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Konstresa till Oslo & Köpenhamn med  

Helsingborgs Konstförening 10 - 13 september 2020 

 

 

PROGRAM 
 

Vi beger oss till vackra och ständigt växande Oslo, där det för tillfället händer mycket just på konst- och 

arkitekturfronten. Staden är en av de mest välmående i Europa, något som syns på de glastäckta skyskraporna, 

den nya tunnelbanan och naturligtvis en mängd trendiga restauranger, barer och butiker. Resan bjuder norska 

höjdpunkter som nya Munch-museet, Astrup Fearnley-museet samt Kistefos skulpturpark med The Twist Gallery 

och möjlighet att följa med på en föreställning i Snöhaettas spektakulära opera-byggnad. Vi bor centralt och 

hinner mycket på denna välplanerade konsthelg. Följ med Helsingborgs Konstförening för att uppleva det senaste 

från Norges konstscen. God mat och en trevlig final förlagd till Köpenhamn blir det också! Konstexpert på resan 

är Thomas Kjellgren f.d. konsthallschef i Kristianstad. 

  

Torsdag 10 september 
Avresa från Helsingborg på morgonen ca kl. 08.00. Under vägen gör vi raster förmiddagskaffe och lunchmöjlighet. 

Till Oslo anländer vi under sena eftermiddagen och checkar in för två nätter på centrala Comfort Hotel 

Börsparken, 3*** på gångavstånd från Oslooperan, Munchmuseet och Karl Johan-paradgata. Efter en stund 

samlas vi igen för gemensamt besök i Ekeberg skulpturpark och välkomstmiddag på närbelägen restaurant.  

http://www.bktravelsolutions.se/
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Fredag 11 september 
Frukostbuffé på hotellet. Vi får en guidad visning av nya Munchmuseet. När det nya Munchmuseet öppnar 2020 

får Munchs konstnärskap en förtjänstfull inramning. På inte mindre än tretton våningar kommer konstpubliken 

få se mer Munch än någonsin tidigare, och därtill konstnärer som inspirerats av Munch, litteraturaftnar, 

musikevenemang och mycket annat. Tre permanenta utställningar visar Munchs konst, och allt från kända norska 

och internationella konstnärer till innovativa samtida konstnärer presenteras i tillfälliga utställningar. Byggnaden 

ritades av den spanska arkitektfirman Estudio Herreros, är 58 meter hög och kommer att ha en total yta på 26 

000 m2. Betong och stål är miljövänliga och kan återvinnas. Fasaden är täckt med genomskinlig, perforerad 

aluminium. Vi viker hela förmiddagen till besöket.  

   

Lunch på egen hand. Aker Brygge är ett trevligt stråk med många restauranger att välja bland. På eftermiddagen 

gör vi ett gemensamt besök på Astrup Fearnley på Tjuvholmen. Det är Oslobornas senaste promenadstråk, fullt 

av restauranger och caféer och med Astrup Fearnley-museets byggnad av Renzo Piano. På Tjuvholmen har man 

nu också fått en effektfull ny skulpturpark utmed vattnet. Här syns t ex Louise Bourgeois “Eyes”, Peter Fischlis och 

David Weiss ”Oslo Raum”, Ellsworth Kellys ”To-tem” och Anish Kapoors ”Untitled”.  På kvällen erbjuder vi biljetter 

till föreställning på Oslo-operan (program presenteras under våren). 

       

http://www.bktravelsolutions.se/
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Lördag 12 september 
Frukostbuffé på hotellet. En dryg timme norr om Oslo på gränsen mellan Buskerud och Oppdal fylke ligger 

Kistefos Museum och skulpturpark. Här rinner Kistefossen, ett vattenfall i Randselva i närheten av Jernaker. I slutet 

av 1800-talet grundade Anders Sveaas en massafabrik på platsen. Massaproduktionen var igång långt in på 1900-

talet, men Sveaas hade då sålt sin andel i Kistefos Traesliberi A/S. 1993 lyckades hans barnbarn Christen Sveaas 

köpa tillbaka 85 % av aktierna och området gick en ny framtid till mötes. Sedan 1999 leasas tolv fabriksbyggnader 

ut till Kistefos Museum. Här visas samtida konst i form av installationer och skulpturer i den omgivande parken, 

som vuxit till en av världens mest betydelsefulla skulpturparker. I september 2019 fick man sitt senaste nytillskott, 

det spektakulära galleriet The Twist, byggt i spann om 60 meter över floden av den kända danska arkitektfirman 

BIG, Bjarke Ingels Group. Vi förbereder oss på ett besök som förenar vacker norsk natur med konst av konstnärer 

som Anish Kapoor, Olafur Eliasson, Elmgreen & Dragset, Kristin Günther, Per Inge Bjørlo, Yayoi Kusama och många 

andra. Vi åker tillbaka till Oslo i god tid för incheckning för DFDS-färjan som avgår kl. 16.30 mot Köpenhamn. 

