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Med fotografering som pensionärshobby  
 

Tack vare ”dragaren” och inspiratören, Losse 

(Lorenz Mikael), funkar vår fotogrupp bildlikt 

talat som en smedja där vi smider bilder med 

hammare och städ, d.v.s. med lämpliga 

fotoverktyg.  Vi är en blandad grupp på olika 

kunskapsnivåer och med olika motivintressen. 

Det berikar utbytet. Motiverande!   

  

Vi träffas varannan tisdag för att utbyta idéer och 

erfarenheter om fotografering och fototeknik. Till 

varje träff får vi ett tema där vi fritt kan söka egna 

fotomotiv. Dessa teman kan t.ex. vara Vinter, 

Sundet, Rörelse eller Min väg hem. När vi sedan 

träffas i Fotosmedjan, går vi tillsammans igenom 

bildskörden med videoprojektorn. Motivvalen kan 

vara de mest fantastiska. Väcker beundran – men 

kan också ge anledning till uppbyggande kritik.  

Dagens kameror och mobiltelefoner optimerar 

automatiskt bildkvaliteten utan att vi själva vet hur 

det går till. Vi bara knäpper och så har vi en 

tekniskt fin bild. I syfte att förbättra våra foto-

prestationer tar Losse upp frågor om fototeknik 

såsom avståndsinställning, bländaröppning, 

exponeringstid, ISO-tal och liknande. Vår 

utrustning kan vara allt från en dyr systemkamera 

(såsom Stig Kavanders fotokanon på Pargasiternas 

månadsträffar) till en billig kompaktkamera eller 

en mobiltelefon. Det finns inga begränsningar. Vi 

har också bekantat oss med datorprogram för 

bildförbättring och hur man kan överföra vanliga 

pappersbilder, dior och filmnegativ till digitala 

filer, som sedan kan arkiveras enligt behov. 

Fotoböcker eller album med utvalda foton är ett 

utmärkt sätt att dokumentera minnesvärda bilder. 

Vi besökte senaste höst Ifolor som gör sådana 

böcker, papperskopior och andra fotoprodukter.  

Vid bildvisningarna diskuterarar vi ibland det 

konstnärliga i bildens komposition – enligt tycke 

och smak. Det allra viktigaste är ändå att skapa 

bilder som illustrerar något som vi inte helt kan 

beskriva i ord och som vi kanske vill spara.  

En intressant erfarenhet: Man ser och upplever så 

mycket mera av sin närmiljö som man inte annars 

skulle göra, när man är ute och söker motiv för 

sina foton.  

Vi är ett drygt dussin deltagare som tycker att det 

blir bara intressantare för varje gång vi träffas.   

 Gusse Laurén  

 

 

  

Presentation av hobbygrupperna 
Redaktionen fortsätter sin serie där vi presenterar våra hobbygrupper för att ge föreningens 

medlemmar en bättre bild av vad de olika grupperna sysslar med. I detta nummer av 

Parentesen presenterar vi Fotogruppen. 



 

 

3 

 

 

 

Sommaren är kort – inte minst för oss 

pensionärer för vilka tiden går snabbt trots att 

vi borde ha gott om tid. Men nu är det alltså 

höst, och det innebär bland annat att det är 

dags för en massa trevliga aktiviteter i vår 

förening. Månadsträffarna på Brankis hålls 

den tredje onsdagen varje månad, våra aktiva 

hobbygrupper har startat sin verksamhet och 

det erbjuds ett flertal intressanta resor i både 

pargasiternas, de åboländska 

pensionärsföreningarnas och förbundets regi. 

Det lönar sig att gå in på vår webbplats 

(pargas.spfpension.fi) och kolla vad som 

erbjuds. Vi har för övrigt nu också en 

Facebook-sida för Pargas svenska pensionärer, 

Pargasiten. Gå in på den och tryck Följ så får 

du automatiskt aviseringar om våra 

evenemang i ditt Fb-flöde. 

 

Och ja, jag är mycket väl medveten om att det 

fortfarande finns många bland våra 

medlemmar som inte använder dator, 

pekplatta eller smarttelefon. Men det är inte 

för sent att sätta igång med det. Det finns 

numera mycken hjälp att få. Våra egna IT-

handledare Pentti Nyström och Carl-Gustav 

Nygårdas ordnar under hösten så kallade drop-

in-träffar där nybörjare eller andra som 

behöver personlig handledning kan få stöd. 

