
Finländska konstskatter
26 - 30 september 2018 

När höstfärgerna är som starkast gör vi en resa till det inre av Finland.
Från Åbo reser vi via Tavastehus och Tammerfors genom landskapen Egentliga Finland, 
Tavastland och Birkaland till familjen Serlachius högklassiga konstcentrum i Mänttä. I historiska 
Tavastehus besöker vi konstmuseet och slottet, grundat av Birger Jarl. Hugo Simbergs berömda 
fresker ser vi i Tammerfors domkyrka. I Mänttä möter vi konststiftelsens vice ordföranden Susanna 
Serlachius som guidar oss genom höstens utställningar,  bl.a. med finländska Elina Brotherus, en 
av Nordens nu mest uppmärksammade konstnärer. En annan av resans höjdpunkter blir besöket i 
Akseli Gallen-Kallelas vildmarksateljé i Ruovesi. Här i ateljéhemmet som är en finländsk 
motsvarighet till Sundborn tar familjen Gallen-Kallela-Sirén emot. I Ruovesi vid Näsijärvis vackra 
stränder besöker vi även Runebergs källa, som inspirerade Johan Ludvig Runeberg till dikten   
”Vid en källa”. Vi avslutar resan i Åbo med besök hos konstnären Jan-Erik Andersson och hans 
hustru Marjo Malin i deras mycket omskrivna konstnärshem Lövhuset (Life on a Leaf). En unik 
byggnad som bl.a. hämtat inspiration från Elsa Beskows sagoillustrationer och som har ingjutna 
utsmyckningar av konstnärsvänner från olika delar av världen. Ciceron på resan är Sandra 
Lindblom, ung konstvetare från Helsingfors, reseledare och guide är Ola Olsson från Mejt Resor. 
Från Konstnärernas Vänner medföljer Louise Nordenfelt.

Program:
Dag 1 Onsdag 26 september.
Samling kl. 18:40-18:50 i Värtaterminalen. Ola Olsson och Louise Nordenfelt möter och delar ut 
biljetter. Kl. 19:00 ombordstigning på Silja Lines M/S Galaxie. med föredrag av Sandra Lindblom 
om Finlands konsthistoria och efterföljande trerätters middag med två glas vin, kaffe och avec. 

Dag 2 Torsdag den 27 september.
Kl. 07:00 ankomst Åbo Färjeterminal
Med hyrd buss  åker vi mot Tavastehus med frukoststopp på vägen. På Tavastehus konstmuseum 
får vi en guidad visning av deras tillfälliga utställningarna, NoCo-nordisk nutidskonst och en 
samlingsutställning med 1960-70-talskonst från Finland. 
Därefter guidat besök med lunch på Tavastehus slott, uppfört på 1200-talet efter Birger Jarls 
korståg. På slottet ser vi även årets stora utställning, som behandlar äldre finskt silver. Ankomst till 
Tammerfors på sen eftermiddag. Här besöker den vackra domkyrka ritad i  nationalromantisk stil av
den åländske arkitekten Lars Sonck. I kyrkan ser vi Hugo Simbergs berömda freskmålningar från 
början av 1900-talet.
Incheckning på centrala Scandic Tampere City. Middag på hotellet.

Konstpaviljongen Gösta vid Serlachiusmuseerna i Mänttä



Dag 3 Fredag den 28 september.
Efter frukost fortsätter vi till Mänttä. 
Pappersbrukspionjären Gustaf Adolf Serlachius lämnade 1868 Tammerfors och sin tidigare 
kompanjon Fredrik Idestam (Nokias skapare) och grundade träindustrierna i den väglösa 
vildmarken vid forsen i Mänttä. Här byggde han upp en av världens främsta pappersindustrier och 
en hel stad. 
Serlachius var även en stor konstmecenat och skapade en stor konstsamling som kom att utökas av 
hans efterträdare och brorson Gösta Serlachius. Denne grundade en konststiftelse som driver 
utställningsverksamheten vilken år 2014 utökades med närmare 5.000 kvadratmeter genom 
invigningen av den nya utställningspaviljongen "Gösta".
Vi inleder vårt besök i Mänttä med Vita huset, det gamla huvudkontoret som idag fungerar som 
museum över pappersbruket. Här tar konststiftelsens vice ordförande, Susanna Serlachius, emot 
och berättar om verksamheten. Efter förmiddagskaffe besöker vi brukskyrkan med konstnärlig 
utsmyckning av Alvar Cawén och Hannes Autere.     

