Besök åtminstone de här
Sveaborgs kyrka

Kyrkan byggdes som
ortodox garnisonskyrka år 1854.
I början av den finska tiden på
1920-talet byggdes den om till
en luthersk kyrka. I kyrktornet
finns en fyr som fortfarande
betjänar flygtrafiken och
sjöfarten.

Innehåller
karta

Stora Borggården

sjöfästningen

Sveaborg

Stora Borggården ritades
av Augustin Ehrensvärd, och
byggdes till fästningens
huvudtorg på 1760-talet.
I bombardemanget under
Krimkriget 1855 skadades den
svårt. Platsen inrymmer
Ehrensvärds imponerande
gravmonument.

Torrdockan
Sveaborgs skeppsvarv är
en av världens äldsta torrdockor
som fortfarande är i drift.
Här byggde man på 1760-talet
fartyg till skärgårdsflottan
under ledning av fartygs
arkitekten Chapman. I dag
reparerar man traditionsfartyg
på varvet.

Gustavssvärd
På Gustavssvärd kan man
se både den ursprungliga
bastionsbefästningen och
sjöförsvarslinjen med sina
sandvallar och kanoner som
ryssarna anlade under
1800-talets senare hälft. Från
Gustavssvärd har man en
fantastisk havsutsikt ända till
staden.

Kungsporten
Den monumentala
Kungsporten är symbolen för
Sveaborg. Den byggdes som en
ceremoniell port till fästningen
åren 1753–54. Porten är byggd
på den plats där fästningens
grundare, Sveriges konung
Adolf Fredrik, lade till med sitt
fartyg då han kom för att bese
byggarbetena på fästningen 1752.
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Välkommen
till Sveaborg!
Sveaborg som har byggts
på öar utanför Helsingfors
är en kulturskatt som började
byggas i mitten av 1700-talet
när Finland var en del av Sverige.
I dag är fästningen med sina
museer, restauranger och
evenemang en minnesvärd
upplevelse för besökare
i alla åldrar.
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Finland är en del av det svenska riket.
Byggandet av sjöfästningen inleds under
ledning av Augustin Ehrensvärd.
Sveriges konung Fredrik I ger fästningen
namnet Sveaborg.
Krig utbryter mellan Ryssland och Sverige
och fästningen fungerar som bas för flottan.
Finska kriget. Sveaborg kapitulerar för
den ryska armén. Fästningen förblir
en rysk marinbas i 110 år.
Finland blir en autonom del av
det ryska kejsardömet.
Krimkriget. Den engelsk-franska flottan
bombarderar fästningen som lider stora skador.
Finska inbördeskriget. I fästningen grundas
ett fångläger. Fästningen införlivas med
finska statens territorium och får då finska
namnet Suomenlinna (”Finlands borg”).
Andra världskriget börjar.
Kustartilleriet samt en luftvärns- och
ubåtsbas är förlagda till fästningen.
Den finska garnisonen flyttar från
fästningsöarna. Undervisnings- och
kulturministeriet tar över förvaltningen
av Sveaborg.
Fästningen tas upp på Unescos världsarvslista
som ett unikt monument över militär
arkitektur.

Sjöfästningen idag

Fästningen är ett av de populäraste turistmålen
i Finland med cirka en miljon besökare årligen. På
Sveaborg hittar du mångsidig service och evenemang
året om. Fästningen är en stadsdel och hem för cirka
800 Helsingforsbor. Förvaltningsnämnden för Sveaborg
som lyder under undervisnings- och kulturministeriet
svarar för restaurering, underhåll och utveckling av
fästningen samt visar upp den för besökare.
Fästningen utvecklas enligt principerna för hållbar
turism och man vill bevara den även för kommande
generationer. Följ anvisningarna och föreskrifterna
under ditt besök och hjälp oss bevara vårt världsarv.

Sveaborg infördes 1991 på Unescos världsarvslista som ett exempel på sin tids militära
arkitektur i Europa. Sveaborg är till sin form
en oregelbunden bastion och fästningens
betydelse för tre rikens försvar – Sverige, Ryssland och
Finland – ger den också en helt särskild prägel.

