LittRar Jubileums-Tur til Danmark, Skåne og Nord-Tyskland.
LittRarTur har 10 års jubileum og feirer det med en kombinasjon av de to tidligere
danske turer, pluss noe nytt. Her blir det både Skåne og Lolland, Thomas Manns
Lübeck, H.C. Andersens Odense, Siegfried Lenz' og Emil Noldes Schleswig, det
unike Vadehavet, Johs. V. Jensen Himmerland m.m. Dekker det meste av dagens
Danmark, og Danmark anno 1658 ….

31. mars – 7. april 2019

HC Andersens hus

Emil Nolde

Christiansfeld

Søndag 31. mars. Med DFDS fra Oslo til København.
Vi møtes på DFDS terminalen i Oslo, senest kl. 15.45 for avreise med DFDS Pearl Seaways til København
kl. 16.30. Vi spiser middag i restaurant Blue Riband ombord og har 1 drikke inkludert.

Mandag 1. april. Skåne, Lund, og et par ukjente steder på Nordsjælland.
Etter ankomst i København setter vi kursen østover og besøker Lund der vi starter med lunsj i sentrum av
byen. Etterpå får vi en to-timers byvandring i gamle Lund, med litt fokus på August Strindberg, og
avsluttende besøk i Domkyrkan.
Vi tar turen tilbake til Sjælland, og da vi regner med at København er relativ kjent, oppsøker vi heller steder
som nesten med garanti er ukjente lenger nord på Sjælland – Gurre Slottsruin og Kumbelhaven i Farum.
Sist på ettermiddagen sjekker vi inn på Scandic Eremitage i Lyngby for 2 netter. Middag på hotellet.

Kumbel

Kronborg Slott

Domkyrkan i Lund
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Tirsdag 2. april. Dagstur til HC Andersens Odense.
Kl. 9.00 er det avgang på dagens ekskursjon som bringer oss over Storebælt til Fyn. Underveis stopper vi ved
Sorø Akademi som har vært lærested for en rekke kjente dansker og nordmenn, og vi ser bl.a. Ludvig
Holbergs grav i Sorø Klosterkirke
Lunsjen inntar på Munkebro Kro i idylliske omgivelser ved Kerteminde Fjord lidt nord for Odense. Etter en god
dansk lunsj med alt som hører til besøker vi Odense og HC Andersens Hus. Det blir også en liten byvandring
og man vil etter dagens dose Andersen forhåpentligvis ha fått et innblikk i Andersen som mer enn bare
eventyrlig dikter for barn.
Før vi ankommer hotellet rekker vi et besøk ved Dan Turells «littrare» monument i Vangede.

Sorø Akademi
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HC Andersens Hus
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Onsdag 3. april. Fra Sjælland til Lübeck.
Etter frokost avgang sørover på Sjælland, Falster og Lolland til Rødby Færgehavn. En rekke store danske
forfattere er født i området bl.a. Kaj Munk og Martin A. Hansen. Nålevende Helle Helle stammer Lolland, og
den nyeste roman (2018) De er lagt til Lolland. Romanen Rødby-Puttgarden handler om to søstre som jobber
på fergen vi skal ta fra Rødby kl. 12.45. Det blir sikkert fortalt litt av hvert om hver av dem alle underveis.
Overfarten Rødby-Puttgarden tar ca. 45 minutter, og det blir kort etter lunsj på Fehmarn i Tyskland. Litt
utenfor fergehavnen Puttgarden finner vi Restaurant Aalkate, et spennende sted med en spesiell og sjelden
opplevelse: Røkt ål! Ålen røkes i samme hus som restauranten, og lukten henger delikat overalt. Vi får
servert et utvalg forskjellige røkte fisk som vi spiser med plastbestikk (!) og skyller ned med en inkludert
valgfri drikke, og evt. en schnapps på huset.
For å få et inntrykk av landskapet kjører vi etter lunsj den vakreste veien nærmere kysten til Lübeck - ikke
den raskere Autobahn inne i landet. I Lübeck innkvarteres vi de neste to nettene på Hotel Excelsior som
ligger ca. 500 meter fra den historiske Altstadt. Det er derfor tid til å bese byen før middag - hvis man ikke
foretrekker å vente til den offisielle sightseeing dagen etter.

