
 

     Vår resa till Wien och Slovakien 2 – 13. 4. 2019              
Gunvor och Tom 

Gunvor hade sagt att till en av de stora europeiska kulturstäderna skulle hon vilja åka, kanske Wien 
– hon ville nog också njuta av den äkta bakelsen på Café Sacher Eck. Tom hade nog besökt kaféet 
och Wien för över 30 år sedan, men med flyktiga minimala minnen. En reseberättelse på hösten i 
Husis om både Wien och närliggande Bratislava var ovanligt informativt och lockande skriven. Kort 
därefter erbjöd Finnair billiga biljetter till Wien och då ”slog vi till”. (Oj då, igen en resa! Och så 
kort efter Yangon och Krabi.) 

Vi ville skynda på våren och i Mellaneuropa borde ju flera trädarter blomma redan i april. Jo, lite 
förarbete var gjort redan innan resans längd spikades för flyg 2.4. och tillbaka 13.4., dagen före 
riksdagsvalet hemma. Det fanns mycket intressant att studera i förväg, för att få starkt utbyte av 
resan och några helt nya upplevelser. Boplatserna verkade bli bra val och under mörka kvällar 
kunde vi lägga in program för dessa knappa två veckor. Vintern efter nyår blev lång och snörik, så 
vi såg fram mot avfärden. Faktiskt, nu strax efter resan blommar påskliljorna hemma på balkongen 
och på gården sticker spetsiga narciss- och tulpanblad upp ur myllan. Påskvädret är soligt i 
Helsingfors, så det blev liksom en dubbel tidig vår.  

* 

Morgonflyget till Wiens flygfält Schwechat, drygt 15 km SO om centrum invid Donau, anlände i tid 
och vi hade hela dagen på oss, efter att vi installerat oss på Hotel Astoria, i stadens hjärta. 
Shopping-gatan Kärtnerstrasse löper nedanför vår balkong, Hotel Sacher och Operan är grannar 
söderut och Albertina konstmuseet står på andra sidan skvären västerut. Krogarna ligger tätt också 
norrut, där Stephansdomens 137 meter höga, gamla gotiska torn reser sig som en ledstjärna för 
oss, då vi orienterar oss på den soliga balkongen. Dags att bege sig ut och promenera, först till 
Albertina palatset, för att ta en titt på ”modern” konst, dvs impressionismens mästare osv.., från 
Claude Monet via Matisse, Cézanne, Miró, Gauguin, Frida Kahlo till Picasso och halva 1900-talet. 

                                         

Vi vandrade vidare mellan de imponerande byggnaderna i olika stilar till Habsburgarnas enorma 
Hofburg palats, med prins Eugene av Savoy till häst vid entrén intill Michaelerplatz. För övrigt är  



flertalet statyer av kejsare, kungar och andra hjältar till häst, förutom den omtyckta kejsarinnan 
Maria Theresa, som redan på 1700-talet gjorde mycket för att förbättra folkets livsvillkor. Bland 
Habsburgarna i det ”1000-åriga tysk-romerska riket” var hon en av dem som suttit längst vid 
makten – vid sidan av Franz Joseph hundra år senare. Hans 70 åriga kejsartid började romantiskt 
med hans purunga gemål ”Sissi”, dvs. kejsarinnan Elizabeth, men fortsatte och slutade desto mera 
tragiskt 1916. Denna omtalade Sissi bodde gärna borta från maktens centrum i Wien, främst på 
Corfu i det vackra Achilleion palatset (som vi beundrat). 

På vägen tillbaka från det monumentala Hofburg hittade vi Mozart i parken intill palatset, inte han 
heller till häst. Det blev många kilometer under dagen, för vi gjorde ännu en stor lov till 
Stephansdomen och vidare till andra sidan av Ringavenyn till Stadsparken, där Johann Strauss-
(d.y.) monumentet visar honom i guld med fiolen mot kinden. Vi sov sedan gott i vårt rum efter 
alla intryck och en medioker första wienerschnitzel på kvarterskrogen. Följande morgon, efter god 
frukost, deltog vi med en indisk familj i en rundtur med guiden Anna, med start ett kvarter från 
hotellet och slutpunkt vid inträdet (med förtur) till Schönbrunn dryga tre timmar senare.  