Gör en
djupdykning
i historien

museer

Bekanta dig med fästningens färgstarka historia
på en guidad rundtur. Under sommarsäsongen ordnas
rundturerna dagligen och under vintersäsongen på
helgerna. Guidade rundvandringar på flera olika språk
erbjuds på beställning året om. Rundvandringarna
startar från Sveaborgsmuseet.
Sommartid ordnas
äventyrsturer för barn. Rundvandringarna anordnas av
Samfundet Ehrensvärd rf, www.suomenlinnatours.com.

Krigsmuseets Manege

På Sveaborg kan du besöka sex museer. Närmare öppettider
finns att få i turistinformationen eller på adressen
www.suomenlinna.fi.
Öppet
året om

Fästningens historia
vaknar till liv på
guidade rundvandringar

Öppet på sommaren,
under andra årstider
varierar öppettiderna
Sveaborgsmuseet
Fästningens huvud
museum presenterar
Sveaborgs intressanta
historia. I museet visas varje
halvtimme en kortfilm
(25 min) om fästningens
historia på flera olika språk.

Ubåten Vesikko
I den restaurerade finska
ubåten från andra världskriget kan du bekanta dig med
besättningens arbetsmiljö
och ubåtstekniken.

Utställningen omfattar
intressanta berättelser om
Finlands krig och om olika
skeden i Finlands försvarsmakt.
Leksaksmuseet på Sveaborg
På en nostalgitripp i
Leksaksmuseet kan du
bekanta dig med gamla
leksaker, från början av
1800-talet fram till 1970-talet.
Ehrensvärdmuseet
Interiörmuseets första
invånare var fältmarskalken
Augustin Ehrensvärd.
Museet, som finns i ett hus
som fungerade som tjänstebostad för fästningens
kommendanter, presenterar
en officersbostad från den
svenska eran.
Tullmuseet
Museet som ligger i en
tidigare fängelsebyggnad
presenterar tullens och
smugglingens historia i
Finland.

Smakupplevelsernas
Sveaborg

Öppet
året om

Öppet på sommaren,
under andra årstider
varierar öppettiderna

Kolla öppettiderna i turistinformationen eller på adressen
www.suomenlinna.fi.
Restaurang
Sveaborgs Bryggeri
Den högklassiga
restaurangens meny
grundar sig på den finländska och den skandinaviska
säsongen. Du kan även
sticka dig in och smaka på
produkter från fästningens
eget bryggeri.
Viaporin Deli & Café
Caféet i Strandkasernen
erbjuder sallader, fyllda
smörgåsar, bakverk och
specialkaffe.
Café Silo
Det trivsamma caféet
i det ryska marketentar
kvarteret erbjuder dagens
soppa, hembakat och
högklassigt kaffe.

Bastion Bistro
Den eleganta restaurangen
bjuder på okomplicerad bistromat, pizza och hamburgare i
närheten av huvudbryggan.
Café Vanille
På caféet som finns i en
historisk trävilla, kan du njuta
av bakverk, dagens soppa,
specialkaffe och läskedrycker.
Iskällaren (Jääkellari)
Kulturcaféet erbjuder
dagens soppa, caféprodukter
och specialkaffe. I caféet
ordnas även kulturprogram.
Leksaksmuseets
Café Samovarbar
I det hemtrevliga caféet
kan du njuta av hembakat som
serveras med bryggt te. Caféet
erbjuder även specialkaffe.

Sveaborgscentrets café

Café Piper

Caféet erbjuder smakrika caféprodukter och ett
brett sortiment av special
kaffe året om.

I det idylliska sommarcaféet står soppor, bakverk
och läskedrycker på menyn.
Från terrassen har du en
mäktig havsutsikt.

Café Bar Valimo
På den lättsamma
hamnrestaurangens dagligen
växlande meny finns pasta,
sallader och dagens specialitet, serverade med kvalitetsdrycker.

