
Vojaĝo al Finlando oktobro 2015 

Mi sidas en la atendejo en la flughaveno de Helsingfors por reiri hejmen post plena 

enhavoriĉa semajno vizitante esperantajn amikinojn en Finnlando. Mia kapo plenas de 

multspecaj bonaj memoroj pri la vere kulturplena semajno. 

Kun Saliko mi vizitis la vitromuzeon en Riihimäki. Ŝia filo kondukis nin per sia propra aŭto, io 

kio tempe tre mallongigis al ni la vojon. Ni evitis la atendadon inter trajnoj kaj busoj. La 

muzeo montras la historion de vitrofarado en la lando. Ofte kiam temas pri kulturaj atingoj ili 

venas al niaj nordiaj landoj sufiĉe malfrue, ekz la vitrofarado venis al ni en la 1400–1500 

kompare kun en Ĉinio, kie oni kapablis krei vitranĵon jam longe antaŭ Kr.Nun tamen ni 

nordlandanoj kapablas fari belajn artovitraĵojn. Ni ankaŭ vidis multajn artaĵojn teksitajn kaj 

ŝajnas ke la buntaj koloroj de la finna naturo kun lagoj kaj marĉoj reaperas en vestoj kaj 

teksaĵoj. Multajn tiajn belajn aĵojn ni vidis en butikoj en Helsingfors kaj en Tavastehus. 

En tiu laste menciita urbo Saliko kaj mi pasigis tre interesan kaj instruan tagon kun la 

Esperanto-knabinoj, la tiea klubo. Ni estis akceptitaj de du ”knabinoj Marjatta” ĉe la trajno 

kaj kune promenis en la bela Urboparko, kiu estas naturrezervejo kun multaj ekzotikaj arboj 

kaj kie lagobrakoj brakumas la arbaron. Nun la folioarboj pompas en belaj aŭtunaj koloroj – 

flavaj, verdaj, ruĝaj. 

Nia plej grava celo de la promenado estas la antikva kastelo Tavastehus, kiu estis konstruita 

en 1260. La unua konstrumaterialo konsistis el grandaj ŝtonoj. Dum la 14-a jarcento oni 

lernis bruligi brikojn kaj uzis tiujn por konstrui belajn volbojn kaj murojn kun specialaj baltiaj 

ornamaĵoj. Birger Jarl, kiu ankaŭ fondis Stokholmon, ekkonstruigis la fortikaĵon aŭ kastelon, 

Tavastehus. Ni per diversaj partoj de la konstruaĵo bone sekvis la uzadon de la domego. 

Surmure pendis bela gobelino, kiu montris kiel Birger Jarl enrajdis sian kreaĵon – la 

fortikaĵon. 

Marjatta Niemi lerte el sia abunda kono pri Tavastehus rakontis pri la kastelo kaj vivigis ĝin 

ekde la komenco, 1260 sub la manoj de Birger Jarl, tra ĝia historio kiel apudlima defendilo 

kaj administrejo en fora angulo de la regno, tra la tempo kiel prizono en la 19-a jarcento, 

kiam la fortikaĵo ne plu situis ĉe la limo, ĉar la situo de la limo ŝanĝiĝis. Estas belega fortikaĵo 

kun interesa historio. 

Nia grupeto faris belan promenadon tra la malnova urbo kun malnovaj domoj de la 19-a 

jarcento. La fama komponisto finna, Jean Sibelius, naskiĝis en tiu urbo kaj lia naskiĝdomo 

nun estas muzeo. Ankaŭ en la fortikaĵo oni montris memorojn de lia vivo. Ĉi tiun jaron oni 

jubileas 150 jarojn de lia naskiĝo. Ni promenis tra la Sibelius-parko, kiu enhavas statuon de la 

komponisto. Sidante sur benkoj en la parko oni aŭdis aŭtomate ludantajn partojn el liaj 

verkoj. Hämeenlinna vere estas ĉarma historia urbo. 

Post bona lunĉo en agrabla Ital-inspirata restoracio ni konatiĝis kun pli da ”esperanto-

knabinoj” en la belega hejmo de Marjatta Niemi. Mi legis monologon ”Prelego” el la libro 

”Eduko Danĝera” verkita de Harold Brown. Ĉiuj knabinoj sekvis la tekston kun granda atento 

kaj intereso. Fine ni interdiskutis pri la teatraĵo. 



Vespere ni manĝis laŭdire franc-inspiritan manĝon kun seranoŝinko kaj bona fromaĝo. Post 

la manĝo aperis lerta magiisto, kiu profesie ”ludis” per kartludo. Montriĝis, ke li estas nepo 

de la ges-oroj Niemi, kiam li remagiiĝis en realon. De tempo al tempo mi trafoliumis la faman 

libron ”La Rakontoj de subleŭtenanto Stål” verkita de J.L.Runeberg (la nacia verkisto de 

Finnlando). La libro estas printita 1900, 50 jarojn post kiam ĝi estis verkita. Ĝi enhavas 

ilustraĵojn de fama artisto Albert Edelfelt. Libro vere valora. Miaj manoj kaj okuloj ĝuis 

renkonti ĝin! 

Pri ĉio tio mi pensis sidante en la atendejo kaj mi sendis varman dankon al la Esperanto-

knabinoj, kiuj aranĝis tiun belan tagon. Ankaŭ dankon al Saliko, kiu gastigis min dum mia 

restado en Finnlando. En Hämeenlinna estos aranĝita en marto ”La Finnaj Vintraj Tagoj”. 

La aviadilo leviĝas de la grundo. La fortaj motoroj levas nin supren al la klara, blua ĉielo. 

Sunbrilo laŭ la horizonto turkiskolorigas la randon ĉe la maro. Eknigrigriĝas la tero. Eĉ pli 

nigriĝas la akvosurfaco de la multaj lagoj. La pensoj iras al dana lulkanto ”Patrino, la suno 

estas tiel ruĝa kaj la tero nigriĝas”. Malhelflava plena luno staras je la alia flanko de la ĉielo. 

Inter la sunbrilo kaj la luno pendas ĉenoj da blankaj nuboperloj, kiuj baldaŭ oriĝas per la 

lastaj sunradioj. La ĉiela artaĵo perfektas. Post 40 minutoj de tia ĝuo la aviadilo surteriĝas en 

Arlanda flughaveno kaj la mondo denove realas. 

Dankon al ĉiuj miaj finnaj amikinoj! 

Fino de oktobro 2015 

Kerstin Rohdin 

 

 