Vi tyckte rundturen var värd sitt pris. Minibussens rutt täckte sevärdheter spridda över ett stort 
område i Wiens centrala delar: Rådhuset, parlamentet, universitetet, börsen, det vackra Belvedere 
(prins Eugenes nöjespalats) och flera andra renässans-, barock-, rokoko-, empire-, nyklassiska- och 
nyare byggnader. Ett exempel på helt annorlunda byggstil är det populära Hundertwasser Haus av 
arkitekt J. Krawina (roligt, nedan höger). 

         

          

 Kontrasten är ju påfallande jämfört med både Schönbrunn och FN/Unesco centret, på norra sidan 
om Donau (ovan, h). Vi fortsatte efter turen att bekanta oss på egen hand med salarna (inkl. några 



danssteg) i Schönbrunn, den vidsträckta strama parken, Landmann´s kafé och sedan den effektiva 
metron till hotellet. På kvällen åt vi gott, Kavalierspitz (en variant av Tafelspitz) till levande musik.  

Vi hade nästan två dagar kvar i stan och följande morgon (torsdag) traskade vi iväg till Naschmarkt, 
en stor marknad med matvaror, speciellt grönsaker, frukt, ostar och korvar, men också flera små 
krogar till fördelaktiga priser. Ett rikt urval av bakverk och nötter och ostar lockade, men det mesta 
blev orört av oss. Lite senare åkte vi faktiskt på nytt med metron över Donau till de futuristiska FN-
byggnaderna och Donauturm, ett skyhögt spjut med en roterande krog o kafé där uppe, som sig 
bör, med milsvid utsikt. 

   

För kvällen hade vi beställt i förväg biljetter till Wiener Symphonikers konsert i den rikt smyckade 
stora salen i Musikverein. Flera år har vi hört och sett Nyårskonserten i TV hemma från den 
berömda salen och vi ville uppleva stämningen på platsen. Akustiken är fin och vi fick höra Brams, 
Mozarts pianokonsert och Liszt. Dirigent var Lahav Shani, som dirigerat ett flertal topporkestrar. 

Gunvor hade väntat ända till avfärdsdagen med att smaka på den äkta Sacher tårtan, men nu sista 
förmiddagen gick vi in till Sacher Eck i huset bredvid vårt hotell. Mums. Det var snart dags att 
lämna Wien och vi begav oss med metron till Schwedenplatz vid kanalen som leder ut till Donau 
nära hamnen. Vädret var fint och vi väntade på Twin City´s soliga terrass, med gott kaffe, på att 
den snabba båten skulle lägga till för att föra oss till Bratislava. 

* 

Båtresan var bekväm, vi tog var sitt glas vin och efter knappa två timmar skulle vi vara framme. 
Det fanns ett och varje att se på vägen. På kanalens stränder fanns med korta mellanrum små 
fiske- och utflyktsstugor i trä och på stolpar. Flodens vattennivå varierar rätt mycket i sitt lopp från 
Schwarzwald till Svarta havet, så det behövs stolpar. Judarnas ö i Wien har lidit av översvämningar, 
men i modern tid har man byggt skyddsvallar. Visst är floden imponerande i europeisk skala, 
speciellt det vidsträckta deltat i Rumänien med sitt fågelliv, som vi bekantat oss med tidigare. 
Hainburg är en urgammal liten stad, naturligtvis med borgruiner på sin kulle och ligger vid floden, 
inne i den naturpark som delas mellan Österrike och Slovakien. Strax efter passerade vi obemärkt 
gränsen och i flodkröken tornade den medeltida slottsborgen Devin upp sig på sitt berg och vi 
närmade oss Bratislava. 



