Referat fra ledsager
Norske Murmestres Landsmøte i Tønsberg 2010
Dag 1
Vi, Tommy, Ann-Kristin, Torgeir og Nina, ankom byen Tønsberg med tog fra Gardermoen
torsdag ettermiddag. Fra jernbanen var det ikke lange spaserturen til hotellet. Quality Hotell
Tønsberg viste seg å ha topp beliggenhet ved enden av den idylliske strandpromenaden. Her
kan en spasere langs trebryggen og kikke på lystbåter og seilbåter som ankrer opp for helgen.
På andre siden av bryggen ligger
barene og restaurantene pent
oppstilte etter hverandre. Det er
bare å gå i ro og mak og velge seg
ut en plass alt etter smak og ønsker.
Rommene på hotellet var store med
gode senger og fint bad. Bare
velstand når en entrer slike rom.
Hotellfoajeen var også stor og
romslig med mange sittegrupper –
og ismaskin med gratis soft ice til
Tommys store glede. 
Om kvelden ble det duket til et stor
tapasbuffet nede i foajeen. Skulle
egentlig være på taket ved
bassengkanten, men i og med at det var fare for regn ble det flyttet ned.

Dag 2
Etter frokost da murmestrene skulle avvikle sitt årsmøte fikk vi damene busstur til Norges
siste og eneste klokkestøperi Olsen Nauen. Her ble vi servert god mat og drikke mens den
forrige eieren Ole Christian Olsen Nauen fortalte historien
om støperiet. Interessant å få høre hvordan klokken blir støpt,
en må nesten være murer for å lage malen – og svært
musikalsk for å stemme og klargjøre de for kirker og
klokkespill. Alle damene fikk her hver vår lille klokke som
minne om både klokkestøperiet og N.M.Landsmøtet. Følg
denne linken så kommer du inn på sidene deres.
http://www.klokkestoperi.no/
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På ettermiddagen ble det arrangert båttur. En gammel passasjerbåt var innleid for
anledningen. Om bord var et langbord dekket med reker med tilbehør. En bar med nogo attåt
fikk fort omsetning for div varer og snart var praten over bordene i gang og nye bekjentskaper
knyttet.
Vi seilte rundt øyene Nøtterøy og Tjøme og fikk beskue de flotte landstedene enkelte har her.
Velstelte hus og ”hager” og mange koselige brygger med både naust og strandområder. Og
selvfølgelig mange flotte båter fortøyd rundt om. Dessverre var det skyer og regn, så sikten
ble ikke helt det store – men en flott tur var det allikevel.

Dag 3
Denne dagen skulle vi få bli med på en historisk reise gjennom Tønsberg by fra gamle dager.
Guidene hadde kledd seg i klær fra de forskjellige tidene de fortalte om. Og vi spaserte
sammen med dem forbi gamle bygninger, ruiner og kirker mens de fortalte og hadde rollespill
om kjente personer fra Tønsbergs historie.
Tønsberg er Norges eldste by og ble grunnlagt
i år 871. Midt i byen ligger et berg som kalles
Slottsfjellet. Slottsfjelltårnet på toppen av dette
er byens landemerke. Dette ble reist i år 1888.
Ruinene av Olavsklosteret fra år 1100 ligger
midt i byen. I dette holdt premonstratenserne
til, en fransk klosterorden. Vikingeskipet
Oseberg ble også funnet her nær byen i
Oseberghaugen.
Jarlsberg Hovedgård ligger 3 km nord for
byen, og eide mesteparten av området i sin
storhetstid. Dette er Norges andre og siste
grevskap. Norges siste greve Peder Anker Wedel Jarlsberg døde i 1893.
En annen gründer fra Tønsberg er skipsreder Svend Foyn (1809-1894). Han gjorde
banebrytende arbeid innen selfangst og blir sett på som grunnleggeren for moderne
hvalfangst. En statue er reist av ham i byen.
Om kvelden var det klart for å ta på
finestasen for nå var det duket for
bankett i byens storstue: Oseberg
Kulturhus. Dette ligger vegg i vegg
med hotellet. Det var dekket på store
runde bord. Mens maten ble servert
og fordøyd var det underholdning av
bl.a. komikeren Øivind Loven. Div.
takketaler ble holdt av de prominente
styremedlemmene. Og Rolf fikk en
egen påskjønnelse for lang og tro
tjeneste.
De ble danset og praten gikk livlig til
langt ut i de blå nattetimer. ♫♪♫
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Dag 4
Da de fleste sjekket ut og reiste hjem sånn midt på dagen. Ble vi, Nina og Torgeir værende litt
lenger. Og mens vi ventet på at toget skulle ta oss til Gardermoen tok vi turen til Vestfold
Kunstmuseum. Her var det utstilling av Edvard Munch og Andy Warhol. Sistnevnte hadde
laget sine egne versjoner av Munchs bilder Madonna og Skriket.
Det ble også tid til et besøk på Tønsberg Hvalfanger museum som ligger ved
strandpromenaden.

N.M.L. 2012
Neste landsmøte er det Møre og Romsdal Murmesterlaug som skal arrangere. Dette ble
annonsert på årsmøtet og Tommy Jansen måtte holde et innlegg på ”sparket” angående dette.
Vi fikk mange tilbakemeldinger om at dette gledde de seg til. Så la oss gi dem en
opplevelsesrik weekend som de ikke glemmer med det første. Lykke til!

Ref. foto Nina E. Erdal – 20.06.10
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