Ombord bor vi i utsides dubbelhytt (OBS! Båda sängarna är undersängar, dvs vi har inga överkojer) och tar oss an 

den goda middagsbuffén och samlas därefter för att tillsammans med Thomas under kvällen diskutera de gångna 

dagarnas konstupplevelser. 

   

Söndag 13 september 
Frukostbuffé ombord. DFDS anländer till Köpenhamn kl. 09.45. Här inleder vi med en kortare guidad rundtur med 

fokus på den senaste arkitekturen i den just nu så föränderliga danska huvudstaden. I Köpenhamn gör vi ett 

avrundande konstbesök. Det kan bli på Glyptoteket eller Statens Museum for Kunst eller kanske på Arken i Ishöj, 

beroende på aktuell utställning (meddelas närmare avresa). Gemensam lunch njuter vi av innan vi åker över 

Öresundsbron och vidare tillbaka till Helsingborg. 

  

http://www.bktravelsolutions.se/
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Resmål: Konstresa med Helsingborgs Konstförening till Oslo & Köpenhamn med 

konstexpert Thomas Kjellgren 

Datum: 10 - 13 september 2020 

Reslängd: 3 nätter/4 dagar 

Logi: Oslo: Comfort Hotel Börsparken, 3*** Centralt beläget hotell i Kvadraturen-

kvarteret på gångavstånd från operan, Munchmuseet och Karl Johan mm. 

www.nordicchoicehotels.no/hotell/norge/oslo/comfort-hotel-borsparken  

DFDS: Inkvartering i utsides dubbelhytt. Alla hytter har dusch/toalett. 

www.dfds.com/sv-se/passagerarfartyg/ombord/kopenhamn-oslo/sovande 

Pris: SEK 8 995:-/person i delat dubbelrum (baserat på min. 20 delt. fr. 

föreningen) 

I priset ingår: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modern helturistbuss för alla lokala transporter och erfaren chaufför 

Färjeöverfart med DFDS Oslo-Köpenhamn  

2 övernattningar i delat dubbelrum inkl. frukost 

1 övernattning i utsides dubbelhytt på DFDS-färjan inkl. frukost 

3 gemensamma måltider inkl. dryck enligt följande: 

Välkomstmiddag dag 1 

Middag ombord på färjan dag 3 

Lunch i Köpenhamn dag 4 

Besök och entréer enligt följande: 

Ekeberg skulpturpark, Munchmuseet, Astrup Fearnley-museet, Kistefos 

Museum med The Twist Gallery och skulpturpark  

Konstbesök i Köpenhamn (beror på aktuell utställning, meddelas senare)  

Guidad stadsrundtur i Köpenhamn med fokus på ny arkitektur 

Medverkan av expertciceron Thomas Kjellgren 

Kunnig reseledare från BK Travel Solutions (Niklas Nilsson) 

Skatter, bompeng och lagstadgade avgifter 

Frivilliga tillägg: Enkelrum på hotellet men del i dubbelhytt tillsammans med person av 

samma kön:  1 500:- Enkelrum och enkelhytt på färjan: 2 400:-   

Solid avbeställningsskydd: 285:- (resebelopp 6 001-9 000:-)  

eller 385:- (resebelopp 9 001-12 000:-)  

Villkor: Priset är beräknat på 45 betalande gäster och med gällande dagskurs 

(NOK/DKK). 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. I Oslo ansluter en grupp från Söderhamn 

Konstförening som genomför resan med tåg och som endast har Oslo-

delen i sin resa. 

Anmälan 

 & kontakt: 

 

BK Travel Solutions Telefon: 040-60 60 220 (månd-fred 09-16)  

Mail: info@bktravelsolutions.se  

Sista anmälan: 20 februari 2020 – först till kvarn! 

 

               BKJ 200203 
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