Susanna Serlachius är med oss hela dagen och tar oss med på en busstur genom Mänttä innan vi 
åker till konstcentret ”Gösta” där lunch väntar.  Här får vi sedan en introduktion till och guidning av
de aktuella utställningarna. Vi ser vi bl.a. Lekplats/Playground som visar Elina Brotherus nyaste 
verk från åren 2016-2018, med både fotografier och korta videor,  Eija-Liisa Ahtilas skulpturella 
videoinstallation, Potentiality for Love, som utforskar sambandet mellan materien och illusionen 
om det visuella, och sambandet mellan tanken och den fysiska beröringen. Dalís Gala, en 
installation av verk från den surrealistiske mästarens sena produktion är en glädjefylld 
hedersbetygelse till Salvador Dalí, vars liv och konst man inte kan skilja åt. Tillsammans med dig|
Vad återstår? heter en utställning av Sampsa Virkajärvis bestående av två videoverk som begrundar
åldrandet och det föränderliga förhållandet mellan föräldrar och barn. I den intilliggande herrgården
ser vi Ängar och ödemarker, landskapskonst ur Gösta Serlachius konststiftelses samling med verk 
av bl.a. Claude Monet, Camille Pissarro och Gustave Courbet och den finländska guldålderns 
mästare.
Vi övernattar och äter middag på fyrstjärniga vildmarkshotellet Rapukartano/Kräftgården.

Dag 4 Lördag 29 september.
På förmiddagen besök i nationalkonstnären Akseli Gallen Kallelas vildmarksateljé, "Kalela". Akseli
Gallen Kallela (fram till 1905 Axel Gallén) byggde sin vildmarksateljé vid Ruovesi inspirerad av de
karelska bondgårdar som han och hustrun Mary Slöör sett på sin bröllopsresa i Fjärrkarelen 1890.

Akseli Gallen Kallela och hustrun Mary Slöörs ateljéhem, Kalela i Ruovesi



Gallen Kallela var verksam i ateljén främst under 1890-talet, då Hugo Simberg var hans privatelev 
där. Ateljén ägs fortfarande av familjen Gallen-Kallela och vi tas emot av Akselis barnbarn Aivi 
Gallen-Kallela-Sirén.
I Ruovesi besöker vi sedan Runebergs källa, vackert belägen vid Näsijärvis strand. Under sin tid i 
Ruovesi år 1825 kom nationalskalden Johan Ludvig Runeberg bl.a. att finna inspiration till Fänrik 
Ståls sägner.
Vi avslutar vår resa med ett besök hemma hos konstnären Jan-Erik Andersson och hans hustru 
Marjo Malin i deras fantastiska hem, Lövhuset (Life on a Leaf). Huset är ett allkonstverk inspirerat 
av bl.a. Elsa Beskows sagor och med en grundplan i form av ett löv. Hemmet pryds bl.a. av  
ingjutna utsmyckningar av konstnärskollegor från olika länder.
Kl. 20:45 avresa med Viking Lines nya gasturbindrivna Viking Grace. Middag (smörgåsbord med 
öl/vin) på båten.

Dag 5 Söndag 30 september.
Kl. 05.45 – 06:45 frukost. Kl. 06:45 ankomst
Stockholm Stadsgårdskajen. Observera att ut- och
hemresa sker från olika hamnterminaler i Stockholm.

Sandra Lindblom är en ung konstvetare och
konstpedagog som är verksam på flera museer i
Helsingforstrakten. Till hennes intressen hör bland
annat finsk samtidskonst, kvinnliga konstnärer samt
konst från sekelskiftet 1900. 

Resfakta:
Pris: 9 950 SEK per person i delad dubbelhytt med
fönster på båtresorna och delat dubbelrum på hotellen.
I priset ingår: Stockholm – Åbo med Silja Line och
Åbo – Stockholm med Viking Line, trerätters middag
med två glas vin, kaffe och avec på utresan och
smörgåsbord med vin/öl på hemresan, frukost i
samband med båtresorna, en natt var i delat dubbelrum
på fyrstjärniga Scandic Tampere City och
vildmarkshotellet Rapukartano/Kräftgården, två
middagar (dryck tillkommer), hotellfrukostar, tre
luncher, en förmiddagskaffe, vin och tilltugg i
Lövhuset, samtliga transporter och inträden enligt program.
Bokning: info@mejtresor.se tel. 0704-220174
Mejt Resor AB är medlem i Svenska Resebyråföreningen, SRF, och har tecknat resegaranti hos 
Kammarkollegiet.
Vi förbehåller oss rätten till ändringar i programmet.
Tillägg: Enkelhytt med fönster och enkelrum på hotell. 1800 SEK 

Länkar:
Serlachiusmuseerna - www.serlachius.fi/se
Rapukartano/Kräftgården - www.rapukartano.fi
Jan-Erik Andersson - www.anderssonart.com

Jan-Erik Anderssons konstnärshem, Lövhuset på 
Hirvensaloön i Åbo 
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