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FÖRETAL.

Denna handbok har, på uppdrag at Turistförenin-
gen i Finland ordi efter därom gjord anhållan af den
tor anordnande af sång- och musikfesten i Abo som-
maren 18.W tillsatta testbesryrelsen, tillkommit främst
i syfte att tjäna till vägledare för den mängd lands-
män, som i anledning af festen värnas inkomma till
Åbo. Detta förklarar vidlyftigheten af do i handbo-
ken ingående historiska uppgifterna och beskrifnin-
garna öfver stadens förnämsta forntida minnesmärken.
Den svenskil upplagan af boken torde dock vara äfven
skandinaviska resande till någon tjänst vid besök i
Finlands gamla hufvudsfad. För de många fel och
brister, som utan tvifvel skola uppenbara sig i arbe-
tet, och hvilka bero dels på ovana, dels på nödvän-
digheten att få boken färdig i tid, nödgas utgifvareu
härmed bedja om allmänhetens öfverseende, jämte det
han tillika uttalar sin förbindliga tacksägelse till dem,
som med sina meddelanden och upplysningar under-
hittat hans arbete, främst till arkitekten M. Schjerf-
beck for den af honom benäget lämnade beskrifnin-
gen öfver Ivuusttt ruiner, hvilken han dock sett sig
tvungen att för utrymmets skull betydligt förkorta.

För korthetens skull äro några uttryck an-
vända, som erfordra förklaring. Med „al.la dagar"
menas alla hälgfrla dagar. Likaså då endast tidsupp-
gifter förekomma. Vid dessa sishiämda iiro för- och
■eftermiddagar ej augifna i de fall. då missförstånd i
följd däraf icke kan ega rum.

Åbo, i maj 189'2.



PRAKTISK VÄGVISARE.

Ankomst till Åbo.

För den resande, som med bantåg eller ångbåt
anländer till Åbo, gäller det först att blifva fvam-
befordrad till sitt. blifvande logis. Vid bantågens an-
komst liunas vid stationen ombud från hotel Fhoe-
nix och Järnvägshotellet, hvilka mot erhållande af
resgods kvittot ombesörja effekternas uttagande och
tieras transport till hotellet.. Hotell Phoenix har dess-
utom vid stationen on omnilms, men föredrager man
att. anlita åkaredroska, bör man af den på trappan
till stationen posterade poliskonstapeln taga en polett,
märkt med droskans nummer. För färd från statio-
nen efter tagens ankomst betalas 75 p. — Bärare
•finnas, som till droskan nedbära effekterna mot en
ersättning af 10 p. för hvarje bäraing, — Har man
tor atsikt att taga in på Järnvägshotellet, kan man
göra den korta promenaden dit tvärs öfver järnvägs-
torget till fots, Poletterade effekter kunna afgiftsfrift
aihämtas från stationen inom I*2 timmar efter tagets
ankomst, Jvvarlämnas de längre tid, betalas i hyra 10
p. för kolly och dygn.



ÄJVon vid ångbåtarna* ankomst liunas ombud
frun hotellen oeh åkaredroskor till hands eller an-
lända inom kort. Från de större ångare, som an-
lända från Svtrige eller det. öfriga utlandet, få, dock
rfffkteroa icke föras i land, innan tulh»'sitatum egt
rum ombord. Bärare tas bland mängden af tillströni-
mando ungdomar, som vanligen erbjuda sina tjän-
ster. För'att undvika förväxling .af effekter bör man
i olja bäraren till droskan. (Se a käre taxan >.

Vid ankomsten tiil hotellet, iuskrifver den re-
sande sitt namn i en bok, som framlägges lör honom.

Följande utländska makter äro
e
genom konsu-

ler och konsularagentor representerade i Abo: Belgienf

Danmark, Equador- Frankrike, Italien, Ne<krUindernaf

Xordamerikas förenta stater, Porfugal. Spanien. Storbri-
tannien, Sverige-Xorge och Tysklnnd. Dessa herrars
namn, bostad ooh cmottagniug.st.ider efterhöras på
hotellet och finnas upptagna i stadens adresskalen-
der. (Pris "2 mki.

Bantågens och tbtgbätarnes qfgfingsiider finnas upp-
tagna i tidningarnas daglistor, "de torra Utvon å tid-
tabellerna, i stationshuset.

Hotell» restauraater, schweitzerier,
kaféer m. m.

Hotell Vhoenix, vid Salutorgot. ined omkring
80 komfortabla rum. Prisen 1 uik 50 p. till 0 mk,
beroende på läge och storlek. Tablo d'höte ki. 2—i>
å 2: 50. Rymlig mat- och festsal samt kafé, biljard
och sehweitzeri.

Järnvägshotellet, i hörnet af järnyägstorget och
Humlogårdsgatan. Rummens antal 18 till 1; 50 å 4
mk. Mat-saf och restauration i skild byggnad. Table
d'höto kl. 2—4 till 2 mk k 2: 50.

På hvardera hotellet betalas extra tor ljus samt
drickspenningar. Till middagen hör s. k. smörgås-
bord och kaffe. Rätternas antal 2—4.
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Bland Rum fy renande äro de. mest kända J.
Södermans, Kaskisgatan 9 samt. nykterhets värds-
huset „Auras- u, Kaskisgatan 1H och „Saima»li. Eriks-
gatan 17 äfveiisom Gäatgi/eeriet (se nedan i oeh Caj):
Centra!. Köpmausgatan 1. — Prisen äro billiga. Å
nyktarhetsvärdshusen kan Uelinaekorderiug erhållas.
Maten enkel nion icke dålig.

Restaurationer, seheeiizetier, kaffet m. in. Utom
i stadens hotell linnas följande restauradonslokaler:
Teaterfbi/ern i teaterhuset vid salutorget. Rymlig
matsal samt eleganta, enskilda ruin. Middagar å2: 50.
— Stadshuset, Aitragatau 2. Middagar h 2: 50. En-
skilda rum, T otro våningen elegant festlokal, som
mot skild afgift. upplåte.s för enskilda tillställningar.
— Cafti du Xordj i närheten af de större angbåtarnes
filläggningsplats. Enskilda rinn och elegant dam-
kafé. Rummen små, men serveringen god. Midda-
gar till *2 mk å 2; 50. — Servering .sommartid iifven
å den med lagerträn prydda, af markiser xk3Tddade
breda asfalt-trottoaren. — Kuppis restauration i Kup-
pis park, Trä-gårdskonsortor oeh varietéföreställniu-
gar ofta under sommarmånaderna. — Wienerkaffet,
fTristinegatan \\. .Middagar, enkla men smakliga ser-
veras å 1: 50. - -- Åfven i J^ykf.eihetsvitalshiiset- Sauna,
Eriksgatan 17, serveras middagar å i mk. — Café
Central, Köpniansgatan 1. Middagsservoring för må-
nadsgäster.

A ntvärdshnsen Allmänna promenaden oeli Lilla
Bockholmen serveras iifven middagar. Lsymiorliet om
hvardagar gör man dock häst att pr telefon tillsäga
härom innan man afresor från staden, för att icke
blitva utsatt for att i*å vänta för länge. —■ A alla dessa
.st iiiien spisar man ätven å la carre.

I Jirandkärshuset, Eriksgatan 20, livilket for-
närvarande är under b\rggimd, kominor äfven restaura-
tion att anordnas.

Sclmmizerier och kaféer. Teaterschweitzeriet, i tea-
terhusets nedre våning (tiil vänster), — Samppalinna*
liten men trerlig, i sehvveitzerstil uppförd,^ af en
lummig parkanläggning omgifven paviljong på Samp-
palinna bärgets sluttning mot än. Servering i vac-
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kert väder mest å verandan eller i parken. Goda
varor» Vacker utsikt från verandan. Sommartid ut-
föras ofta trädgårdskonserter. — Stadskällaren, Stora
Taväst gatan 25" oeh E. Björkmans restauration, Stora
Tavastgatnn .*>, enkla tredje klassens restaurationer.
~ J. 17. Lehthienn konditori oeh damekalé, Nylandsgat.au
2, —' Vdrdbergsjrnmljongen, svalt oeh luftigt, belägen i
åcn vackra Observatör] iparken. Servering ute oeh
inne. Tnidgårdskonsorfor ofta å den invid belägna
terrassen med utsikt öfver större delen af staden oeh
omgifningarua i fogelperspekriv. — Fineltan, i Por-
thanskvären. Sval veranda ined utsikt öfver det rör-
liga lifvet i Port hans- oeh Braheskvureraa samt a
Nvlandsgatan. — Muriaja, vid ångbåtshamnen, Slotts-
gatan 45. — Fosada, vinhandel oeh vmservering,
Slottsgatan <>l. m. ti.

* Cattenkio&h-r linnas i esplanaden vid stenbron,
i Braheskvsi ren och i skvären vid .ändan af Brahe-

* Biljarder finnas å hotell Phoenix, Järnvägsho-
tellet, teatern oeh J. Björkmans restauration, hvar-
ut-om' några enskilda kiubber och föreningar hafva
sådana i 'sina lokaler. — Kägelbanor finnas å Kuppis
tvann dubbelbana}. Allmänna Promenaden och Lilla
Koekliolmen. — I det nya. brandkårdshuset kommer
äfven en varm kägelbana, att. inrättas.

Åkaredroskor, spårväg» ångslupar,
åegbåtskontor m. m.