Träffarna hålls på Seniorum onsdagar kl. 10–

11.30. Datum för drop-in-träffarna är under 

hösten 2/10, 23/10, 13/11 och 4/12. 

 

En annan möjlighet att få gratis personlig 

handledning är att utnyttja projektet Recycle 

IT, inom vilket gymnasieelever har utbildats 

för att ge hjälp till seniorer. Också vår 

förening deltar aktivt i projektet, och våra 

medlemmar kan få gratishjälp med sina 

telefoner och plattor. Det är bara att boka in 

sig hos en utbildad IT-handledare på numret 

02 454 11 11. Nya gymnasister ska utbildas i 

höst, och de är tacksamma för seniorer som 

ställer upp och hjälper dem att lära sig hjälpa. 

 

Man har faktiskt ganska mycket att vinna på 

att lära sig använda dator, pekplatta och/eller 

smarttelefon: tillgång till e-post, möjlighet att 

vid behov läsa tidningen elektroniskt, sköta 

bankärenden, kolla Pargasitens webbplats, 

söka fram information via Google, gå med i 

Facebook m.m. Så passa på att utnyttja den 

hjälp som erbjuds! 

 

För övrigt kan jag nämna att den åboländska 

pensionärsträffen här i Pargas den 28 maj har 

fått mycket beröm av de andra föreningarna. 

Tack till alla pargasiter som ställde upp. Det är 

en trevlig samarbetsform som nu har blivit en 

fast tradition. Nästa år träffas vi troligen på 

Örö med Dragsfjärds pensionärer som värdar. 
 

Och så vill jag avsluta med min vanliga 

önskan: Hjälp oss att rekrytera nya 

medlemmar. Det finns många nyligen 

pensionerade som inte är medvetna om allt det 

trevliga man kan ta del av som medlem av vår 

förening, så berätta gärna för dem om vad vi 

kan erbjuda i fråga om gemenskap och 

aktiviteter. 

 

Mikael Reuter 

 

 

  

Ordförandens spalt 
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Styrelsens sammansättning och funktionärer 2019 
Ordförande Mikael Reuter  

mikael@undala.fi 

040 552 49 78 

Vice ordförande Kristina von Weissenberg 

kristinavw@parnet.fi 

040 455 0655 

Sekreterare Vivan Norring-Nyström 

ia@norrskata.com 

0500 83 74 38 

 

Skattmästare Bror Berg 

laban1234@gmail.com 

040 560 19 38 

Övriga ledamöter Gunnel Jansson 

jansson.gunnel@parnet.fi 

040 595 72 03 

 Stig Kavander   

swkavander@gmail.com 

0400 22 21 87 

 Kurt Lindroos  

kurt.lindroos475@hotmail.fi 

0500 59 40 45 

 Kari Penttinen  

kari@esnet.fi 

050 511 97 77 

 Maria Simberg-Sörensen   

maria.ss@parnet.fi 

040 825 50 39   

Funktionärer 
Medlemssekreterare Kurt Lindroos (se ovan) 

Mediekontakt Gunnel Jansson (se ovan) 

Foto/klippbok Stig Kavander (se ovan) 

Teknikansvarig Kari Penttinen (se ovan) 

Resegruppen Clara Kronqvist-Sundström, ordf. 

kronqvistclara@gmail.com 

040 575 31 20 

 Anita Sjöholm, medlem 

sjoholmani@gmail.com 

050 307 16 99 

 Gunnel Jansson, medlem (se ovan) 

 Asta Lindholm (mentor) 

lindastae@gmail.com 

040 575 31 20 

Parentesens redaktion Maria Simberg-Sörensen  

 Kristina von Weissenberg  

Parentesens ombrytning Carl-Gustav Nygårdas  

Webbansvarig Carl-Gustav Nygårdas 

carlgustav.nygardas@gmail.com 

040 507 14 61 

IT-stödperson: Pentti Nyström 

pena@norrskata.com 

050 566 70 35 

Medlem av SPF:s 

resekommitté 

Asta Lindholm  (se ovan) 

Nya medlemmar kan anmäla sig direkt till medlemssekreteraren  

Kurt Lindroos   0500 59 40 45  kurt.lindroos475@hotmail.fi eller till föreningens sekreterare  Vivan 

