
  

 

 

KONSTRESA 

Helsingfors 
4 – 8 sept 2014 

DAG 1   
Tors 4/9    

 
08.55  Avresa Köpenhamn  
11.25  Ankomst till Helsingfors 

Med på flyget från Köpenhamn har vi vår guide och reseledare Peter 
Sjögren. Bussen hämtar på flygplatsen och tar oss direkt till det stora 
konstmuséet EMMA i Esbo strax utanför Helsingfors. Här inleder vi 
med att äta en tvårätters lunch på muséets restaurang. 

14.00  Guidad rundvisning av muséets guide. 

EMMA, Esbo Moderna Konstmuseum, är ett av Finlands största konstmuséer med 
sina utställningslokaler på sammanlagt 5000 kvadratmeter. Muséet koncentrerar sig 
på modern konst som visas med början redan från 1800-talet fram till nutidskonst. 

I EMMA finns Saastamoinen-stiftelsens konstsamling permanent utställd och här 
erbjuds ett täckande genomsnitt av finländsk målningskonst. Vid sidan av samlingen 
avlöser högklassiga inhemska och internationella utställningar varandra. 
 
EMMA är ett av fem muséer som ingår i utställningscentrat WeeGee. Vi stannar här 
hela eftermiddagen så det finns gott om tid att utforska även; Esbo stadsmuseum 
KAMU, Helinä Rautavaaras museum, Finlands leksaksmuseum och Finlands 
Urmuseum. Alla inträden ingår. 
 
Efter besöket åker vi till Radisson Blu Seaside Hotel för incheckning.  

 
Därefter promenerar vi till den närbelägna restaurangen Konstan Mölja där vi får ett trevligt välkomnande. Här bjuds vi på 
äkta finsk husmanskost i form av en buffé med både kalla och varma rätter. 
 
 
 
DAG 2   
Fre 5/9 

    
09.00 – 12.00  Stadsrundtur med lokalguide 

Vi inleder dagen med en stadsrundtur med buss. Bl a får ni se Koivisto 
(Brunnsparken), Senatstorget och Domkyrkan, Sibeliusmonumentet, 
Tempelkyrkan och ifall tid finns även Olympiastadion. 

12.00 – 14.00  Fri tid för lunch på egen hand. 

14.15   Gemensam promenad till Finlands Arkitekturmuseum. 
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14.30  Besök och guidning av Peter Sjögren.  

Här kan man bekanta sig med såväl inhemsk som internationell arkitektur på olika utställningar. Den fasta utställningen 
presenterar finländsk arkitektur under åren 1900-1970. Muséet är inrymt i en historisk byggnad i nyrenässansstil. 

17.00   KIASMA, Guidad rundtur av muséets guide. 

Stommen i KIASMAs konst består i Nationalgalleriets samlingar från och med 1960 och framåt.  Museets mål är att göra 
nutidskonst mera känd och höja dess status.  

Hela muséet är byggt i vitmålad betong och tanken bakom arkitekturen är att den ska tala ljusets språk. Den amerikanska 
arkitekten Steven Holl har ritat muséet som stod klart 1998. 

 
Resten av kvällen spenderas på egen hand. Ingen gemensam middag. 
 
 
 
 
DAG 3  
Lör 8/9 
 

Vi inleder dagen med att utforska Helsingfors kända designkvarter tillsammans med Peter Sjögren och fortsätter sedan till 
Designmuséet. 
 
11.00  Guidad rundtur av muséets guide. 
 
Designmuséet presenterar konstindustri, konsthantverk och industriell formgivning från 1800-talets senare hälft fram till 
våra dagar. Här hittar man många klassiker inom finländsk design! 

 
Efter lunch och en eftermiddag på egen hand träffas vi åter på 
hotellet för avfärd till Sveaborg kl 16.00. I samlad trupp går vi ner 
till Salutorget och tar båten över till Sveaborg. 
 
17.00  Sveaborg. Guidad rundtur av muséets guide. 
 
Sveaborg är ett byggnadsminnesområde, en unik miljö med 
välbevarade exempel på 1700- och 1800-talens fortifikation och 
militära arkitektur. Fästningen för den svenska skärgårdsflottan 
på öarna utanför Helsingfors började byggas i mitten av 1700-
talet och byggnadsprojektet var det dittills största i sitt slag i det 
då svenska riket. 
 
Efter rundturen kl 19.00 väntar en delikat 3-rättersmiddag på 
Restaurang Walhalla. Buss tillbaka ca kl 21.30.  
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DAG 4   
Sön 7/9 
 

Gemensam promenad från hotellet till Ateneum.  
 
10.00   Guidad rundtur av Peter Sjögren. 

Konstmuseet Ateneums konstsamlingar är de största och mest 
betydande i Finland. Museet har totalt över 20 000 konstverk. 

Talrika donationer utgör grunden för museets samlingar. Den 
främsta av dem bygger på storsamlaren H. F. Antells testamente. 
Muséet har också gjort många konstförvärv med statens medel. 
De främsta samlingsverken är i princip alltid tillgängliga. Man 
sammanställer också specialutställningar ur samlingarna. 

I år hade Tove Jansson fyllt 100 år och med anledning av det har 
man på Ateneum en väldigt uppskattad specialutställning. 

12.00 – 14.00  Fri tid för lunch 

 
Vi träffas åter för ett besök på The Sinebrychoff Art Museum. 
 
14.00  Guidad rundtur av Peter Sjögren 
 
Detta museum är ett av Finlands nationalgallerier och det enda som är inriktad på äldre europeisk konst. Museet är inhyst 
i ett vackert palats som ritades av arkitekten Jean Wik år 1842. 
 
Efter besöket blir det lite tid att vila innan vi åter ses för middag. 
 
19.00 Middag på trevlig restaurang. Promenad dit och hem. 
 
 
 
DAG 5 
Mån 8/9 
 

8.30 Guidad stadspromenad tillsammans med Peter Sjögren. 
 
Peter visar oss några av stadens många exempel på Art Noveau, den s.k. 
Jugendstilen som blomstrade i Helsingfors vid sekelskiftet 1800-1900. Bl.a. får 
ni se järnvägsstationen, Börshuset och Finlands Nationalteater.  
 
Vi kommer även att passera Kampens Kapell, Glaspalatset samt Sanomat-
huset.  
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Turen avslutas vid Finlandiahuset med sin fantastiska arkitektur. Vi hoppas att ni även ska få uppleva huset från insidan 
och såvida huset inte blir uppbokat kan vi få en guidad tur. Detta vet vi emellertid först i augusti. 
 
Finlandia Hall är ett kongress- och konserthus, ritat av Alvar Aalto och färdigställt 1971. In i minsta detalj är även 
inredningen och möblerna Alvar Aaltos. Fasaden är täckt av marmor och taket består av koppar. Konsertsalen har plats 
för 1700 åhörare och består av marmorbeklädda balkonger, koboltblå väggar och detaljer i trä. 

På eftermiddagen ges tid för lunch och eventuell shopping innan vi åter träffas vid hotellet för avfärd till flygplatsen  
kl 15.00. 
 
17.45   Avresa  Helsingfors 
18.25    Ankomst Köpenhamn 

Färdledare och ciceron under resan är konstvetaren Peter Sjögren som också var färdledare vid vår konstresa till 
München hösten 2013.  

 

Väl mött i Helsingfors! 

 

 