Åkaredroskor (om vintern slädar) finnas att tillgå
i olika delar af staden, där åe hafva sig bestämda
stationer anvisade. Kunna tillkallas af den som äm-

nar anlita dem. Antalet af stadens hyrkuskar — i

dagligt, tal efter Petersburgskt sätt benftmda „isvoscht~
sehikar- — uppgår till något öfver haltftanuat hundra-
tal. Hyrkusktaxan upptager bl. a. följande prisbe-
stämningar.
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För enkel kura frän ett ställe till ett annat %: fl
inom staden, inbegripet Kuppis park,
länesjukhnset, Åbo bataljons kaserner,
järnvägstationeu och Abo slott ... —: 60.
*A n ni." För hvarje färd, som efter af-

stigning eller upphåll fortsattes, erlägges
tull lega.
För färd från jilrnvägstationon efter ordi-

narie bantågens ankomst .....—: 75.
Till villorna Moriaberg oeh Tnonela ... —: 50,
Till Nuinmisbaeken oeh Ranuistula by samt

Stor- oeh Lillheikkilä gårdar. ... —: 75.
Till hegrafningsplatsen oeh LiMhetkkilä bad-

lats ............. A- y>«
Till kanalbanken oeh Runsala bro ....—: 75.
Till villorna på Runsala o intill Allmänna

promenaden oeh Choraei källa . . . 1: 50.
Till villorna på Runsala ö bortom Choraei

källa intill Kun va vitgskilnad ... 2: —-.

Till villorna på Runsala ö bortom Kunva
viigskiluad .......... 8: —,

Till Beckholmen (vintertid) ......1: --.

Till Lilla Bookholmen ........1: 75.
Anm. För dierfärd från ställe utom

staden betalas half lega.
Runsala brwfgift (10 p.) erlägges af

den åkande.
En timmes oafbruten åkning .....2: —.
En timmes åkning med afstigningar ... 1: 50.
En half timmes åkning inom staden ... i:
För högst (> timmars åkning ......&—.

För högst 12 timmars åkning .....10: —.

För en" timmes väntning .......
—: 75.

För en half timmes väntning oeh påbörjad
halftimme ntöfver hel timme .

. . —: 50.
An m. Vilutningsgitt kominer- ej i

fråga, så framt icke uppehållet vid åkning
inom' staden öfverstiger V* timme eller vid
färd utom staden uppgår till V2 timme.
Då hvrkuskar upptagas eller beställas för

' att- från annat ställe begagnas till
kursakning erläggas I tillskottsatgift —: 25.
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För åkning mellan kl. 12 på natten oeh kl. 0
på morg. höjes legan med 50 "/... hvarjämto väutniiigs-
afgift utgår med dubbla beloppet.

I samma åkdon fä två fullvuxna personer samt
minderåriga barn oeh snygga effekter utan skild er-
sättning medföras. Vid anfordrau är hyrkusken skyl-
dig att framvisa taxa. Förefallande stridigheter åt-
göras genast å poliskontoret.

Vagnar uthyras af bl. a. hyrkusken A. Onni,
Bärggatan l oeh å gästgifveriet. Ryska kyrkogatan 34.

Spårväg är anlagd frän Nikolaitorget ff. d.
akademiliuset.) till Slottsgatan 91 (vid Abo slott,!, divr
spårvagn-srationen oeh spärvägbolagets kontor äro be-
lägna.'".Linjen trafikeras dagligen från kl 8 f. ni. till
.) e. m. Afgift 15 p. Från hvardera- ändstationen
afgår en vagn hvar tionde minut..

Ängslupar förmedla trafiken mellan staden samt
villorna 'på Runsala oeh Hirvousalo öar. De åtgå
tråii bryggorna invid stenbron, under högsommaren
nästan 'hvarje timme på dagen. Afgaugstiderna äro
angifna i tidningarnas daglistor.

Stadens gästgifvaregård är nu belägen i n:o 34
vid Ryska Kyrkogatan. Från staden beräknas dub-
bel skjutslega eller 1H p:i per kilometer. Till när-
maste gästgifverier äro atstånden: till Nådendal 17 %

km, till Hnmikkala 17 »/, km, till Pokkala 11» km,
till'Rungo 15 km, till Nantela 16 km. till Kirjala 18
km. Gästgifveriet förfogar öfver 8 hästar oeh extra
hästar efter behof. Sju rum för resande finnas, till
ett pris af 1 å 2 mk. Mat serveras.

Ångbåtskontor. Leon Gestrin, Slottsgatan 47, re-
presenterar ångare på linjerna: 1) 8;t Petersburg—Hel-
smgfors—Åbo—^Stackhdm (~'Toraeåu, „v. Dubeln", ~Was-
a", „Korra Finland" oeh „ Uleåborg"); 2) S-.t Veters-
hurg—Helsingfors—Åbo—Torneå(n Y<!gi\* oeh ..Jakobstad^
samt, 3) iJlhevk— Riga—Abo — Uleåborg („Linué").

Joh. Gusf, Wikeström. Slottsgatan 47, represente-
rar ångbåtar på linjerna: 1) Finland—Köpenhamn—Hull
(„Astraea-S „L<rania", ..Regulns" och „Capella-'); 2) Fin-
land—Havre—Bordeaux („Sirius'\ ~Vesta'* oeh ~€6l-68")
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n) Finland—Hamburg—Bremerhaven-—Antwerpen i „t.\'res w
?

„Ot*ion u oeh — 4) Finland—Spanien („Sirius tt,
„()riou u oeh ~Vestau): -— 5) Björneborg—Abo—Helsing-
fors (yttre vägen, via Dahlsbruk, „.TTebo'\ ~Ahkera u»
„lhna", samt inre vägen, via Salo. „Onni" ock ..Ny-
stad-'); ti' Åbo — Björneborg (^Leimu") samt Åbo—Salo
i,,Aino'-1 oeh „Salo;M,

Sturck $- Bäkr, Slottsgatan 47, representerar ån-
gare på linjerna 1) S:t t^ttrsburg —Helsingfors—Åbo
"—Stockholm '^Finland-' oeh ~Abo"j: 2) Storkholm —Åbo
— Björneborg („Bbba Mnnek") 3) Liibeck— Hanqo—Abo
{~Pehr Brähe-M: 4) Ulbeck—Abo —Uleåborg ~Hobew oeh
~£ris;M; y S:t Petersburg—Abo—Uleåborg _„Tor" och
„Frej4 M; 7) Liibeck—Stettin—Abo—Uleåborg (~Finland' 1

oeh '»Gustaf Wnyr1); 81 Hull—Åbo—Uleåborg („Patria tt

oeh ~€!io aV, s*l Åbo—Mariehamn (~Ålat«l iä) samt Abo—
Nådendal (~Xådendah' oeh ..Oihouna-'.)

L. Schröder <§,* C:o. Stora Tavastgatau 42. repre-
sentanter för ångare på linjerna 1) Alm —Helsingfors
(yttre vägen, „Noeken >;}; 2 Abo—Wasa t. n Nordonu och
..Södern lM; 3) S:t Petersburg—Helsingfors—Åbo —Björne-
borg („<Joneordia. u); 4^ på linjen Hamburg—Finland irre-
gnliärt gående tyska ångare.

C. M. Malm, Srora Tavastgatan 28, represente-
rar Det förenade Dampskihsselskubs på linjen Köpen-
hamn—Hangö gående ångare.

A. W. Johnsson Handtyärkarogatan 2, agent för
ångareue på linjen Nystad—Abo —Faddais i Sayu („Kim-
sisto" oeh „Kivimna"'k

C. A. Sundahl, Anråga tan 1, är agent för ån-
garon M Sfellaa på linjen Åbo—}lariehamn samt

4
för

'„Pargas" oeh ..Skärgården^ på linjen Kimito—Abo—
Lofsital i Fargas.

E. Nylund, Slottsgatan 25, är agent för de på
linjen Abo—Runsala—Hircensalo gående ångslnparue.

Mefälhafimrene ombord lämna upplysningar om ån-
garene ~'Salnii" oeh ~Toimr', af hvilka den frnu-a^tra-
llkcrar linjen Korpo—Abo—Wehmo den senare Åbo—

Wehmo, hvardera anlöpande Nådendal.
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Post» telegraf, telefon, m. m.

Postkontoret i f. d. akademihuset vid Nikolai-
torgot hålles öppet: sön- oeh hälgdagar: expeditionen
förutgående post kl. B—ll f. ni. oeh expeditionen för
ankommande post- kl. S—lo oeh s—o; öfriga dagar är
hvardera expeditionen öppen kl. B—2 oeh 4—ti.

Postexpeditionen å järnvägstationen hålles öp-
pen kl. !)~1 oeli 4— ti. Sön- oeh hälgdagar sfänges
expeditionen en half timme tidigare

Postkontorets bre/lådor tömmas kl. % 5 och 10
f. m. samt 4 e. ni., äfvcnsom breflådan vid postkon-
toret omedelbart, före postens åtgång oeh breflådorna
i hörnet af Eriks- oeh Köpmansgatan samt i hörnet
af Ryska kyrko- oeh Hmulegårdsgatan vid postens
förbifart till järnväg-stationen kl t» f. m. oeh kl. 12
p. (1. Ångbåtspostlådan å väggen till varuskjnlet vid
nedre ångbåtshamuen tömmes omedelbart före ång-
båtarnes afgåug.

Posternas afgångstider uppgitVea i tidningarnas
daglistor.

Brefhärarene medhafva på sina turer städse fri-
märken til! försäljning.

Stadspost finnes icke, men i postvärkota bref-
lådor inlagda, med 10 pennis frimärke fraukorade
bref fram befordras älven till adressater i staden.

Telegraf. Telegrafstationen, Ryska kyrkogatan
19, hålles "öppen kl. 7 £ in.—l2 på natten (l okt.—-l
apr. kl. 8 f.m —12 p. n.)

Inom Finland betalas för hvarje telegram en
grtmdafgiff. af 50 p. samt därtill för hvarje ord tele-
grammet innehåller 10 p.

Till Ryssland är grnndafgiften 60 p. oeh ord-
algiften 20 p*. (Till det asiatiska'Ryssland är ordatgit-
ten 40 {).)

Till ijfriga länder i Europa erlägges blott ord-
afgift efter' taxa från 150 p. per ord (Sverige) till 72
p. \ Greklands öar).

