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Konstresa till Åbo & Åland för Konstmuseets Vänner i Göteborg  

3 - 6 september 2020  

 

 

PROGRAM 

Torsdag 3 september 
Avresa med reguljärflyg i ekonomiklass från Landvetter kl. 10.55 till Arlanda. Vi anländer kl. 11.50 och lyfter igen 

14.00. Klockan 15.55 lokal tid landar vi i Åbo och efter bagageutlämning träffar vi reseledaren från BK Travel 

Solutions, Isabel Wilmenius, och vår buss som tar oss in mot centrum. Här checkar vi in för två nätter på Hotel 

Seaport 3***, beläget i ett magasin som byggdes som handelshus på 1900-talet. Hotellets läge bara ett stenkast 

från slottets grönskande parkområde erbjuder ett strategiskt boende i Åbo, inte minst med tanke på närheten till 

färjan till Åland. 

   

Resans första konstbesök blir Wäinö Aaltonens museum, uppkallat efter den finländske skulptören och målaren. 

I samband med byggandet av Wäinö Aaltonens museum i Åbo donerade Aaltonen en betydande mängd av sina 

verk till staden och dessa utgör nu grunden för basutställningen i museet. Vid vårt besök är en utställning av Anu 

Pentik aktuell. Utställningen heter ”In the beginning there was a seed” och innehåller i huvudsak keramiska verk. 

Ikväll äter vi gemensam välkomstmiddag på en krog som är en av Åbos mera omtalade, restaurang Ludu. Här 

serveras en trerätters meny med utvalda viner. Busstransfer tillbaka till hotellet ingår. 

http://www.bktravelsolutions.se/
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Fredag 4 september 
Frukostbuffé på hotellet. Vår heldag i Åbo inleds med en guidad stadsrundtur som tar oss bl. a. förbi Åbo slott, 

som grundades på en ö vid Aura ås mynning på 1280-talet. I början av 1300-talet var lägerkastellet en sluten borg, 

indelad i en huvudborg och en förborg. Under hertig Johans tid 1556 - 1563 byggdes slottet om till ett ståtligt 

renässansslott. Det fick då i huvudsak sina nuvarande proportioner. Förborgen blev på 1630-talet tjänstebostad 

för generalguvernören för Finland, Per Brahe och har under senare sekler också tjänat som fängelse. Vi beser 

slottet utifrån.  

Under förmiddagen ingår två guidade interiöra besök; i Åbo Domkyrka samt på Ett Hem.  Museet Ett Hem var 

ursprungligen konsul Alfred och Hélène Jacobssons privata hem, vilket donerades till stiftelsen Åbo akademi. Det 

har varit museum sedan 1932. Det är lunch på egen hand idag. 

Under eftermiddagen fortsätter vi med Åbo Konstmuseum. I vacker miljö finner vi en av Finlands mest 

omfattande konstsamlingar, och en av landets verkliga nationalklenoder. Byggnaden är ritad av professor 

Gustaf Nyström och var vid färdigställandet 1904 landets andra byggnad som hade ritats för att bli ett 

konstmuseum. Kvällen är ledig. Vi återkommer närmare inpå avresa med förslag på något trevligt, frivilligt 

arrangemang, t ex en konsert eller teater. Kanske ges chansen att uppleva något ur Åbo Svenska Teaters 

repertoar. Teaterhuset från 1839 är det äldsta i Finland. Salongen fick sitt nuvarande utseende under 1890-talet. 

        

Lördag 5 september 
Frukostbuffé på hotellet. Gemensam promenad ner till Siljas terminal (endast ca 5 min.) Klockan 08.20 avgår Siljas 

fartyg M/S Galaxy och vi beräknas vara framme i Mariehamn kl. 13.35. Ombord avnjuter vi en god lunchbuffé.  

Efter ankomst i Mariehamn åker vi söderut. Via den fasta vägförbindelsen tar vi oss först till Nåtö och vidare till 

Järsö. Här blir det besök på Andersudde, ett privatmuseum med affärsmannen Anders Wiklöfs samling av framför 

allt svenskt och finländskt måleri från tiden kring sekelskiftet 1900. Bland annat finns den mindre förlagan till Carl 

Larssons monumentalmålning Midvinterblot här. Vår ciceron på plats blir Ålandskonstnären Kjell Ekström (f. 

1961). Kjell har gett ut böcker och undervisat i ämnet och har även utformat åländska frimärken. Han använder 

akvarellen som sitt främsta uttrycksmedel. 

Därefter besöker vi Önningebymuseet, som har växlande utställningar men som främst är känt för sin fina 

samling J.A.G. Acke-konst och verk från den s.k. Önningeby-kolonin som var verksam runt sekelskiftet 1900. 

Kolonin introducerade impressionismen och det franska friluftsmåleriet och bestod av landskapsmålare från 

Finland, Estland och Sverige, bland dem nämnde J.A.G. Acke, Edvard Westman, Elin Danielson, Hanna Rönnberg 

och initiativtagaren Victor Westerholm. I Mariehamn bor vi en natt på Hotell Pommern, 4****. 

