotellet og resten av ettermiddagen er til egen 
disposisjon.  

Vi møtes igjen for felles avreise fra hotellet til kveldens lille 
utflukt som inkluderer en hyggelig liten kunstopplevelse før vi 
drar videre til det gamle Sjømandsforeningen for kveldens 
middag på ekte norsk sjømannsmanér. Dette tror vi blir en 
opplevelse du sent vil glemme! 

Etter middagen anbefaler vi en liten rusletur på brygga eller 
oppe i en av de trange gatene i byen hvor man kan sitte 
ned med et lite glass, fordøye dagens opplevelser og nyte 
sensommerkvelden.   
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Søndag 27. august: I Kittelsens fotspor på vakre Jomfruland 

Etter en god søndagsfrokost sjekker vi ut gjør oss klar til en forfriskende dagsutflukt med 
båt ut i Kragerøs vakre skjærgård. På idylliske Jomfruland skal vi gå i land og her skal vi 
ha en kunstnerisk vandring i Norges nasjonale eventyrtegner Theodor Kittelsens fotspor.  

Kittelsen er født og oppvokst i Kragerø, og barndomshjemmet hans inne i byen er gjort 
om til museum. I år er det faktisk 160 år siden Kittelsen ble født, så vi er med på et aldri 
så lite jubileum.  

Vi spiser en enkel lunsj her ute på øyene og returnerer inn til byen igjen utpå 
ettermiddagen med saltvann i håret og mange gode opplevelser i bagasjen.  
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… Kragerø var det første stedet Munch slo seg ned etter å 
     ha bodd lenge i utlandet? 
 

… Munch tilbragte den første natta i Kragerø på   
     legendariske Victoria Hotel? 
 

… Kragerø er vertskap for den årlige Filosofifestivalen? 

… Munch malte det fantastiske maleriet SOLEN i Kragerø? 

… Kragerø er Norges 10. Eldste by 

… det finnes 500 holmer og øyer i Kragerø? 

… Øyriket Kragerø har 670 kilometer kystlinje? 

 

Visste du at...... 



 

 

 Har jeg ikke skrevet om hva jeg 
fandt i en notisbok fra 30 år 
tilbage? 

 "Jeg er som Jonas i Hvalfiskens 
bug. Jeg så at lannet var godt 
og jeg blev der" Ja slig var det 
med mig. Kragerø var mig god. 

- Edvard Munch 

Pris 3,650,- som inkluderer: 

2 overnattinger i dobbeltrom på Victoria Hotel 
2 frokoster 
1 enkel lunsj på Jomfruland 
2 middager 
Utflukter som beskrevet i programmet 
 
 

Tillegg:  

Enkeltromstillegg 
Drikke til måltider 
 
 

Man må selv komme seg til og fra Kragerø – programmet starter fredag 
ettermiddag og er ferdig etter utflukten til Jomfruland på søndagen 

 

For påmelding og spørsmål om turen, ta kontakt med Linda Klepp på  

på epost: linda@albastravel.no 

Turen arrangeres av: 


