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Østerdalen og vestenfor
5.-9. juni 2023

Den store Østerdalen mot nord og den store Gudbrandsdalen mot sør – en rundtur som
inneholder mye variert variert, fra Finnskogen i sør til Rondane i nord, og alle dikterne strødd
som perler ut over: Hoel, Børli, Holth, Garborg, Hamsun. Man vil kanskje bli overrasket over
standarden på hotellene – og et spesielt høydepunkt vil være Kulturhotellet Stor-Elvdal. «Men
pass deg for elg», som Rolf Jacobsen skrev.

Program i kortform:
Mandag 5. juni: Etter avtale oppsamling i Vestfold og Oslo kjører vi til Sagstuen og besøker Skolemuseet og
Sigurd Hoels barndomshjem. Det blir også lunsj på Milepelen restaurant, før vi beveger oss litt østover til
Oppistuen og Hans Børlis barndomshjem. Overnatting med middag på Finnskogtoppen Hotel. Her er det
svømmebasseng.
Tirsdag 6. juni: Vi besøker Åsta Holths Leiråker og hører mer om den skogfinske kulturen på Finnetunet. Etter
lunsj kjører vi Østerdalen til Stor-Elvdal Kulturhotell der det blir omvisning i utstillingen om nasjonsbyggingen

1814 – 1864, med Flintoe, Tidemand, Gude, Bjørnson og Vinje og mye mer. Middag og overnatting.
Onsdag 7. juni: I dag går det til Tynset der vi besøker bygdemuseet med bl.a. Fedraheimens
redaksjonslokaler. Siden blir det overnatting i vakre omgivelser på Savalen Fjellhotell – også her er det
svømmebasseng.
Torsdag 8. juni: I Savalen legger vi turen forbi Garborgs Kolbotn, og tar et stopp ved Aukrust-huset i Alvdal.
Etter flere severdige stopp i Rondane-traktene når vi til Hamar for overnatting og middag på Clarion Astoria.
Fredag 9. juni. Før hjemreisen skal vi ta en liten vandring i fotsporene til Rolf Jacobsen i Hamar og bl.a. høre
hvor langt de er kommet i planene for å realisere Skappelsgate 2 som et Rolf-Jacobsen-senter. Det blir også
lunsj i Hamar, før turen går sørover. Vi venter å være i Oslo ved 18-tiden.

Pris: kr 12.900,- per person i dobbeltrom. Enkeltromstillegg: 2500,-
(Prisen er foreløpig per 01.12)
Prisen inkluderer:

transport med moderne 1. klasses turbuss reiseleder alle besøk og omvisninger
fire overnattinger i dobbeltrom alle måltider: 4 middager, 5 lunsjer og 4 frokoster

Påmeldingsfrist: 10. april 2023

Savalen Fjellhotell Storelgen Elvdal Stor-Elvdal Kulturhotell Hans Børli


