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Arbeiderbevegelsens Historielag i Akershus 
22.september 2021  

Kl. 07:00 Vi starter fra Asker og kjører mot Kongsvinger.  

Kl. 07:30 Hentestopp i Oslo  

Kl. 08:00 Hentestopp i Lillestrøm  

Kl. 09:00-0945 Vi stopper ved Slobrua Gjestegård på Skarnes for servering av kaffe og 
rundstykker. Ca kl 10:00 Ankomst Odalstunet på Skarnes. Her blir det omvisning (ca 60 min)  

Odalstunet består av de tre anleggene Odalstunet, Sagstua skolemuseum og Sigurd Hoels hjem, og  
Skålbergsætra.   

Odalstunet er bygdetunet for kommunene Nord-Odal og Sør-Odal, og består av et storgardstun, et  
husmannstun og en samling driftsbygninger fra 1700- og 1800-tallet. Her er det samlet eldre hus fra  
ulike kanter av disse bygdene.  

Kl.11:00 Avreise mot Kongsvinger  

Kl.11:30 Vi kommer til Kongsvinger 
Festning  

Her i Kongsvinger ligger den gamle   

festningsleieren og garnisonbyen 
Øverbyen.   

Her finnes fornemme handelshus, 
Hedmarks   

første hospital og et mylder av koselige   

bakgårder. Ved festningen møter vi en 
guide   

som blir med oss på en omvisning 
gjennom   

norsk krigshistorie fra 1600-tallet og fram 
til  nyere historie.   

Kl.12:30 Etter omvisningen samles vi i et   

konferanserom på Festningen for å høre på   

Elias Akselsen og foredraget om taterne i   

Solør-Odal.  

Kl.14:00 Deretter blir det servert 2 retters lunsj på Festningshotellet.  

Vi hygger oss sammen med et godt måltid, og når alle er godt forsynt takker vi for oss og kjører videre  
til Vormsund.  
Kl.15:30 Avreise mot Vormsund.  

Kl.16:00 Omvisning med guide på Funnefoss Industriarbeidermuseum.  



Museet består av tre arbeiderboliger ved Daskerud like inntil fossen, og Funnefoss Tresliperi. Fra  
boligene kan man se den gamle fabrikken som står ved bruenden til Funnefoss bru. Tresliperiet ble 
lagt  ned i 1966.  

Ca kl 17:00 Vi setter kursen hjemover  

Ca kl 19:00 Ankomst Asker 

 

Pris pr. person                               kr 1 080,-  ved 40 – 49 betalende deltagere i bussen  

   kr 1 250,-  ved 30 – 39 betalende deltagere i bussen  

                                                                    kr 1 600,-   ved 20 – 29 betalende deltagere i bussen  
            NB!  Prisene ovenfor er sponset av AHA med kr 245,- pr person. 

                     Peer Gynt Tours skal ha fra AHA hhv kr 1 325,  kr 1 495,  og kr 1 850 pr person 

Prisen inkluderer Busstransport  

Inngang og omvisning på Kongsvinger Festning  

Inngang og omvisning på Odalstunet  

Inngang og omvisning på Funnefoss Industriarbeidermuseum  

Kaffe og to halve rundstykker på Slobrua Gjestegård  

2-retters lunsj med kaffe på Festningshotellet  

Konferanserom for foredrag på Festningshotellet  

Nødvendige vei og bomavgifter  

1 friplass ved over 20 betalende deltagere.   Beløpet for friplass tilfaller AHA etter styrevedtak. 
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