Reseberättelse från Finska viken runt 2014-06-25–07-01
med Värmlands regementes officerskår.
Karlstad-Stockholm-Helsingfors-Viborg-St. Petersburg-Narva-Tallinn-Stockholm-Karlstad.

Värmlands regementes officerskår

den 11 augusti 2014

Den 25 juni, dag 1: Avmarsch från Karlstad och färja till Helsingfors

Efter månader av planering, ett flertal kontakter med resebyrån och vår finländske guide så var det
äntligen dags för officerskårens fjärde utlandsresa. Resa ett gick som bekant till Skottland 2000, resa
två till Ukraina 2009 samt resa tre till Tyskland 2012. Det var 41 förväntansfulla medlemmar som
möte upp under onsdagsmorgonen. Huvudelen av resenärerna klev på i Karlstad men en del anslöt i
Kristinehamn, Eskilstuna samt i Stockholm.

Organisationen för resan var den att Björn hade det övergripande ansvaret för bokningar, Reine
svarade för det praktiska samt truppförde resenärerna, Lars planerade och genomförde besöken i
Estland och Henrik svarade för dokumentationen. Vidare hade vi anlitat Ari Raunio som vår guide i
Viborg och St Petersburg. I slutet av resan framkom information om att resan var Reines första
truppföring?
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På slaget 1100 avgick bussen planenligt från by 51, vi utspisade lunch i Arboga. I bussen försökte
alla att ta igen det som har hänt sedan man senast träffade kamraterna. Framme i Värtahamnen
var det dags för växling av transportsätt. Vi bordade Silja Symfoni och gjorde oss hemmastadda i
hytterna. Väl ombord skede en spontan uppdelning, en del började handla taxfree, en del gick
direkt till någon pub och några gick till relaxen.

Klockan 20:00 var det dags för den efterlängtade middagsbuffen, som var av mycket hög klass.
Och den avnjöts till traditsons enliga snapsvisor och fortsatt förbrödring, stämningen var mycket
hög. När middag och nattklubbsbesök var avklarade så var det dags för återhämtning.
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Den 26 juni, dag 2: Buss från Helsingfors till Viborg med passering av den ryskfinska gränsen

Växling av transport sätt från färja till buss. Vår guide Ari Raunio anslöt vid olympiaterminalen i
Helsingfors. Han började direkt guida oss genom Helsingfors. Vi framrycker öster ut längs E 18
genom Nyland, Ari använder tiden till att beskriva händelserna från Finlands frigörelse till
fortsättningskrigets slut. Det var väldigt mycket information på kort tid men den pressenteras på ett
smakfult sätt. Han delade också ut ett mycket uppskatta kartmaterial som gjorde det lättare att följa
med i händelserna.
Vi utspisar lunch vid en vägkrog intill den finsk-ryska gränsen, allt i syfte att kunna uthärda den ryska
tullens rasande effektivitet. Väl framme vid gränspassagen så skede den ganska odramatisk, hela
proceduren tog ca 2 och en halv timme.
Väl inne i Ryssland börjar Ari berätta om Viborgs historia och situation i dagens ryska Viborg. Han gör
också några återblickar till Viborgs svenska tid. Beskrev också Viborg som den del av Finland som inte
var med i EU ännu.
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Väl framme i Viborg checkar vi under ledning av Reine och Ari in på Victoria Hotell, allt gick snabbt
och effektivt. När vi är incheckade och klara så fanns det lite tid att upptäcka Viborg på egen hand.
Även här sker en spontan uppdelning där en del passade på att löpträna och en del att till fots
upptäcka staden. Några valde också att besöka hotellets fina bar.
Dagen avslutades med en gemensam middag i hotellets takmatsal. Maten och lokalerna höll hög
klass, men det anmärkningsvärda var att vodkan tog slut och personalen fick springa ut för att köpa
mer. Detta trodde nog ingen att det kunde hända i Ryssland, längre fram tog även en del ölsorter
slut i baren.
Under kvällens senare del började olika förslag på framtida resor att arbetas fram, en del mer eller
mindre realistiska.
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Den 27 juni, dag 3: Guidad tur i Viborg samt på kareliska näset, dagen avslutas
med buss till St Petersburg
Dagen startar med frukost på hotellet där kaffemaskinen håller på att lägga av inför anstormningen
samt att Reine hamnade sist i kön!! Detta hände inte någon mer gång under resan.

