
Vårutfärd till Raseborg, Hangö och Svartå 18.5.2022 
  
 
 Första anhalt Raseborg med ’morgonmål’ i Slottsknekten Stuga före  

rundvandring i borgruinen. 
 
 

 
Foto: Christer Nikander 

 
 
Sedan till Hangö frontmuséum förlagd på den krigstida frontlinjen mot det 
Hangö som Finland i Moskva-freden 1940 var tvungen att avträda till 
Sovjetunionen. Guidad tur samt fältlunch. Avstickare till den bak fronten 
belägna spärrlinjen, s.k..’Harparskogslinjen’ och en av dess bunkrar 
’Irma’. 
 

 
Foto: Christer Nikander 

 



Till Hangö och De Fyra Vindarnas Hus. Efter kaffe/te och jordgubbstårta  
en rundtur i Hangö med gillets ordförande som ciceron. 
 
 

 
Foto: Christer Nikander 

 
Som sista anhalt före hemfärden ’Svartå Slott’. Traktering i 
slottsrestaurangen före guidad tur i själva karaktärsbyggnaden. Mycket 
besöksvärt. 
 
 

 
Foto: Christer Nikander 

 
 
 

*   *   *   *   *   *   *   *   * 
 

 
 



Höstutfärd till Åbo och Pargas 9.9.2021 

 
En guidad tur i Åbo domkyrka. 

 
 
En promenad från domkyrkan till ’Aboa Vetus-muséet’ med bevarade 
konstruktioner och arkeologiska fynd från det forna Åbo. 

 
Följande mål Tammiluoto vingård på Lemlax-ön i Pargas. Fruktträdgård. 
Tillverkning av frukt- och bärviner. Gårdsbutik. Mötes- och festutrymmen. 
Dessutom startup-företaget NuDe-cider med österrikaren Richard som 
primusmotor. 
 

 oto   hrister  ikander



 
 

 
Vidare till Salvador Dali-muséet ArtBank i Pargas centrum. Dali i Pargas 
- surrealistiskt så att det förslår, ytterligare förhöjt av värden Ted Wallin. 
 

 
Foto: Christer Nikander 

Sista anhalt: biskopsborgen på Kustö. Museiverkets informationstavlor är 

redan en bra vägledning, mer om det historiska sambandet fick vi av vår 

ciceron – gillets ordförande.  

Fin avslutning på en fin utfärd! 

 oto   hrister  ikander
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*  *  *  *  * 

Vårutfärd till Östra Nyland 22.5.2019 

 

Första besöksmålet  reutz ‘ska släktgodset Malmgård i Pernå. 

Malmgård är vida känd för sin ekologiska odling och -produkter samt sitt 

ölbryggeri. Besök i gårdsbutiken som finns i den gamla 

ladugårdsbyggnaden. 

      

 Foto: Christer Nikander 



Sedan Lovisa. Först lunch på restaurang Lovisa Kapellet. 

     

Foto: Christer Nikander  

Därefter till befästningsstaden Lovisa. Besök i kommendanthuset från år 

1755, byggt i tidstypisk barockklassisk stil. I dag inrymmer huset stadens 

muséum. Det andra besöksmålet Kuninkaanlampi/Kungsdammen, är en 

gård belägen vid den damm som bildats i schaktningen för det tilltänkta 

bygget av bastionen Adolf Fredrik. Gårdens huvudbyggnad är ett 

officersboställe från tiden. Gården är i privat ägo. För att bidra till att öka 

intresset för det historiska Lovisa öppnar ägarna i samband med olika 

evenemang eller enligt överenskommelse Kuninkaanlampi trädgård för 

utomstående. 

 

Foto: Christer Nikander 



Därpå till Bonga ’slott’, ett patricierhus byggt under den ryska tiden. 

Huset är nu konstnären Riitta Nelimarkkas ateljé och galleri. Avslutning 

med kaffe/te i café-restaurang Saltbodan på Skeppbro-området. 

     

 

 

*  *  *  *  * 

 oto   hrister  ikander