Restaurang Walhalla

Restaurang Susisaari

Pizzeria Nikolai

I restaurangen vid
Artilleriviken kan du njuta
av finländsk matkultur,
finska råvaror och en hemtrevlig stämning. Restaurangen erbjuder ett brett
lunchutbud och en fantastisk
à la carte-meny.

I Nikolai erbjuds
krispiga pizzor tillagade
av färska råvaror och
gräddade i stenugn. Njut
av din pizza på sommar
terrassen eller i den labyrintiska fästningsmuren.

I den högklassiga
restaurangen kan du njuta
av à la carte-delikatesser
och ett högklassigt
vinsortiment.

Shopping
och konst
Fästningens många konsthantverkare upprätthåller
hantverkstraditionerna. På Sveaborg kan du köpa
produkter och souvenirer tillverkade av lokala
konsthantverkare. I fästningen ordnas även
konstutställningar. Tjänsternas läge hittar du på kartan
och öppettiderna på adressen www.suomenlinna.fi.

Turist
information
Turistinformationen och den avgiftsfria
introduktionsutställningen vid färjebryggan
betjänar besökarna året om. Hos oss får du de bästa
tipsen för ditt besök!
tfn 029 533 8410
info@suomenlinna.fi

suomenlinna
 suomenlinnaofficial

SuomenlinnaWHS

Vandra längs den blå rutten

Du kan uppleva de viktigaste sevärdheterna om du vandrar
längs den 1,5 km långa huvudrutten som går genom fästningen. Rutten är utmärkt med blå skyltar i terrängen och
med ett blått streck på kartan. I turistinformationen eller på
vår webbplats www.suomenlinna.fi/tillganglighet får du en
karta över den lättillgängligaste rutten.

Det händer och sker
på SVEABORG året om!
Följ med evenemangen på vår webbplats
www.suomenlinna.fi.

På Sveaborg kan du även ta dig fram med cykeltaxin
Taksi Viapori. www.taksiviapori.fi.

Rör dig försiktigt

Många av fästningens konstruktioner är inte
försedda med räcken eller andra fallhinder.
Kom ihåg att du rör dig på fästningsområdet på
eget ansvar, så var särskilt försiktig när du rör dig. Låt inte
barn springa runt på egen hand eller klättra på murarna.
Det kan finnas risk för att trilla ned på oväntade ställen.
Brantkanterna kan vara övertäckta av växtlighet på sommaren och av snö på vintern. När du rör dig på stränderna
ska du beakta att fartygen orsakar kraftiga strömmar. Rör
dig försiktigt på vintern i den hala terrängen.
Utgivare: Förvaltningsnämnden för Sveaborg
design: hahmo | Fotografier: aino heininen,
suomen ilmakuva, Dorit Salutskij, arttu
kokkonen, susanna kekkonen, soili mustapää
Tryckeri: Erweko Oy, Helsingfors 2018
Broschyrens utgivare svarar inte
för eventuella ändringar.

Resan till Sveaborg
sker med båt
Sjöresan till Sveaborg tar 15–20 minuter. Färjan trafikerar året om och vattenbussen från maj till september.

HRT:s färja
Färjan avgår från Salutorget framför
Presidentens slott. På Sveaborg avgår färjan från
huvudbryggan på Stora Svartön. Färjan är en del av
stadstrafiken och alla HRT:s biljetter gäller. Biljetten
köps i förväg i automaten vid avgångsbryggan. På
sommaren säljs biljetter också i biljettförsäljningen
på Salutorget.

JT-Lines vattenbuss
Vattenbussarna avgår från kryssnings
kajen på Salutorget. På Sveaborg avgår vattenbussen
från Artillerivikens brygga och stannar även vid
Kungsporten. En del av turerna stannar vid Lonnan
och Skanslandet. Biljetter till vattenbussen köps i
biljettförsäljningskiosken på Salutorget, på vattenbussen eller i JT-Lines webbutik. HRT:s biljetter
gäller inte.
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