Eidsvoll Forsvarsforening
Tur til Ørlandet 6-9. august 2015

Eidsvoll Forsvarsforening ønsker velkommen til tur for medlemmer og andre
interesserte torsdag 6. til søndag 9. august. Turen går med egen buss fra Eidsvoll,
opp Østerdalen til Ørlandet ytterst i Trondheimsfjorden. Hjemover kjører vi
Gudbrandsdalen. Austrått er en europeisk kulturskatt og en perle i Ørland kommune.
Gjennom 700 år fra omkring år 1000 satte høyadelen sitt preg på herregården og slottet. En
strategisk beliggenhet har medført omfattende militære installasjoner i nyere tid.
 Austrått Fort ble bygd av okkupasjonsmakten under 2. verdenskrig. Det har en 28 cm
trippelkanon fra slagskipet Gneisenau som er nedstøpt i fjell. Kanontårnet er i fem etasjer med
tilhørende fjellanlegg i tre etasjer. Det er bevart med alle maskindeler og er i prinsippet
funksjonsdyktig.
 Austrått Borgen ble etablert på 1100-tallet. Fru Ingerd Ottesdatter (1475-1555) var en av
Austråtts mest markante og fargerike eiere. Ove Bjelke var en av Norges fremste menn på
1600-tallet. Det var hovedsakelig han som utformet Austrått slik vi nå kjenner anlegget.
 Uthaugsgården er et autentisk, kulturhistorisk museum som gjenspeiler en sammenhengende
utvikling gjennom 250 år. Uthaugsgården ble bygd som sete av eieren av Austrått ca 1740.
Uthaugsgården består av hovedbygning med ca 40 rom med møbler og klær som hører til her. I
gårdens andre hus er det utstillinger og håndverk. Restaurert nyrenessansehage fra 1918.
 Aukrustsentret i Alvdal viser Aukrusts kjente skikkelser og oppfinnelser.
 Baardshaug Herregård i Orkanger ble bygd av Christian Thams. Her bor vi i tre netter.
 Vi kjører veterantog fra Baardshaug til Løkken Verk for omvisning i Orkla Industrimuseum og
Gammelgruva på Løkken. Det blir lunsj i Bergmannskroa.
 Kongsvold Fjellstue på Dovrefjell besøkes på hjemturen. I underetasjen finner du landets
første nasjonalpark-utstilling om Dovrefjell nasjonalpark og Kongsvolds historie.
 Gudbrandsdal Krigsminnemuseum i Kvam omhandler de hardeste kampene i Sør-Norge
under 2. verdenskrig. Under kampene ved Kvam 25-26. april 1940 mellom tyskere og briter ble
70 hus og kirka brent. Det er også en utstilling om Skottetoget i 1612.
Inngår:

Bussreise med avreise Eidsvoll torsdag kl. 0800. Tilbake søndag ca kl. 2000.
Overnatting med frokost. Inngang og omvisning på stedene over.
Middag, 3-retter, med tilhørende drikke torsdag, fredag (2-retter) og lørdag kveld.
Lunsj fredag og lørdag.
Det blir flere stoppesteder på opp og ned reisen hvor det kan kjøpes mat og drikke.

Pris:
Betaling:

Med overnatting i dobbeltrom: Kr 5700,- pr. person. Enkeltrom: Kr 6600,-.
Til EFF’s konto 1637.45.41726.

Påmelding:

Ivar Nordby, ivar.nordby@online.no, Tlf: 952 34 962.
Bruk helst e-post. Innen 15. mai 2015. Det er ingen grunn til å vente til siste dagen.
Turen er åpen for alle interesserte. Vi har plass til maks 30 deltakere.
EFF sender ut bekreftelse med bussrute i juni.

Styret i Eidsvoll Forsvarsforening ønsker velkommen til en spennende tur.
www.eidsvoll-forsvarsforening.no
Eidsvoll Forsvarsforening er en lokalavdeling av Norges Forsvarsforening.

