
Höstresa till
Stavkyrkorna vid sognefjorden



Norges stavkyrkor
Följ med på höstresa till Bergen och Sogne-
fjorden! Under några välfyllda dagar besöker 
vi Bergen och färdas med buss och färjor längs 
Sognefjorden. I det inre av Sognefjorden finns 
flera av Norges 28 bevarade stavkyrkor. Under 
vår resa besöker vi bl a stavkyrkorna i Hop-
persta, Urnes, Kaupanger och Borgund och den 
medeltida stenkyrkan i Hove. Första dagen till-
bringar vi i Bergen med stadsvandring och besök 
i den romanska Mariakyrkan och på Bryggen 
med sina hanseatiska handelsgårdar. Årets resa 
sker i samarbete med Fortidsminneforeningen 
som äger och förvaltar flera av de de stavkyrkor 
vi besöker. Vi guidas på resan av norska byg-
gnadsexperter. För de som inte flyger direkt till 
Bergen från Arlanda bokar vi anslutning med 
SAS från övriga Norden. Följ med på höstens 
mest minnesvärda resa!

Varmt välkomna! 

Anmälan: På www.byggnadsvard.se, där du 
även hittar ett detaljerat program. Deltagar-
antalet är begränsat och anmälan är bindande. 
Sista anmälningsdag den 10 augusti.

Kostnad: Pris 9 850 SEK för del i dub-
belrum (gäller för medlemmar i Sven-
ska Byggnadsvårdsföreningen).  Är ni ej 
medlem i Svenska Byggnadsvårdsföre-
ningen kan detta ordnas vid bokningen.                                                                                                                                      
I priset ingår: SAS Arlanda – Bergen t&r, del i 
dubbelrum på fyrstjärniga Scandic City Hotel i 
Bergen och på trestjärniga Walaker Hotel i Sol-
vorn, middagsbuffé exklusive dryck i Bergen och 
trerätters middag med två glas vin på Walaker, 
två luncher, samtliga inträden och transporter 
enligt program. Guidning på norska. 
Tillägg enkelrum 1 200 SEK.                                                                                                                         

Fredag den 8:e september
Flyg med SAS Arlanda - Bergen. Guidad stadsvandring med besök i 
de på UNESCO:s världsarvslista uppsatta handelskvarteren Bryggen, 
Mariakyrkan från 1100-talet och Rosenkrantztornet från 1500-ta-
let. Bergen var under långa tider Norges viktigaste stad, genom sin 
omfattande handel med främst torkad fisk. Gemensam middag på 
hotellet.

Lördag den 9:e september
Vi reser nordost in mot Sognefjorden. Besök i Vik med Hoppersta 
stavkyrka och Hove stenkyrka. På eftermiddagen besök i Urnes 
stavkyrka. Kyrkan är uppförd på UNESCO:s världsarvslista. Genom 
de berömda sniderierna har kyrkan gett namn åt en egen konststil, 
urnesstilen. Sniderierna är dock från en äldre stavkyrka på samma 
plats. Urnesstilen karaktäriseras av slingrande djurornamentik och 
utgör höjdpunkten inom den vikingatida konsten. Gemensam middag 
på vårt hotell Walaker som också är Norges äldsta.

Söndag den 10:e september
I det gamla tings- och hendelscentret Kaupanger ser vi stavkyr-
kan uppförd i början av 1140-talet. Kyrkan är en av de största 
stavkyrkorna. Vi besöker även De Heibergske Samlinger – Sogn 
Folkemuseum med äldre allmogehus. Efter lunch fortsät-
ter vi till stavkyrkan i Borgund, uppförd mellan 1150-1200, 
som räknas som den mest ursprungliga och har också fått stå 
modell för restaureringar av andra kyrkor. Kyrkan karaktäris-
eras bl a av sina ofta avbildade drakhuvudsformade takryttare.                                                                                                                                     
Kl. 19:40 avgång med SAS. Ankomst Stockholm 21:00


