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Konstresa till Jylland och Fyn för  

Konstmuseets Vänner i Göteborg 19 - 23 april 2023 

 

PROGRAM 

Onsdag 19 april  
Avfärd från Götaplatsen kl. 08.00. Efter inlastning av vårt bagage åker vi mot Göteborg och Stenas färja till Fredrikshavn 
med avgång kl. 09.10. Överfarten tar 3 tim. 20 minuter och ombord har vi gott om tid att njuta av frukosten. Kl. 12.30 är 
vi framme i Fredrikshavn och sätter oss tillrätta i bussen för ett par timmars åktur i det jylländska landskapet. Det blir 
rast utmed vägen med smörgåslunch och frukt. Väl framme i Aarhus gör vi en guidad visning på ARoS, Aarhus 
Kunstmuseum. Vi ser höjdpunkter i samlingen samt har möjlighet att se den aktuella utställningen (meddelas senare). 
Därefter checkar vi in på fina Radisson BLU Scandinavia Hotel, som ligger vägg i vägg med museet och på gångavstånd 
från Aarhus historiska stadskärna. Vi äter en gemensam välkomstmiddag ikväll.  

Torsdag 20 april  
Frukostbuffé på hotellet. Vi lämnar kusten för inlandet och stannar till i Silkeborg på Museum Jorn.  Dagens första besök 
är i Silkeborg, en timmes väg inåt landet. Här finns Museum Jorn uppkallat efter konstnären Asger Jorn. Samlingen 
omfattar Jorns konst samt verk av andra COBRA-konstnärer och konstnärer som inspirerade Jorn, t e x Picabia, Leger 
och Max Ernst. Vi får en guidad visning och hinner med en kopp kaffe innan vi avreser mot Ribe. Hotel Dagmar i Ribe 
välkomnar oss med dansk öl och stjerneskud - smørrebrød med rödspättafilé på franskbröd garnerad med exempelvis 
kaviar, räkor och citron.  
 

  
 
Stärkta av lunchen går vi sträckan på 500 meter till Ribe Konstmuseum, grundat 1891 och ett av landets äldsta. 
Samlingen ligger i en magnifik villa från 1860-talet. Bomullstillverkaren Balthazar Giørtz och hans familj bodde här. Här 
njuter vi av danskt måleri från åren 1750 till 1950. Det kommer även ges möjlighet att besök domkyrkan. 
Kvällen står till eget förfogande. 
 

http://www.bktravelsolutions.se/


  
 
  

Telefon: 040-60 60 220 | Webbplats: www.bktravelsolutions.se | E-post: info@bktravelsolutions.se 

 

Si
d

a2
 

  
 

Fredag 21 april 
Frukostbuffé på hotellet. Vi beger oss söderut mot den tyska gränsen. I Seebüll finns Emil Nolde-museet i ett särpräglat 
marsklandskap, som påminner om Holland. Emil Nolde fick som bekant näringsförbud av naziregimen. På plats kan 
man kan lätt föreställa sig hur han var beroende av att spana ut över det flacka landskapet för att upptäcka eventuella 
besökare och kontroller för att gömma sitt måleri. Han övergav under en period oljemåleriet och målade sina s k 
”omålade bilder” - enligt hans eget uttryck - i akvarell. Det blev bortåt ett tusental. Emil och Adas boningshus, en  bunker-
liknande kub, den älskade trädgården och därtill den separata utställningslokalen och ett café utgör hela anläggningen.  

Väl på den danska sidan gränsen igen besöker vi Tönder Kunstmuseum. Här fokuserar man på nordeuropeisk konst 
från 1900-talet och vårt eget århundrade och har även en stor samling av dansk surrealistisk konst. Möbeldesignern 
Hans Wegner var barnfödd i Tönder och museet har en speciell avdelning med Wegners många ikoniska stolar. På 
kvällen äter vi middag tillsammans på Hotel Dagmar. 

Lördag 22 april 
Frukostbuffé på hotellet. Efter frukost följer utcheckning och avfärd med buss mot Fyn. Under förmiddagen upplever vi 
det spännande CLAY Keramikmuseum Danmark med vacker keramikkonst, hantverk och design, beläget i orten 
Middelfart. Förutom flera enskilda verk av danska och internationella keramiker innehåller CLAY intressanta samlingar 
från fabrikerna Royal Copenhagen, Bing & Grøndahl och fajanstillverkaren Aluminia. I Odense inleder vi med lunch på 
egen hand och planerar därefter att fortsätta till Brandts, ett tidigare textilindustriområde från början av 1900-talet. 
Verksamheten började som ett litet färgeri. 1869 öppnade en klädesfabrik med tio anställda. 1920 var det Odenses 
största arbetsplats med över 600 anställda. År 1973 hade företaget sitt bästa år, men hamnade sedan i kris och lade 
ned 1977. Vi besöker konstmuseet Brandts som har växlande utställningar.  