Snart nog bredde staden ut sig på var sida om Donau. Genast märkte man att det restaurerade 
vita, höga slottet helt dominerade stadsbilden. Båten lade till då vi passerat den imponerande, 
asymmetriska Most SNP hängbron – så till vida att den bärs upp av en tudelad pylon endast på 
Petrzalka sidan som den förbinder med Bratislavas centrum, Staré Mesto eller gamla stan. Inga 
passkontroller, men vi skaffade lite kartor och info i Twin City kiosken invid bron och fick sedan en 
taxi upp förbi slottet till det rum vi bokat hos River View Residence, högt uppe med en ypperlig 
utsikt över stad och flod. Värden och ägaren Damian tog vänligt emot oss, då taxin väl hittat fram 
bland några höga ambassadmurar. Stället var helt mysigt med ca 10 rum och trädgård. 

            

Vi kände oss välkomna. Då vi beundrat utsikten en 
stund mulnade vädret. Ändå ville vi åka över bron 
och upp i det 85 m höga Brotornet, då vi hade en 
halv dag kvar. Men när vi väl kom fram för att ta 
hissen upp till brotornets topp, skvalade regnet 
redan. Restaurangen högst uppe var väldigt smakfull 
och vi beslöt att äta (i väntan på uppehåll), trots att 
krogen är dyr. Utsikten gav oss en fin överblick av 
stan. Vi promenerade tillbaka över bron på 
”promenaddäck” med biltrafiken som tak, men då vi 
vänt in på Esplanadstråket (Hviezdoslavovo) i gamla 

stan mot gamla ståtliga operan, kom det en ny störtskur och vi lyckades få en taxi. Det gällde att 
passa upp, för en taxi på gatan kan lätt önska 3-4 gånger mera betalt än om man ringer (ca € 5.-). 
Riktigt så mycket fick han inte. Det blev en lugn kväll med lite vin och på morgonen fick vi husets 
frukost.                                

Det var bra väder på morron och vi prickade in tre program för några timmar. Bussen stannar nära 
vårt lilla hotell och vi åkte till Medicka parken för att beundra de vackra Magnolia träden, som just 
var i bästa blomskrud (se bid ovan), liksom flera andra buskar och växter. Intill parken står ett lite 
förfallet men smäckert barockpalats. Vi fortsatte med buss till den stora folkliga marknaden 
Mileticova, som är speciellt livlig på lördagar. Nu kunde vi köpa lite grönsaker, bröd och korv för 
kommande dagars eget kockande. Lite jobbigt blev det med språket, men flera lokala personer 
ställde gärna upp och hjälpte så att det blev rätt korv och ost. Efter returbuss och en liten paus på 
vårt rum gick vi den korta vägen till slottet för att bekanta oss med stadens kanske främsta 
sevärdhet.  



Vår vistelse i Slovakien var tänkt så att vi följande dag (söndag) skulle flytta till en apartment i en 
gränd i gamla stan, så slottet, så nära, passade bra nu. Både slottet och dess kulle höjer sig högt 
över omgivningen och entrén till borggården vaktas av kung Svätopluk I till häst, hjälte från 900-
talet. Betydligt äldre är den lilla 25 000 år gamla statyn ”Venus of Moravany” nere i ett källarvalv, 
som vi inte hittade. 

            

Cerenomiell trappa i slottet      M. Benka, Kalevala inspirerat?            På kvällen Slovak Pub 

Med våra turistkort för bussar, museer etc. kom vi gratis in och stannade upp på den stenlagda 
och asketiska borggården med jättehöga väggar. Trappan upp, där många kungligheter stegat, ses 
i spegeln ovan – varefter vi kunde begrunda konst och historisk info i salarna. Vi stannade igen upp 
vid ett rum med folklig och mytisk konst av Martin Benka. Flera av alstren förde våra tankar till 
Lönnrot, Kalevala och Gallen-Kallela. Vi vandrade också runt slottet, vars mur delvis är 
orestaurerad och trolskt mossig. 

