
Finland i maj 2013 

Årets vårkryssning blev förlängd till en  

tredagars Finlandsresa, och på kvällen den  

20 maj drog 43 medlemmar iväg till Åbo  

med Viking Lines ”Amorella”. Reseledare  

var Eva och Gert Lidö som, tillsammans med  

resekommittén, planerat färden till Helsingfors och Borgå. 

 

 

Efter en lugn natt över Ålands hav och Skärgårdshavet kunde sällskapet 

stiga iland i Åbo och kliva ombord på den väntande bussen för vidare be-

fordran till Republiken Finlands huvudstad, Helsingfors. Finland mötte 

med strålande väder, och resan gick snabbt på motorväg, medan åtskilliga 

resenärer försökte ta igen förlorad sömn och tidsomställning med en lur. 

Målet i Helsingfors var Sokos Hotel Presidentti där bagaget placerades 

innan guiden Christina Veikko samlade sällskapet i en ny buss för rundtur 

i staden. Helsingfors stad, liksom Stockholm, har kontakt med vatten på 

många håll och centrum är en stenstad med ”rötter” i förra sekelskiftet.  



Christina visade verkligen sin stad och de flesta upplevde nog att den var 

vacker. Första stoppet blev vid den berömda Tempelplatsens kyrka som 

är insprängd i berget. De råa bergytorna mot kyrksalen liksom den fan-

tastiska kopparkupolen liknar ingen annan helgedom. Kyrkan invigdes 1969.  

 

Tillbaka i bussen, efter en blåsig promenad, berättade Christina om vikti-

ga data för landet. Finland har nu ca 4,5 miljoner invånare varav 605000 

bor i Helsingfors som grundades av Gustav Vasa. Under ca 650 år, från 

medeltiden framtill 1809, var landet den östra delen av det svenska riket. 

Under tiden 1809 till 1917 var Finland Storfurstendöme inom det ryska 

imperiet. Därefter har landet varit självständigt. 

Nästa stopp var vid Sibeliusmonumentet till minne av kompositören Jean 

Sibelius (1865 – 1957).  Han är tveklöst en av nordens största kompositö-

rer, men han tappade orken ganska tidigt. Monumentet som är byggt av 

Eila Hiltunen var färdigt 1967. 



 

 

Rundturen fortsatte förbi Olympiastadion, operan, det pampiga riksdags-

huset från 1931 och Centralstationen i granit från 1919. Finsk och rysk 

spårvidd är lika (1524 mm) och från Helsingfors finns, bland annat, direkt 

järnvägsförbindelse med St. Petersburg och Moskva.  

Vid ett stopp på Senatstor-

get med Statsrådsborgen 

(regeringsbyggnaden) kunde 

sällskapet njuta av de ståtli-

ga byggnaderna och den 

vackra vita domkyrkan högt 

över torget. Tsar Alexander 

II står kvar som staty mitt 

på platsen.  

Vid den fortsatta turen runt hamnen passerades presidentpalatset som 

var under reparation. President Sauli Niinistö bor tillfälligtvis på annat 

håll. 

 



Tillbaka på hotellet fick resenärerna så småningom sina rum och en god 

lunch. Det gavs möjlighet till vila och en egen promenad i stadens cent-

rum, innan det var dags att gå till Svenska Teatern och se ”Kristina från  

Duvemåla”.  

 

Det var en lång föreställning med bra musik och spännande scenografi och 

visst är det ett rörande stycke. 

Nästa dag började med en busstur till Borgå stad som ligger knappa 5 mil 

öster om Helsingfors. Till skillnad från gårdagen var vädret nu ostadigt 

med tidvis regn. Målet var först museet efter författaren och skalden 

Johan Ludvig Runeberg (1804 – 1877). Han var en man med stor begåv-

ning, universitetslektor och professor i latin och grekiska. Prästvigd och 

teologie doktor. I Sverige är han troligen mest känd för ”Fänrik Ståls 

sägner” som i versform beskriver kriget 1808-1809. Runeberg med hust-

run Fredrika och sju söner bodde i många år i huset och inget har ändrats 

efter makarnas död. Familjen gjordes fantastiskt levande genom ett an-

förande av guiden Lisbet Nymark.  



 

Borgå är en gammal hamn och stapelstad som etablerades redan på tidig 

medeltid och numera har den knappa 50 000 invånare. Efter lunch guida-

des sällskapet runt i den gamla staden med intressant trähusbebyggelse 

men som fortfarande är en levande stad.  Kronan i dessa kvarter är råd-

huset som stod färdigt 1764.  

 

Domkyrkan från 1418 lig-

ger högt över staden. Den 

är inte så stor men har ett 

vackert och högt kyrkorum 

som ger plats för två läk-

tare över varandra.  

 



Nu ökade regnet och SPF-arna i gemen tappade lusten för utomhusaktivi-

teter. Några sökte sig till butikerna medan andra ägnade sig åt närliggan-

de museer. De flesta hamnade så småningom på något av stadens kaféer 

innan bussen skulle avgå mot Åbo. 

Bussresan på motorväg i lätt vårregn gick bra. Vid Helsingfors passerades 

några köpcentra, och det kunde konstateras att skyltarna i stort sett är 

lika de man ser vid Stockholm. Att handla i främmande land är numera 

inte exotiskt! 

Bussen kom till Åbo och sällskapet kunde embarkera den nya färjan ”Vi-

king Grace” . Fartyget levererades i januari med ett bruttotonnage på 

57000 UR. Det är en rejäl skuta på 218 m längd och 31,8 m bredd. 

Dieselmotorerna eldas med LNG (flytande naturgas) och har en effekt på 

30 400 kW. Det finns rum för ett mindre svenskt samhälle ombord, d.v.s. 

2800 passagerare. Inredningen är modernt avskalad i läckra färger. 

Efter en lugn passage av det lilla vatten som skiljer Finland från Sverige, 

kunde passagerarna i ottan stiga iland i Stockholm och bussas till Bålsta. 

 

Bussresan på motorväg i lätt vårregn gick bra. Vid Helsingfors passerades 

några köpcentra, och det kunde konstateras att skyltarna i stort sett är 

lika de man ser vid Stockholm. Att handla i främmande land är numera 

inte exotiskt! 

Bussen kom till Åbo och sällskapet kunde embarkera den nya färjan ”Vi-

king Grace” . Fartyget levererades i januari med ett bruttotonnage på 

57000 UR. Det är en rejäl skuta på 218 m längd och 31,8 m bredd. 

Dieselmotorerna eldas med LNG (flytande naturgas) och har en effekt på 

30 400 kW. Det finns rum för ett mindre svenskt samhälle ombord, d.v.s. 

2800 passagerare. Inredningen är modernt avskalad i läckra färger. 

Efter en lugn passage av det lilla vatten som skiljer Finland från Sverige, 

kunde passagerarna i ottan stiga iland i Stockholm och bussas till Bålsta.  



På vägen fanns tillfälle att tacka resekom-

mittén för gott arbete med resan. Detta 

gällde i synnerhet Eva Lidö som nu, efter 

flera år som föreningens reseledare, avser 

att ta det lite lugnare. Det är en stor 

mängd resor (även konserter och teaterfö-

reställningar mm.) som Evas grupp planerat 

och genomfört och samtliga förefaller 

lyckade.  

Tack Eva! 
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