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–på opplevelsestur langs Mjøsa



«Samma å je er hen – bære je ser Mjøsa…»
Strandpromenaden er en tilrettelagt tursti langs Mjøsa – få minutter fra 
Hamar sentrum. Du kan ta deg fram til fots eller på sykkel. Eller med barne- 
vogn og hund om du vil. Her finner du Koigen nærmiljøanlegg, museums- 
området Domkirkeodden med Hamardomen og Norsk Jernbanemuseum.

Langs hele promenaden er det fine strender, ulike naturmiljøer og det er 
bygg med spennende arkitektur. Underveis vil du finne benker, steiner og 
brygger du kan hvile deg på. Lyset, stemningen og variasjonene i land-
skapet må bare oppleves – uansett vær og årstid.

Pilegrimsleden til Nidaros går også gjennom Hamar. En led går langs 
Strandpromenaden forbi Domkirkeodden og videre over Furuberget. 
Leden er skiltet med nasjonale symboler. (En alternativ led går forbi 
Vikingskipet og Åker gård på Ridabu.) Ved foten av Furuberget er det 
dessuten turveg som forbinder Hamar og Ringsaker kommune.



«Samma å je er hen – bære je ser Mjøsa…»

«Ingen steder i landet sees det så 
mektig som her, rundt innlandshavet 

med det store lyset.»
Rolf Jacobsen



Domkirkeodden

Opplevelsene i mjøskanten er mange og varierte. Har du en drøy time til overs, kan du gå hele 
strekningen fra Stangebrua til Ringsakers grense – eller omvendt. Men det er opp til deg hvor 
langt du vil gå og hva du vil se og gjøre.

På oppdagelsestur i nærheten av byen

Strandveg videre til Ringsaker

Jernbanemuseet

Geitryggen

Koigen

Skibladnerbrygga

Pilegrimsleden til Nidaros
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På oppdagelsestur i nærheten av byen

Vikingskipet

Pilegrimsleden fra Stange

Jernbanestasjonen

Tjuvholmen

Hamar med sine vel 28 000 innbyggere er byen  
med størst nærhet til Mjøsa. Vi liker å kalle den 
Innlandshovedstaden. Ikke bare på grunn av den flotte  
beliggenheten, men fordi Hamar er vertskap for  
Eidsivating lagmannsrett, Hamar bispedømme og  
andre offentlige etater.

Koigen

Skibladnerbrygga

Se panorama-visning: 
http://www.hamarregionen.no/panorama/Koigen/_flashvr/Visioncompleted_koigen.html



Skibladner, «Mjøsas hvite svane», har anløpssted ved brygga i Hamar.  
Verdens eldste hjuldamper fra 1856 er vernet som kulturminne og  
går om sommeren i fast rute mellom Eidsvoll og mjøsbyene Hamar,  
Gjøvik og Lillehammer. Vil du oppleve «den langsomme reisens kunst»,  
kan du om bord nyte et deilig måltid med laks og jordbær som standard.

Den gule bygningen i Skappelsgate, som du kan se fra brygga, er huset hvor en av Norges  
største lyrikere, Rolf Jacobsen, bodde fram til 1994.

Klokkespillet, som står ute i Mjøsa på sokkel, består av 24 stemte klokker.  
Tidssignalet, klokkeslagene og melodiene markerer hver hele time i løpet av dagen.  
(Tegnet av arkitekt Tor Kraft.) 

Skal vi treffes på brygga?
Thomas og Randi:
- Her kan vi være lenge. 
Thomas finner pinner som 
blir til båter og det er 
artig å leke i vannkanten. 
Noen ganger kjøper vi 
pølse på brygga og ser  
på bilene.

Folk langs Strandpromenaden



«Hvor du enn går,  
så ta med deg hele 

ditt hjerte.»
Konfusius



Koigen er et fantastisk område som byr på et mangfold av muligheter og aktiviteter. Her finner 
du et av Norges flotteste skateanlegg, og du kan benytte strandvollyballbaner, basketbane og 
lekeapparater. Eller kanskje grille. Sandstranda og Mjøsholmen innbyr til bading sommerstid. 
Langs stien mellom Koigen og Domkirkeodden ligger Villa Riise, et fredet funkishus fra 1933 
med hage og uteanlegg. 

Sommerstid kan du innta is og kaffe i en gammel jernbanevogn og bli kjent med Norsk 
Jernbanemuseum - etablert i Hamar i 1896 og ett av verdens tre eldste jernbanemuseer.

Hva har du lyst til å gjøre i dag?

Foto: Fleming Støldal



Domkirkeodden er Hamars Tusenårssted. Her er 70 bevarings-
verdige bygninger. Spesielt nevnes Storhamarlåven fra 1700-tallet 
(med ny arkitektonisk utforming av Sverre Fehn), bispeborgen, 
restene etter den gamle Hamarkaupangen og landemerket 
Hamardomen – et vernebygg i stål og glass over ruinene etter  
middelalderens domkirke (tegnet av arkitekt Kjell Lund). I tillegg 
til det historiske, er det store friområder med fine bademuligheter 
i Rosenlundvika, samt museumsbutikk, restaurant og en lekeborg.

Erik og Vesla:
- Vi synes det er utrolig flott å rusle en tur på Koigen. Dette er noe vi i Hamar kan være kry av.

Folk langs Strandpromenaden



Vandring gir
tankene vinger
Ikke lenge etter at helgenkongen Olav Haraldsson 
falt i slaget ved Stiklestad i 1030, ble Nidaros 
målet for dem som søkte sjelebot ved hans grav. 
Pilegrimsleden fra Oslo til Nidaros er tilrettelagt 
for turgåere. Stolper med pilegrimenes logo  
er satt opp der vegen skifter retning og  
ved severdigheter. 

Foto: Johs. Johannessen, Hedmarksmuseets fotoarkiv.



Vandring gir
tankene vinger

En pilegrimsvandring i dag gir store muligheter for stillhet og  
fordypning samtidig som du opplever gamle kulturminner og vegfàr  
helt tilbake til middelalderen. Veien er minst like viktig som målet.  
Et nyere vandringsmotiv, som neppe fantes i middelalderen, er dette  
å få trim og naturopplevelser. 

Den gamle katedralen på Domkirkeodden var i middelalderen både  
et mål og et hvilested for pilegrimen på ferden til og fra Nidaros.  
Som pilegrimsmål i dag ligger Hamardomen der som et unikt ståsted  
for refleksjon over livet og de grunnleggende relasjonene som vi lever i.

Folk langs Strandpromenaden

Trine og Fia:

- Vi går tur her
 nesten hver dag

.  

Det er godt å vær
e her
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uneStrandpromenaden er en perle. 
Hamars fremste turområde og fristed ligger klar til bruk uansett årstid og tid på døgnet. 

Vi garanterer opplevelser for alle sanser. Ha en utmerket tur! 


