
Främjandet av Kulturarvet i Finland: Sverigeresan 24-28 maj 2013

Fredag 24 maj 11:00  Vår buss avgår  från Stockholm centralstation. 

12:00 Vi anländer till Marifred och får lunch på Grafikens hus och därefter en visning av Sveriges enda 
museum och konsthall med fokus på den grafiska samtidskonsten. Därefter  kaffe och en visning av 
Gripsholms slott, Gustav Vasas slott grundat 1537  Där kan man vandra genom de många salarna, se Hertig 
Karls kammare och Gustav III:s teater samt flanera på Slottsholmen. Där finns också svenska statens 
porträttsamling. 

17:00 Konstnärsbesök i Flen hos Knut H. Hansen.

19:00 Comfort Hotel, Eskilsstuna  Http://www.comfortinn.com/hotel-eskilstuna-sweden-SE062. Middag nära 
hotellet.

                         

Lördag     25.5.   Förmiddagen på Julita gård – Sveriges lantbruksmuseum, Nordiska museet.  Guidade turer i 
kulturlandskapet, lantbruket, herrgården och trädgården.  Lunch på Wärdshuset. Eftermiddagen 
Rademachersmedjorna i Eskilstuna. Museum och smedjor i verksamhet. Uppkallade efter Reinhold 
Rademacher. Första smedjorna i verksamhet 1659. Middag med levande svensk musik på Comfort hotellet.

Söndag  26.5. 09:00  Avresa mot Hjälmare kanal  för en båtresa  (10.00-14.00) Den första kanalen mellan 
Hjälmaren och Mälaren beslutades av Gustav II Adolf, arbetena kom igång 1629. En resa genom 
kulturlandskapet med gårdar, byar, alleer och kanalslussar. Guidning under resan samt lätt lunch.



Hjälmaren kanalen                                                        Rademachersmedjorna i Eskilstuna

16:00 Ekolsund. Inkvartering i Ekolsund Slott http://ekolsundslott.se/ och middag. Introduktion av Ekolsund.

 

 

Ekolsund byggdes på 1600-talet av släkten Tott. Efter  många ägobyten köptes slottet 1917 av Carl Kempe 
som byggde upp ett av Nordens mest betydande arboretum (30 ha).  Sedan 2002 ägs Ekolsund av direktör 
Raija Orvokki Axell Ohlin.

Måndag  27.5.  På förmiddagen besöks slottet och  arboretet.  Lunch. På eftermiddagen Grönsöö slott och 
den prisbelönta parken. Kaffe.

Ett av Sveriges mest intressanta och genomarbetade parkprojekt avslutades nyligen och nu finns boken ”Om 
bevarandet och utveckling av en historisk park”. Slottet och godset Grönsöö ligger på en utskjutande udde i 
Mälaren. Slottsparken innehåller spår  och strukturer från minst fem olika tidsepoker. Det byggdes av hertig 
Johan Skytte under åren 1608-09 och har funnits i familjen Ehrenheims ägo sedan 1820. Sedan 1993 
förvaltas egendomen av en stiftelse, vilket garanterar bevarandet för framtiden av en kulturmiljö som omfattar 
slott, park och inventarier.

18:30 Tillbaka till Ekolsund. Middag. Föredrag av Dr Håkan Tunon: ”Etnobiologi”. Kvällspromenader i 
arboretet och övernattning.

Tisdag 28.5. 9:00 avresa till Linnés Hammarby och en vandring i kulturreservatet som återskapar ett 
jordbrukslandskap från 1700-talet under ledning av Docent Clas Tollin. Kaffe. Visning av byggnader och 
trädgård.



                

(Lunch vid Uppsala högar eller botaniska trädgården i Uppsala)

Om tiden tillåter besöker vi Överjärva gård på resan mot Stockholm. Där finns en populär naturskola, djur, 
statarmuseum och kulturhistoriskt intressanta byggnader.

Tisdag 28 maj 15:00 Ankomst till Stockholm centralstation.

Bussresan är ca 500 km.

Resans pris förutsatt 30 deltagare är 1215€/person i dubbelrum, tillägg för enkelrum 90€/person 
(begränsat antal rum) 

I priset ingår enligt program beskrivna måltider (3 luncher samt 4 middagar och alla frukostar.) inkvartering, 
besök med inträdesavgifter, buss- och båttransporter, föredrag samt musik.   Alkoholdrycker ingår inte i pris.

Vi bjuder med tilläggsavgift båtresa till Stockholm med dagens pris, flygresa till Arlanda med Norwegian Air  
190€/tur-retur.  Klart kan Ni välja turresa med båt och retur med flyg.eller tvärtom. Det finns tågförbindelse 
från Arlanda till järnvägsstationen.

Vänligen anmäl Er före 10.2.2013.  Därefter skickar vi förhandsräkning 400€/person, som skall betalas inom 
en vecka.  Slutsumman skall betalas senast 30.3.2013.

Vid anmälningen vänligen meddela alla namn, hemadress samt telefonnummer och e-mailadress.  Också 
alla önskemål, som Ni har gällande resan till Sverige, möjligen extra övernattning i Stockholm.

Anmälningarna till liisi.vasama@myholidays.fi  tel 0440219559

Om Ni önskar mera information vänligen kontakta Peter Tigerstedt  tigerstedt@mappi.helsinki.fi eller 
telefonnummer 0505641717. Han följer också med på resan.
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