Temat för förmiddagen var fortsättningskrigets strider runt Viborg och Tali. Ari tar oss med på en
rundtur i Viborgs sydöstra delar där vi får följa 20:e brigadens misslyckade försvar av Viborg. Det blir
också en rundtur som visar förfallet i Viborgs förorter på ett mycket tydligt sätt. Ari beskriver
striderna på ett överskådligt och bra sätt där han använder både karta och terräng.
Därefter blir det en kort busstur till Tali
kyrkby som 1944 är skådeplatsen för
Finlands avvärgningsseger och som är
platsen för det största slaget i Nordens
historia med runt 200 000 man
inblandade. Vi besöker lite olika platser
för att få en överblick av det stora slaget.
Rundturen avslutas vid en finsk
minnessten som hade rest i anslutning till
en gammal finsk gravplats.
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Stärka med all den kunskapen är det dags för en traditionell rysk lunch i resturangen ”runda tornet” i
Viborg. En intressant restaurang som var återställd till hur den såg ut under den finska tiden. Med
väggmålningar med våra svenska kungar Gustav Vasa och Gustav II Adolf!!

Efter lunchen påbörjades framryckningen söderut på Karelska näset och vi gjorde två stopp. Första
stoppet var vid Kuuterselkä där den finska pansardivisonen försökte hejda den ryska storoffensiven
det andra stoppet var i VK ställningen. Där några ryska entusiaster har rekonstruerat delar av de
finska stridsställningarna. Under tiden i bussen beskrev Ari hur striderna hade varit.
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Det som var anmärkningsvärt under resan genom det kareliska nästet var avsaknaden av jordbruk
och skogsbruk. All mark var i princip i träda!! Ari förklarade detta med att de ryska reglerna för
arrende gjorde det mycket osäkert att göra större inventeringar.

I höjd med Systerbäck och den gamla riksgränsen började vi komma in i St. Petersburgs norra
förorter. Och kontrasten mellan Karelska näsets eftersatta landsbygd och St Petersburgs många
byggnadsprojekt var slående. Direkt vi kom fram till floden Neva så kunde vi se att St. Petersburg var
en världsmetropol.
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Väl framme skedde incheckning i hotell Ladoga under Reines handfasta ledning. Det var ett
traditionellt sovjetisk hotell av medelgod standard. Vi delade hotellet med några tyska pensionärer.
På kvällen kunde resenärerna med växlande framgång upptäcka staden på egen hand. Tunnelbanan
visade sig vara ett billigt och mycket enkelt sätt att resa på. Dock som Björk bröderna upptäckte
slutade den att gå kl 2300.
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Den 28 juni, dag 4: Heldag i St Petersburg

den 11 augusti 2014

Dagen startade med kamp om frukosten mot de tyska pensionärerna. Man fick vara på alerten för
att inte bli nedtrampad vid kaffemaskinen. Reine hade i dag ett betydligt bättre utgångsläge.

Vi började dagen med en guidad rundtur i St Petersburgs centrala delar med Ari vid rodret. Det
visade sig vara ett klokt beslut att behålla Ari som guide även i St Petersburg. Han la nivån på
guidningen på ett mycket bra sätt och koncentrerade sig på de mest berömda platserna. Risken hade
varit uppenbar, om vi hade anlitat en lokal guide, att vi hade fått se alla ”very famous church” i
St. Petersburg.
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Vid fotostoppet vid St. Petersburgs gamla börshus var det många av resenärerna med Gunnar i täten
som passade på att inhandla ryska militär persedlar. Vi avslutade rundturen med att tacka av Ari
med högtidstal, utdelning av regementes standar samt t-shirt. Ari reste under eftermiddagen hem
till Helsingfors med tåg.

