
 

Se vedlagt beskrivelse av turen. 

Avreise fra Mysen tog/busstasjon kl. 08.00, fra Askim tog/busstasjon kl. 08.20, fra Spydeberg 
bussholdeplass kl.08.30. Osloforeningens medlemmer går om bord i bussen på Oslo bussterminal 
kl.09.00. (Obs. forsinkelse kan skje, avhenger av trafikkflyten.) Turoperatør er Finn Carlsens 
Turistbusser. 

Pris kr.850.- pr. person. Dette inkluderer all transport til og fra, og på Finnskogen. Guidet tur på 
Finnskogen. Kaffe og rundstykker som serveres ved ankomst, kanskje tidligere, det bestemmes av 
turoperatør. Middag med hovedrett, dessert og kaffe serveres før hjemreise. Bespisningen skal etter 
planen skje på Finnskogen Kro og Motell. 

Siste frist for påmelding er 25. april.                                                                 
Antall påmeldte avgjør om det blir tur eller ikke. Bindende påmelding! Dersom det blir flere påmeldte enn det 

antall passasjerer bussen kan ha gjelder prinsippet «førstemann til mølla «. 

Påmelding for Oslos medlemmer - event. med følge - til:                                                       
Elin Oddberg    tlf.975 46 530                                                                                       
Anne Mari Naglstad   tlf.482 05 133.                                                                                   

Påmelding for Indre Østfolds medlemmer- event. med følge -til: Bjørg Bodahl 
Spedstad  tlf. 986 70 134 

Dersom noen har allergi/matintoleranse må dette gis beskjed om ved påmelding. Husk 
å oppgi telefonnummer. Blir det tilstrekkelig antall påmeldte, og vi reiser på tur sendes 
faktura for betaling til de påmeldte straks etter 25.april. 

Oslo og Indre Østfold lokalforeninger inviterer til dagstur til Finnskogen tirsdag 12.juni. Her 
følger en beskrivelse av turen. 

    



          
Finnskogene er en opplevelse for livet. Mystikken og trolldommen hviler 
fortsatt over de store skoger. Man fornemmer slitet og svetten fra 
skogsarbeiderne og tømmerfløterne. På tur igjennom Finnskogen må man 
ferdes med alle sanser åpne. Videre igjennom festningsbyen Kongsvinger 
fram til Roverud, og her møter vi vår guide Bjørn Skaug. Han tar oss med 
på en reise 400 år tilbake i tid. Vi kjører over Lunderseter og vi merker oss 
majestetiske Grue-Finnskog kirke fra 1886 med en vakker kirkegård hvor 
de mange gravene skjuler ulike skjebner fra de store skogområder. Her i 
utkanten av tettstedet Svullrya merker vi oss “Presidentboligen” til 
Finnskogens ubestridte “dronning” Åsta Holth, (død 1999). Så langs 
innsjøen Røgden med mye historie som guiden beretter om. Vi titter på 
innvandrerbautaen med 431 navn fra innvandrertiden. Det blir en liten svipp 
til Sverige for å besøke Östmark kirke, anno 1765. Et unikt kirkebygg, bygd 
kun av innsamlede byggematerialer, fra “ortens” befolkning på den tid. På 
kirkegården fornemmer vi en egen atmosfære, og nettopp her ligger 
Finnskogens siste “trollkjerring” som levde fra 1855 til 1941. Hennes navn 
var Karin Henriksson, eller Finn-Kaia. Guiden forteller videre om 
innvandringen fra Finland på slutten av 1500-tallet. Vi hører om Gustav 
Vasa’s tredje og beste sønn, Karl den 9. “bondekongen”, som ga 
befolkningen i Finland fritt leide til Sverige og Norge om de ville slå seg ned 
i de store uberørte skoger. De kaltes ti-mils-skogene, endog tolv-mils-
skogene. Den gang kongen bare var hertug, gav han samtidig alminnelig 
tillatelse til å rydde og bygge i disse skoger. Vi finner fram til noen av disse 
byggverk som finnene kalte-røykstuer. Vi besøker nettopp et slikt byggverk 
som heter Rikkenberg. Dette har aner fra 1800-tallet hvor Finnskogenes 
siste vandrer Nitahå Jussi har satt sine historiske avtrykk. Turen går til 
mystiske Röjdenkorset hvor ingen ting vil gro i korsets fotefar. Det skal 
smake med mat, og på Finnskogen Kro & Motell er det duket for oss. Via 
Kirkenær kommer vi tilbake til Roverud og tar farvel med guiden. På siste 
etappen hjem får vi tid til å “fordøye” våre opplevelser fra trolske 
Finnskogen. 

 Opplysningene er hentet fra Finn Carlsen Turistbussers katalog. 
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