Norring-Nyström, 0500 837 438 ia@norrskata.com eller via webben 

mailto:maria.ss@parnet.fi
mailto:carlgustav.nygardas@gmail.com
mailto:kurt.lindroos475@hotmail.fi
mailto:ia@norrskata.com
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HOBBYGRUPPER 
 

Boule, IT, konst, musik och trädgård enligt separata kallelser från gruppledarna  

Boccia/Boule Estrid Enlund        050 346 35 70 essi.enlund@outlook.com 

Bowling Seppo Rajamäki  0400 46 91 92 seppo.rajamaki1@gmail.com 

Bridge Per Österman 0400 21 14 52 per.osterman@parnet.fi 

Fotogrupp Lorenz Michael  0400 23 31 43 losse.michael@gmail.com 

Fågelskådning Marcus Duncker  040 552 11 00 duncker.marcus@gmail.com 

Da Capo    

Encore Maria Simberg-Sörensen 040 825 50 39 maria.ss@parnet.fi 

Konst Marianne Saanila  040 722 62 26 marianne.saanila@parnet.fi 

Stavgång Rainer Wahtera 040 091 22 69 rainer.wahtera@gmail.com 

Trädgård    

Vattengympa Kari Penttinen  050 511 97 77 kari@esnet.fi 

IT-grupperna Pentti Nyström 050 566 70 35    pena@norrskata.com 

Litterära salongen Stina Engblom-Colliander 0400 71 53 88 stina202@parnet.fi 

Släktforskarna Gustav Sundström 050 505 15 22 sundstroms@parnet.fi 

 

Släktforskargruppen träffas i allmänhet udda veckor i Seniorum tisdagar kl. 13. 

Fotogruppen träffas varannan tisdag i Seniorum kl. 17. Se närmare på hemsidan. 

Bridgeklubben efterlyser flera spelare. Kontakta Per Österman, 0400 21 14 52 

 

Följ med hemsidans www.pargas.spfpension.fi händelsekalender eller föreningens 

Facebooksida Pargas svenska pensionärer . Många grupper informerar där om aktuella 

händelser  
 

 

Programgrupperna och gruppledarna för PSP:s månadsträffar 

 
1. Beni von Weissenberg 040 545 14 35  benivw@parnet.fi 

2. Mårten Malmlund 0400 71 03 12 marten.malmlund@gmail.com 

3. Gunnel Jansson 040 595 72 03 jansson.gunnel@parnet.fi 

4. Rainer Wahtera 0400 91 22 69 rainer.wahtera@gmail.com 

5. Rose-Marie Lindroos                    050 562 54 10 rose.marie48@hotmail.fi 

    Kurt Lindroos 0500 59 40 45 kurt.lindroos475@hotmail.fi 

6. Stina Engblom Colliander 0400 71 53 88 stina202@parnet.fi 

7. Camilla Wikström 0400 78 64 60 camilla.wikstrom51@gmail.com 

8. Agneta Hermansson 040 541 31 20 ahermans@abo.fi 

9. Carita Karlsson 045 641 52 66  tiitikarlsson@gmail.com 

10. Siv Nygårdas 040 574 24 31 siv.nygardas@gmail.com 

     Aino Mattsson 040 844 06 98 aino.mattsson42@gmail.com 
  

  

http://www.pargas.spfpension.fi/
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HEMLIG RESA tisdag 24 september. Några platser kvar. Bussen startar kl. 9 som vanligt från busstationen 

och kör Kalkvägen. Meddela till Asta 040 575 3120 eller Clara 040 867 1948 kronqvistclara@gmail.com 

ifall du vill stiga på längs vägen. Resan á 35 euro betalas på föreningens resekonto FI21 6601 0010 0803 07 

senast 16.9. 

KALEVALA på ÅST lördag  5 oktober 2019 kl. 14. Pris  53 euro, betalas senast  19.9 på resekontot. 

Platser finns ännu.  Bussen startar kl. 13.   

År 2019 fyller Finlands nationalepos Kalevala 170 år (första upplagan Kalewala 1835, Uusi Kalevala 1849) 

och Finlands äldsta teater, Åbo Svenska Teater fyller 180 år (invigdes 1839). - - -  Dramaturg Annina 

Enckell och regissör Jakob Höglund (regisserade också Stormskärs Maja 2015). Kapellmästare Heidi Wikar. 