Till länder utom Europa erlägges likaså blott
ordafgift från (50 p. (Algier) till 12 mk 78 p.
stralien!.
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Järnvägstelegrafen är företrädesvis af sedd för
tjänstedepeseher, "men trambefordrar ftfven privata te-
legram till orter vid järnvägslinjerna inom Finland
och Ryssland. Öppen kl 8 f. m. till 11 e. m. Tele-
gramportot det samma som vid statstelegrafen.

Telefon. Telefonstationen, Au rågatau o, är icke
tillgänglig för allmänheten De flesta oeh re-
stauranter hafva- telefon, som afgiftsiritf far hogag-
nas. Telefonabonnenternas antal" i staden är omkr.
400. Telefontörbindelse tinnes med llore egendomar
oeh villor i stadens närhet, samt med Nådendal, Le*
tala, Nystad? Raumo. Kura, Björneborg, Räfsa, Sagu, Sato,
Rjärndl Forssa, Tammerfors, Ekenäs, Hängd. Jlillnäs, Lojo,
Helsingfors, Borgå, Lovisa, Kolka, Wiborg samt .lands-
orten* i dessa städers närhet.

Stadsbud linnas ieke. Vid förlä-Ilande behof
kunna hyrkuskar anlitas.

Baoker, försäkringsbolag m. m.

Banker m, m. Finlands banks kontor, Köpmaus-
"•atan 9, öppet kl. K*—2. — Privatbanker: Fö-enings-
hankens Jilial. Anvagatnn l, öppen kl. 10-2. Xnrdinka
aktiehanken* tilial. Auragntan 0, öppeu kl 10—2. Wasa
aktiebanks tilial, Au råga tan B, öppen kl 10—2 — Kan-
milis Osakepankkis tilial Slottsgatan 18, öppen kl 10—2.

Sparbankens i Åbo kontor, Slottsgatan 20, hålles
öppet kl. 4—ti e. m.

Postsparbanken i postkontoret, hålles öppen kl.

10—-2 oeh 4—ti t
Finlands h.tp»tek*förc.iing länekomites för Abo oeh

Björneborgs län* lokal Riskopsgatan tit
Försäkringsbolag. Inhemska: Städernas allmänna

brandstodsbolag, "agentur Auragatau 8. — Städernas i
Finland brandstodsbolag för lösegendom, agenturet Slot.f-

25 oeh 45. — Finska, brandstodsbolaget för landet,
agentur Kaskisgarau 8. — Brandförsäkringsbolaget Fem-
ma oeh olyckajuilsfOrsäkringsb. Patria, agentur JBriksga-

Åbo. — Praktisk vägvisare.



tan 11 m. fl., lifför*äkr'mgshalaget Kaleoa, agentur Handt-
Vllrkaregatan 2, m. ti.. Bfförsäkringsbolaget Suomi, agen-
tur Slottsgatan -17.

Sjöassurftnsföreningen oeh A ndrtt Sjöftssttransföre-
ningen i Finland, kontor Västra Strandgatan 5, — Sjö-
färsäkringsnktiebolaget Triton, kontor i Stadshuset, Vä-
stra Strandgatan 13.

Lifränteanstalten t Abo. kontor Eriksgatan 15, öp-
pet onsd. oeh lord, kl 4— il — Rönte* oeh kapitalbild-
ningsanstalten i Abo, kontor i stadshuset, Västra Strand-
gatan 10, öppet kl i)—l oeh 4—7

Utländska försäkringsbolag till ett antal af omkv.
25 hafva a gou turer i Abo.

Panflä-tehirättningen, Nylandsgatan 10, öppen
inåncl, onsd., fred,, lord,, kl. 5) —1.

Läkare, apotek, badinrättningar m. m.

Praktiserande läkare iiunas i Abo ett tiotal.
Uppgift å deras adresser oeh mottagtiingstider plägar
ingå i tidningarnas daglistor, Flere af dem hafva
telefon.

Apotek, A, Berglunds, Anragatan 12. D. Zm-
debergx, hörnet af Eriks- oeh Rrahegatorna» B. IV.
Strömbergs, Nikolaitorgct 11. Aug. Kyrklunds, Slotts-
gatan 20 A. Privilegier å ett femte apotek, som
torde kunna att förläggas till gården n;o 9 vid Kas-
kisgatan, har erhållits af apotekaren P, Ditzler.

Badinrättningar: Aura badinrättning, Tullhustorgot
2. Serverar utom andra vanliga bad älven finska
badrttugubad. Manlig oeh kvinlig betjäning. — Finska
badstuguhad erhållas dessutom i en mängd badstugor
i olika delar af staden, bl. a» i Vårdburgs badinrättning,
Vårdbärgsgatan B

Rakstugor oeh frisersalonger. E. Förste, Köpmans-
gatan oeh Nylandsgatan 1. A, Andström, Eriksga-
tan 15, A Lundstöm, Eriksgatan 17, I, liemanen,
Eriksgatan 12. L, Ekbera, Slottsgstan 5. J. I). Mollis,
HumlegårdHgatan 5, m. li.
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Kabinett (Ueux .faisanre), N:o 00 i Porfchansskvä-
ren. Ingång från ena sidan för herrar, från den
andra för fruntimmer.

Bokhandlare, lånebibliotek, fotograiatelierer»
butiker, m. m.

Bokhandlare: Frenehellska bokhandeln- (W:m Mus-
telius), Slottsgatan 21. G. L, Grönlunds, Slottsgatan 15.
Emil öhmansy Köpmansgatnn 5* oeh ".Nikolaitorget. 0. J.
Th. Åkermans, Auragatan 12. Missionsbokhandefn. Slotts-
gatan 27. 0, Grönlunds pappershandel, Eriksgatan 15).

Läneblibliotck. Folkbiblioteket, Auragatan 4_, öp-
pet 7—S e. m

,
söndagar 9---11 i, in., sommarmåna-

derna endast onsd. o. lord, — Stadsbibliotek-t, Auraga-
tan ■!. Öppet ti—B e, m. — A. A. Henrikssons låne-
bibliotek, Östra Strandgatan ti.

Jlnsikhandd. Musikalier försäljas af stadens
bokhandlare.

Tidningar försäljas i tidningskontoren, i vatten-
kioskerna oeh i cigarrbutiken, Slor.tsgatan 18. — T
staden utkomma töljaudo tidningar: Åbo Tidning,
Abo Underrättelser {hvardera 7 u;r i veckan), Aura.
((> n:r\ Sanomia Turusta {ti n:r) oe-h Turan L.ehti (B xv.r).
De bägge förstnämda äro svenska, de öfriga dnska,

Fotografer: O. Anne, Kristinegatan B, G. Nyblin.
Stora Tavastgatan K». II". lim-ström, vid Nylandst.ull,
m. ti.

Abo Färghandel: Slottsgatan 27.
Skjort- oeh ludtoarumagasin: G, A. Petrelius\ Slotts-

gatan ti. C. Fr. Juselius". Slottsgatan 21.
Delikatesshandlare.. F. Norstedt, Slottsgatan 5.

A. W, Gramberg, Nylandsgatan 1 och Slottsgatan Iti.
Cigarrbutiker: Slottsgatan IB oeh Stora Tavast-

gatan 24.
.Järnhandlare. J. Österblad &■ C:o, Slottsgatan 18. //.

Koskinen 4V C:o, hörnet af Slotts- oeh Anningaisgatorna.
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Mode.' oeh tapisserihnndel. Aina Omradis, Slotts-
gatan IS. Augusta Söderlunds, Eriksgatan 1.7, S Berg-
stens, Slottsgatan 7, J. Meldrings, Slottsgatan 0. m. il,

Kappmngasin. A, Uliners, Köpmansgatan 0, C.
W. Jiurmeisters, Slottsgatan 1(1. il. Winges, Slottsga-
tan 1, m. it.

Parfymhandel. Kopmansgatnii 0.
Manufakturhandlare. G. A Lindholm, Slottsgatan

8. O. A, Dammert, Slottsgatan 0 m fl.
Glas- oeh porslinskattdel. V. Rydnums, Slottsga-

tan 1, Holmudd ti- Hellbuschs, Ryska k3-rkogat.au 10.
/. G. Wikeströms, Stora Tavastgatau 22.

ÖJriga handelsbutUer. Utom otVan uppräknade
butiker finnas i staden stort antal andra, mer eller
mindre väl försedda. De förnämsta hafva sökt sig
plats dels vid Slottsgatan på dess sträckning mellan
broarne. dels i trakten af salutorget

Skomagnsin. Joh Helanders, Hofrilttsgatan B. F.
Å. Grönroot.\ Nylandsgatau 10. Konot. Ahoninsf Slotts-
gatsn 27. C\ ti. Gröndahls, Bra högatan 7, m. ti

Hattmakare, K. (f. Silfverberg, Ryska kyrkoga-
tan 24.

Kemisk- och J"rökontndlstation: Brabegatan 1 A.
(Öppen kl 9-2).

Pastorskansliet, Henriksgatan 11. Öppet "4—12,
Doittkyrkosysslomanskontiyret, Ryska kyrkogatan 5,

öppet, kl. 10— 1.
Poliskammnre orh polisM.ktkont.or, i rådhuset, Ni-

kolai torget 5. Andra polisvakt-kontoret, i varuskjuls-
komplexen vid ångbåts}.annteu, Vaktkontoren öppna
hela dygnet. Polisdomstolen sammanträder tisd. o.
fred. kl. 10 I*. m, — Kansliet öppet, alla dagar kl 10—12.

Museer, samlingar och öfriga sevärdheter.

Dä dessa längre i ram komma att utförligare
omtalas, ineddelas liar endast en kort förteekning med
uppgift på de tider, då de äro tillgängliga för allmän-
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loren, hvarefter läsaren med tillhjälp af registret i
slutet af handb.jket) kan i själfva texten inhänna er-
forderliga upplysningar.

