
LittRarTur Rundt Mjøsa
13.-17. juni 2022

Man trenger ikke fly over fjell og hav for å finne små og store perler - bli med på en fem-
dagers tur på både rett og feil side ta Mjøsa, med noko attåt ...

Detaljert program:

Mandag 13. juni –

Vi starter med Johans Turbuss i Oslo kl. 09.15 og setter kursen mot Ådalsbruk der vi skal få lunsj og
omvisning, i Klevfos Industrimuseum og Munch-senteret. På veien videre til Hamar legger vi veien
forbi Stange, der Hulda Garborg ble født. Vi tar også et stopp ved Stange kirke, foreviget i kunsten
av Harriet Backer – i malerier vi skal se senere i Lillehammer.

Fremme i Hamar midt på ettermiddagen får vi en vandring i Rolf Jacobsens fotspor med hans
Venneforening og sjekker siden inn for to netter på Clarion Collection Astoria. Middag på hotellet.

Klevfos industrimuseum Rolf Jacobsens Skappels gate 2 Clarion Hotel Astoria

Tirsdag 14. juni –

Dagens program er en heldagstur uten mye kjøring fra Hamar. Rett etter frokost går det til Løiten
Brænderi der vi vil få omvisning i form av Norge mest spilte teaterforestilling En akevisitt, etter hvert
sett av 6300 besøkende. Det vil også bli lunsj på Brænderiet og litt tid på Bokloftet og/eller noen av
de andre forretningene.

En kort kjøretur fra Løten finner vi Prøysenhuset, der det blir omvisning og fortellerstund. Dagen
avsluttes med en litterær middag på Simenstad Gard der vertinnen Brit Skurdal Braastad etter først å
ha vist oss rundt, vil servere en tre retters middag og kåsere om de tre store og veldig forskjellige
diktere Bjørnson, Prøysen og Undset.
Etter en innholdsrik dag, men likevel med bare ca 80 kilometer bak oss, bærer det tilbake til Hamar ut
på kvelden.
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Bokloftet En akevisitt Løiten Brænderi

Prøysenhuset Simenstad Gard Mjøsa

Onsdag 15. juni –

Det blir ikke så mye kjøring i dag heller selv om vi forflytter oss til Lillehammer. Kort etter avreise fra
Hamar tar vi en stopp ved Tolvsteinsringen på Moelv, kalt Norges svar på Stonehenge. Vi tar ikke
E6, men holder oss på østsiden av Mjøsa og vi ankommer UNESCO-litteraturbyen LiIlehammer.

Her får vi selskap av en guide fra Lillehammer Guideforening, og det blir et rikholdig program med
omvisning på Sigrid Undsets Bjerkebæk, kunst- og litteraturvandring i sentrum og besøk på
LiIlehammer Kunstmuseum. Lunsj blir det også tid til i løpet av dagen.

Vi skal bo to netter på Breiseth Hotell, kjent som «Kunstnerhotellet» da mange av Lillehammer-
kunstnerne bodde her, og betalte for oppholdet med malerier.

Det bil felles middag på restaurant nær hotellet.

Tolvsteinsringen Sigrid Undsets Bjerkebæk Lillehammer

Lillehammer Kunstmuseum Breiseth Hotell Breiseth Hotell interiør
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Torsdag 16. juni -

I dag blir det ikke Mjøsa Rundt, men noko attåt: En dagstur utenfor Mjøsas bredder. Vi starter med besøk
på Bjørnstjerne Bjørnsons Aulestad med omvisning i dikterhøvdingens slott, før det bærer inn i Lars
Myttings rike i Gudbrandsdalen.

Lunsj blir servert på Dale-Gudbrands gard. Dale-Gudbrand ligger på Hundorp og det blir det nordligste
vi kommer på denne LittRareTur, for etter lunsj snur vi og kjører tilbake til Ringebu Stavkirke. Der får
vi et besøk med omvisning.

Det blir også tid til en liten tur opp til foten av Rondane, før vi vender tilbake til Lillehammer, med middag
på en ny restaurant nær hotellet.

Aulestad Ringebu Stavkirke Dale-Gudbrands Gard

Fredag 17. juni -

På vei sørover tar vi nå vestsiden av Mjøsa og tar første stopp i Gjøvik med besøk i Den Olympiske
Fjellhall. «Berget det blå» er en ofte brukt betegnelse om denne hallen midt i byen midt i fjellet, og vi
skal bl.a. se litt på eventyr underveis til Gjøvik.

Lunsjen tar vi i Aas kommunelokale på Bøverbru, nå nedlagt og omgjort til restaurant Totensnacks,
og etter lunsj får vi de siste inntrykk av Mjøsa, gjennom utstillingen Mjøsas Ark på Kapp Melkefabrikk.
Her blir det 8000 års historie fra vikingtiden til til Melkefabrikken som stengte i 1928, og videre til vår
tid. Rett overfor i Mjøsa ligger Helgøya, Norges største ferskvannsøy.

På den siste strekk inn mot Oslo blir den en liten time til å fordøye inntrykkene. Planlagt ankomst til
Oslo er ved 18-tiden.

Gjøvik Olympiske Fjellhall Mjøsa Fra Mjøsa Ark
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Pris pr. person i dobbeltrom: kr. 11.900,- Tillegg for enkeltrom: kr. 1.600,-

Påmelding senest: 15.05.2022

Prisen inkluderer:

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

overnatting i dobbeltrom

alle måltider alle omvisninger og innganger.

Med forbehold om endringer i programmet.

Sigrid Undset Alf Prøysen Bjørnstjerne Bjørnson Rolf Jacobsen

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


