
Kulturreise med Flor og Fjære
30. mai – 3. juni 2022

Bli med på en litt rar vårreise i det sørnorske landskap, fra det erkenorske Telemark, over
Jæren og med Flor og Fjære, til Sørlandet med Mandal og Grimstad.

En LittRarTur med både litteratur, kultur og natur.

Detaljert program:

Mandag 30. mai –

Det er avgang fra Oslo S kl. 08.45, og første etappe går til Telemark, der vi tar kaffepause og benstrek
ved Heddal Stavkirke. Veien går videre og dypere inn i Telemark - «den villeste, goldeste og tristeste
av Norges bebodde regioner», ifølge en engelsk turist i 1850 - til vi når Dalen der vi får lunsj på
ærverdige Dalen Hotel.

Ettermiddagen tilbringer vi med å kjøre gjennom Setesdal og langs Byglandsfjorden inntil vi kommer
frem til vår første overnatting og middag i vakre omgivelser på Heddan Gard Gjestegard.

Johan ved Dalen Hotel Heddal Stavkirke Heddan Gard Gjestegard

Tirsdag 31. mai –

Etter frokost går turen videre vestover til Jæren der vi tar en ettermiddag i Garborgs rike. Det er Arne
Garborgs barndomstrakter, men ikke minst på Garborg-senteret i Bryne vil vi også møte Hulda
Garborg. I Bryne blir det også lunsj før vi får omvisning i Garborgheimen der Arne vokste opp med
foreldre og åtte søsken. Hulda Bergersen og Arne Garborg giftet seg i 1887 og i 1899 fikk de bygget
sommerstedet Knudaheio som vi besøker etter barndomshjemmet. I hagen ved Knudaheio ligger
begge to begravet, og ved Knudaheio finner vi også det særegne monument over Arne Garborg, «an
Aadne».

Senere bli det innsjekk på Clarion Hotel i Stavanger sentrum. Her blir vi i to netter – og det blir middag
på hotellet tirsdag.
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An Aadne Garborgheimen Knudaheio

Garborg-senteret Hulda og Arne Garborg Clarion Stavanger

Onsdag 1. juni –

På formiddagen vil vi besøke Norsk Oljemuseum i Stavanger sentrum, og deretter er resten av
dagen viet det fantastiske Flor og Fjære. Vi tar hurtigbåten ut kl 12.00 og vil få lunsj og omvisning i
dette prektige hageanlegget, helt unik i Norge og vil vi påstå, også unik i verdenssammenheng.

Lunsjen på Flor og Fjære er normalt så fyldig at vi velger å ikke ha innlagt felles middag på kvelden.
Det vil derfor være tid på egen hånd i Stavanger sentrum med gamlebyen og her er det mange
muligheter til å finne seg en liten kveldsmat om det skulle være nødvendig.

Flor og Fjære Norsk Oljemuseum Flor og Fjære

Flor og Fjære
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Torsdag 2. juni -

Fra Stavanger går turen over den vakre og utrolig avvekslende Nordsjøvegen og Jøssingfjorden til
Mandal. Her blir det lunsj på Hr. Redaktøren.

Etter lunsjen vil vi spasere litt i Mandal med omviser fra Vest-Agder Museet. Det blir besøk i
Vigelands hus og Andorsengården med bl.a. Mandalskunstnerne Adolph Tidemand og Amaldus
Nielsen, og et blikk på museets nyeste utstilling: Mandal – der elv møter hav.

Dagen avsluttes med et besøk ved Fjære kirke på veien mot vår overnatting på Scandic Hotel i
Grimstad. Middag blir på hotellet.

Gustav Vigeland Jøssingfjorden Amaldus Nielsen Fjære kirke

Fredag 3. juni -

Dagen byr på en vandring i Hamsun og Ibsens fotspor i dikterbyen Grimstad. Begge de to dikterne
er knyttet uløselig til byen, og vi får høre både de historiene, og Grimstads egen. Turen avsluttes med
en smak av Grimstads spesialitet «Porke». Det blir også besøk på Ibsen-museet med apoteket der
Ibsen startet karriere sin – ikke bare den korte karrieren som apoteker, men også diktergjerningen.

Med Porken innabords klarer vi å kjøre et lite stykke for å få lunsj på Vertshuset midt i Bokbyen
Tvedestrand – det vil bli også bli tid til et besøk eller to på et av byens mange antikvariater, eller bare
å nyte stemningen i byen.

På den siste strekk inn mot Oslo etter lunsj blir det litt tid til å fordøye inntrykkene fra disse dagene.
Planlagt ankomst til Oslo er ved 18-tiden.

Hamsun og Ibsen Ibsen-museet Tvedestrand
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Pris pr. person i dobbeltrom: kr. 11.900,- Tillegg for enkeltrom: kr. 1.900,-

Påmelding senest: 15.04.2022

Prisen inkluderer:

Transport med moderne 1. klasses turbuss litt rar og litterær reiseledelse.

overnatting i dobbeltrom

alle måltider (unntatt middag onsdag) alle omvisninger og innganger.

Med forbehold om endringer i programmet.

Jæren Flor og Fjære Stavanger

Informasjon, kontakt Jan Olesen: jan@littrartur.no - tlf. 99543213
LittRarTur v/Jan Olesen, Rådhusvegen 13A, 2066 Jessheim - org.nr. 979 324 197

Johan’s Turbuss, Kopstadveien 458, 3178 Våle – org.nr. 914 192 501


