Saabs Konstförenings resa till Finland 2019-06-06—10
Torsdag 2019-06-06
Vi samlas inför vår resa kl 15 vid Saabs gamla huvudport. Ingen buss syns till, så småningom kommer
den, chauffören hade åkt till nya huvudporten. Vi är 28 förhoppningsfulla som kliver på, Günter och
Margareta kommer på vid Klinga utanför Norrköping. Snart är vi i Värtahamnen där vi träffar vår
reseledare Ola Olsson från Mejtresor. Vi får en timmes fikapaus innan påstigning på Silja Galaxy.
Vädret ser mer än hoppfull ut, sol och över 30 grader utlovas de kommande två dagarna, sen
förväntas det bli lite svalare.
Direkt går vi till konferensavdelningen där vi blir uppdaterade under en timme på finländsk konst av
Sandra Lindblom, som är en inhyrd lokalguide. Tyvärr blev det lite svårt att följa med bland alla
namn.
Efter föredraget blir det lite vila innan det är dags för middag. Den smakade mycket bra med toast
Skagen, entrecote och panacotta. Därtill två glas vin, kaffe och avec. Vi njuter också av den
hänförande utsikten över skärgården i den fina kvällen.

Fredag 2019-06-07
Vi väcks strax före 6, båten är framme i Åbo kl 7. Utan frukost ger vi oss ut till en buss som står och
väntar på oss. Vi följer floden Aura österut till staden Forssa som ligger cirka mitt emellan Åbo och
Tavastehus. Där får vi en bra frukost på ett Scandichotell. Färden går vidare till Tavastehus där vi
börjar med kyrkan, invigd 1792. Den ritades av Gustav III:s gunstling Louis Jean Desprez i klassicistisk
arkitektur.
Nästa anhalt var Tavastehus konstmuseum, där en tillfällig utställning benämnd ”Landskap” visades.
Vi fick god information av en mycket duktig guide som hjälpte oss att förstå bilderna. De flesta
verken var från sent 1800-tal.
Efter detta fick Britt meddelande om den förskräckliga explosionen i Linköping. På hennes lägenhet
på 7:e våningen hade fönstren rämnat och trapphus och hiss var skadade. Detta dämpade oss.
Nästa stopp var Tavastehus slott. Där fick vi först en lunchbuffé bestående av pastasallad med
helstekt fläskkarré, till dessert panacotta. Detta avåts i en stor valvkällarsal. Väl mätta fick vi en
guidning runt i slottet vars äldsta delar var från 1200-talet. Det var renoverat för några år sedan och i
fint skick.
Det är riktigt varmt, en vädersida säger 35 gr på eftermiddagen, puuu. Vi åker vidare mot
Tammerfors där vi beser den fina domkyrkan, byggd i granit. Därinne finns berömda freskmålningar
av Hugo Simberg. Bl a ”Den skadade ängeln”, en orm uppe i takkupolen och lövgirlang uppburen av
12 nakna pojkar. Girlangen sträcker sig runt hela kyrkan. Det var vågade konstverk för över 100 år
sedan.
Vi checkar in på ett Scandichotell i centrala Tammerfors, inte långt från själva forsen. Vi äter
gemensamt middag där.
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Lunch i Tavastehus slott

Lördag 2019-06-08
Även idag är det varmt, men regn och åska är utlovat till kvällen. Färden går nu till Mänttä, som ligger
cirka 10 mil NO om Tammerfors. Där byggde Gustav Adolf Serlachius upp en pappersindustri och en
hel stad vid en fors mitt ute i dåtidens vildmark. Detta startade 1868. Idag är det en av världens
främsta pappersindustrier.
Besöket där inleds med ett kort stopp vid ett monument över Serlachius. Sedan en kort promenad till
det gamla direktionshuset ”Vita huset”, som numera är museum. Där serveras vi en välsmakande
kopp kaffe innan vi får se en film som beskriver brukets och stadens utveckling från 1868 då
apotekaren Serlachius kom till forsen fram till dagens situation. En imponerande utveckling! Där
fanns också mycket konst då Serlachius var en betydande konstmecenat. Vår guide där var tillika
prästen i staden. Han var mycket insatt i konsten också. Vi ser bl a en kungakrona som var tänkt för
Finlands tilltänkta kung 1918. Då det inte blev så tillverkades inte kronan förrän 2018 efter
originalritningarna. Flera separatutställningar fanns samt verk av bl a Axeli Gallen-Kallela, en av
Finlands nationalkonstnärer.
Den lilla kyrkan i Mänttä besökte vi också. Den var byggd och inredd helt på Serlachius bekostnad. Då
vi kom in spelades ”Den blomstertid nu kommer” på orgeln. Det var en grupp före oss som beställt
den. Vår grupp fick också sjunga den gemensamt. Prästen var där och beskrev konsten i kyrkan.
Några km bort låg herrgården där G A Serlachius barnbarn Gösta hade bott, även han var en stor
konstmecenat. Herrgården var byggd 1935 och låg vackert belägen vid en sjö. Vid sidan av
herrgården fanns en stor nybyggd utställningspaviljong byggd i modern stil. Även där var vår präst
och guidade oss. Han skulle gifta bort sin dotter senare under eftermiddagen men ägnade oss god tid
ändå. Vi besåg bl a en tavla av Monet föreställande en höstack. En variant på den såldes nyligen på
en auktion för nära 1 miljard kr. ”Björneborgarnas Marsch” av Albert Edelfelt var ett annat berömt
verk som vi såg. Lunch åts i utställningspaviljongens servering, till dessert serverades panacotta.
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På bron vid herrgården i Mänttä

