
 
 

Medlemsresa till Danmark & Helsingborg 

för Vasamuseets Vänner 3-5 september 2021 
 

Fredag 3 september. Vald transport från Stockholm till Skåne. Vi ombesörjer tåg (mot tillägg). Vid ankomst till 

Hässleholm möter buss och reseledare från BK Travel Solutions. Med på resan är som vanligt föreningens 

representant. När vi är samlade fortsätter bussen mot kusten och efter en stund är vi framme i Råå, idag ett 

pittoreskt litet samhälle med gamla kaptenshus och fiskarstugor bevarade.  

 

Vid förra sekelskiftet var Råå Sveriges största fiskeläge, men idag finns endast husbehovsfiskare kvar. Vi 

inleder vårt besök med gemensam välkomstlunch och fortsätter sedan till Råå museum för fiske och sjöfart. 

Spännande föremål och intressanta miljöer visas på ett pedagogiskt sätt. Vi får guidad rundtur och tid på egen 

hand. Vi kommer sedan gå bort till vad som finns kvar av de vallar som byggdes i försvar efter Stora nordiska 

kriget och få historien kring dem. Därefter vi åker vi in till centrala Helsingborg för incheckning för två nätter 

på Clarion Grand Hotel Helsingborg. Kvällen på egen hand. 

 

      
 

Lördag 4 september. Frukostbuffé på hotellet. Efter frukost ser vi fram emot en heldag i Danmark. Via 

Öresundsbron tar vi oss till Roskilde, fylld med intressant historia. På Vikingeskibsmuseet får vi fördjupa oss i 

vikingaskepp, sjöfart och båtbyggnadskultur från vikingatiden som teman. Omkring 1070 sänktes fem skepp 

från vikingatiden av olika typ avsiktligt vid Skuldelev i Roskildefjorden för att blockera fjordens viktigaste 

infartsled och därmed skydda Roskilde från angrepp från havet. Under många decennier före själva 

utgrävningen av skeppen kände många lokala fiskare vid Roskildefjorden till ett gammalt skepp på botten av 

fjorden. Skeppet kallade de för Margreteskibet, då man menade att det härstammade från medeltiden och 

möjligtvis från Drottning Margaretas tid. Efter att rester av vikingaskeppen omhändertagits, öppnades den 

första delen av Vikingaskeppsmuseet 1969. År 1997 invigdes en utökad del av museet, Museumsøen, som 

bland annat innehåller båtvarv och rekonstruktioner av äldre båtar och skepp från Danmark och övriga 

Skandinavien. Under dagen ingår en god dansk lunch i form av ett välsmakande smørrebrød och ”en lille en” 

därtill för dem som vill.  



När det är dags att vända norrut igen gör vi det bitvis via Strandvejen, den 38 km långa "gamla vägen" mellan 

norra Köpenhamn och Helsingör. Vägen går till stora delar längs Öresundskusten och delvis även genom 

bokskog. Vårt nästa mål är Kronborg Slott som åtminstone en gång bör finnas med på listan över saker att 

göra i Danmark. Slottet är ett av landets mest kända, mycket just tack vare Shakespeares Hamlet, och finns 

med på med UNESCOs världsarvslista. Dess historia går tillbaka till 1420. Det har brunnit ned och 

återuppbyggts men har alltid behållit sin viktiga position i Öresund. Skepp som passerade sundet vid 

Kronborg på väg till Östersjön betalade tull här och Helsingör var en gång en av de viktigaste städerna i 

Europa. 

 

Vi fortsätter sedan till intilliggande Helsingörs sjöfartsmuseum, M/S Museet for Søfart. Det invigdes i oktober 

2013 och belyser dansk sjöfart genom tiderna. Museet ligger i skeppsvarvets gamla torrdocka. Det är den 

världsberömda arkitektfirman BIG som har ritat det spektakulära, faktiskt underjordiska museet.  

      

Museet bidrog väsentligt till att Helsingör hamnade på New York Times lista över de 52 platser som är värda 

ett besök. Här får vi en guidad visning under en timme och det blir dessutom tid på egen hand. Staden nämns 

för första gången som köpstad 1231 i Kung Valdemars Jordebog. Den låg då strax söder om den senmedeltida 

staden, invid borgen Flynderborg. 1426 fick staden utvidgade stadsrättigheter av Erik av Pommern, och strax 

därefter infördes Öresundstullen som betydde en stor ökning i handeln i Helsingör.  

1882 börjar ett nytt kapitel i stadens historia, då Helsingør skibsværft og maskinbyggeri A/S grundades. Det 

blev startskottet till industrialiseringen av staden. Under 1930-talet ökade stadens befolkning kraftigt, och 

stadens areal tredubblades mellan 1930- och 1970-talet. Sen eftermiddag tar vi oss den korta biten ner till 

hamnen där vi tar färjan över till Helsingborg. Sist ikväll serverar Grand Hotel oss en gemensam 

avskedsmiddag i restaurang Kitchen & Table.  

