
Med SPF Öster i österled

22 medlemmar hade hörsammat inbjudan att kryssa på Östersjön, från Stockholm
till Helsingfors, vidare till Åbo och tillbaka till Stockholm – inte särskilt många av våra
över 400 medlemmar.
Den trevliga bussresan mot Stockholm förgylldes av att vi ännu en gång fick njuta
av vår ordförande Rune Fornanders digra, historiska vetande. Han berättade bland
annat om Per Brahes tidiga återvinning när han härskade i Grännatrakten och på
Visingsö. Hans fina sidenlaken användes i många omgångar innan de till slut
hamnade i hans pappersbruk i Röttle! (Hade han fått trycka sedlar av det pappret,
kunde det ju faktiskt ha blivit nya ”lakan”, dvs 1000-lappar...!!)
Chauffören Ingemar från Erlings resor i halländska Slöinge tog oss säkert och
bekvämt till  terminalen vid Stadsgården i Stockholm, där Viking Mariella väntade.
Snabb incheckning innan den stora buffén väntade redan efter avgång. Den fick vi
alltså njuta  genom Stockholms fantastiskt vackra skärgård i solsken.
Det finns åtskilligt att göra på en kryssningsbåt på Östersjön. Taxfree fick säkert
 några besök, men visst sågs åtskilliga av våra medlemmar ”leda upp” sina knän och
höfter på dansgolvet under kvällen!
Frukost intog vi medan båten mycket lugnt och stilla gled förbi Hangö och Sveaborg
in mot hamnen i Helsingfors. Där väntade bussen på kajen, förstärkt med lokal
guide för en tur i den finska huvudstaden, där höjdpunkterna bland andra var
Sibeliusmonumentet och den i berget nersprängda Tempelkyrkan. En del av gänget
tog sig på egen hand in mot staden och sågs på både spårvagn 3T (ringlinjen) och
varuhuset Stockmann innan ett glas vin eller en öl intogs i det härliga solskenet på
Esplanaden.
Lagom till återsamlingen vid bussen drog mörkare moln in på himlen och på vägen
mot Åbo släpptes några störtskurar.
I Åbo fick vi vänta ett tag innan Östersjöns senaste, största och modernaste skönhet
dök upp, Viking Grace, som skulle ta oss tillbaka till Stockholm.
Tyvärr blev det en tämligen kort bekantskap, eftersom det var sen avgång och tidig
ankomst på svensk mark igen. Dock hann vi njuta en hel del av den nya ”pärlan” i
Östersjöflottan.
Och än en gång en otroligt vacker infart genom Stockholms skärgård under den
tidiga frukosten.
Under den avslutande bussturen mot Jönköping hördes – både före och efter
kafferasten i Herrbeta – åtskilliga ”timmerstockar” dragas. Väl hemma, var det något
trötta, men mycket nöjda SPF-are, som tog farväl av varandra.
(Bengt Lindgren)

Ett glatt SPF-gäng väntar på att få stiga ombord på Viking Grace i Åbo.
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Från vänster Rune Fornander, Birgitta Dehle, Maj Fornander, Ove Ståhl, Britt-Marie och Claes Björk
samt Kenneth Ahlin.
Foto: Anita Hallerstig
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