Åbo stads historiska museum i Abu slott. sön- oeh
hälgdagar kl 12—B. ~25 p.. Öfriga tider efier anmä-
lan hos^vaki mästaren, bosatt- på stället. y> j», ■A l'i> svenska lya-i museum, oppe! under läs*.>ter-
minerna törsta hälgtria måndag i hvarje månad ki.
I—B, ; L-Vit! i,

Navigatiorisskolans Museum. rl'iJigängligt, på an-
hållan hos skolans föreståndare.

Finska hu,vhå/lni}H,issäf,lskapets museum, Stora Ta-
vastgatan BS. tisd. o. fred. kl J2—2. < Priri =

Stadxhusets festrtining, förevisas af vaktmästaren.
bosatt på stället, <I)rie,ksp..

Domkyrkan. Då kyrkan ej är öppen, nppsökes
vaktmästaren Aldström, Oerl rttdsgatan 18. Tillträde
lill domkyrkans torn erhållen genom kioekrmgatvne.
|lH"ieks]i,'i

Fruutimmersbibclföreningens bönehus. Eriksgaian 2S.
Tillträde et hålles genom vakltnästareti. bosatt, på stäl-
let. ;Driek>p.'!

Abo ly.< t <i soU-nuitftssrd, i t*, d. akadeniihiiseF. Till-
träde iM-hålles geieee vaktmästaren .1. Mauniuen. bo-
satt i lye.eihuset. .Xikoiait.org». t B>. .Ihieksp..

S:t Hmriks källa. Penna mieeralvattotisknlln.
soni för ett par liotai nr sedan flitigt anlitades a.f
-jukitngar v.ai alla dofar af latjdet-. är öfwrhygd oeh
-Kiiigdi, mett tillträde erhåiies vid OllsägeUtia Kup-
pis restaurai ion.

Abo shtt. dagligen gormm Ibo stads historiska
nmsenuis vaktmästiire. bosatt i slottet, , I nioksp..

XIIIAbo. --- lVakri-.lv vägvisare.



INLEDNING,

En åktur genom staden.

Den resande, som anländer till Abo oeh vill så-
väl erhålla ett öfverblie-k öfver staden som taga dess
sevärdheter i flyktigt skärskådande pä närmare håll.
kan gö»ra detta under ett par timmars orienteringsltlrd
ined

*"

hvrkusk genom staden, hvarvid t. ex. följande
marschruta kan följas. TtU utgångspunkt taga vi
hotel! Phoenix oeh kasta, i tittan vi stiga upp i åkdo-
net, en bliek på det framför liggande rymliga salu-
torget, på hvnrs norra sida ses utom uämda hotell,
Grekisk-ryska kyrkan oeh ett staden tillhörigt folksko-
lehus af sten i tre våningar. På östra sidan ses kon-
sul G. Lindbloms nya stenhus, uppfördt enligt ritning
af arkitekten K. V. Koiuius, oeh midt emot på västra
sidan teaterhuset Vi anträda nu färden oeh begifva
oss utefter Ryska kyrkogatan förbi handlanden E J.
Calenius stora stenhus, till hviiket ritningen äfven upp-
gjorts at arkitekten Heinius, oeh taga af till höger, föl-
jande Puolalagatan till hörnet af Trägårdsgatan, där
svenska reallyceets nya hus reser sig. Åt detta håll



Hnne* ej mer annat -evardt. än d>>\ på a.-en ;tf Oseda-
Ijibiirget b»-!:t,.:i_a brandtornet, hvarf.-r vt kanta» åter-

vända till Ryska kyrkogata» oeh följa denna \ tdatv,
västerut 011 nästa hön,, tl,'ir vi \ tka af alntr- Kristi-
nee-atau till !e<rnet af Knks^at.m. vid hvtlkel svenska
fruntimmersskolans bu> är '»aäaet Lättart fram vid
laiksaaut.u åka vi förbi Handelsinstitutets oau>otdiga
trähus oeh ka-t;i vid h<>ruet af _1 lnuih-_._.trds.gatan hl>>tt
en blick på stadens föråldrade f;,ttigh«s, h\ ilke».-atuti
ki.in!!,i r en or.-.ittas st;e.< eti i aa.aan Be! af staden
tilltänkt tidsenlig !>ttiwMard. Sned: .-mot, vid hon.et
af I\hiks.;-:(lati. är Frivilliga brandkårens nutiu <<\ t'är-
diuu hti^ ln-iäj,<-; och midt emot >i<ttu Fi untmuners
bibelförcningcns bönehus Vi kunna nu följa F.rtk-H-
-g.uan tiil Sioti.-gatiin oeh la tigs d«e;na återvända
..,^i.',T«, l ii.ni.-; af Kris: inoi.;et.n.. -e vi da til! hö-
ger Sparbankens monumentala byggnad, uppfe-d eit-
U--t rituittg ;ti' Svb. t ;ri|..-ulte!g'. oeh -a rax ;n\ id k<me
äe.ue.iilrader G. A Petrclius' stenhus, hva i-till ritningen
uppgior:.-. ef d< t; vid na.ua ar afiidiie !->t'\ande arki-
t< klen M AVnbßn-r;.;'. \'id hörnet af Aura-utari vika
\i ni* tiil hyj-r. <uer det vi tW--t beskådar pa bok-
handlare»! A, W", »vlgrer,s. enligt ritning af arU-
it.ktsii W. r..t.'k,:,a;i^'-'t! l uppförda stenhus. k-Wne-päkt
genom det ea tak"! oppt-aia. .Jj k-;<>i«:orm ~ •'. i hviiket
siade.is r.-fefmruit ko>...euttvrar j,:-t Vid hörnot
al" S; tnudgätttti fasta vt "ss vid Stadshuset oeh. tara
s,_ of\ et- Stenbron. ' n'\ ; r denna fa* nen. ivra ondast
i gående, så au vi hafva god tid att njuta af den
vackra och >>;'>>_>. ut-ik;. ■*<•*.. h,*_-\~'vo\_ <Tlu"nder sig,
Tiil v,-inster *-->• vi Aura. ;i si nu» ra -a.; tians ntcllau
dyrbara >i>-uk;ijer o,di etvauom d-an ua.ktgdu grfei*
skand" Ltivsimf-iir ned lummiga litelar vi förutsätta
att be-äk.-t i Åb. • -do-r -.omnutnid e-m tis! h'\oir
'.;ti4'etar samma syu, b!-u; att gräsmat "-ormi och iin-
darne här pa tnais^i» .-milen fatt Saiuna plats lör t ra-
tikens f« raringar. På ena sidan ar don .'.fre eller
gamla, sug!;.-! -! emueu, i ».vilken i vanliga tall ett

stort antas mindre kustångare aro t<'.r?<»,.a«, pa andra
Mdan mt nian vanligen tit skog ni master, tillhö-
rande jakter os h galeaser, t Vått hvilka staden förser
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sig med sitt. viuterWhof af \vd. Ofvaimm ånghåts-
biunnen ligger. Inbäddad i tät- grönska, den vackra
Sanippalttma paviljongen, å livar* wtandu resande säl-
lan piaoa fui-summa ;i.ti taga den vackra tit sikten i
betraktande. \u är paviljongen dock ieke fullt sa
m\eket bestdvt s,_m förr, då äfve» de stf'»rre ångbå-
tarna lade fii! här inunder.

Vi hafva emellertid kommit, öfver bron och hm-
gifva oss uppför Ka sk isgatan till Obscrvatoriibärget. Kf-
tertitt hafva thrdat^ett .•uyekogf-noinm. psu-katdii^gniitic.
.som ätutti är blott i »in lsorj.au, men som helt säkert
i tiden kommm* att hlifva en af stadens förnämsta
prydnadm-, -tiga vi al i närheten af den lilla Vård-
bärgspaviljongen Vilja vi ej stanna ä dennas svala
veranda u>r att intagit någon töiTriskning. gå vi
iörhi oe!i komma så till en terrass, frän hvilkeu vi
hafva en vidstrakt tit,sikt öfver staden o.di dess när-
maste ojngifningar. „Kir tat kräftor med dill" liar
inuti kidlut Åbo. sed t i fågelperspektiv från denna
punkt. Liknelsen är ganska frullande, nu likvid
mindre un förr, då de förhärskande röda i.ey;eUaken
bjärt suudio af .mot dopa hiarje tamt törekomtnaude
,gr<"oiskande f rägårdärtie Nu hafva takteglen nästan
"fverah utbytt-, mot plåt och många vackra tratt
hafva nedhegghs for att. lämna plae-* tor nybygir-
mnler.

Blicka vt omkring oss t'rån denna plats, se vi
västern? tornen af Åbo slott och n*tgt>. närtnar" vid
astrattden reser *dg Aura rcckerbruk ined sin höga
fabriksskorsten IV< h«kola langat iakttaga vi der af
liUiriimi granit- paiaisttkt uppförda straffängelset och
strax invid skymta länsfängelsets röda togelsfensmu-
rar tVa ni Låta vi blicken gtida nte-ra åt norr. s«. vi
do tiesia af de byggnader, sunt vi redan betraktat på
närmare håll under vår tärd genom staden .Norrut
se vi svenska lyceets gymnastiksal, etr lågt envånuigs
.stenhus närmast åstranden, och hingst bort synas de
hopgyttrade små husen i ~för>tadei. u Raunistula by,
genom hvilkeu landsvägurne tiil Nystad oeh Tammer-
fors s.:>ka s(■__: fram. Något mer ostligt Hg^er Multa-
vieru klädesfabrik oeh bdja vi Ans sträckning år nord-
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ost, se vi taken i Hällts by, belägen invid Hallis fors»
Efter att hafva kastat en blick nedom våra fötter oeh
iakttagit k. f. hushållningssällskapets hus igårdssidan),
oeh stadens ena branddepot. göra vi helt om för att,
siika en annan ntsikt.pnnkt, från livilken andra delar
at staden kunna skönjas.