Dockinstruktör Ari Ahlholm. Musiken, nyskriven, komponeras av Robert Kock medan sångtexterna är 

skrivna av Tobias Zilliacus.  - - - Produktionen, som stöds av Svenska Kulturfonden, är kopplad till en 

specialutbildning, där två konstformer möts: musikteater och dockteater.  

Det musikaliska allkonstverket Kalevala har premiär den 19.9.  Kalevala är ett nyskrivet visuellt verk som 

blandar musikteater med dockteater, som flätar samman runometer med nyskrivna sånger. Kalevala är 

roliga, drabbande, vackra, sorgliga, övernaturliga sagor för vuxna: sagor om jordens tillblivelse, om hjältar 

som slits itu, mening och lycka, krattor och honungsbin samt en massa lingon. 

SENIORSKEPPET med mycket program  måndag-onsdag 4-6.11 (se senaste GOD TID). Mera 

information och anmälan: Inger Holmberg/Frimans resor 040-

6781608 /inger.holmberg@frimanresor.fi.  Meddela Asta om du  anmäler dig.  

Priserna är följande om man är 2 personer i hytten: 

255 €/person  Seaside-hytt med fönster mot havet 

245 €/person  Promenade-hytt med fönster mot gågatan 

220 €/person  B-hytt utan fönster   

Priserna är följande om man är ensam i hytten: 

305 €                   Seaside-hytt med fönster mot havet 

295 €                   Promenade-hytt med fönster mot gågatan 

255 €                   B-hytt utan fönster   

Mauno Koivisto Täkters president.  Söndagen den 17.11.2019 kl. 16.00 i Täkter  uf-lokal i Ingå. 

Föreställning med paus tar 2,5 h. Avfärd kl. 14.00 från Busstationen i Pargas. Kostnad 55-65€ beroende på 

antalet delt. inkluderar resa, teaterbiljett och kaffe i pausen. 

Anmälan snarast möjligt! 

Christoffer Holms nyskrivna pjäs; Mauno Koivisto- Täkters president, i regi av Ville Sandqvist berättar om 

fenomenet Mauno Koivisto sett med Täkterbornas ögon. Vem var den där Manu, varifrån kom han och vart 

var han på väg? I politiken väckte han både framtidstro och misstänksamhet.  Berättelsen tar publiken från 

Åbo hamn till Täkters skogar via Moskvas flygfält och Helsingfors politiska korridorer. 

 Lillajulskryssningen måndag-tisdag 25-26.11. 

LILLAJULSKRYSSNINGEN 2019 med Viking Grace måndag-tisdag 25-26.11.  Anmälningar med namn, 

födelsedatum och hyttönskemål senast 16.10.  Grace avgår från Åbo  kl. 20.55 Ankomst till Åbo 26.11.2019 

kl. 19.50 . Preliminär starttid  för bussen kl. 19.  

Hyttpriser per person: 

-95,50 i Seaside Double-hytt för 1 person i hytten 

 -75,00 i Seaside Double-hytt för 2 personer i hytten  

-76,50 i Seaside Four för 1 person i hytten  

-40,00 i Seaside Four för 2 personer i hytten  

PLANERADE RESOR HÖSTEN 2019, VÅREN 2020 
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-61,83 i Seaside Four för 3 personer i hytten  

-60,00 i Seaside Four för 4 personer i hytten  

-68,50 i Inside Four-hytt för 1 person i hytten 

-61,50 i Inside Four-hytt för 2 personer i hytten  

-59,17 i Inside Four-hytt för 3 personer i hytten  

-58,00 i Inside Four-hytt för 4 personer i hytten  

I priset ingår personbiljett, hyttplats, sjöfrukost, buffetmiddag inkl. måltidsdryck, kupong för kaffe och 

bulle, konferensutrymme 25.11 kl. 21-22 och 26.11 kl. 10-12.  Tillkommer ännu priset för bussen, ca 10€. 

Närmare program senare. 

  

VÅREN 2020 

CANDIDE, Leonard Bernsteins operett,  4.4.2020 ÅST kl. 15. Biljetter 65 euro + buss. Anmälan före 15.12. 