Lika folklig är den stora och traditionella krogen Slovak Pub, som vi åkte till på kvällen. Den 
frekventeras av studerande och ”vanligt folk”. Ett gott (kraftigt) middagsval är Bryndsové halusky, 
gnocchi med bacon och smetig het getost. Det var något av Jugendsmyckning och -stämning i de 
många höga rummen. Det började skymma då vi gick in till vårt rum och tog med vinflaskan till 
terrassen för att följa med en mörkröd solnedgång. Efter natten och frukosten skulle vi flytta till 
centrum av gamla stan. 

Vi hade tur att genast få nyckeln till vår lägenhet ”Stella” vid den smala gränden Bastová, strax 
bredvid Michael´s Gate, med sitt 51 m höga torn där St. Mikael kämpar mot draken. Inne i tornet 
ovanom många stentrappor hittar man idag vapen från medeltid och senare. Stället byggdes på 
1300-talet och 19 ungerska kungar har i kröningsdräkt passerat genom porten (från 1500-talet 
framåt). Det bästa med vår apartment på översta våningen, förutom fullt kök och matplats, var 
balkongen, som välkomnade med sol och en ypperlig utsikt över slottet till höger och St. Michael´s 
gate till vänster. Portarna som ledde till gränden (nr. 8) var ca 2,5 m breda, så avfallsbilen kunde 
köra in. Här skulle vi stanna i en dryg vecka; en god utgångspunkt för våra upptäckarpromenader 
och utfärder. 



          

Vi hade ett par hundra meter att gå längs turistgatan till centrala torget och Gamla Stadshuset, 
som bakifrån skymtar på bilden. Där invid ligger det neoklassiska Primate Palace från 1780. Med 
risk för att verka ”tornhypprig” nämner jag ännu St. Martin´s katedral, som är den dominerande 
renässansskapelsen och tornet i stan. Vi klarade av tre utvalda museer på 1,5 dagar: Stadshuset är 
till en del från 1300-talet och museet inrymmer allt mellan Sigismunds och andras handskrifter till 
tortyr-redskap och kraftiga dörrar med järnbeslag.  

Stilarter från renässans till rokoko (Mirbach palats etc.) har redan nämnts, men det finns ju annat. 
I en närliggande källare, Vitikultur museet, visas 100 slovakiska vinsorter, mest vita, som man 
också får köpa. Riesling, pinot och förstås söta tokaji odlas mycket i södra delen av landet. Vi köpte 
en flaska. Ett kort besök på klockmuseet var mera givande än vi kunde vänta oss. De har där 
illustrerat hur mänskan blev medveten om tiden för många tusen år sedan, solur och fram till stora 
komplicerade urverk från 1600-talet och till nutid. Kanske intressantast som konst var väl sedan 

Arthur Fleischmanns skulpturer. Han levde till över 90, i många 
delar av världen, och alstren är allt från traditionella skulpturer 
och byster av påvar och andra kändisar till modern formgivning 
och materialval, såsom akryl.                                           

  Humoristisk populär 
konst på flera ställen längs gatorna kompletterar konstutbudet och vissa har blivit berömda. 
Modern arkitektur såg vi på utfärd till nya operan, shopping Mall´en Eurovea och hela grupper av 
jättehöga skyskrapor. På utfärden med en av trolleybussarna köpte vi i förväg biljetter till vår resa 



till Banska Bystrica och kollade hur vi kommer in till jättelika tredelade moderna operan på tisdag 
och passade på att proviantera i hypermarketen Billa i Eurovea (nedan) som ligger strax intill. 

      

Längs promenad- och shoppingstråket Michalska nära vår lägenhet finns en mängd butiker och 
gatuserveringar och krogar. Ännu var det ganska varmt och det var mysigt att sätta sig och ta ett 
glas vin eller varsin kaffe. Några få souvenirer samt vackra målade och mönstrade påskägg köpte vi 
plus ett keramikfat till vår kökssamling. 