En sådan finna vt på bärgsklaekarna söder om re-
st.aurationslokaleu. Här se vi åt sydväst en de] af sta-
den, livars tillvara vi förut knappast, kunnat ana, gömd
som den är bakom det höga oeh kala Samppalinna
bärget. Husen i denna stadsdel äro uteslutande upp-
förda af trä oeh bebos till stor del af stadens arbe-
tarebetblkuing. Närmast intill oss begränsas parken
af en hopgyttrad massa små kojor, med tak af fort
eller stenskifvor. Dossa^ kunna befraktas som en
ärtnu kvarstående bild af Abo i forna dagar, ty antagli-
gen äro »le fl est tt af dem uppförda redan i torra år-
hundradet. De blefvo nämligen förskonade vid den
stora brand, som förstörde staden år 1827.

Bland allmänna byggnader, som kunna iaktta-
gas från den plats, dur vi nu befinna oss, må nämnas
barnbördshuset oeh utom stadetts linjer invid vägen
till Lill-lloikkilä det. nya kommunala sjukhuset, At
sydost uti själfva parken ses Hemmet, en asyl för ål-
»lerstigna fruntimmer, och längre bort sträcker sig
landsvägen till Helsingfors, långs hvilken man äfvoti
kommer till stadens begrafuingsplats Öster om denna,
väg synes Kuppis park oeh ännu mera åt öster Kin-
gelin & C:os bryggeri oeh Nya bryggeriet.

Innan vi vända blicken längre åt nordost,
skola vi ännu en gång flytta plats oeh ställa oss nu
på gängen öster mn det, här beliotliga brandtornet
Härifrån kunna vi bekvämt iaktaga ryska kasernens
hvita oeh länesjukhusets längre bort vid stadens ut-
kant belägna grågröna murar. Utom staden se vi
Sit Karins "oeh S:t Marie kyrkor på hvardera sidan om
Aura å, samt stadens andra »förstad" Nummisbacken ?

Ut von den likasom liaunistnla hebygd med små kojor.
Närmast oss se vid domkyrkan, f d. akademibuset,
rådhuset och svenska lyceets hus på det af tallplan-
teringar upptagna Nikolaitorgets olika sidor.

iideånimg.



Efter att hafva kastat, ännu ni blick pä »let
enligt ritning af Putgel uppförda vackra, f. d. obser-
vatoriihuset, kring hvilket vi promenerat; under vårt
sökande efter utsiktspunkter, stiga vi at.er upp i vårt
åkdon och httn korn oss till Kuppis park, »lär vi taga
S:t Henriks källa oeh parkanläggningen i betraktande..
Härifrån bogiiVa vi oss .nedför Nylnndsgatan förbi
domkyrkan till Biskopsgatau, vid hvilketi vi beundra
det nya ärkebiskopshuset, uppfördt i enkel men vär-
dig stil enligt ritning af arkitekten Seh. tinpeiiborg.
Intre.sseri» vi o»s för militär, sä kunna vi aka till slu-
tet at samma gata och för »lä tillfälle att s<> Abo ba-
taljons kaserner. .På återvägen härifrån se vi till lut-
ger Abo järnmanufakturbolags stora etaMissenient.

Aterkoetna till domkyrkan, kunna vi torskaiht
oss tilhrii.de till denna oeh taga, don iifveusom lyceets
solennitetssal, Brahe- ooh Porthans-statyerna i betrak-
tarn Ib. .Då »letta kanske tager något, längre tid i an-
språk, kunna vi lämpligen därförinnan likvidera vår
åkare, oeh för vidare tar»l begagna oss af spårvägen.
Vt sätta oss upp i en spårvagn och tärdas <»f\eröfre
eller trä duon, nedom hvilketi se.-, fiskarehatnnen med
sitt rörliga llf. samt vidare utefter Slottsgatan med
»less mänga butiker oeh jämförelsevis Ulliga trafik,
lifter att hafva tillryggalagl »len sträcka, af gatan,
som vi redan på nppfärden till Observaloriihiirget
passerat, se vi i hörnet af Eskllsgatan till hi»ger indu-
striskolans och finska lyceets hus >,förut ...spinnhus"
eller fängelse för kvinnor, oeh sedermora kasern för
Abo bataljon!. Vid hörnet af den vid åugbåtshamnen
belägna osplanade.u ses Caié du Nord med sina pil
trottoarett placerade lagerträn. längre, fram en vara-
skjulskotnplex och pä atidra sidan tullkammare oeh
packhus. 'Bortotn esplauaden saunmuirrängar sig ga-
tan oeh vi passera Åbo stentryckeri. N Bomans ång-
spickeri, John JBarker & C:os bomullspianeri, Aura
Ölbryggeri oeh Åbo Kakelfabrik, allt på vänster hand.
Till höger ses den i serpentiner anlagda, körvägen
uppför »len branta, medträn planterade sluttning, ofvart-
"ttt hvilkeit Kakola straftängtdse är beläget. Härefter
följer på ena sidan Åbo skeppsvarfs stora tomt oe.h på
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»len andra en rad, af sina kojor, ätvon de kvarstående
sedan tiden töre Åbo brand. Slutligen stannar vagnen
ett stycke från Abo slott. Tiil höger äro Spårvägsta-
tionen samt Åbo klippspiksfabrik oeh mekaniska tunn-
binderiet belägna.

Efter att hafva besett slottet och Åbo stads hi-
storiska museum kunna vi återvända med spårvägen
oeh hafva nu, efter det vi vid något annat, tillfälle un-
der en ångbåtsfärd utför antagit i betraktande W:m
Ctichton Är. C;os samt Åbo nya mekaniska vlrkstads
etablissement, belägna på östra si<lan af än, samt Åbo
skeppsvarf på don, västra, i det närmaste klart för
oss, hvad sevärdt Abo har att erbjuda.
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Historisk Öfversikt.

Åbo stad. den finska kulturens vagga, leder sina
anor långt tillbaka i tiden, till do svenska kors- oeh
erölrhtgstågeii, som torde kristedom oeh västerländsk
kultur'till Finland. Skäl finnas till oety med for an-
tagandet, att orten redan under hednatiden haft be-
tydelse såsom handelsplats. Ursprungligen var staden
belagt!» i Korals på »len udde, som bildas at Aura oeh
Vähäjoki åars förening i Käntämäki eller H:t. Marie.
Bland där förut befintliga ruiner, hvilka skola varit
synliga från den n. v. staden, omtalas ännu år Iföil det
forna hiskopshuset såsom ~mycket högt oeh trindt,
med inånga stora gluggar ooh hål". Numera Ur ilfven
detta minne från det iilsta Abo försvunnet-, men skäl
finnes dock att antaga, att en arkeologisk undersök-
ning af donna plats skall lämna intressanta resultat.
Sent omsider torde också en sådan undersökning i den
närmaste framtiden komma att anställas. På biskop
Thomas' tid, då biskopssätet, omkring 1280. iiyttades
från Nousis till Korois, voro tavasterno den linska
kyrkans hätskaste fiender. Kyrkans hufvudsäte t

itäntätnaki skyddades då från lantissidan af en borg
rid Aura å i Lumlo, en borg, som efter Tavastlands
underkufvando förlorade sin betydelse, men änirtyl-lcfc»
omtalas såsom det, gamla huset : Vanhalinna. Minnet
härai* fortlefver ännu uti namnet Vanhalinna, som
bilres af en egendom i denna trakt-.



Till sin nuvnramle plats, som för sitt sankt», läge
kallades Viljasuo, Hettades staden »»uligt Messeniiis
med konung Birger Magnussons tillstånd, således sam-
tidigt med biskopssätet och domkyrkans invigning
pä tJiiikaukiiri. Till den nya pä bergssluttningarna
anlagda, stadens skydd hit nämde ktmung uppföra
Åbo slott, på Aniuiemi vid Aura ås utlopp, som dess-
f<">rinnau hade försvarats at en pä samma ställe be-
fintlig skans, ett försvar så mycket, behöiltgare, som
ryssarue. enligt en uppgift i finska biskopskrönikau,
redan våren IVAH hade härjat och uppbränt staden.
lledati då synes staden således hafva haft. en viss be-
tydelse och bet rak tsits såsom en landets htifvudstad.
ett roll som den under de följande århundradena med
kraft Itä.fdade. Biskopen oeh senare äfven slottshöf-
dingen voro icke endast stadens, utan äfven hela lati-
dets förnftmsie och mäktigaste män, oeh i »len mån
förhållandena utvecklade sig och odlingen vants stadga,
växte äfven Åbos betydelse såsom centralpunkt ior
bado den världsliga och andliga förvaltningen i Fin-
land, Särskihlt steg Åbos anseende genom de ka-
tolska biskoparnes åtgärder att höja kyrkans makt.
År l2iH grumlades landets första kloster, domimkanor
klostret i Abo, troligen i sambatid med »len under
byggnad varande domkyrkan, som invigdes högtidli-
gen till Finlands domkyrka IMV. Kort därefter, ar
1818. uppbrändes Abo af ryssarne, hvarvid domkyr-

kan plundrades. Etter Ireden i Nöteborg V.'£\ genom
hvilken »le ständiga gräustvisterua nied ryssarue af-
slntades. gick Åbo" raskt framåt. Staden uppbygdes
äter och domkyrkan restaurerades med ifver; synner-
lig förtjänst härom inlade den berömde biskop Hem-
ming (IB,'lB—fSö), under hvilken den kyrkliga organi-
sationen hetastes och utvecklades. Samtidigt arbetades
för bildningens höjande., Redan pä 12-hinuiratalet
fans en katedralskola i Abo. hvar jämt»; undervisning
äfven meddelades i klosterskolan. Det ekonomiska
välståndet steg, en litlig handel, som förmedlades af
hansaförbuntlet, bidrog "att utveckla staden, oeh un-
der »len oroliga unionstiden höjde »len sig. trots det
växlande partiväldet, till en betydande stad. Den
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ska* t, som från Abo utgick, var. jämförd mod svenska
städers, betydande. Ke»lätt K>B7, då .läppo Djekn blef
ståthållare i Åbo. betalade staden it*» mark i skatt
och år MIU steg denna till s>t)<> mark '.Enl. dä gäl-
lande siltverväiålo vore I mark c. B<H.hek.) Häråt'
framgår att staden äfven t folkmängd och rikedom
uppbar sin värdighet som Finlands httfvmlstad. Då
man numera började utfärda rogieiiientenu.de bestäm-
ningar om stadsmanuauiiringariia oeh förse några
särskild t. gynnade ställer med privilegier framtörhle
»">friga. biel' Åbo icke hdrlöst. Det stadgados att, far-
tyg från Nyland. Egentliga , Finland och Bottniska
vikens kuster skulle besöka Abo och St oeklmhn med.
förbud att i sydligare ov\ov eller i utlandet a isätta
sina varor, hvarigenom Abo, vid sidan af Stockholm
Idel hnfvu»ls*-ap<dort i riket, icke