Ikväll äter vi en gemensam avskedsmiddag på restaurang Nautical. Förutom en god måltid på restaurang Nautical 

undfägnas med god, marin konst. Restaurangen har nämligen en värdefull konstsamling ägd av Ålands Nautical 

Club. Här finns kaptenstavlor, dvs. fartygsporträtt, utförda av skeppsporträttörer som var verksamma i hamnarna.  

http://www.bktravelsolutions.se/
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Här finns dessutom verk av de svenska målarna Rikard Lindström och Björn O. Svensson samt engelska, 

australiensiska, holländska och tyska marinmålare.   

Söndag 6 september 
Frukostbuffé på hotellet. Vi börjar dagen på Ålands Konstmuseum. Museet grundades 1963 på initiativ av den 

lokala konstföreningen och är sedan 1981 inrymt i den nuvarande byggnaden tillsammans med Ålands museum. 

Byggnaden är ritad av arkitekt Helmer Stenros. Verksamheten innefattar både äldre och samtidskonst. Vi kommer 

att se arkitektoniskt riktigt fina utställningsutrymmen och delar av en konstsamling på dryga 1 000 verk med 

åländsk anknytning i vid bemärkelse. Efter den guidade turen blir det tid på egen hand. 

Viking Lines färja Rosella avgår från Mariehamn klockan 12.45 och vi anländer till Kapellskär 14.00. Ombord äter 

vi lunch tillsammans. I Kapellskär väntar inhyrd buss på att ta oss till Arlanda. På bussresan genom Uppland 

hinner vi summera våra många upplevelser. Vårt flyg med SAS lämnar Arlanda 19.05 och vår förväntade 

ankomsttid till Landvetter är kl. 20.00.  

http://www.bktravelsolutions.se/
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Resmål: Konstresa till Åbo & Åland för Göteborg Konstmuseums Vänner 

Datum: 3 - 6 september 2020 

Logi: Åbo: Hotel Seaport, 3***. Trevligt, lite enklare boende intill Åbos färjeterminal. 

Inrymt i ett gammalt lagerhus. Enklare restaurang och bar finns på hotellet.  

www.hotelseaport.fi  

Mariehamn: Hotel Pommern, 4**** Beläget i centrala Mariehamn, 300 meter från 

vattnet och med butiker, restauranger och barer runt hörnet. 

www.alandhotels.fi/sv/hotell-pommern  

Flyg: 

 

 

Färja: 

Reguljärflyg med SAS i ekonomiklass exkl. flygskatt inkl. bagageavgift 

Utresa: GOT-ARN 10.55-11.50 och vidare ARN-TKU 14.00-15.55 

Hemresa: ARN-GOT 19.05-20.00  

M/S Galaxy (Silja) Åbo-Mariehamn enkel resa 

Rosella (Viking Line) Mariehamn-Kapellskär enkel resa 

Pris: SEK 10 995:-/person i delat dubbelrum (baserat på 35-40 deltagare) 

I priset ingår: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reguljärflyg i ekonomiklass med SAS exkl. flygskatt inkl. bagageavgift 

Färjeöverfarter Åbo-Mariehamn och Mariehamn-Kapellskär 

Modern helturistbuss för alla lokala transporter 

3 övernattningar i delat dubbelrum på beskrivna hotell inkl. frukost 

Välkomstmiddag inkl. drycker i Åbo dag 1  

Lunch inkl. måltidsdryck ombord på färjan Åbo-Mariehamn dag 3 

Avskedsmiddag inkl. drycker i Mariehamn dag 3 

Lunch inkl. måltidsdryck ombord på färjan Mariehamn-Kapellskär dag 4 

Guidad stadsrundtur i Åbo 

Besök och entréer enligt följande: Wäinö Aaltonens Museum, Åbo Domkyrka, Ett 

Hem, Åbo Konstmuseum, Privatmuseet Andersudde, Ålands Konstmuseum, 

Önningebymuseum, konstnärsbesök hos Kjell Ekström, Önningeby Åland 

Resvärd från Vännerna 

Reseledare från BK Travel Solutions (Isabel Wilmenius) 

Skatter och lagstadgade avgifter, EU-moms (2,67 %, gäller ej Åland som är 

undantaget) 

Tillkommer: 

Frivilliga tillägg: 

Obligatoriska flygskatter enligt dagspris vid biljettering (idag ca 650:- ) 

Enkelrum: 1 500:- Föreställning på Åbo Svenska Teater (ca 900:-) 

Avbeställningsskydd: 385:- (resebelopp 9.001-12.000:-)  

Villkor: Priset är beräknat på 35 - 40 betalande gäster och med gällande dagskurs (EUR). Vi 

förbehåller oss rätten att justera priset med hänsyn till prisändringar utanför vår 

kontroll t ex valutakursförändringar och lokala skatter. Särskilda resevillkor gäller. 

BK Travel Solutions har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. 

Anmälan 

 & kontakt: 

BK Travel Solutions Tfnnr 040-60 60 220 (månd-fred 09-16) 

Mail: info@bktravelsolutions.se 
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