Följande kväll åkte vi i god tid med bussen till operan där vi skulle se baletten Le Corsaire och blev 
positivt överraskade av de påkostade kläderna för ett femtiotal artister och den romantiska 
dekoren från sjörövar- och paschatid. Skickligt uppförande med stor orkester vi fick uppleva (för 
€20/p).  

Följande morgon, inför vår 3 timmars bussresa till inlandet och Banska Bystrica, kändes kyligare 
och regnsjukare. Den moderna RegioJet bussen avgick punktligt och landskapet var mestadels 
plant och enformigt nästan fram till Nitra, där bussen hade ett stopp. Nitra är Slovakiens äldsta 
stad med anor före 800-talet och senare centrum för hertigdöme. Nitra införlivades på 800-talet i 
Moravien, det första slaviska imperiet i centrala Europa (efter floden Morava i östra Tjeckien).  

Berg och dalar hade ersatt plattlandet och en dryg timme senare stannade bussen i Banska 
Bystrica, vid foten av de mindre Tatra bergen. Ursprunget till staden är koppargruvorna och idag 
är stadens centrum, som vi såg det, ett pittoreskt och livligt torg med kyrkor, kommers och givetvis 
en gammal borg intill. Solen sken och Gunvor lyckades prata lite med torgförsäljarna och vi drack 
gott kaffe vid uteserveringen. Det viktiga för slovakerna är att det Slovakiska Nationella Upproret 
(SNP) bröt ut här under Andra Världskriget. (SNP förkortningen hade vi sett verkligt ofta i olika 
sammanhang i Bratislava). 

Vi vandrade sedan från torget till Hron floden, som vi skulle följa hela dagen, och över bron till 
tågstationen. Det fanns ett stationskontor och damen hjälpte oss med några ord tyska, gav en 
tidtabell och skyndade på oss, men glömde att säga åt vilket håll tåget till Hronsek går på den 



enspåriga linjen. Tåget kom och vi åkte åt fel håll, men lyckligtvis stannade tåget strax vid Banskas 
huvudstation och vi bytte till ett annat tåg, som vi hittade med polisens hjälp. Perongnumrorna var 
verkligt förbryllande. Efter ca 20 minuter var vi framme vid byn Hronsek, med ett intressant 
förgånget, men idag en liten ort. Vi lockades dit av det vi läst om en speciell träkyrka. Den såg vi 
redan ett par hundra meter från tågets hållplats, men stannade först vid adelssätet från 1300-
talet, som är en fästning med vallgrav omkring. En stor del är restaurerad idag, medräknat 
träkonstruktioner.  

Träkyrkan och dess klockstapel står bredvid några nya byggnader alldeles nära floden Hron.  

     

Kyrkans konstruktion 1726 finns beskriven, men vem den kunnige byggmästaren/arkitekten var 
vet man inte. Den var från början en protestantisk kyrka och är det fortfarande. Habsburgarna 
pressade på för att återinföra katolicismen överallt i det stora riket, men den slovakiske greven 
Thököly tvingade ändå kejsar Leopold I redan ca 30 år tidigare i ett avtal att tillåta lutherska kyrkor, 
i ett par avtals-artiklar: De skulle byggas utanför större samhällen, helt i trä, utan spik och de skulle 
färdigställas inom ett år! Ett fåtal sådana ”Artikelkyrkor” finns kvar.  

Vi blev imponerade, grannfrun kom ut med en stor nyckel och öppnade porten in till kyrkan och vi 
var desto mera förvånade över hur vacker och rymlig den är, rymmer 1200 personer. Lindarna 
utanför är lika gamla som kyrkan och klockstapeln står ca 50 m ifrån. Hronsek kyrkan är den enda 
slovakiska träkyrkan som visar flera gemensamma drag i den stadiga konstruktionen med nordiska 
träkyrkor. Sedan 2008 är platsen registrerad som ett kulturarv i UNESCO. 

