
Lahti



Lahti/Lahtis

• Lahti betyder "vik" på finska

• Den ligger vid en vik av Vesijärvi ("vattensjö")

• Man använder ibland ordet Lahtis i finlandssvenskan och gamla
dokument — båda orden kan användas



Fakta om Lahti

• Lahti har varit bebott redan för 9000 år sedan och det är en av de 
först bebodda platserna i Finland

• När Finland var en del av Sverige var Lahti en by som tillhörde Hollola 
socken

• Genom byn gick en viktig handelsled till Viborg (Viipurintie)

• Lahtis vapen är en symbol av järnvägen



Ryska tiden

• Finland var en del av Ryssland 1809-1917

• Kejsar Nikolaj II gav stadsrättigheter till Lahti den 1 november 1905 och
sedan dess har Lahti varit en självständig stad

• Vapaudenkatu (Frihetsgatan) hette före Finlands självständighet
Nikolajgatan

• Från ryska tiden finns det fortfarande minnen i Lahti till exempel
Aleksanterinkatu (Aleksandersgatan) efter Alexander II

• Under ryska tiden byggdes järnvägen mellan Riihimäki och Sankt
Petersburg. Utan järnvägen skulle Lahti aldrig har vuxit till en stad.



Krigstiden

• 30.11.1939 - 13.3.1940 bombades Lahti häftigt



Krigsbarn lämnade Finland och Lahti



Västerås i Lahti

• Västerås stad hjälpte vänorten efter kriget och donerade över 60 hus, 
därför har vi stadsdelen Västerås som på finska skrivs ibland Vesterås
eller Vesteroos

• Staden växte mycket eftersom så många karelare flyttade hit från 
Karelen som Sovjet Unionen fick enligt fredsavtalet

• Också många hus blev bombade och behovet av bostäder var stort



• Västerås stad donerade också ett daghem som fungerar ännu idag

Efter kriget



En stad med nordiska värderingar

• Den första folkskolan grundades 1871, nuförtiden en grundskola

• Det äldsta läroverket var Lahden yhteiskoulu (Lahti samskolan)

• Salpausselkä-spelen

• Lahtisborna läser mycket och rör sig i naturen

• Arbetslöshetsersättning, hälsovård och sjukförsäkring, 
hemvårdstöd, gratis måltid för barnen på daghem och i skolor



Fakta om vänorter

• Lahti har vänorter i Norden:
• Västerås i Sverige sedan 1940

• Randers i Danmark, Ålesund i Norge och Akureyri i Island sedan 1947



Föreningarna Norden

• Föreningarna Norden 
i våra vänorter 
sprider kunskap om 
allt det nordiska. Vi 
vill förstärka och 
utveckla banden 
mellan de nordiska 
länderna.



Fakta om NOVU

• Varje år får en grupp ungdomar
från de nordiska vänorterna
(Akureyri, Lahtis, Randers, 
Västerås och Ålesund) träffa
ungdomar från andra nordiska
länder och uppleva en nordisk
sommarvecka tillsammans.

• Detta utbyte är ett enastående
sätt att få nya vänner och
upplevelser och det har pågått
sedan 1988.

NOVU 2015
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