 

 

Därefter checkar vi in på Hotel Odeon, 4****. Vårt hotell ligger i den omdanade Carl Nielsen-kvarteret, nära H C 
Andersen Hus, ägnat ortens mest kände son. Den japanske arkitekten Kengo Kuma låter ljud, ljus, rymd och kulisser, 
designade i samarbete med 12 internationella konstnärer, smälta samman till ett av de största och mest nyskapande 
och ambitiösa museiprojekten i Danmark på senare tid. Det har möjliggjorts tack vare ett stort stöd från flera stiftelser 
och sommaren 2021 stod allt klart.  
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Vi beser byggnaden utifrån och tar en promenad i det nya kvarteret. (Den som på egen hand vill besöka museet kan 
göra så. Man får en audioguide och lotsas med hjälp av denna genom författarens sagovärld på en dryg timme. Entrén 
kostar ca 165 DKK och man måste köpa biljetten online före besöket.) Ikväll serveras gemensam middag på hotellet.  

 
 

Söndag 23 april 
Frukostbuffé på hotellet. Efter en kort etapp kommer vi fram till Stora Bält och Kerteminde Bugt. I Kerteminde besöker 
vi ett konstnärshem: Johannes Larsen-museet. Larsen ägnade sig främst åt realistiskt friluftsmåleri från det fynska 
landskapet i teknikerna olja, akvarell och träsnitt. Han studerade konst på Zahrtsmanns skole vid Kunstnernes Frie 
Studieskoler i Köpenhamn på 1880-talet. Där träffade han andra målare från Fyn, särskilt Fritz Syberg och Peter 
Hansen, båda från södra delen av Faaborg, och gruppen Fynmålarna föddes. De fortsatte med att skapa en 
konstnärskoloni som påverkade många danska och svenska konstnärer.  

 

Avslutningsvis åker vi vidare till Själland. I Roskilde gör vi ett eftermiddagsstopp och besöker den världsarvslistade 
domkyrkan vars äldsta delar är från 1100-talet. Här finns många av de danska kungligheternas gravar och intressanta 
konstföremål. Dronning Margretes gravmonument är ritat av professor Bjørn Nørgaard. Det är minst sagt 
uppseendeväckande! Vi lämnar Själland med en av rederiet Forseas batteridrivna färjor som numera trafikerar sträckan 
Helsingborg-Helsingör. Beräknad ankomst till Göteborg är cirka kl. 20.00.   

http://www.bktravelsolutions.se/
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Resmål: Konstresa till Jylland och Fyn för Konstmuseets Vänner i Göteborg 

Datum: 19 - 23 april 2023 

Reslängd: 4 nätter/ 5 dagar 

Logi: Aarhus: Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus 4****. Mycket snyggt hotell med fina rum 
och bra restaurang, strategiskt beläget intill ARoS Museum och på gångavstånd från Aarhus 
historiska centrum. www.radissonhotels.com/sv-se/hotell/radisson-blu-aarhus-scandinavia 

Ribe: Hotel Dagmar 3***+. Ett trevligt hotell av lite gammaldags snitt med suveränt läge mitt 
i Danmarks äldsta stad.  www.hoteldagmar.dk  

Odense: Hotel Odeon 4****. Utmärkt läge i Odense centrum i det centrala och trevliga Carl 
Nielsen-kvarteret. Nytt hotell med bekväma rum och fina allmänna utrymmen och dito 

restaurang. https://hotelodeon.dk  

Transport/färjor: Stena Line Göteborgs-Fredrikshavn enkel resa, utresa 

Forsea Helsingör-Helsingborg enkel resa, hemresa 

Pris: SEK 13 495:-/ person i delat dubbelrum  

I priset ingår: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modern turistbuss för samtliga transporter samt erfaren chaufför 

Färjeöverfart enkel resa Stena Line Göteborgs-Fredrikshavn 

Färjeöverfart enkel resa Helsingör-Helsingborg 

Lilla Bältbron, Stora Bältbron och Öresundsbron enkla överfarter 

4 övernattningar i delat dubbelrum på beskrivna hotell inkl. frukost 

5 måltider enligt nedan: 

Frukostbuffé ombord på färjan dag 1 

Middag dag 1, 3 och 4 exkl. dryck 

Smörrebrödlunch dag 2 inkl. en måltidsdryck 

Entré och besök enligt följande:  

Aarhus Kunstmuseum ARoS, Museum Jorn i Silkeborg, Ribe Kunstmuseum, Noldemuseet i 
Seebüll, Tönderhus Kunstmuseum i Tönder, Keramikmuseet CLAY i Middelfart, Brandts i 
Odense, Johannes Larsen-museet i Kerteminde, Roskilde Domkyrka 

Kunnig reseledare från BK Travel Solutions (Birgitta Kjellander) 

Medverkan av resvärd från Vännerna 

Skatter och lagstadgade avgifter, paketresemoms 

Frivilliga tillägg: Enkelrum 2 800:- Gouda avbeställningsskydd: 7% av resans grundpris  

Villkor: 

 

 

 

Övrigt: 

 

Priset är beräknat på 35-40 betalande gäster och med gällande dagskurs (DKK+EUR). Vi 
förbehåller oss rätten att justera priset med hänsyn till prisändringar utanför vår kontroll t. ex. 
valutakursförändringar och lokala skatter. Särskilda resevillkor gäller.  BK Travel Solutions har 
ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. Resan är en paketresa och lyder under 
paketreselagen. 
Resans program innebär kortare promenader på i stort sett plan mark. Kullerstensbeläggning 
förekommer. Hotel Dagmar i Ribe har inte hiss. Byggnaden har tre våningar. 

Kontakt: 

 

Bokningsstart:           

BK Travel Solutions Telefon: 040-60 60 220 (månd-torsd 09-14) 
Mail: info@bktravelsolutions.se 
6 september 
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