,

häller tiiigo ut-
ländska fartyg segla norrut förbi Åbo för att t »le
österbottniska kustoricrna. försälja sina. varor. Och
dessa stadgandets upprätthöllos med eftertryck: brott
mot dem ha»!»1 till följd titt varorna förvärkadew. hvar-
till ännu kund»! lögas börer. Belysande Åbos hnn-
»lelsrehationer äro följande siifror: är 1-17-1 besöktes
.Danzig af 2 fartyg frän „Finland- och 25 från Abo,
1475 2 frän ~Finlnud". 2 frän \\*il».)rg,och 11-f från Abo,I lid o från ~Finland- och '*7 trått Åbo. Denna be-
röring hade till ..följd att älven utländske köpmän
s»">kt«» burdcap t Abo, hvars ha.ndel i icke ringa gra»!
rakade i utländska händer. Stadens omfångrar trots
detta välsttiml ännu icke stort; endast trakten när-
mast kring »loinkyrkau var tätt bebygd; uttrycket
~nya staden", som nägojt gäng förekommer, betecknar
kvarter, som senare uppvuxit pä högra stranden af
Aura a. Byggnaderna v»»ro små trähus, hvarför sta-
den gång efter annan branti tted och i grmul förstör-
»les. Sålunda härja«les staden under t-l<M-talet af
vådeld fyra gånger, af hvilka de. kännbaraste inträf-
fade åren 1429 oeh 147?}. Fwler »let följande seklet
rakade stmlen ut för samma olycksöde icke mindre
än I*2 gånger.

Ett liärdt slag drabbade Abo är 15f>!>. då staden
under det pägäemie danska kriget anfölls af den
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danske sjöhjälten Otto Rnd. Natten mellan den
2 och, 8 augusti smög han sig med sitt krigsfolk
in i Abo, hvars borgare, som intet oudt anade, vid
midnattstiden vaktes ur sin sömn genom rop oeh
ljud af pukor och trumpeter, lutet motstånd gjordes,
de förnämste af invånarne dödades, andra fördes i
fångenskap och staden öfverlämnades till plundring
åt soltlaterne. I domkyrkan, där under århuiulra»lens
lopp dyrbara kärl och prydnader blifvit, samlade,gjorde främlingarne rikt byte. Till oeh ined böcker
af större värde bortfö nios. .Plundringen fortsattes fem
dagar-, oeh några dagar senare braudskattades staden
åter, livarvid en tribut af 12,000 mark fordrades, oeh
lika mycket, i lösen tor biskopsmössan och stafven,
som vid plundringen tagits som byte.

Under de strider, som bragte Kalmare unionen
f»å fall och förde Gustaf Wasa på Sveriges tron, var
Abo än da till det sista t danskt våld; aren 1521—28
belägra»les slottet och först sedan »let af Severin Norr-
hys underbefälhafvare Lasse Jönsson öfverlämnats
åt. svenskarne, var den danska makten bruten. —

Genom Gustaf Wasas landsfatlerliga omsorger vann
Åbo många fördelar för sin handel. Konungens han-
delspolitik gick nämligen ut på att i vissa hnfvudorter
koncentrera handeln," livarvid Åbo och Stockholm i
främsta rummet genom privilegier och företrädesrät-
tigheter .skulle höjas til! rikedom oeh välstånd. Till
Åbos hautlelsområde räknades Ulfsby oeh Raumo,
hvilka städers handel såvidt möjligt skulle ledas till
Åbo. Redan i en förordning af 1527 hette det, att,
Raumo och Ulfsby skulle upphöra med sin utländska
seglats och endast besöka Stockholm oeh Åbo „föi-
det att. Åbo måtte komma sig före igeirl, ett förbud
som ,doek icke strängt, vidhölls. År 1547 föreslogs
att Abo skulle „förstärkas" genom att Raumos oeh
Nådendals invånare flyttades till Åbo. där de kunde
lå plats i klostrets ötvergifna gårdar oeh andra tom-
ter, ett förslag som dock icke fullföljdes, Oeh år 1558
bestämdes åter, att allmogen i Åbo och Kumogårds-
län skulle handia på Abo Under samma tidsskede
sökte konungen, som tidigare gynnat. Lybeek, att
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krossa hansostä»lorna< inflytande genom förbad att
handla på 'Revat, Riga, Danzig och Lybeek o»di genom
att uppmuntra direkt varuutbyte, i synnerhet me»l
Holland.

Aren 1502—«>3 höll härtig Johan hot'på Abo
slott och det lysande Itf. som dä utvecklades, spred
sin glans äfven öfver staden. En torneringsplats
fans i Åbo. och på Runsala invid staden anlades en
djurgård, der sällsynta utländska villebråd sknlle hål-
las. Tornerspel o»-h jakt utgjorde viktiga förlustelser,
nteti äfven literära och musikaliska nöjen törekonuuo.
Efter det bärtig Karl år 15'dh fin- andra gängen inta-
git Abo slott och »lärined gjonl slul på kriget, med
konung Sigismund, ögnade han i egenskap af riks-
föreståndare synnerlig omvårdnad om de liuska för-
hållandena. År IdOt kom han till Abo, där han på.
nyåret 1(502 sammankallade ett möte af ett antal
adelsmän ooh ofrulsemän för att rådpläga i landets
ärenden, hvilken åtgärd utgjorde utgångspunkten för
det arbete, som under dm ingående, seklet utfördes
för grundläggandet af en bättre förvaltning i Finland.

Åfveu konung Gustaf II ,A»lolf vinnlade sig
mycket om Finlands och särskildt Abo stads förktdran.
Aren \{.{■_■ och lbl<> uppehöll han sig i Abo. hvardera
trnngen läng tid, oeh sysselsatte sig härumler ifrigt
med ret'onnarbeten. hvilka ha.tt äf\vn framdeles fort-
satte. Så inrätta»ie< Abo hofrätt. i i vars grundlägg-
ningsbref är daterad?, den 15 juni 1.(520. 'till hof rät-
tens förste presi»leut ntnänides generalguvernören
Nils Bjefke, och »hm dl okt. lö2d sammanträdde hof-
rätton första, gängen. Genom ..hnudolsordinantien" at
1<>1? förklarad».1.-» Abo och Wiborg fin- ..stapelsläder'.
livarigonom Gustaf Wasas handelspolitik fullföljdes, i
det att dessa städer blofvo de enda t lamhet, hvilka
tttigo drifva hade aktiv och pa.ssiv hamlel med utlan-
det och besökas af utländingar.

Abo stads skolväsende tick vid denna tid en
mäktig befordrare i den år 1U27 ntnämdo biskopen.
Isak Hot hovius. Få dennes initiativ grundlades år
föoO Abo gymuasittm gemvm ombildande af don ga mitt.
katedralskolan, i hvars ställe tilulde en pedagogi.
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motsvarande de lägre klasserna. — Ett nytt steg för
höjandet af undervisningsväsendet- togs. »lä genom
generalguvernören Por Brahes häng ifn a arbeta* för
landet och dess bildning tio år senare Abo universi-
tet grundlades Den 2b mars 1(140 utfärdades fnnda-
tionsbretvet. den 15 juli tö4o invigdes akademin till
sin hlifvande värksamhot. Dess förste rektor b]ef
Eskil Petraeus. Till högskolans underhåll anslogos
1,114 tunnor spannmål och räntorna från ;»01 hemman
i Åbo län. För akademins räkning inkallailes från
Vcsteras boktryckaren Petrus Vald, hvilken år 1(542
i Abo grundlade Finlands första boktryckeri. Vid
universitetets stiftelse trädde Åbo trivialskola med
4 klasser i gymnasiets ställe. — Gynnad af »hissa, om-
ständigheter gick staden raskt framåt-; den utvidgades
oeh förskönades, dess handel hade, isynnerhet, genom
„seghtHorisont»ingen'' af Ibotl vunnit ytterligare skydd,
alt gick nt. på att uppdrifva välståndet- i »to båda.
.JtulVudstliderna'-' Stockholm o»'h Abo. Vtss«u:ligen
tiek Åbo börja dela inflytandet i de.t österbottniska
hamlelsområdet, med Stockholm, ttfver hvilket besvär
ofta anfördes vid riksdagarna; men »föss både ex-
oeh import steg det oaktadf. År IG4O infördes varor
till Åbo för ett, värde af 1)(5,07i> »tåler silfvermynt.
medau utförseln steg till 70iM»7 daler a. m. Exporten
utgjordes af skogs- {tjära* och Imlugårdsproduktor.
skinnvaror oe-lt säd. Införseln bestod af salt, järn,
tyger, kolonialvaror, socker, vin, öl, brännvin och to-
liak. Stadens befolkning uppgick till e. 5,000 perso-
ner. — Ar 1(557 hölls en lamltdag i Abo fin-hogäran-
de af ökade krigsgärder till det pågående polska
kriget, är lb7<» under kriget, mot Danmark samman-
kommo Finlands ständer åter i Åbo i samma syfte.

