
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

DAG 1  TORSDAG 29.8    SARPSBORG – VADSTENA                       L/M 
 

08.30 Vår tur starter fra Logen i Sarpsborg og vi møter vår  
buss lastet med noe godt å drikke i det vi setter kursen for  
Karlskoga og senere Vadstena ved Vätterns strand. Under- 
veis skal vi får høre både om disse tidligere norske områ- 
dene og ikke minst den historiske avtalen som skjedde i 
Karlstad i 1905.  
 

Vi stopper for en lett lunsj på Värdshuset Våtsjön rett ved  
den pittoreske Våtsjön like utenfor Karlskoga.   
 

Vi ankommer hovedmålet for vår reise ut på ettermiddagen.  
Vi skal sjekke inn på våre rom i det tidligere Nonneklosteret 
som i dag er blitt det flotte og trivelige Vadstena Kloster- 
hotell 
. 
 
 

Vi møtes litt uformelt til en drink i baren før vi skal kose oss  
med en velkomstmiddag i restauranten. 
 

DAG 2  FREDAG 30.8     VADSTENA OG ALVASTRA KLOSTRE    F/L/M 
 

Formiddagen i dag skal vi naturlig nok vie til besøket i Vadstena. Vi skal være med på 
det vi kaller for en ”Birgitta-vandring” og guides gjennom hellige Birgittas liv, klosterom-
rådet og Klosterkirken, som ble bygget etter hennes detaljerte forskrifter. Her blandes 
gotisk skjønnhet med enkelhet og du kan bl.a. beundre Sveriges  
eldste stjernehvelv. Hvis været er fint skal vi også gå innom urte- 
hagen. Denne vandringen vil ta ca 1,5-2 timer med vår lokalkjente  
svenske guide.  
 

Vi tar vi vår buss og kjører bare ca 25 minutter sør fra Vadstena før  
vi gjør et lite stopp ved ruinene til Alvastra Kloster. På dette klosteret 
bodde den Hellige Birgitta i sammen med sin mann (se boksen  
neste side). Vi får en kort orientering om Alvastra før vi kjører til den  
lille sjarmerende byen GRÄNNA der vi skal stoppe for lunsj og for å  
handle Polka-griser.  
 
Det hele begynte i 1859 da den nyblevne enken Amalia Eriksson fikk magistratens 
tillatelse å forsørge seg og sin datter med tilvirkning av »finere bakverk och den s k 
polkagrisen«. Navnet sies komme fra polkadansen som var meget populær på 1840-
talet. Etter en tid lanserte Amalia polkagrisstangen som kom til å bli Grännas fremste 
kjennetegn – og en av Sveriges populæreste suvenirer. 
    Tant Amalia var lenge alene om tilvirkningen, men for å mette stigende etterspørsel 
kom det med tiden opp flere bakere i byen. I dag finnes  
det et dusin bakerier i Gränna hvor du kan se hvordan til- 
virkningen foregår. Her kokes, dras, knas og vris.  

    I dag finns det stenger i mange ulike farger og smaker, 
men husk at en ekte Gränna Polkagris er alltid rød-hvit  
stripet! Vil du hilse på Tant Amalia så finns hun i Södra  
Parken, der hun står på en statue. 
 
Vi hygger oss på Grännagården vertshus med en lunsj  
og noe godt i glassene før vi drar tilbake mot Vadstena.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

       VADSTENA KLOSTER OG HELLIGE BIRGITTA 
           GÖTA KANAL  29.8-1.9  2013  
 

Den hellige Birgitta ble født 
ca 1303 i Finstad ved Uppsala 
i Uppland i Sverige. Hennes far 
Birger Pedersson var Upplands 
lagmann og rik godseier. Mor 
Ingeborg Bengtsdotter var 
hans andre hustru. Hun var 
datter av lagmannen for 
Östergötland stammet fra 
Folkungætten og i slekt med 
det regjerende kongehuset. 
På begge sider var det stor-
mannsslekter med politisk 
innflytelse, høy kultur og i 
tillegg kirkelig sinnelag, noe 
deres mange donasjoner til 
kirker og kirkelige institu-
sjoner viser.  
 

Etter en visjon valfartet Birgitta 
i 1371 med sine venner til Det 
hellige land. Med henne var 
datteren Katarina, sønnene 
Karl og Birger, Alfonso av 
Vadaterra og andre. Den 23. 
juli 1373, døde hun etter å ha 
mottatt de siste sakramentene 
av sin trofaste venn Peter av 
Alvastra. Det var i "Casa di Sta 
Brigida", som i dag er kloster 
for Birgittasøstre. Hennes lik 
ble brakt tilbake til Sverige av 
barna Birger og Katarina. 
Først den 4. juli 1374 var 
kisten fremme i Vadstena, 
hvor Birgitta hadde ønsket å 
bli gravlagt. Der var det etter 
pave Urbans stadfestelse av 
ordenen allerede gjort 
begynnelsen til et kloster, som 
hennes datter Katarina straks 
overtok ledelsen av.  

 



 

Vårt siste stopp denne dagen blir i Ellen Keys hjem på Strand. Ellen Key  
er kjent som forfatter og pedagog. Det verk som har blitt mest omtalt er  
Barnets århundrade (1900) som er oversatt til 26 språk og handler om  
Keys synpunkter på skole og oppdragelse samt Missbrukad kvinnokraft  
(1896) der hun fra et särartsfeministiskt perspektiv snur seg mot hva hun 
så som kvinnebevegelsens overdrivelse. Hennes ideologiske grunnv er  
individualism, empirism og humanism. Hun vant både stor beundring og 
fikk motta skarp kritikk. Key utøvet stor påvirkning på skolesystemet,  
gjennom at hun påvirket av Rousseau forkastet den autoritative pedagogikken og den 
segrerende undervisningen. Ellen Key var en av sin tids mest innflytelsesrike forfattere 
også utenfor Sveriges grenser. Hennes hjem Strand på syd sluttingen Omberg ved 
Vättern er vanligvis kjent som ”Ellen Keys Strand” og har blitt bevart i opprinnelig stand 
og er et populært besøksmål. Strand ble bygget år 1910 og testamentert som hvilehjem 
for ”arbeterskor” hvilket ble åpnet den 2 april 1927.  
 

