
Sveaborgsbingo
Sveaborg är ett Unesco-världsarvsobjekt och ett bostadsområde med mycket att se  
och uppleva. Bekanta dig med fästningen med hjälp av den roliga Sveaborgsbingon!  
På turistinformationen i den ljusröda Strandkasernen får du tips för besöket  
och för att lösa bingon. Lyckas du med att fylla bingoraden under ditt besök?

Till sjöfästningen kommer 
man endast med båt. Kom 
du med färja, vattenbuss 

eller kanske egen båt?

Sveriges kung bestämde sig 
för att bygga fästningen 

för 300 år sedan. Lyckas du 
hitta kungens emblem, tre 
kronor, i fästningsporten?

Kungsporten byggdes till den 
svenska kungens och andra 

besökares ära. Lyckas du hitta 
porten, och kan du komma  

på hur den stängs?

Förvaltningsnämnden 
för Sveaborg sköter om 
parkerna, murarna och 
byggnaderna. Traktorer 

används för att transportera 
saker och ploga snö.

Det finns spännande 
tunnlar i fästningen. Gå 
och kika in i tunnlarna, 

men kom ihåg att röra dig 
försiktigt i mörkret!

Fyrljuset i kyrktornet 
blinkar fyra gånger. 

Båtarna som närmar sig 
Helsingfors känner igen 
signalen på långt håll  

i horisonten.

Inne i fästningens murar 
bor flera olika djurarter. 
Känner du igen den här 

varelsen som flyger  
i mörkret?

På Sveaborg finns mysiga 
kaféer och restauranger 
med både små och större 

delikatesser. Hitta ett kafé!

Visste du att fästningen 
är hem för 800 

Helsingforsbor? Många 
invånare rör sig och 
transporterar sina  
saker med cykel.

Segelfartyg som rörde sig 
på haven behövde stora 

ankare. Hittar du ett  
halvt ankare på  

Stora Borggården?

Tidigare byggde man 
flygplan i Verkstadshallen. 

Numera ordnas olika 
evenemang i lokalen. Lyckas 
du hitta Verkstadshallen och 

hallens höga skorsten?

På Sveaborg finns det 
kanoner från den svenska, 

ryska och finska tiden.  
Hur många olika slags 

kanoner hittar du?

Fästningens grundare, 
Augustin Ehrensvärd, 

ligger begravd på Sveaborg. 
Lyckas du hitta graven  
på Stora Borggården?

Klockan i tornet till den 
ljusröda Strandkasernen 
från 1800-talet har visat 
tiden i redan över 150 år.

Unesco-världsarvsobjekt 
är skatter som tillhör hela 
världen, och de bevaras för 
kommande generationer. 
Sök världsarvsemblemet!

På Sveaborg finns en riktig 
ubåt, Vesikko, som kan 

besökas på somrarna. Lyckas 
du hitta ubåten på Vargön?