Söndag 5 september. Frukostbuffé på hotellet. Efter en skön frukost checkar vi ut och beger oss en knapp 

halvtimme norrut till orten Djuramossa och Beredskapsmuseet, Sveriges enda museum i en bevarad 

underjordisk försvarsanläggning från andra världskriget. Vi skall få besöka det förr så hemliga Batteri 

Helsingborg. I samband med den tyska ockupationen av Danmark och Norge 1940 togs beslut om byggandet 

av ett kraftigt kustartilleribatteri vid Öresund och Nordvästra Skåne. Redan efter knappt sju veckor stod 

batteriet med sina fyra 15,2 cm kanoner klart.  

I bunkern får vi veta mer om batteriet och dess uppgifter som inte tog slut med andra världskriget. Först 1990 

kunde batteriet avsluta sin över femtioåriga tjänstgöring. Vi ser även 21:an, Sveriges största rörliga kanon 

genom tiderna med en vikt på nästan 40 ton. Här hittas en unik samling av små och stora Bofors-tillverkade 

kanoner brukade i Sverige under 1900-talet samt en tung kustrobot 08 och en helt komplett radarvagn. I 

Kanonhallen döljer sig också en av museets rullande stridsvagnar, den 22-ton tunga Gittan, eller stridsvagn 

m/42. Men här finns också granaterna, mobiliseringshyllan, koket, cykelbåren och mycket annat. Utan tvekan 

Sveriges största, och mest unika, vapenutställning ligger också här djupt under marken. Vi avslutar med en 

god lunch och sätter vi oss tillrätta i bussen för vidare transfer till Hässleholm och tåget norrut för dem som 

har valt det (mot tillägg). Ankomst till Stockholm under kvällen. 

 

 



Resmål: Medlemsresa till Danmark & Helsingborg för Vasamuseets Vänner 

Datum: 3-5 september 2021 

Reslängd: 2 nätter/3 dagar  

Logi: Clarion Grand Hotel Helsingborg 4****. Trevligt hotell i en renoverad 

byggnad från 1920-talet som ligger endast 300 meter från Helsingborgs 

centralstation och färjeterminalen. Här erbjuds en populär frukostbuffé, 

gratis Wi-Fi, gym och bastu. På Clarion Grand Hotel kombineras den 

charmiga, äldre exteriören med modern inredning. Alla rum har TV och 

eget badrum med dusch. https://www.nordicchoicehotels.se  

Rumsfördelning: 8 twin (rum med separata sängar) och 14 enkelrum.  

Pris: SEK 5.795:-/ per person i dubbelrum (baserat på 25 betalande) 

I priset ingår: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transport: 

Frivilliga tillägg: 

 

Turistbuss för lokala transporter enligt program 

2 övernattningar i delat dubbelrum på beskrivet hotell inkl. frukostbuffé 

Guidade besök på: 

Råå museum för fiske och sjöfart 

Vikingeskibsmuseet i Roskilde 

Helsingörs Sjöfartsmuseum 

Beredskapsmuseets i Viken  

Kronborg Slott 

3 st luncher inkl. 1 glas vin alt. öl 

Trerätters avskedsmiddag på Grand Hotels restaurang 

    Kitchen & Table exkl. dryck 

Reseledare från BK Travel Solutions 

Öresundsbron enkel resa 

Färja Helsingör-Helsingborg enkel resa 

Alla skatter och lagstadgade avgifter, EU paketresemoms (2,67 %) 

Turistbuss för lokala transporter enligt program 

Direkttåg med SJ Stockholm-Hässleholm t/r SEK 1000:- 

3 september: Stockholm C - Hässleholm C 07:17–11:09 

5 september: Hässleholm C - Stockholm C 15:53–19:55 

 Enkelrum SEK 1.000:- 

Avbeställningsskydd: Kontakta oss för aktuellt pris 

Villkor: Resan är beräknad på 25 deltagare. Priser är beräknade på gällande 

priser och dagens valutakurs och priset är angivet i SEK. Vi förbehåller 

oss rätten att justera priset med hänsyn till prisändringar som ligger 

utanför vår kontroll; lokala skatter, avgifter eller lägre antal deltagare.  

Sista 

anmälningsdag: 

28 maj 2021. Begränsat antal platser! 

Kontakt och 

anmälan: 

Niklas Nilsson BK Travel Solutions AB  

Tfn 040-60 60 226 alt. 0738-84 87 73 Mail: info@bktravelsolutions.se 
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