Etter besøket setter vi kursen tilbake til Vadstena og en hyggelig middag på hotellet. 
 

DAG 3 –  LØRDAG 31.8         VADSTENA SLOTT og BIRGITTA       F/M 
 

Vi nyter en herlig frokost og  tar formiddagen med ro. Vi skal ha fri formiddag til å rusle 
rundt i Vadstena, handle litt og kanskje gå på systembolaget og kose oss med noe godt 
å spise til lunsj (ikke inkl.) på en av de mange trivelige små restaurantene i byen. Selve 
byen ligger mellom klosterområdet og det imponerende Vadstena slott fra 1500-tallet, 
og mellom disse historiske byggverket kan man slentre rundt i det idylliske gatenettet 
som er godt merket med skilter mot severdighetene. Vadstena fikk sine kjøpstadsrettig-
heter i 1400, og her finnes Sveriges eldst bevarte rådhus. I kjelleren ligger en restaurant 
med uteservering som også er vel verdt et besøk. Slottet er Sveriges trolig best bevarte 
renessanseslott, med fasader som i store trekk er bevart siden 1500-tallet. Slottet ble 
opprinnelig bygd i 1545 av Gustav Vasa som festning for å beskytte Stockholm mot 
fiender fra sør. Åpent for omvisning kl 11-16 
 

kl 18.00 møtes vi for å få se og oppleve den hellige Birgitta i et enakters framstilling som 
virkelig bringer oss tilbake til tiden hun levde og bodde her. 
 

Vi avslutter dagen med en hyggelig avskjedsmiddag med vin og kaffe/te inkl.   
 

DAG 4 – SØNDAG 1.9           GÖTA KANAL - HJEMREISE                   F/L 
 

Etter frokost kjører vi til Karlsborg der vi skal  
gå om bord på vår skip MS Sandön kl 11.00  
og starte en 4 timers seiling på Göta kanal og 
sjøene mellom Vänern og Vättern. Vi hygger  
oss med en trivelig seiling før vi nyter en god  
lunsj med godt drikke om bord. Når vi  
ankommer Karlsborg igjen venter vår buss  
oss og vi tar fatt på hjemreisen via Trollhättan 
og Uddevalla. Ankomst Sarpsborg ca kl 19.30 

 

 
 
  

AVBESTILLINGSBETINGELSER  
Ved avbestilling inntil 42 dager før reisens start beholdes depositumsandel for flyreisen 
på kr 1250. Avbestilling 42 – 35 dager før avreise beholder vi depositumet. Avbestilling 
35 – 14 dager før avreise beholdes 50 % av reisens pris. Avbestilling fra 14 dager og 
fram til avreise – ingen refusjon utenom ev flyskatter og avgifter som refunderes av 
flyselskap.  
Be eventuelt om å få tilsendt våre ”standard reisevilkår og  
avbestillings regler i sin helhet”  

 

PÅMELDING før 15.4 til  post@travelandlearn.no  
Telefon 47 89 60 60    Økern Torgvei 9 C – 0580 Oslo  
 

BETALINGS BETINGELSER  Ved påmelding forfaller et depositum på kr 3000 
og restbeløpet ca 1 måned før avreise.                                                         

      kgs 05.03.13 
 

 

       
GÖTA KANAL OG VADSTENA                   side 2 

Alvastra kloster i Alvastra, 
Østergøtland ble grunnlagt i 
1143 av munker fra Cister-  
cienserordenen i Clairvaux, 
Frankrike. Disse ble invitert av 
kong Sverker den eldre og hans 
norske hustru Ulvhild 
Håkonsdatter.  
Birgitta og hennes ektemann 
levde en stund på Alvastra 
kloster på midten av 1300-tallet, 
og det er trolig at Birgitta ble 
inspirert av cistercienser-
munkenes ordensregler da hun 
senere formulerte sine egne 
klosterregler. I nære 400 år 
blomstret Alvastra kloster. Men 
med reformationen oppløstes det 
och jordeiendommen drogs in till 
kongen. Alvastras eiendom blev 
omdannet til Alvastra kongsgård. 
Materialet i selve kloster-
byggningene kom til å intressere 
ulike byggherrer og ble brukt blant 
annet til Vadstena Slott 
 

Pris kr 5 870 
per person i delt dobbeltrom  
hvis min 45 deltagere! Hvis 
kun 35 deltagere kr 6290 per 
person 
 
 

Enkeltroms tillegg kr 1495  

 

INKLUDERT I PRISEN:  
- Bussreise tur retur med  
   komfortabel turbuss  
- Göta Kanal båttur med lunsj  
  drikke og kaffe/te  
- Alle hotellovernattinger  
- Måltider som angitt i program-  
  met F/L/M med 1 stk drikke  
  og kaffe/te inkludert  
- Sightseeinger som i progr.  
- Inngangspenger til alle  
  severdheter i programmet  
- Privat St Birgitta foredrag  
  og omvisning  
- Reiseleder fra Travel and Learn  
 

IKKE INKLUDERT:  
- Tips til bussjåfør, guider og  
  hotellpersonale  
- Forsikring og  
  personlige utgifter  

 