Ej häller under KHMalot förskonades staden
från härjande eldsvådor. Är 1(55(5 förstördes genom
vådeld på »>n gång 450. år IG7B "2.U. »>ch år ItiSl ej
mindre än 900 privata hus»

Det följande seklet grydde med krig oeh örlig,
och hela Finland ockuperades småningom af ryssarne.
Till krigets fasor sällade sig ett nödår. 1709—1710,
•och följande år härjade en päst. som ensamt i Åbo
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bort rykt »* 2,000 personer. Samma ar lade en vådeM
ijärdo delen af staden i aska. Fett 28 augusti 171:»
intågade tsar Peter med sina trupper i Åbo, som tm
blef cemrah»rlen för »len ryska administrationen. I
stora skaror hade invånarene flyktat till Sverige,
hotxättoti oeb universitet'*'! voro stängda, alt ha»le råkat
i stagnation och först efter freden i Nystad ar 1721
återvände lugn »tc.it stadga i förhållandena. --- Under
1741 -4:4 ars krig ockuperades Finkon^ äter af rys-
same o*-h den 29 augusti 1742 besattas Abo, som åter
blef centralpunkten för den ryska förvaltningen ~utideru ti-
der ockupationen, hvilken slutade med fredett i Åbo
den 7 aug. 17-to.

Den följainlo perioden intill Finlands lösryc-
kande från Sverige var en thl för fredlig förkofrau.
I'åvärkad af den tiva nationalekonomiska riktning,
som e-fter inrättandet af en naturvetenskaplig oeh
ekonomisk lärostol vid Åbo universitet år 1747 hade
ifriga bärare, bröts »let gamla stapelstadstvånget oeh en
störta? hamlolsfrihet gjordesig gällande, som äfven mod-
förde (»n allmiin ekonomisk förkofra». Ar 171» 1 st.»*g Åbos
folkmängd till 5.504 personer oeh växte år 18tf> till
.11.$K). Handeln bestod hufvudsakligast af import.
från utlamlet 117SI till ett värde af 104,987 r»trl> samt
inrikes handel pä SnKikhoim. År 1792 tttgingo tiil
utlandet 19 stadens skepp om K>i;4 laster och inkoin-
mo 17 om 1952 läster, förutom jakter, som giugo på
Stockholm. Staden eg» le tva skeppsvavf. 2 tohakstabri-
ker, l sockerbruk, o siilunbaud-. 2 klädes-, 1 pors-
lins- oeh 1 segelduks-fabrik.

Uink-r 1S0S~18()9 ars krig besattes Åbo af
ryssavn»? den 2o mars hsOH o»-h under kriget föreföll'»
i dess närmaste »»mgifuiiujar flere sj»>t rullningar, bland
hvilka den misslyckade inndstigningon vid fa-mo «'-!'_j
mil från staden';- var »len must betydande. Betydelse-
fulla för Abo blefvo do omhväifningar. som följde
efter fredeti i Fredrikshaitnt och Finlands förening
ined Ryssland. Den närmaste tkkm efter freden för-
biet Abo fortsättningsvis sätet för den inhemska n*-
geringen: där sammanträdde äfven »len nvbiMade
regertngskonseljen (etter 181(5 benämnd senat» för ft"»rsta
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gången den 2 okt 1809. men redan samma år vaktes
fråga om att, förflytta hufvudstatlen till Helsingfors
och I^l7 öfvertog sistnämda stad denna roll af Åbo.
Ett nytt hardt slag drabbade, staden genom »len stora
branden »hut 1 sept. 1827. Största delen af sta«len
lades i aska. alla publika byggnader och Hjti privata
gårdar blefvo lågornas rot. 10.(100 personer blefvo
husvilla, brandskadan uppskattades till 2(5 miljoner
rubel banko assignationer. Efter denna hemsökolse
flyttades äfven universitetet, sä-om ti»ligaro de andra
ämbetsviirken, till don nya hnlVndstadeu. Abo stads
preilomiueraile ställning var härmed bruten. Men
»let oakfadt har staden icke stannat i sin utveckling,
utan allt fortfaramlo förkofrats och intar »let andra
rummet biand landets stader. Dess folkmängd upp-
går til! »agot öfver :501 UK.» personer, dess handelsrö-
relse tullar med »len i Helsingfors och Wiborg, isyn-
nerhet intager exporten af trävann oeh linfrö''en
framstående plats, dess industriella lif är betydande.
Bland industriella inrättningar mä nämnas: W:m
Oriebton Ä" (fös mekaniska värk-mtd med skypps- oeh.
ångbåt svarf, Åbo nya mekaniska värk stad, Abo järn-
mauufakfnrbolng. Aura soekerbrulc. .fölm Barker &

(kos boninllspiuneri, Abo träfbrädlingsfabrik. Åbo klipp-
spiksfubrik. Mekaniska rmmbinleriet. sotu förser en
stor del at landets mejerier me»l de för smörexporten
pa .England nödiga dritllarua. N, Bomans äng-snickeri,
P. G. Rottig & ti-os. R. .läderholms och ,1, Å E. Iht-
melius tohaksfabriker. I! A. IVttvttns" och t*. Fr. du-
se lins* skjortfabriker, Multavieru klädesfabrik m. il.

Staden är säte för häne-.tyrelsen. Kejserliga
Abo hofrätt, Åbo ärkestifts domkapitel farkost ifl se-
dan 1817* och Finska hushållningssällskapet. Föru-
tom eit stort antal privata och af staden underhållna
skolor linnes här följande statslärovävk : ett klassiskt
svenskt och ett finskt lyeonm, ett svenskt reallyeetun,
svensk oeh finsk fruntimmersskola, navigationsskola,
indtistriskok och döfstumsskola.
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Statistiska uppgifter.

Etdtgt folkräkningen d. 1 dec. 1890 utgjorde
stadens bofasta lietolkuiug sa g» la »lag 9» 1.895 personer
af hvilka vid tillfället 755.5 voro borirosja. från staden
under det å tindra sidan i staden vistades 529 främ-
lingar. Kvinnorna voro till antalet betydligt öfv»-rvä-
gamlo, i det ett af »lett bofasta befolkningen 15,141 per-
soner hörtio till det manliga oeh 1(5.751 till det kviit-
liga köttet, d, v. s. 1.107 kvinnor på 1.000 män.

Af hela .befolkningen voro endast 12.17.4 per-
sonttr f»)dda t Abo och 1:5,575 i Abo län,

Spräkforhällandeua a orten tVamgå til" följande
tablå, utvisande belolkititigens modersmål:

Man- K vtn-
kön. kön. Summa.

Svenska ... .... -1,550 <».i:»5 ilUksö =.- B:>.;j <:,,,

Finska ........9,579 lo.Ul.) 19.898= t!2.^3 l M_,

Ryska ..,...,» 57 f 99 (170=.-: 2.i_j A'o»
Tyska .•,..,.. 88 51 142 = M 4;. ";,,.

dndetyska . ..... 92 55 147—= 0,. tr, %.
Ofri ga språk .... 95 bi 129= fkjo "A.

Fördelade efter lvligioimu voro :>O,(iBS perso-
littt' luteraner. 7t.Mi grekisk-ortodoxe och lät israeliter.

hann stadens linjer funims Is tt it, gärdar och
utom linjerna tia. Boningshusens antal var: inom
linjerna 1,99;» oeh utom linjerna. 12(5. uthusens resp,
1.517 oeh 1»)2. Af boningshusen voro Hl:» uppförde
ut sten, Ii af sten och trä samt 1.795 al' trä. Anta-
let varma rum i stenhus var :t,722 »>eh i trähus
Iföhfch eller tillsammans 17,157, f hvarje rum bodde
säl* vdes i itmdeltal l.s;, porsonor.

Under är 1891 »'»kades stadens evaugeliskdrt-
terska församling enligt prästerskapets förteekuingar
med 1.1(55 personer, så att stadens folkmängd nu -maj
1892) torde öfv urstiga öo.trt) personer.

Storleken af stadens handel och sjöfart fram-
går af följande uppgifter för år 1891.
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Importen uppgick till ett värde af 28.905.(585
mk, hvaraf de största beloppen komma på bomull
2.84(5.452 mk. järn och stål samt arbeten däraf
2.401,t »91 mk, vlifnader 2.898.8(15 mk, socker 2,01:1,892
mk, spannmål, mjöl och grvn 1,941,582 mk, kalle
1,588,207 mk, tobak 1,448.898 mk. o." s. v.

Exporten representerade ett värde of 9.510,52(5
mk. hvaraf på trävaror (57.297 standA belöper sig
4,588,228 mk, ha fre 1.12 milj. kilogr.) 1.89(5,998 mk.
ang- och torpodobåtar IJ>7SAX>D mk, stångjärn & plåt
475,400 mk, o s. v.

Stadens hamnar besöktes under samma år af
7l>o fartyg utom kusttarare. Af dom voro 570 finska.
58 ryska, 41 svenska och norska. -19 danska. 80 tyska
*2ti engelska., 8 holländska, samt, 1 af resp. fransk,
spansk, och italiensk nationalitet. Af dessa fartyg
voro 488 ångare ooh 822 segel fartyg.

Mod landntannafarkoster imp»»rt«vra<les under
år 1891 till Abo följande kvantiteter inhemska pro-
dukter: tackjärn 18(5.087 kg, lump 8,81.5 kg. marmor-
mjöl 11,900 kg, hvassbuk 1.810 kaggar, kalksten
1,1(54.110 kg, kalk (58.085 hl. sälspäek 4.571 kg, sik
8.148 kg, tegel 1.087,250 st., strömming 9,502 tur,
brännved 87,715 fmnr.

estock 2,10(5 kub. ni.