Då vi ytterligare tittat på en lite förfallen herrgård i barock ett kvarter längre bort, gick vi tillbaka 
till tåghållplatsen med tidtabellen i handen. En flicka upplyste oss om att det här tåget oftast är en 
stund försenat och visst kom det ju snart. Vi betalade konduktören för två pensionärer. Det blev 
samanlagt 30 eurocent till Sliac (ca 7 km), där vi skulle sova. Vi åkte förbi ett flygfält med sina 
brummande militärplan, en golfbana och Hron floden följde oss – så det var inte riktigt ödemark. 

Toms karta visade inte tågbanan, med den påföljd att vi irrade ett par extra km, dels pga. ett par 
vänliga mänskors ”instruktioner”, innan vi hittade Villa Green. Där hade vi bokat nattlogi och 
frukost för att följande dag uppleva Kúpeles heta källor. Det lilla Sliac samhället hade en egen 
turistbyrå och när vi ringt efter damen som sköter infon och Zuzana väl kommit och vänligt 
berättat för oss allt vi önskade, var det dags att åka med lokalbussen upp till den stora 



badinrättningen med anor från år 1244 och många kungabesök etc...Mineral- och CO2 källorna 
med 34o har sitt utlopp precis under den höga kupolbyggnaden (nedan) med ett otal 
behandlingsrum. Bad av denhär typen finns det bara 3-4 andra i världen. Ett socialt program 
tillåter också ”vanliga” äldre att få någon veckas skötsel mot flera åkommor här. 

                     

 

     

Efter att vi fått var sitt hett mineralbad och en lunch på Kúpeles hotell, kunde vi gå till Badets egen 
buss som förde oss några kilometer till den större staden Zvolen. Vi hade gått om tid att vandra 
och titta på Zvolens universitet och park, med den ståtliga borgen i fonden, innan expresståget till 
Bratislava tog oss med på en tre timmars färd tillbaka till Bratislava. Nu var det kallt och blåsigt, då 
vi sedan stod och väntade på spårvagnen för att komma fram till vår apartment. 

Vi hade ännu en hel dag på oss för nya upptäckter i Bratislava plus avresedagen. Tre dagar hade vi 
kokat mat själva och ännu fanns det ätbart för morronmål i kylskåpet. Färskt bröd kunde man köpa 
i hörnbutiken. Kallt och blåsigt, ingen soldyrkan på balkongen. Vi promenerade ganska långt och 
hamnade i en högljudd men fredlig politisk manifestation med 7-8 polisbilar – nu strax efter 
presidentvalet. Vi fortsatte raskt till Blå kyrkan (foto sista sidan) i ett slags Jugendstil och den var 
verkligt blå och sevärd.  

Mayers café (ovan) var så trivsamt att vi stannade där betydligt längre än i andra butiker och 
caféer, och en krog för soppa, vi valde för att undgå kylan. Bland butiker som bör nämnas är 
förstås det traditionella försäljningsstället för böhmisk kristall, där Gunvor hade ett längre samtal 
med ägar-familjens man och finlandsvän, som suckade över hur deras tillverkning minskat med 
åren och Tjeckiens övertagande av ledarrollen för kristall. Hans dotter har studerat design i 
Finland. 



Sista morgonen åt vi frukost på Aplend Hotel, som administrerar lägenheten vi bott i. Vi måste 
fördriva tiden ett par timmar med ännu ett café och köp av flera av dessa nätta dekorerade 
påskägg. Flixbussen kom sedan äntligen till hållplatsen under Most SNP bron och på ca 40 minuter 
förde den oss till Wiens flygfält där vi fick vänta på att boka in oss, men allt gick väl och Finnairs 
flyg avgick i rätt tid. Vi kom hem efter 10 på kvällen 13.4., dagen före Riksdagsvalet. Man kan nog 
summera resans innehåll så att vi var riktigt nöjda. 

 Visst är den fin och annorlunda, Blå kyrkan! 

 

     

Tack! 

 

 

 


