
En julhälsning från Bosse Ahlnäs julen 2014

I augusti åkte jag med Per Olsson och hans 
vänner från Skåne på en busstur från 
Stockholm via Helsingfors, Borgå, 
Strömfors och Villmanstrand till Viborg. 
Tidigare har jag varit reseledare för Per 
Olssons grupper under flera resor längs 
Postvägen Åbo-Åland-Stockholm och till 
Riga och öarna Ormsö och Kihnu i Estland. 

Också denna sommar arbetade jag 
som volontär i S:t Mikaelskyrkan i 
Tallinn och i estlandssvenskarnas 
museum, Aibolands Museum i 
Haapsalu. Jag studerade också 
estniska två veckor vid universitetet i 
Tartu. 
Olen õppinud eesti keelt Tartu Ũlikoolis 
kaks nädalat.

Under året har jag blivit intresserad av 
geocaching och hittat över 100 cachar. Jag 
har hittat cachar i alla kommuner på Åland 
samt under mina resor i Finland, Estland, 
Lettland och på Gozo i Malta. Med en 
navigator ställer man in koordinater och så 
beger man sig ut i skog och mark och letar 
efter den lilla rackaren.
Ibland hittar man den, ibland hittar man inte. 

www.geocaching.com  ☺

Jag ber att få önska alla kära vänner, släktingar, bekanta och facebook kompisar 
God Jul och Allt Gott under år 2015

bosse.ahlnas[at]aland.net   http://home.aland.net/bosse

Kollektivtrafiken på ön Prangli i 
Estland sker med en gammal Gaz.

Några upplevelser från min dagbok 2014

I början av september var jag 
reseledare för en grupp från Iniö och  
vänner; Iniö - Helsingfors - Tallinn -
Ormsö - Haapsalu - Pärnu och Kihnu i 
Estland. Ön Kihnu är med på 
UNESCOs världsarvlista.
http://home.aland.net/bosse/Eesti.htm

Vi åkte längs Saima kanal från 
Villmanstrand till Viborg.

Här får vi litet motion i en jungfrudans
efter vårt besök i Verla kartongfabrik.

Gustav II Adolf grundade universitet 
i Dorpat år 1632

Jag hittade också en geocache, som 
liknade en katt i ett snöigt Tallinn.

Här är jag nära geocachen vid den 
okända soldatens grav på Drumsö 

.

På Ormsö finns över 150 solkors. Vi stiger av ”lastbilsbussen” på Kihnu.  

Jag bodde i Iniö 1977-1990

Jag har rest en hel del igen under året; 
flera båtkryssningar till Stockholm, Riga, 
Tallinn och Helsingfors, åkt smalspårig 
järnväg Uppsala – Lenna i Sverige och 
Aluksne – Gulbene i Lettand. Påsken firade 
jag på Malta / Gozo och har besökt de små 
öarna: Prangli, Aegna, Pakri, Vormsi, 
Kihnu, Ruhnu och Piirissaar i Estland.

Min favoritbutik i Finland, Ritvalan 
kyläkauppa i Sääksmäki. 


