
Påmelding og nærmere informasjon, ta kontakt med: 

Transportvegen 17, 4735 EVJE  

 37 93 15 15    www.touring.no 

Rørosmartnan er tradisjoner og historie - over lang tid! En kongelig resolusjon fra 1853 sier          

følgende: ”Fra 1854 av skal der i Røros avholdes et marked der begynder næst siste tirsdag i        

februar Måned og varer til den påfølgende fredag.” Det var Røros Kobberverk som gjorde Røros 

bergstad til et travelt handelssted allerede et par hundre år før martnan offisielt ble opprettet. 

Kobberverket var i drift i 333 år, fra 1644 til 1977. Bergverkssamfunnet var avhengig av tilførsel av 

matvarer og andre forsyninger. Folk kom fra alle kanter for å selge varer som korn, erter, tørrfisk, 

småsei, salta og røkt kjøtt, sild, smør, ost, tobakk, humle, lin, lerret, vadmel, brennevin og hester. 

Til verksdrifta måtte de ha redskaper, krutt, jern, lær og tauverk. Bare kull, ved og tømmer ble 

skaffet lokalt. Alle varer måtte fraktes med hest og slede vinterstid eller kløves til Røros. I dag er 

Rørosmartnan litt av en folkefest, og man regner med at ca 80.000 mennesker besøker Røros i de 

travle februardagene. Vi har vært så heldige å få hotell 3 netter midt i Røros, på gode Røros Hotel - 

og dermed får vi 2 hele dager og ikke minst; 3 kvelder til å oppleve folkelivet i byens gater. Et godt 

tips, oppsøk gjerne bakgårdene på kveldstid - opplev stemningen! Omkring 250 utstillere kommer 

til  Røros og sørger for handelen, i tillegg til den lokale handelsstanden. Rørosmartnan åpnes ved at 

forbøndene kommer kjørende med sine hester og sleder, med varer som skal selges på markedet! 

 

BLI MED PÅ ET VAKKERT EVENTYR! 6 dager, 17. - 22. februar 2019  



© Svein Eggan 

TUREN DAG FOR DAG: 
Dag 1, søndag 17. februar 2019: 
Stavanger/Sørlandet/ Grenland - San-
defjord - Strömstad - Charlotten-
berg : Avreise fra Stavanger om mor-
genen og vi kjører E39 sørover mot 
Kristiansand. Derfra videre langs E18 
gjennom Aust-Agder mot Telemark. 
Mulighet for påstigning hele veien 
frem til ferjeoverfart venter fra San-
defjord til Strömstad. Om bord er det 
mulig å bestille deilig buffèt ved på-
melding til turen, pris kr 249,-. Etter 

2 ½ time ankommer til den svenske 

vestkysten. Ferden fortsetter frem til 
Charlottenberg hvor vi skal overnatte 
denne kvelden. 

Dag 2, mandag 18. februar 2019: 
Charlottenberg - Røros : Deilig fro-
kost på hotellet før vi skal fortsette 
mot Røros. Vi kjører inn i Norge igjen 
ved Kongsvinger, og vi fortsetter opp-
over forbi Flisa til Elverum. Milene glir 
raskt unna og i kveldingen beregner vi 
ankomst til Røros og det gode hotellet 
med god beliggenhet, Røros Hotell 
hvor vi skal bo 3 netter. Her får vi 
også servert kveldens middag. 