2019 

Leonard Bernsteins operett Candide uppfördes under Bernsteins jubileumsår, hösten 2018, för första gången 

på 40 år i Helsingfors. Produktionen, som sågs på Savoy-teaterns scen, rosades av både publiken och 

kritikerkåren. Nu framförs denna högklassiga uppsättning i Åbo, på Åbo Svenska Teaters Stora scen, under 

våren 2020. 

Handlingen i Candide baseras på Voltaires berömda roman. Operettversionens libretto är knivskarpt, och 

både humorn och intrigen fungerar även idag. Regissören Tuomas Parkkinen har skapat en underhållande 

och charmerande dramatiserad regi. Verket lämpar sig för vänner av såväl opera som operett och musikal. 

 

Anmälan och frågor. 

Om inte annat meddelas startar bussen alltid från busstationen och kör Kalkvägen. Meddela var du stiger 

på. Meddela också om eventuell diet samt allergier vid anmälan. Kom också ihåg dagliga mediciner och ta 

med mera än det som behövs för den angivna tiden för resan. 

Kom ihåg att anmälan är bindande och observera också att om resan görs med buss,  bör hela resans pris 

betalas även om egen bil används. 

Ändringar meddelas i PK under Föreningsnytt och på hemsidan. 

Kontakta oss. Före månadsmötet sitter vi kl. 12-13 och tar emot anmälningar. Anmälan är alltid bindande.  

Betalningen görs hädanefter på föreningens resekonto FI21 6601 0010 0803 07. Skriv alltid namn och ex. 

Chess, Estland etc. eller datum för resan som meddelande vid betalning vilket gör den enklare att identifiera. 

Du kan också anmäla dig till föreningens resor via 

hemsidan. 

https://pargas.spfpension.fi/resor/  

Anmälningsrutan hittar du under rubriken ”resor” 

efter beskrivningen av de aktuella resorna. Rutan 

ser ut så här: (bild av sajten) 

- Anteckna vilken av föreningens resor du anmäler 

dig till 

- Fyll i rutan 

- Skicka 

Kom ihåg att betala resan inom utsatt tid till 

föreningens resekonto FI21 6601 0010 0803 07 

OBS: De gamla sätten att anmäla sig till resor 

kvarstår även 

https://pargas.spfpension.fi/resor/
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Jag heter Clara Kronqvist-Sundström och är 

från i höst ny i resegruppen. När det senaste vår 

efterlystes nya medlemmar till gruppen anmälde 

jag mitt intresse.  Jag har alltid tyckt om att resa, 

både kortare och längre resor, såväl inom landet 

som utomlands.  

 

Jag har varit bosatt i Pargas i något över 40 år. En 

riktig Pargasbo kan jag inte bli, då jag endast är 

första generationen och skottkärran är också av 

helt fel material.  Men de flesta i Pargas är väl 

inflyttade, eller hur? Jag är hemma från 

Österbotten, från Esse, närmare bestämt och det 

hörs fortfarande eftersom jag bor med en annan 

österbottning. 

 

Efter att ha studerat i Soc & Kom och jobbat några 

år i hemtrakterna tänkte vi, min man och jag, att vi 

skulle se lite av världen förrän vi på riktigt slog 

oss till ro i någon lämplig österbottnisk kommun. 

Så vi kom till Åbo och till Pargas, för några år 

tänkte vi. Men åren går ju så snabbt… Jag fick 

jobb på Kårkulla samkommun, började som 

socialkurator och slutade som regionchef för 

Åboland.  Hur osannolikt det kanske kan låta så 

har jag fått en hel del erfarenheter av att ordna 

evenemang och resor genom mitt arbete. Det var 

hemresor för klienterna, det var besöksdagar för 

anhöriga två gånger per år med bussar från olika 

håll, det var studiebesök inom egna landet och i 

Norden, mycket studiedagar för personalen i hela 

Svenskfinland och när arbetstiden tog slut kunde 

ännu personalförening användas till för teaterresor 

och studieresor till bl.a. Holland, England, 

Danmark och Estland. 

 

Nu vill jag gärna fortsätta att ordna resor hit och 

dit allt efter vad som önskas och kan intressera.  

Hör gärna av dig om tankar och önskemål!  Vi 

borde ännu få ett par nya deltagare till 

resegruppen eftersom flera slutar, så hör av dig 

också om det. 

