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Torsdag 12 maj samlades 27 av Hjortens medlemmar, för en gemensam 6-dagars resa till 

Finland. Vi åkte med Vårgårdabuss, dekorerad  med AHK:s dekaler och i blåvita färger. 

Tjusigt med blåvit buss till blåvitt land! Först till Stockholm, och sedan med Vikinglines 

nattfärja till Åbo (Turku).  

Efter diverse diskussioner om vad klockan egentligen var på båten, och när vi skulle justera 

fram klockan en timme, så möttes vi trots allt av vår finlandssvenska Åboguide på utsatt finsk 

tid, kl. 8.00. Sightseeing med buss och duktig guide bland annat till Åbo domkyrka, från 

1200-talet, och Sibeliusmuseet. Efter lunch fick vi en mycket grundlig och intressant guidning 

på Åbo slott. Åbo var en gång Sveriges andra stad. (Göteborg gick om Åbo någon gång i 

slutet av 1600-talet.) Sverige och Finland var ju ett rike från 1200-talet fram till 1809. Framåt 

eftermiddagen styrde vi kosan mot Helsingfors, där vi sedan bodde i tre nätter. 

Lördagen började med en tre timmars busstur runt i Helsingfors med en kunnig historisk 

guide. Lunch på egen hand. Därefter en tur med båt ut till Sveaborg – Suomenlinna på finska, 

(se bild ovan). Även här fick vi en mycket bra historisk guidning, på denna fästningsö som är 

ett av de största besöksmålen i Finland. 

På söndag var det dags att besöka Borgå (Porvoo), en av Finlands äldsta städer, till storlek 

något större än Alingsås. Först var det lätt att tänka: vad skall vi göra med fem timmars fri tid 

här, på denna lilla plats. Men när vi sedan åkte hem till Helsingfors igen var det bara glada 

miner, efter att ha upplevt denna historiska, gamla, vackra och sevärda stad. 



Måndagen hade vi fri tid i Helsingfors hela dagen. Och nog fans det mycket att se och 

uppleva. Många av oss återvände till några av de platser vi sett under bussguidningen första 

dagen, som Bergskyrkan, Ortodoxa Uspenski-katedralen, domkyrkan, saluhallen. Annars 

kunde man bara titta på den finska arkitekturen eller shoppa t.ex i Stockmans stora varuhus. 

Så var det dags för nattbåten till Stockholm och vidare med vår buss till Alingsås. En samling 

glada, men lite trötta pensionärer efter sex händelserika dagar. Och meterologerna som hade 

”lovat” regn hela helgen hade helt fel!  Det var mest soligt och lagom varmt, perfekt resväder. 

 

     Här nedan följer ett bilreportag från resan. 

Rundtur i Åbo, med första paus vid domkyrkan. 

  



Guidad visning i domkyrkan 

  

Gruppen lyssnar till guidens berättelser 



  

Sibeliusmuseet. 

  



 

Sibeliusmuseet och domkyrkan med "vår" buss 

  



 

Borggården till Åbo slott. 

  

Gruppen med vår chauför, med kepsen 



  

Åbo slott 

  



Bergskyrkan, eller Tempelplatsens kyrka. 

  

 

Helsingfors domkyrka med Senatstorget i förgrunden 

  





 

Uspenskijkatedralen, öst orthodox kyrka. Byggd 1868 

  

Helsingfors saluhall, här finns mat av alla de slag. 

  



 

I Helsingfors finns något så ovanligt som spårvagns PUB, här kan man ta en öl samtidigt som 

man beser staden. 

  



Sibeliusmonumentet i Sibeliusparken, uppfört 1967 

  

Kvällspromenad med några Hjortar 



  

 
Vår guide på Sveaborg 

  



 

Hotellet i Helsingfors där vi bodde i tre nätter 

  

Borgå är Finlands näst äldsta stad efter Åbo. Grundades på 1200 talet 

  



 
Borgå kyrka 

  



 

J.L. Runebergs födelsehem, i Borgå 

  



 

Så var det dags att ta farväll av Finland för denna gång. 

  

Text och bild Rune Feldt 

  

  

 


