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TUSBY I FINLAND – 
Enastående samhälle med Finlands kulturpersonligheter från 1880-talet 

 
I början av 1900-talet föddes vid Tusbystranden ett enastående samhälle av konstnärer. Finlands 
nationalförfattare Aleksis Kivi firade sina sista månader vid Tusby strandväg och detta lockade 
konstnärer, som jobbat för nationalkänslan och den finländska kulturen att flytta till Tusby. I 

författaren Juhani Ahos fotspår kom sedan sk guldperiodens mästare till Tusby, eftersom livet på 
landet var lugnt, Helsingfors var nära och tågförbindelserna goda. Så hade ett unikt samhälle fötts! 

 

13-15 SEPTEMBER 2023 
Dag 1 – ons 13 september 
Kl. 13.30 Avresa från Eskilstuna, Gästis/Djurgårdsvägen 
Kl. 16.30  M/S Gabriella avgår. Gemensam buffémiddag inkl. dryck serveras ombord 
 
Dag 2 – tors 14 september 
Frukost serveras ombord. 
Kl. 10.10 Ankomst till Helsingfors 
Här möter vi vår buss samt vår guide Leena Immonen som är med oss under hela dagen. Vi 
kommer att få höra mer om guldperiodens konstnärer samt Finlands historia och nutid. 
Första besöket i Tusby är Ainola, Jean ( 1865-1957 ) och Aino Sibelius ( 1870-1969 ) hem. 
Sibelius döttrar sålde Ainola till finska staten 1972 för att bevara hemmet i sitt 
ursprungliga skick. Ett besök här är en unik tidsresa i förra seklets hemkultur, musik- och 
kulturhistoria.  
Vi äter vår lunch i det välkända värdshuset Krapihovi som byggdes i början av 1900-talet. 
Efter lunchen tar vi oss till Halosenniemi, konstnären Pekka Halonens ateljé och hem. I 
ateljén/vardagsrummet samlades ofta konstnärerna. Musiken, litteraturen och diskussioner 
om konsten, livet och dagspolitiken hörde väsentligt till livet på Halosenniemi. Frun Maija 
spelade ofta bakgrundsmusik för sin arbetande make – ibland fyrhänt med Aino Sibelius.  
 
Kl. 17.15 M/S Gabriella avgår från Helsingfors  

Gemensam 2-rätters meny serveras ombord 
 
Dag 3 – fre 15 september 
Frukost ombord. 
Kl. 10.00 Ankomst till Stockholm 
 Buss åter till Eskilstuna 
 

Pris per person: 2.995:- singelhyttstillägg: 200:-  
 
I priset ingår:  
bussanslutning till Vikingterminalen Stockholm t/r, kryssning till Helsingfors del i 2-
bäddshytt kat. A/utsides, 1 x buffémiddag inkl. dryck, 1 x 2-rätters middag exkl. dryck,  
2 x frukost,1 x lunch, entréer och guidningar enligt programmet, guide heldag i Finland  
 

   

 

 