Dag 3, tirsdag 19. februar 2019: På 
Røros - Rørosmartnan : Dagen starter 
godt, med god frokost på hotellet. Vi 
gjør oss så klar for et par opplevelses-
rike dager, og i dag skal vi være med 
på åpningen av Rørosmartnan 2016. 
Åpningen markeres med at 
«forbøndene» kommer med sine ekvi-
pasjer, hest og slede - inn fra Kløvsjø 
og Sverige i øst. Dette er gammel tra-
disjon! Et yrende folkeliv preger nå 
Røros og vi anbefaler å bare gå rundt, 
suge inn atmosfæren og virkelig kose 
seg! NB! I februar kan det være kaldt 
på Røros, så vi anbefaler å ta med seg 
varme klær og godt, varmt fottøy. 
Men, vi har jo også hotellet i nærhe-
ten og kan stikke innom for å både 
varme seg og slappe av om ønskelig. 
Om kvelden er det ny, felles middag 
på hotellet - men legg gjerne inn en 
kveldstur ned i sentrum denne kvel-
den, det er så avgjort «livat» på Røros 
i denne perioden!  

Dag 4, onsdag 20. februar 2019:  i 
Røros : Vi koser oss med frokosten før 
vi også i dag kan ut å se på alt som 
foregår i Røros disse dagene. Vi har på 
utallige oppfordringer valgt å legge 
enda en overnatting til Røros når vi er 
så heldige å ha fått hotell «midt i 
smørøyet», så her er det bare å kose 
seg. Mange mener at det er i bakgår-
dene i gata man finner det ekte mart-
naslivet. Opprinnelig var det her folk 
samlet seg til handel, spell og dans, 
latter og leven og sosial kontakt. De 
tilreisende var datidens kulturformid-
lere og brakte med seg nye impulser. 
Under Rørosmartnan lever denne tra-
disjonen videre. Ferdasgårdene og de 
andre bakgårdene yrer av liv hele døg-
net. Her foregår det ekte, gammel-
dags handelsvirksomhet, hester står 
på stallen, det brenner bål, kaffe ko-
kes på svartkjel, vertskapet serverer 
deg sine matspesialiteter og de gode 
replikkene hagler. Spellmenn drar av 
en låt eller to på fela, og alle som 
kommer innom får en hjertelig motta-
kelse. 

Dag 5, torsdag 21. februar 2019: 
Røros - Oslo: Dagen starter, som van-
lig på tur - med frokost på hotellet. Vi 
svinger ut fra hotellets parkeringsplass 
og tar oss frem sørover til Mjøsa og 
E6. Videre forbi Minnesund og Garder-
moen til Oslo-området hvor vi sjekker 
inn for overnatting på ett av våre go-
de samarbeidshoteller. Her er det fritt 
frem for en tur på byen. Det er mange 
gode restauranter i alle prisklasser, og 
for alle smaker. Valget er ditt! 

Dag 6, fredag 22. februar 2019: Oslo 
- Grenland/Sørlandet/(Stavanger) : 
Turens siste frokost inntas og vi fort-
setter sørover for å følge E18 forbi 
Drammen mot Larvik og Telemark. 
Underveis stopper vi selvfølgelig med 
jevne og behagelige mellomrom, både 
for å strekke litt på oss - og for at de 
som ønsker det skal få kjøpt seg en 
matbit. Vi beregner å være i Kristian-
sand omkring kl 16.00 - og de øvrige 
avstigningssteder lenger vestover i 
henhold til dette. Takk for turen!  

kr 8.290,-  
pr person 

ved bestilling før 1. oktober  

 deretter kr 8.990,- 
 reise i moderne helturistbuss 

 dyktig sjåfør som er godt 

kjent og serviceinnstilt 

 ferjeoverfart Sandefjord -  

Strömstad 

 totalt 5 hotellovernattinger i 

dobbeltrom m/ dusj/WC på ho-

tell i Charlottenberg, Røros sen-

trum og Oslo området 

 totalt 5 frokoster på hotelle-

ne 

 totalt 3 middager på hotellet 

i Røros  

 veiavgifter og bompenger 
 

 

Eventuelle inngangspenger er ikke 

inkludert.  

Enkeltromstillegg kr 3.100,- pr per-

son, totalt for 5 netter.  

 

Forbehold om eventuelle end-

ringer som en følge av forhold 

utenfor vår kontroll.  


