
 

 

Sjukvårdens konstförening Hbg 
Värmland/Karlstad 

25-28 maj 2017 

Konstresa till Värmland 
 

Följ med på en intressant och spännande konstresa till Värmland med högaktuella Lars 
Lerins konsthall. Vi besöker även bland annat Sliperiet i Borgvik, Rackstads Museet, 

Klässbols Linneväveri samt Kristinehamns konstmuseum och Picassostatyn. 
 

 
 
Program 
 
Dag 1  
Vi avreser från Hamntorget i Helsingborg 08.30 med Thells bussar och far norrut mot Värmland och 
dess omnejd. Vi börjar med lunch i Trollhättan innan vi fortsätter till Sliperiet i Borgvik. Här 
presenteras en mångfacetterad samlingsutställning mellan maj-september varje år, där erkända 
konstnärer möter nya förmågor på framfart. Därefter åker vi vidare mot Karlstad och vårt hotell där 
vi checkar in innan den gemensamma middagen som serveras på hotellet.  
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Dag 2 
Morgonen börjar med ett besök på Lars Lerins konsthall, inhyst i den f.d. restaurangen Sandgrund. 
Lars Lerin räknas som en av Nordens främsta akvarellister och numera finns hans utställning 
permanent här i Karlstad. Vi åker vidare till Värmlands museum som inte bara har en intressant 
konstutställning, men också en populär lunchbuffé som vi får njuta av. Vi lämnar sedan Karlstad 
och tar oss vidare till Arvika och Rackstadmuseet. Museet knyter samman traktens konsthistoria 
och hantverk med vår tids konst och konsthantverk. Vi passar även på att besöka Arvika kyrka, där 
flera av dåtidens Rackstadskonstnärer har varit med att skapa kyrkan. Här finns även en fin 
ikonsamling. Vi avslutar dagen i Klässbol där vi besöker Linneväveriet, ett av de sista 
damastväverierna i Norden. De levererar hellinne till Nobelfesten, ambassader och kungahuset. 
Här får vi en guidad visning och möjlighet till shopping innan vi återvänder till Karlstad. Kväll och 
middag har man på egen hand.  

 
Dag 3 
Efter frukost tar vi oss till Kristinehamn, en stad med mycket intressant och betydelsefull historia. 
Här får vi en kort guidad busstur i staden innan vi ser en av världens största Picassoskulpturer. Vi 
stannar kvar i Kristinehamn och besöker konstmuseet där vi även passar på att äta lunch. Vidare 
färd mot Deje och den Gamla Kraftstationen. Här presenteras varierad konst av många olika 
konstnärer och konsthallen är i ständig förändring under hela året. Det finns också en liten butik 
med mat- och konsthantverk som man kan titta i. Vi fortsätter norrut till Smedsby och Alma Löv 
Museum som visar en blandning av svenska och internationella konstnärer, både etablerade och 
oetablerade samt konsthögskolestudenter. Vi tar oss sedan åter tillbaka mot Karlstad och avslutar 
kvällen med en gemensam middag på trevlig restaurang i staden.  
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Dag 4 
Vi checkar ut och lämnar Karlstad och tar oss åter mot sydligare breddgrader. På vägen börjar vi 
med ett stopp på Hedareds Stavkyrka som är Sveriges enda bevarade medeltida stavkyrka. Här får 
ni en guidad visning bland historiska inventarier. Vi avslutar denna konstresa i närliggande Borås 
där vi äter lunch och går en trevlig skulpturvandring där ett flertal konstnärer visar upp sina 
konstverk på olika platser i staden. Vi styr sedan kosan mot hemorten Helsingborg igen och 
beräknar att vara hemma ca.19.00. 

 
 
 
I Karlstad bor vi på: 
 
Clarion Collection Hotel Drott 4* 
http://www.drotthotel.se/ 
Clarion Hotel Drott ligger i en byggnad från tidigt 1900-tal och är perfekt beläget i Karlstads 
centrum. Alla rum är utrustade med moderna bekvämligheter. Varje dag bjuder hotellet sina gäster 
på eftermiddagsfika, middagsbuffé samt te, kaffe och frukt. På hotellet finns också bastu och 
bubbelpool.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.drotthotel.se/
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Pris per person i dubbelrum: 5 950:- 
(gäller vid minst 30 personer) 
 
Enkelrumstillägg:    1 350:- 
 
I priset ingår: 
 

 Buss enligt program 

 Tre nätter på Clarion Collection Hotel Drott 

 Frukost alla dagar 

 Inträden och guidade turer enligt program 

 Luncher enligt program exkl. dryck 

 Middagar enligt program inkl. 1 glas vin 
 
Med reservation för prisförändringar vi ej kan påverka. 
 
 
 
Anmälningsavgift: 1 200:-  
 
Betala in senast den 5 december till konto: 
 
Bankgiro: 943-2105 
Märk betalningen med Värmland och ditt namn.  
 
 
 
 


