Vätterin ympäri
Kesätmatka
Tämän matkan haaveilu ja suunnittelu
alkoi jo vuosi sitten. Matkaan lähti neljä
henkeä, mikä oli sopiva määrä täyttää
yksi auto.
Toivo suunnitteli matkan aikataulut,
varasi hotellit ja ravintolat.
Koska elämme Korona-aikaa on pöydät
ja ruokailuajat varattava jo hyvissä
ajoin. Illalliselle otettiin vain neljästi
tunnissa ja aamiaiselle puolen tunnin
välein. Silti olimme kotiin tultua
hyvinvoipia ja kylläisiä.
Myös parkkipaikat on varmistettava.
Vättern on Ruotsin toiseksi suurin järvi.
Lähdimme Västeråsista klo 9 tiistaina
13/7 2021. Kia kiidätti meitä (Raili ja
Tauno Alari, Sofia ja Toivo Hoffrén)
kolme päivää sopivaa vauhtia noin
350km yhteensä.
Kartassa meidän reitti

Sofia, Tauno ja Raili Götakanalin sillan avajaisissa

Karlsborg
Karlsborg on vanha sotilaspaikka, jossa on
monet alokkaat koulutettu vuosien aikana.
Alue on suuri ja turistit ihmettelevät historian
muistoja.
Paikan nimi oli Rödesund, mutta vuonna 1832
se muutettiin Karlsborgiksi.
Karlsborg linnoitusta rakennettiin 90 vuotta,
1819 – 1909. Se oli Ruotsin varapääkaupunki.
Rakennukset, pihat ja ympäristö olivat hyvin
hoidettuja. Sotilaskodissa ja ruokaloissa
tarjoiltiin turisteille lounaat, kahvit ja jäätelöt.
Sotilaita ei näkynyt missään. Aseistuksessakin
he luottivat kavassa näyvään tykkiin.
Sotilaskirkko ja tykki

Karlsborgin kunnassa on vajaat 7000 asukasta
ja keskustassa vajaa 4000. .

Hjo
Hjo on pieni kaupunki Vätterin länsirannalla. Se
on tullut kuuluisaksi keltaisista puurakennuksista,
joita keskusta onkin tupaten täynnä. Näistä
kaupunki on saanut Euroopan Nostra mitalin.
Autolla pääsee keskustaan, mutta parkkipaikat
ovat pieniä. Vain 5-6 autoa paikkaansa. Hyvin
selvittiin.
Neljä vuotta sitten Hjo vietti 600 vuotis juhliaan.
Kunnassa asuu 9200 as. ja keskustassa 6300 as.
Taivas oli pilviharson peitossa ja kävelyilma mitä
parhain.
Tutustuimme satamaan, rantapolkuihin ja torin
ympäristöön.
Rantaravintolassa joimme limsaa, nuolimme
jätskiä ja söimme mansikoita, kirsikoita ja
meloneita.
Näköalana koko Vättern aina Visingsöhön asti.
Iltapäivän aurinko siirtyi länteen, mutta Kia
kiidätti meitä etelään pitkin järven rantaa.
Loppumatka ennen Jönköpinkiä meni korkean
mäen yli. Vasemmalla näkyi järven selkä ja
edessä aukesi Jönköping ottamaan meidät
vastaan.
Tauno, Raili ja Toivo Hjon torilla

Asetuimme asumaan aivan rannan lähimpään
hotelliin.

Vox
Jönköpingissä kurvasimme Vox hotelliin.
Auton jätimme viereiseen parkkitaloon,
josta kävelimme viimeiset 50 metriä.
Meidät toivotettiin tervetulleiksi ja
tiedoitettiin ruokailuajat illalla ja aamulla.
Huoneessa huljautimme hiet ja pienen levon
jälkeen uutta niskaan ja liikkeelle. Meidän
aika illalliselle oli 19.15 paikallista aikaa.
Sitten vaan tilaus vetämään ja omaa vuoroa
odottamaan. Juomat ilmestyivät pöytään
nopeasti ja kuuman päivän aiheuttama jano
alkoi kadota.
Ruokailuvälineet olivat kullanväriset ja
tylsät, mutta jo hyvissä ajoin ennen
nukkumista olimme kylläisiä.
Seuraava urheilutapahtuma oli kiivetä
sänkyyn, jonka taso oli vyötärön
korkeudella. Kyllä siellä korkeuksissa uni
maistoi, kun pehmustetta oli metrin verran
alla.

Tauno on päässyt vatsantäyttö puuhiin

Jönköping
Aamiaisen jälkeen kiiruhdimme kaupungille
tutustumeen Vätterin pääkaupungin
muotoja. Matkamme varrelle sattui useita
taideteoksia, joita me tutkimme ilman
suurempaa kunnioitusta niitä kohtaan.
Jönköping on samannimisen läänin
pääkaupunki. Asukkaita 143 000 kunnassa,
100 000 keskustassa. Ikää on jo 750 vuotta.
Nykyään Husqvarna kuuluu Jönköpingin
kuntaan ja näin siitä tuli Ruotsin kymmeneksi suurin.
Lopuksi teimme aamuaskareet hotellilla ja
annoimme Kian kyydittää meitä pohjoiseen.