I den omgivande parken fanns flera skulpturer att beskåda.
Efter att ha sett Mänttä åker vi västerut för att beskåda Johan Ludvig Runebergs källa i Ruovesi. Vi får
lite regn där, men det stör inte så mycket. Sandra läser där dikten ”Vid en källa” av Runeberg.
Ruovesis myggor tyckte mycket om oss.
Åter i Tammerfors fick vi en ledig kväll. Tyvärr regnade det kraftigt under kvällen.

Söndag 2019-06-09
Det regnar lätt på morgonen då en liten stadsvandring var planerad. Vissa avstod den till fördel för
lite vila. Kl 10 är alla utcheckade och bussen rullar iväg mot Visavuori, som ligger ca en timmes
bussfärd mot SO. Där besöker vi skulptören Emil Wikströms hem och ateljé, uppfört i
nationalromantisk stil. Skulpturer av Wikström återfinns på många platser i Finland. Guiden Karin tar
oss runt och berättar sakligt om Wikströms liv.
Lunch serveras i caféet, inrymt i Wikströms gamla bronsgjuteri.
Färden går vidare mot Åbo, där Sibeliusmuseet är först i tur att beses. Museet är byggt i stilen
”brutalbetong”. En guide berättar om Sibelius liv. Vi får som avslutning lyssna till en inspelning av
Finlandia i den fina konsertsalen.
Genom att gå till baksidan av Sibeliusmuseet kommer vi till en trädgård som är en delåterskapning av
en trädgård som grundades av linnélärjungen Pehr Kalm. Bakom detta stod konstnären Jan-Erik
Andersson som personligen presenterade trädgården för oss. Jan-Erik skulle snart visa flera sidor för
oss.
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I Emil Wikströms ateljé

Konsertsalen i Sibeliusmuseet

Vi går några hundra meter till Åbo domkyrka, som är Finlands nationalhelgedom. Där beser vi
frescomålningar framme vid koret samt Karin Månsdotters gravkapell. Utanför kyrkan står en staty
över Per Brahe, som var generalguvernör och riksdrots i Finland under mitten av 1600-talet.
Efter domkyrkobesöket åker vi till Jan-Erik Anderssons och hans hustru Marjos hem, Lövhuset, på
Hirvensaloön. Där får vi en riktigt fin upplevelse. Husets unika design i form av ett löv med många
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Lövhuset

Jan-Erik Andersson berättar om sitt hus
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finurliga lösningar får oss att nästan sätta vinet och snittarna vi bjuds på i halsen. Snittarna hade
sonen tillverkat. Både Jan-Erik och Marjo visar oss frikostigt runt i sitt hem och berättar om
tillblivelsen och hur det är att bo där. En bastu i form av en blandning mellan vitlök och melon som
ger ifrån sig lite ljud då och då imponeras vi också av.
Bussen kör oss sedan till färjan som avgår 20.15. Där äter vi en god buffé.

Måndag 2019-06-10
Färjan är inne i Värtahamnen 06.10. Innan dess har vi ätit frukost. Utanför terminalbyggnaden står en
buss och väntar på oss. Den kör direkt hemåt. Vi är vid Saab 08.45.
Resan var mycket givande, vi lärde oss mycket om finländsk konst och kultur. Dessutom hade vi tur
med vädret. Vi tackar Ola och Mejtresor!

Jan Eriksson
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Program för resan
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