Dagstur lørdag 29. juni 2018

Lady Arbuthnott
Fjell, fjord, lakselorder og Frua fra Elverøy

Barbara Elrington Douglas ble
født i Templemore, Irland, 5.
September 1822. Hennes far,
general Sir Neil Douglas, var
ætling av en høyadelig familie.
I 1865 møtte Barbara en gammel
venn fra hennes opphold i India,
Lord William Arbuthnott. Han
hadde den gang vært en av
hennes mest ivrige beundrere.
Etter kort tid bestemte de seg for
å gifte seg, og 6. desember 1865
ble Mrs. Barbara Ferguson viet til
Lord William Arbuthnott. I 1866
kom familien Arbuthnott som
turister for første gang til
Sunndalen. William fikk anbefalt
dalføret som ideelt for laksefiske
av Jarlen av Leicester. Sammen
med et stort følge, med både
tjenere og gjester, bodde familien
tre somre på gården Torske

Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene,
som beriker ens liv.
Nils Kjær

PROGRAM_________________________________
Lørdag 29. juni 2019 kl. 10.00
Avreise fra Trondheim sentralstasjon plattform 12 klokken 10.00.
Reisen går sørover langs E6 mot Oppdal. Vi tar av på RV70
gjennom Gjøra og ankommer etter hvert Leikvin kulturminnepark.
Kulturminneparken består av Sunndal Bygdemuseum,
Phillipshagen og kirkegården på Løykja der Lady Arbuthnott er
begravd. Her blir det en omvisning, og vi blir bedre kjent med det
miljøet forestillingen tar for seg.
Etter omvisning her kjører vi videre til Sunndalsøra, kl. 15.00 er
vi på plass i Kulturhuset for å overvære forestillingen om Lady
Arbuthnott.
Etter forestillingen kjører vi tilbake mot Gjøra og finner Nyheim
Lodge som var en av flere villaer som ble bygd i Sunndal av den
engelske overklasse i forbindelse med det gode laksefisket i
Driva. Vi får et lite innblikk i perioden i Sunndal som er blitt gitt
navnet «engelsktida». Det blir servert middag og vi koser oss her
noen timer før vi vender hjem mot Trondheim. Forventet ankomst
er før midnatt.
Grunnpris
Depositum

kr. 1.995,kr. 400,-

Inkludert i prisen:
 Reise med moderne turbuss
 Enkel servering på bussen
 Omvisning Leikvin Kulturminnepark
 Billett til forestillingen Lady Arbuthnott
 Middag på Nyheim Lodge
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