Tauno, Raili ja Sofia tutkivat taidetta

Gränna
Grännaan saavuimme jo aamupäivällä, mutta
kylä oli jo täyttynyt turisteista. Suurin tungos
täytti keskustan kadut, kahvilat ja polkkagris
putiikit.
Tätä ihmeellistä juovikasta karamellia
valmistettiin joka toisessa talossa. Toimitusta sai
seurata paikan päällä ja sitten täyttää ostoskassit
viemisillä.
Muinaisina aikoina ”Polkkagris” tehtiin
jengatuksi karkkipötköksi. Tänään sitä myydään
satoina eri mallisina ja makuisina.
Per Brahe antoi Grännalle kaupungin oikeudet
vuonna 1652. Asukkaita on tänään 2700, joiden
asumukset koristavat paikkaa kahtapuolen
kapeaa Brahekatua. Koko kylä sijaitsee jyrkässä
rinteessä. 1970 luvulla rakennettiin uusi
ohitustie mäen yli ja nyt vain turistit tungeksivat
keskustassa Vätterin rannalla.
Kreivin kunniaksi pystytetty patsas koristaa
parkkipaikkaa ajanhampaan kuluttamana.
Brahen linna mäen huipulla uuden tien varressa
on nähnyt parhaat päivänsä jo aikoja sitten,
mutta vieläkin turistit sinne löytävät.
Jatkoimme matkaa pitkin rantatietä Vadstenaan
asti. Siellä taas limsat ja rapuleivät maistuivat
ennen linnaan joutumista.
Toivo Brahen patsaalla Grännassa

Vadstena
Vadstena oli pyhiinvaeltajien välietappi
Trodheimiin mennessä jo 1100 luvulla.
Vuonna 1346 Pyhä Birgitta alkoi luostari toimet
siellä. Tätä jatkui reilut 200 vuotta, kunnes
Gustav Vasa ajoi munkit pois 1550 ja nunnatkin
vuonna 1595. Sen jälkeen linna toimi sairaiden
hoitopaikkana.
Vadstenassa asuu 5700 ja kunnanalueella 7400
asukasta.
Kesäisin paikka täyttyy turisteista, jotka pyörivät
toistensa jaloissa ilman suurempaa päämäärää.
Vadstena linna näyttää puolustuskykyiseltä

Korona rajoituksia näkyi monessa paikassa.

Starbo Hotel
Västeråsin neljä matkalaista saapui
Starbo hotelliin melko väsyneenä.
Mutta tämäkin järjestyi pienillä
nokosilla ja virvoitusjuomilla.
Tämä talo sijaitsee vain 600m
linnasta ja hinnat ovat sen mukaiset.
Silti tämä paikka sai meiltä
korkeimmat arvosanat.

Vadstena Starby Hotel

Talon takana sijaitseva suuri teranssi
kokosi niin illallisvieraat kuin
aamiaisen nauttijat.

Motala
Motalassa asuu tätänykyä 31 000 kaupungissa ja
kunnan alueella yhteensä 44 000 asukasta.
Paljon käytetty paikka. Vanhimmat arkeologiset
löydöt ovat 11 000 vuotta vanhoja. Siis heti
jääkauden sulettua.
Göta kanal, joka rakennettiin 1810 – 1832,
kulkee Motalan läpi. Se vetää turisteja kuin
magneetti paikkakunnalle.

Toivo, Tauno, Raili ja Sofia varjopaikassa

Me samoilimme kanavan rannalla ja
kirkkopuistossa. Väliin istuttiin penkille.
Tulipahan vihdoinkin pysähdyttyä Motalan
keskustassa. Usein siitä vaan ajaa ohi, kun se on
liian lähellä.

Askersund
Askersundissa on kaksi kirkkoa, Sofia
Magdalena ja Askersunds landskyrka. Ne
palvelevat 4200 asukkaan yhdyskuntaa. Koko
kunnan alueella, joka on Örebroläänin eteläisin,
on 11 500 asukasta.
Täällä me pysähdyimme lounaalle, jonka
nautimme laituriin kiinnitetyssä laivassa.
Etäisimmät turistikohteet olivat sadan metrin
päässä vedestä.
Tyytyväisinä tyhjennykseen ja täydennykseen
nousimme autoon. Matka jatkui kotia kohti.
Pysähdyimme Arbogassa mehuille, mutta sieltä
on matkakertomus jo tehty viime syksynä.
Illalliseksi saimme lammasta Råbyssa.

WC kyltti löytyi

Kiitos matkakavereille monista tarinatuokioista,
seuranpidosta ja yhdessäolosta.

Terveisiä Vätterin rannoilta
Toivo Hoffrén