Aalkate, Fehmarn

Lübeck

Lolland
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Torsdag 4. april. Lübeck den ganzen Tag (hele dagen).
Dagen byr på en 2-timers byvandring (på norsk) i Lübeck Altstadt – med et lite sideblikk til Mann og
Buddenbrooks. Turen inkluderer et besøk i Lübecks Marienkirche som er på UNESCOs kulturarvsliste, og
avsluttes med et besøk i Das Buddenbrookhaus, Mann-familiens bolig fra omkring 1842. Huset er i dag
Heinrich og Thomas Manns museum.
Ettermiddagen er til egen disposisjon. Lübeck byr på flere interessante personligheter som Günther Grass
og Willy Brandt, eller et besøk Café Niederegger med en liten marsipan-utstilling og byen har selvsagt et
eget Hanseatermuseum m.m.
Lunsj er på egen hånd, men det blir fellesmiddag på selveste Schiffergesellschaft.
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Fredag 5. april. Vadehavet og Emil Nolde
Etter frokost avgang mot Schleswig og Vadehavet. Vadehavet (Holsteinisches Wattenmeer) står på
UNESCOs liste over verdens naturarv. Her tar vi et opphold ved Norden/Alterkoog. Forhåpentligvis viser
været seg her fra sin beste side, slik at vi får et godt inntrykk av Vadehavet - og kanskje tilmed et lite inntrykk
av «sort sol» som oppstår når tusener av fuglene i Vadehavet letter på samme tid.
Etter oppholdet er det bare kort vei til Husum, der vi får lunsj på Dragseths Gasthof, direkte ved Husums
koselig havn. Etter lunsj blir det flere inntrykk av marsk-landet, geografisk lokasjon for bl.a. Siegfried Lenz'
roman Tysktime.
Kl. 16.00 har vi omvisning (på dansk) på Seebüll, maleren Emil Noldes hjem fra 1927. Nolde er
hovedinspirasjonen til maleren Max Nansen i Lenz’ roman Tysktime - og også deler av Alfred Anderschs
roman Drømmen om Sansibar om skulptøren Ernst Barlach, er inspirert av Noldes skjebne. Besøket er
både i Emil og Ada Noldes hjem, og i selve kunstmuseet.
Herfra er det ikke lange veien til Tønder og vårt Hotel Tønderhus. Middag på hotellet.
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Lørdag 6. april. Christiansfeld, Johannes V. Jensen
Fra Sønderjylland setter vi kursen nordover mot Christiansfeld som ble grunnlagt i 1773 da en gruppe
herrnhutere fikk kongelig tillatelse til å slå seg ned i Danmark. Byen Christiansfeld ble i 2015 opptatt på
UNESCOs kulturarvsliste. Herrnhuterne og Christiansfeld spiller en vesentlig rolle i P.O. Enquists roman
Livlegens besøk, og danner også bakgrunn for Lewis reise, og vi skal se ikke minst på Gudsageren,
menighetens unike kirkegård.
Vi får lunsj på 350 år gamle Tyrstrup Kro rett utenfor Christiansfeld. Etter lunsj kjører vi mot nord, gjennom
det danske høyland (!) og tar neste stopp i Farsø, med besøk på Johs V. Jensen museet. Her får vi en
omvisning og ser oss om i Nobelprisvinners fødehjem.
Vi overnatter med middag på Store Restrup Slotshotel fra 1723.
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Søndag 7. april. Hjemreise
Etter frokost i ro og mag på hotellet kjører vi over nordjyske landskaper til Hirtshals og kl. 12.45 tar vi Color
Line SuperSpeed til Larvik med lunsj om bord. Ankomst Oslo ca. kl. 18.00

Superspeed

Limfjordslandskap

LittRar Jubileums-Tur til Danmark, Skåne og Nord-Tyskland
31. mars – 7. april 2019
Pris pr. person kr. 15.400,Tillegg for enkeltrom og enkeltlugar kr. 3.500,Påmelding senest: 31. januar 2019
Prisen inkluderer alt:
 - Transport med moderne 1. klasses turbuss
 - litt rar og litterær reiseledelse med mye nyttig og unyttig informasjon av litt-rar kvalitet
 - overnatting i dobbeltrom i Lyngby (2), Lübeck (2), Tønder og Restrup.
 - alle måltider unntatt en lunsj: 7 middager, 6 lunsjer og 5 frokoster (flere inkl. 1 drikke)
 - alle nevnte omvisninger og besøk: Byvandring i Lund, Odense og Lübeck, Emil Nolde Museum, m.m.

