
UTFLYKT TILL HALTIA NATURCENTRUM I NOUX

Torsdagen den 18 maj gör vi en utflykt till Finlands naturcentrum 
Haltia i Noux, där vi får en guidad rundtur genom basutställningen 
klockan 15. Guidningen tar en timme. Haltia är ett modernt naturcen-
trum som innesluter hela Finlands natur under ett och samma tak. Bygg-
naden, dess lokaler och de fina utställningarna gör att man kan uppleva 
naturen på riktigt nära håll. Haltia är den första offentliga byggnaden i 
Finland som har byggts helt i trä.

Den som är bilburen kan ta sig till Haltia direkt, adressen är
Nouxvägen 84, 02820 Esbo.

De som vill åka kollektivt, samlas utanför Esbo järnvägsstation
(norra sidan, plattform 32) därifrån vi kl. 14.30 tar buss 246K
(Nuuksionpää) till Solvalla. Haltia ligger c. 30 meter från
hållplatsen i Solvalla.

Till Esbo centrum kommer man från Helsingfors lämpligen med 
E -tåget kl. 13.57 som är framme i Esbo kl. 14.22. Köp biljett för
två zoner (5,50 €), den gäller ända fram till Haltia.

Inträdet till Haltia kostar 12/ 7 €, men är fritt för den som har
Museikort.

Anmälningar till sekreteraren per telefon eller e-post,
senast den 16 maj.

KONTAKTUPPGIFTER

Sekreterare Ordförande
Thomas Westerbom Lena Huldén
Kurängsvägen 15 B 
02750 Esbo 
Tel. 045–147 07 27 Tel. 045–318 45 01
sekreterare@nordenskioldsamfundet.fi	 lena.hulden@helsinki.fi

Samfundets hemsida:  www.nordenskioldsamfundet.fi
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OSTPREUSSEN – DET GLÖMDA LANDET

Ostpreussen är en del av ett försvunnet Europa. Den historiska tyska regionen är idag upp-
delad mellan Polen och Ryssland och dess städer och landskap har fått ny befolkning och 
nya namn. Under exkursionen rör vi oss i de polska delarna av området och bekantar oss 
såväl med regionens rika historia som med den aggressiva historiepolitik som präglat det 
moderna Polens uppkomst.

Reseledare: Docenterna Aapo Roselius och Lena Hulden.

Anmälning: Bindande anmälningar (namn, adress, telefonnummer, e-post, personbeteck-
ning, nationalitet, eventuell specialkost och önskemål om enkelrum) före 31.5 2017 till 

Lena Huldén: lena.hulden@helsinki.fi, +358–45–318 45 01 eller
Aapo Roselius: roselius.aapo@gmail.com, +358–44–260 09 39.

Trettio personer ryms med på exkursionen, som förverkligas med minst aderton anmälda.

Avgift: 650 euro samt 150 euro för enkelrum. På grund av kostnaderna för flyget måste 
priset på resan tyvärr höjas. I avgiften ingår övernattning, måltider (ej drycker), inträden, 
flygbiljetter samt resekompendium.



PROGRAM

Ändringar kan förekomma och flyget bokas först när vi har 
anmälningarna.

Torsdagen 24.8
Samling på Helsingfors-Vanda flygfält vid incheckningen 
kl. 7.00. Från Warszawa tar vi bussen till Stębark (Tannen-
berg) där vi ser minnesmärket över slaget vid Grünwald 
1410. Där bekantar vi oss med det medeltida slaget och 
slaget vid Tannenberg 1914 och efterspelet 1945. Efter 
lunchen besöker vi Tyska ordens gamla huvudborg Ma-
rienburg (Malbork). Efter besöket fortsätter vi till Gdansk 
där vi äter middag och övernattar.

Fredagen 25.8
Morgonen inleds med en guidad promenad i Gdansks gam-
la centrum. Efter lunchen åker vi till Frombork (Frauen-
burg) där vi besöker det forna biskopspalatset och bekantar 
oss med Nikolaus Copernicus liv. Copernicus är begravd i 
stadens katedral. På kvällen äter vi middag och övernattar.

Lördagen 26.8
Vi åker till Morąg (Mohrungen) där vi besöker den mäk-
tige preussiska adelssläkten Dohnas palats. Idag inrym-
mer palatset ett museum över den tyska filosofen Johann 
Gottfried Herder (född och uppväxt i Mohrungen). Efter 
lunchen fortsätter vi till Reszel (Rößel) där Barbara Zdunk 
anklagades för att ha orsakat stadsbranden 1807 genom 
häxeri. Barbara Zdunk avrättades utanför staden i Europas 
sista människobål. Vi ska besöka borgen innan vi fortsätter 
till Ketrzyn (Rastenburg) där vi äter middag och övernattar.

Söndagen 27.8
Vi inleder med att besöka ”Varglyan”, Adolf Hitlers mi-
litära högkvarter för östfronten. Där genomförde tyska 
officerare det misslyckade 20 juli-attentatet mot Hitler år 
1944. Efter besöket åker vi sightseeing genom landskapet 
via Sztynort (Steinort) till Gizycko (Lötzen). Efter lunchen 
fortsätter vi genom det masuriska sjölandskapet till Wars-
zawa där vi äter middag och tar flyget tillbaka till Helsing-
fors. Vi torde vara på Helsingfors-Vanda flygfält ca 22.45.