Min e-postadress är: kronqvistclara@gmail.com. 

 

 

IT-STÖD FÖR SENIORER 
Seniorer kan igen få gratishjälp med sina telefoner och plattor. Ring och boka in dig hos en utbildad IT-

handledare på numret 02 454 1111 

Projektet Recycle IT har under hösten börjat utbilda 8 nya IT-handledare. För att kunna genomföra den 

praktiska utbildningen behövs cirka 20 seniorer med. Är du en senior som behöver hjälp med telefon eller 

platta och vill hjälpa dessa ungdomar? Kontakta då Pasi Holmberg på numret 050 502 0732 för mer 

information. 

 

Presentation av nya reseledaren Clara Kronqvist-Sundström 
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Händelser via Facebook. 
Nytt är att man kan följa med föreningens aktiviteter via Facebook. 

Gå in på Facebooksidan Pargas svenska pensionärer och välj Följ så får du automatiskt föreningens nya 

händelser i ditt Facebook flöde. 

 

IT-hösten 2019 

Pargasiternas IT-verksamhet fortsätter i september. Under hösten kommer vi att ordna tre olika typer av 

träffar:  Drop-in-, Pekplatta- och Laptop-träffar. Mötesplatsen är densamma som förut, Seniorum 

Strandvägen 30. Drop-in-träffarna är personlig handledning t.ex. för nybörjare eller lösning av 

medlemmarnas specifika problem. På Drop-in träffarna kan man också få handledning med smarttelefoner 

eller Apple-datorer (Mac).  I Pekplatte-gruppen jobbar vi med iPads och Android-pekplattor. På Laptop-

gruppens möten kan man använda Win 10 och Win 7 & 8 datorer. 

  

Tidpunkterna för träffarna hittar ni i händelsekalendern på föreningens webbsida, 

http://www.pargas.spfpension.fi 

Man också kan få dator eller smarttelefonhandledning hem. Då är det bara att kontakta mig eller Carl-

Gustav Nygårdas. 

Nya medlemmar är välkomna att delta i vår verksamhet. 

 Pentti Nyström 

Händelsekalender 

24.9 Hemliga resan 

8.10 Styrelsemöte 

16.10 Månadsträff 

23.10 Källsortering Seniorföreläsning i Stadshuset kl 13-15 
Källsortering är det bästa sättet att garantera att de resurser som finns i avfallet tas 
tillvara. Men vad skall sorteras vart? Visste du till exempel, att söndriga glaskärl inte hör 
hemma i glasinsamlingen? Eller att plastämbar inte får läggas i plastinsamlingen? Under 
denna föreläsning berättar miljörådgivare Mikaela Sundqvist om hur soporna ska sorteras 
och vad som händer med dem då avfallskärlet töms. 
Obs! Förhandsanmälan till Kombis kansli, tfn 0400 852596, eller via kombi.pargas.fi 
Deltagaravgiften 5 € faktureras inte, utan betalas vid dörren. 
Kombis seniorföreläsning i samarbete med Pargas svenska pensionärer r.f. Ingen rabatt. 

12.11 Styrelsemöte 

20.11 Månadsträff 

27.11 Jazzens uppkomst och utveckling. Seniorföreläsning i Stadshuset kl 13-15 
För dig som tycker om musik och vill vidga dina vyer.  Tillsammans med Nicke Packalen 
diskuterar vi och lyssnar på musikexempel med olika stilar inom jazzen.  
Anmälan på samma sätt som oktoberföreläsningen. 

10.12 Styrelsemöte 

18.12 Månadsträff med julfest 

http://www.pargas.spfpension.fi/
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Gruppresa med Svenska hörselskadade i Åboland, 

reseledare Birgitta Kronberg. 

 

Resan ägde rum med Launokorpis buss. Vår 

chaufför Tomas körde oss tryggt på ställvis 

mycket besvärliga vägar, trånga gator och 

skogsstigar. Han backade även sin stora buss 

elegant in på vår färja till Bornholm genom smala 

och kurviga passager medan vi alla höll andan. 

De 53 deltagarna hade avhämtats på sina 

hemorter.  Vi, som skriver dessa rader, steg på i 

Tennby och då var bussen redan fylld av gamla 

vänner och bekanta. Alla var glada och 

förväntningsfulla. Stämningen var på toppen från 

början och den blev bara bättre ju längre resan led. 

