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Laivamatkalla tutustuimme uuteen lihaan. Dry agen on 20
viikkoa kuivavanhennettua härkää. Se on mureaa ja silti kauniin
punaista

Kotkassa Sibeliuksen puisto hohti uutuuttaan lokkipatsaan alla.
Tori oli täynnä elämää, mutta jo kirkonmäellä kansa harveni.

Loviisassa tutustuimme toriin
ja keskustaan paikallisen
naisen ollessa oppaanamme
Kauan on kärsitty koronaa ja
eristystä, mutta loppu siitä on
tultava. Ruotsissa olemme
kierrelleet muutaman päivän
reissuja varovaisessa pandemin
yhteiskunnassa. Viime vuonna
ehdimme käydä Virossa ja
sitten on odotettu sisämaassa.
Nyt, kun rajoitukset ovat
löyhtyneet ja laivat alkoivat
seilaamaan, lähdimme Suomen
puolelle Itämertä.
Yllätys oli suuri, kuin johonkin
muslimimaahan tullessa.
Kaikilla oli naamarit, ei vain
naisilla. Minäkin pidin kahta
naamaria takataskussa, josta
sitten vetäsimme sen suojaksi
tarpeen tullen.
Ravintoloihin ja kauppoihin
mennessä täytyi suojus olla
naamalla.
Tosin kävi ilmi, että monet
suomalaiset käyttivät ilmavaa
kangaspalaa, joka läpi on
helppo huokua ja keskustella.
Tosin se ei suojaa viirusta.

Usko tai älä, mutta tarjoilija toi tämän korin
meidän lounaspöytään Kotkassa ja esitteli
tuotteet. Sinänsä aivan hyvä, mutta me jäimme
siihen tuijottamaan toisiamme, kun tyttö kertoi
kulhossa olevan kirnuvoita.
Sofia nauttii kantarellisoppaa teranssilla
Hamina on kuuluisa pyöreästä
keskustastaan. Tietenkin se
tutkittiin perusteellisesti.
Torielämä oli vilkasta vielä
iltapäivälläkin ja meistä melkein
cirkusta vastaavaa katseltavaa.
Illalla alkoivat kaikki ravintolat
täyttyä. Suomessa kansa juo
olutta, vaikka ei olisi janokaan.

Kuvassa Haminan pyöreän keskustan napa

Suomenliput liehuivat yötä
päivää kaupungin yllä. Miksi?
Venäjän muistot ja museot
hallitsevat paikkakuntaa.
Spa hotel Hamina oli meidän
asuinpaikka. Sviitissämme oli
iso olohuone, makuuhuone ja
kylpyhuone. Tunnelia pitkin
pääsi kylpylään. Siellä oli myös
oikea 25m uima-allas minun
iloksi. Ehdin käydä siellä
kolmesti visiittimme aikana.
Pandemin huomasi täälläkin.
Aamiaisella oli noudettava itse
ruokansa ja silloin taas maski
naamalle. Syödessä sai nostaa
otsalle kuin aurinkolasit.
Terveisiä Haminasta

Tyytyväinen asiakas löysi Syke filmin kuvapäätteeltä

Toivo ja Sofia Hoffrén

Joka toinen pöytä tyhjä
Haikko kartano ja spa on tullut
tunnetuksi monista lukemistani
kirjoista. Haminassa asuimme
Sibeliuksen kadulla. Kotkassa
kävelimme Sibeliuksen
puistossa ja Haikossa sekä
Porvoossa törmää Edefeltin
paikkoihin ja tauluihin.

Haikon kartano Porvoon eteläreunalla Suomenlahden rannalla

Kartano on tosin vieläkin
vanhempi Romanovien ajoilta
ja Venäjän ajan tyyli näkyy
niin tauluissa kuin salien
sisustustyylissä. Rantaan
viettävä puisto on hyvin
hoidettu ja helppo kulkuinen.
Spa osasto monine saunoineen
ja altaineen oli vain hotellin
asukkaille meidän olinaikana.
Silti kansaa riitti joka paikkaan

Sofia saunalonkerolla monen hikihuoneen jälkeen

Meidän aika vierähti paljolti
kartanon ravintolassa. Sinne
olin tehnyt pöytävarauksen jo
pari viikkoa etukäteen. Sinne
pääsi 1 pöytä / 15 min.
Meiltä meni 2,5 tuntia istuissa
ruokalautasten edessä.
Yhteensä nautimme viisi
ruokalajia.

Ruoka 1. Graavi siikaa ja lohta

Ruoka 3. Viiriäistä

Ruoka 2. Savuporoa

Ruona 4. Juustoa

Ruoka 5. Kahvia

Hieno ravintola ja hienot puitteet, mutta kokki syventyi taiteeseen enempi kuin laatuun.

Porvoo on oikea turistirysä.
Ainakin vanha kaupunki,
kirkko ja sen alapuolella
olevat kadut. Kahvilat ja
ravintolat olivat täynnä
turisteja.
Kävelimme myös uuden torin
luona ja kadut olivat autiot.
Täällä teimme matkan toisen
ostoksen, terva schampoo.
Ensimmäisen teimme
Kotkassa, kuusi purkkia
muikkuja ja yksi purkki
poroa.
Me joimme kahvimme Helmi
kahvilassa. Onhan Helmi
sukumme perusäiti.
Porvoon kirkko korkealla mäellä

Helmin tuotteet

Iloiset matkalaiset
Ruotsiin tultua naamarit lensivät.
Kävimme juuri ruokakaupassa.
Kenelläkään ei ollut maskia, ei
henkilökunnalla eikä asiakkailla.
Arvostele itse, onko hyvä vai paha.

Terveisiä
Suomesta
Toivo & Sofia
Toivo vuosimallia 1943 ja RR 1956