Eftermiddagen var fri och var och en kunde upptäcka staden efter bästa förmåga. Allt ifrån besök på
artillerimuseet till shopping stod på agendan. På kvällen var det dags för en gemensam middag med
ryskt tema. Resan till resturangen var vår första tur på ”egen” hand i Ryssland, men det löstes med
bravur av Jonny som orienterade oss rätt. Maten och drycken var av hög kvalité, den gemensamma
sången var också av förvånade hög kvalité. Personalen på resturangen svarade med att sjunga några
ryska folksånger som blev fler och fler efter lite påtryckningar. Stämningen var mycket hög och ”inte
ett öga var torrt”.
Via egna spaning/strövtåg under natten kom de flesta åter till hotellet för en stunds återhämtning.
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Den 29 juni dag 5: Buss från St Petersburg till Tallinn med besök i Narva

Frukost utan att behöva slåss med de tyska pensionärerna, utcheckning från hotell Ladoga. Allt
skedde mycket smidigt och vi kunde påbörja vår resa genom Ingermanland mot Narva. Lars tog över
som vår guide och började på ett mycket bra sätt att beskriva orsakerna till slaget vid Narva och
historien om Narva fram till i dag.
Men innan vi kunde komma fram till Narva så måste en del effektiva formaliteter klaras av med den
ryska tullen. Vi behövde ”bara” visa passen fem gånger. Och det hela höll på att gå riktigt dåligt när
vi var en mindre som reste ut ur Ryssland än som reste in (Ari hade som nämnts tidigare rest hem
med tåg). Men tack vare ett handfast agerande av Lars och lite översättning av Andrej så gick det
hela bra.
På inrådan av Torbjörn gjordes en halvhalt vid taxfree butiken på gränsen, och den var nog ingen
som blev besviken över priserna på den ryska vodkan.

Väl framme i Estland och Narva så fick vi lite tid att äta lunch och upptäcka Hermanborgen.
Vid det Svenska lejonet höll vi en liten minnesceremoni för de värmlänningar som stupade i slaget år
1700, det gjorde besöket både minnesvärt och värdigt. Vi passade också på att ta den traditionella
gruppbilden.
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Efter besöket vid minnesmärket över slaget så fortsatte vi resan mot Tallinn. Lars gav oss en mycket
bra bild av Estlands historia och situationen idag. Yngve kompletterade med att redogöra för tiden i
det svenska Baltikum efter slaget vid Narva, där han tydligt visade på konsekvenserna på att
kraftsamla alla resurser till kungens huvudarme nere i Europa. Där försvaret av Estland och Livland
negligerades.

Väl framme i Tallinn checkade vi under Reines ledning in på det förstklassiga Tallin Spa &
Conference. Nu var det slut på några öststats kaserner!!
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Den 30 juni dag 6: Heldag i Tallinn samt avresa med färja till Stockholm

Under förmiddagen var det dags för en guidad tur i Tallinn. Vi hade anlitat två lokala guider som höll
god kvalité. Vi började med en översikts rek i och runt Tallinn med buss för att senare avsluta med
en detalj rek till fots.

Under dagen avvek Gunnar hem till Tornedalen, han litade tydligen mer på de finska järnvägarna än
på de svenska!!
Innan vi bordade färjan fanns det möjlighet till några smärre inköp i en taxfree butik. Brutto vikten
på bussen höjdes högst påtagligt.
Växling av transportsätt från buss till färja, vi bordade och gjorde oss hemmastadda i våra hytter,
även här fanns möjlighet att starta kvällen på ett förstklassigt sätt i fartygets relax avdelning. Jag har
nog aldrig varit så ren som under denna resa! En av resans äldre deltagare fick låna en del persedlar
för att kunna utnyttja relaxen.
På kvällen hade vi vår sista gemensamma middag i form av en förstklassig buffé. Vi hade vid det här
laget utvecklat vår gemensamma sång på ett högst påtagligt sätt. När middagen och
nattklubbsbesök var avklarade så var det dags för att återhämta.
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Den 1 juli dag 7: Ankomst till Stockholm och resa vidare med buss till Karlstad

Sista dagen med kamraterna, frukost och avsked till alla som bor i Stockholmsområdet. Därefter till
Eskilstuna, Arboga (lunch), och Kristinehamn, där de övriga utsocknes kamraterna klev av.

Karlstad den 7 augusti 2014
Henrik Larsson

Na zdorovje!!
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