Vi steg ombord på kvällsfärjan i Åbo hamn och 

tog kurs mot Stockholm. Kvällen var fri för egna 

aktiviteter och alla hade bekväma fönsterhytter till 

förfogande. Efter en tidig sjöfrukost steg vi in i 

vår buss i Stockholm och följde E4 söderut mot 

Ystad i sydligaste Sverige. 

Där tog vi färjan till Bornholm och dess 

huvudstad Rönne. På kvällen var vi framme efter 

en och en halv timmes lugn sjöfärd. Vi checkade 

in på vårt centralt belägna spahotell Griffen där en 

välkomstmiddag väntade. Hotellet låg vid 

stranden, det var modernt och välutrustat med en 

trivsam spaavdelning med inomhusbassäng och ett 

utomhus beläget bubbelbad med havsutsikt. Vi 

hade alla bekväma rum och från våra balkonger 

hade vi en storslagen utsikt över havet. Den första 

kvällen kunde vi alla beundra en bländande 

solnedgång från våra fönster. 

 

Efter en riklig hotellfrukost ägnades första dagen 

till att utforska norra Bornholm. Vi hade en egen 

guide, Jens, som också åldersmässigt passade väl i 

vårt gäng. Han talade flytande 

danska så alla förstod knappast allting, speciellt då 

hörbarheten utomhus i regn och blåst kanske inte 

alltid var den bästa. Jens var gemytlig som 

danskar är, uppmärksam och kunnig. Han följde 

oss i två dagars tid och vi fick en järndos av 

information om Bornholm, dess historia, natur, 

näringar och bebyggelse.  

Under utfärdsdagarna var vädret mycket 

omväxlande, med sol, regn, blåst och värme. 

Bland höjdpunkterna under den första dagens 

rundtur kan nämnas den gamla biskopsfästningen 

Hammerhus vid öns norra spets, pittoreska små 

fiske-och hamnstäder, bl.a. Gudhjem där vi åt en 

smaklig fisklunch, helt otroliga trädgårdar och 

säregna s.k. rundkyrkor.  

 

För många var kanske ändå den största 

behållningen naturen, de vackra husen med 

otroligt välskötta trädgårdar och blomsterprakten, 

de små städerna med smala gränder och 

korsvirkeshusen. 

Rundturen den andra dagen gick söderut bl.a. till 

en oändligt lång och bred sandstrand med fin och 

bländvit sand (och stora vågor). 

 

Vi åt lunch och shoppade i den måleriska lilla 

kuststaden Svaneke på östkusten, besökte flera 

rundkyrkor och trädgårdar och också Bornholms 

högsta punkt Rytterknekten, i ett skogområde, 

bebyggd med ett torn (162 m över havsytan). Efter 

en viss tvekan klättrade vi upp i tornet och 

utsikten bestod närmast av tallkronor. 

 

Vi stannade också vid ekodalen som ligger vid 

Danmarks längsta klyfta, 12 km lång, där man 

kunde ropa högt och testa ekot. 

 

Den tredje dagen hade vi fritid, som tillbringades 

dels i hotellets spaavdelning och dels med strövtåg 

i den lilla huvudstaden Rönne. 

 

Där fanns någonting för envar, intressanta butiker, 

krogar, gamla byggnader och smala gränder och 

tiden räckte inte till för att utforska allting. 

Vistelsen avslutades med en gemensam middag i 

en stämningsfull krog i två våningar i centrala 

Rönne. 

 

Efter en tidig frukost tog vi färjan över till Ystad 

och körde en något avvikande rutt tillbaka till 

Stockholm. Trots det regniga vädret var 

stämningen god och vi höll lämpligt med pauser 

på nya intressanta ställen. Avslutningsmiddagen 

hölls på färjan tillbaka till Åbo. På morgonen kom 

alla trötta men lyckliga resenärer hem igen, fulla 

av intryck och nya upplevelser. 

Vårt tack går till vår eminenta reseledare Birgitta 

och vår skickliga och tålmodiga chaufför Tomas 

Bornholm 12-18 augusti 2019 
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vilka tillsammans såg till att resan blev 

genomlyckad på alla punkter. 

 

Text och foto: Pia-Gunn och Olle Anckar, som 

fick vara med om sommarens höjdpunkt. 
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