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Kort om historien av sex gamla finska slott

I frimärkshäftet Gamla slott presenteras sex gamla finska slott, som alla har sin egen intressanta historia.

Sveaborg
Sveaborgs fästning började byggas år 1748 under ledning av A. Ehrensvärd. År 1808 kapitulerade
fästningen för den ryska armén och när Finland blev självständigt fick fästningen namnet Suomenlinna.
Under självständighetens första år fungerade Sveaborg som ett fångläger och ett slutet militärområde.
Man började utveckla området för turism på 1950-talet och idag är Sveaborg, som ligger utanför
Helsingfors, ett populärt turistmål och ingår i Unescos lista över världsarv.
Mer information: www.sveaborg.fi/sv

Tavastehus slott
Tavastehus slott grundades i slutet av 1200-talet och byggdes om till bostad på 1700-talet. Ett fängelse
verkade i Tavastehus slott 1837–1972. Restaureringen av slottet börjades 1953 och slutfördes 1988.
Idag verkar slottet som ett museum och en plats för bl.a. utställningar och evenemang.
Mer information: www.nba.fi/sv/museer/tavastehus

Raseborgs slott
Raseborgs slott byggdes i Snappertuna på 1370-talet. Slottet, som försvarade svenska handelspolitiska
intressen, övergavs på 1550-talet och började förfalla. Restaureringsarbetena inleddes i slutet av 1800-
talet och fortsatte fram till 1980-talets slut. Numera är slottet öppet för allmänheten på somrarna.
Mer information: www.raseborg.org/slott/

Kastelholms slott
Kastelholms slott började byggas i slutet av 1300-talet som en försvarsborg på Åland. Slottet blev säte
för kronans förläningshavare och fogdar.  Senare blev Kastelholms slott ett kungligt jaktslott och
fängelse. Slottet förlorade sin administrativa betydelse på 1600-talet och verkar idag som ett museum.
Mer information: www.kastelholm.ax/sv/

Olofsborg
Sankt Olofsborg började byggas 1475. Borgen skulle avvärja ryssarnas anfall österifrån och därmed
försäkra att herraväldet över Savolax förblev hos svenska kronan. På 1700-talet hade både Ryssland
och Sverige kontrollen över Olofsborg, vilket syns i slottets mångskiftande arkitektur. Idag är slottet
öppet för allmänheten och känt för bl.a. Nyslotts operafestival.
Mer information: www.nba.fi/sv/museer/olofsborg

Åbo slott
Åbo slott började byggas på 1280-talet vid Aura ås mynning som ett förvaltningsslott för svenska kronan.
Senare blev det ett residensslott för Johan III under hans tid som hertig i Finland, tjänstebostad för
generalguvernören och fängelse. Idag är Åbo slott ett byggnadsmonument, museum och en värdig plats
för fester. Mer information: www.turunlinna.fi
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