Intraderna vid Abo tullkammare uppgingo un-
der år 1891 sanunaniagdt till 8,989,245 mk 25 p.

Vid 1891 års utgång voro i Åbo sjömanshus
inskrifua 38 skepp, 8 briggar, 1 skonert. 1 galeas.
4 jakter och 40 ångfartyg om tillsammans 10.878 reg,
tons. Vid samma tid v«>ro i sjömanshuset inskriftte
102 befalhafVare 888 sjömän.

Såsom redan nämdes, är den industriella värk-
sambeten i Åbo rätt betydlig. Enligt senaste till-
gängliga statistiska uppgifter (för år 1890) finnas i
staden1" 22(5 industriella inrättningar oeh handtvärke-
rior, hvilka sysselsätta 2,100 arbetare och hvilkas till-
värkningar representera ett värde af inemot 11 milj,
mark. Dessa siffror äro dock ofullständiga, i det att.
I dem icke ingå uppgifter om några af de största iu-
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dustrierna pä orten, niimligen »le mekaniska vurkstä-
derna. gjuterierna, skeppsvarfwr och klippspiksfabri-
keu. hvilkas sammanlagda arbetarekår torde u])pgå till
omkring 1.0(10 personer och tillverkningsvärdet till
ytterligare några miljouer mtirk.

Stadens budget för år 1892 upptager inkom-
sterna till i»BH.B-ld mk 25 p. oeh utgifterna 1)11 1,29(5.728
mk 90 p. Bristen betäekos dels gemen personell far-
tigafgift. beriiknad till 28.9:51 mk. dels genom utrnxe-
-I'iug. tor hvilken stadens skattkyhliga invånare äro
.'isatta 88,241 skattören. motsvarande 400 marks in-
komst. För hvarje skatt öre erlägg-os i kommunal-
.skatt 10 mark. Återstoden bestrides dels af behåll-
ningen från föregående, är. dels genom tillfälliga
mindre lån nr af staden förvaltade föuder, dels se tunn
ur dessa, särskildt nr ntminuterings- oc.h ut.skiinkuings-
bola»-ets vinstmedulsfoud. beviljade bidrag till sär-
skilda å statlskassau egeuriigejt icke oukomntaude ut-
gifter, Af ut gittspös ie ma ma följande nämnas:
för folksk«»levärkot 170,811 mk. för hamn- och nmd-
»lorvärket 1tt8.512 mk, fattigvården 101.100 mk. häl-
sovärflen 59_(K-> mk. brandvärk et 51.580 mk. poli-un-
rättningen 47,5(X1 mk. gatubeiysuingen 41.500 mk, o.
s. v. --- Siatsvärket bidrager till folkskolevärket med
85.0<(0 mk, till jiolistnrätiningeu med 28.7(X> mk, till
gatubelysningen med 8,228» mk <<ch till brandvärket
meil 8.850 mk.

Åbo slott.

Den resaiale, s»mi sjövägen närmar sig Åbo.
ser snart Åbolms. denna ~hvita skepnad ilrån fordom.flydda tiders fallna borg" blicka emot sig öfver fjär-
den. Don ärevördiga åldringen kännes lätt igen, man
ser, att »let icke är något gårdngsbaru. matt harframför sig. Visserligen hat* ..stenen ramlat, siålet
rostat-, men detta gäller en»last de yttre fäsrnings-
v&rken. Slottets grundstomme kvarstår ännu. i det
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närmaste sådan den „skådat Finlands morgon, skimrat
i dess rosenljus-'.

Latulviigen till slottet skuggades fördtmi af pil-
trän, planterade »lär Slottsgatans husrader nu stå.
De senaste planterades är 1074, men under stora- ofre-
dens dagar försTöides lada allén. Obehindradt kan
man nu nalkas slottet, dä »let däremot förr icke var
lätt att komma fram för att taga »less märkvärdig-
heter i betraktande. På framsidan af slottet fans
nämligen en bred löpgraf, å hvars yttr»^ bredd ett
starkt pälvnrk stod. lläröfver färdades man långs
en träbro, kännare slottet reste sig en hög vall. År
1522 funnes framför slottet en tredubbel vall och tvä
grafvar. På den s. k. slottsförgårdeti mellan vallen
och slottsmurarna stodo allehanda uthus af trä.

Slottet är upp fö nit pä en låg bärghympel, be-
lägen mellan Anra-ås mynning och en bukt af Slotts-
fjärden, Förr nådde böljorna murarnes fot, men se-
nare har viken genom ttllandniug och ntfyllitittg blif-
vit grundare, så att man nu finner torr mark såväl
på västra som södra, sidan om slottet. Slottets in-
nersta del eller det s. k gamla slottet, som är den
älsta och viktigaste delen, upptager den nlimda.
bärgkullen och bildar en någorlunda regnliär och
rektangelformig slottsgård, livilkeu på hvarje sida
omgifves af höga gråstensmurar *). Denna slottsgårds
»"»strå oeh västra ändar upptagas af två lika höga
fyrkantiga torn; på södra och norra sidan stöta dessa
till tväiine litet, lägre, lattgsåt gående tiygelbyggua-
der. På slottsgårdens södra sida och i dess nordöstra
hörn ser man höga trappor, hvilka nu förmedla sam-

färdseln mellan slottets särskilda »lelar. Den förra
eller den s. k. kyrktrappan bygdes 1550. den senare

For åen hit féljanåe keskrifningen öfver slottet hänvisa vi till i%
på sid. 21 ingående planerna öfver »lottets 3:dje oeh 4:ie Tåaiagar.
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15-I*9. .1 vit st ra ytterväggen af deu mur, som omger
trappan i nordöstra hörnet, är Sture-släktens vapen-
sköld fiislad, inhuggen i ett gråsfönsblock l vapnet
inga bl. a. 9 hjärtlika blad, och däråt* bar folksäg-
nen (Vttf ännu- till sin berättelse, att har en mör-
dare, som dödat 9 människor oeh uppätit »leras
hjärtan, skulle hafva blifvit inmurad. — Svårt är att
.säga, huru matt före uppförandet af dessa trappor
kom till slottefs ötre våningar, ty de ursprungliga
trapporna hafva totalt försvunnit. Ofvor shdtsgår-
de» löpte nämligen förr en stenmur, som, me»! det
västra tornet biktade ett -I-vånings bns. hniantör
denna mur, hvat-s plaw ;imm ;tnty»lcs af åtskilliga på
slottsgårdens södra sida befintliga stenar, fans förut
också »at trappa. Kununeu i bada torium iiro, begyn-
nande från tredje våningen, förenade me»lels smala
trappor, nppbmla inom muren, af hvilka »hut i västra
tornets sydvästra hörn förefintliga är spiraiförmtg
oeh någorlunda, väl bibehållen.

Det inre af slottet itr numera ondast delvis till-
gängligt Sed.au lunga tider tillbaka hafva nämligen
e» stor del af slottsrummen varir upplåtna tiil krono-
maga-dn. Ert nytt krön •magasin uppföres dock för
nilrvarande i närheten af slottet, och »ifrer \.h>.s~. f..r~
digblifvnnde kan matt hoppas, att den ifrågasatta re~
staureringeu af »I ett a vårt lands älsta och tillika bäst.
bibehållna fornminne skall komma tillstånd och slottet
i dess helhet sodenuetn bl ifva tillgängligt för besökare.

Hvardera. tornet, har sex våningar l en af
det östra tornets våningar, som nu utgöres af ett
.sädesmagasin, lans förr ett fåugrum. >om stod i före-
ning med ännu en annan dyster fångvoll. Jordans
kammare bentitnd och belägen ofvanom »ieu trappa.
som från yttre borggårthm ledtle till Damla slottets
portgång Hummer har fått sitt namn efter Karl
Jordan, hvilken var son till den med th-öell samtala
ståthållaren i .Nyslott och lör sitt vihla itf oeh lef-
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verne råkade i fängelse. Å Abo slott förvarades han
åtminstone år 1857, tia han lolvmlo åt Dustaf Horn
gifvsi 12 ridhästar, ifall han si uppe fri, J tredje vå-
uiugeu kiin i den senast begagnade kyrkans sakristia
ses en gammalmodig »>hlstad. t" tornets högsl bwl.igiut
rum fans förr sluttsurot, hvars t.atia vättado mot nya
borggården.

Hvardera flygelbyggnaden upptages i 4 vånin-
gar af rum. Den till östra tornet förande stora trapp-
uppgången leder från andra våningen genom en kort
korridor till gamla Slottskyrkan ;un magasin) i andra
våningen (tt.» ti å plant oekuingeif), hvarest gudstjänst
förrätt a»les till år 170t5. llnmmet har fordom varit
försedt med ett präktigt hvälfdf. tak. hvaraf ännu väg-
garnn bära, spår närmast, under taket. Å dessa väg-
gar finnas aterstoder af gul fårg. oeh å den östra
väggen synes ännu ett skålformigt stenkiirl (troligen
ett gammal vigvattensten). 1. detta rum låg Klas
.Fleming lik, då härtig Karl kom till slottet. Från
den mellan kyrkan och hufvudtrappan belägna korri-
doren leder snedt nedåt en lång. smal trappa, hvilken
slutar vid det under kyrkan belintliga magasinet.
Fordom fans i detta s. k. Fångtorn ett genom ett li-
tet fönster belyst rum; på »less östra sida fans en an-
nan atlång kammare, i hvars af stock gjorda golf var
anbragt en mindre lucka. Detutider befann sig på
sex famnars atstånd från norra flygelns ."»strå gafvol
en hemsk, mörk fängelsehåla, dit fångarna förpassades
genom en lucka. Detta s. k. Håltornet var rförhär-
dade 1iigäntingsmäns piuornm". hvarest man försökte
få »le brottslige att bekänna sina förbrytelser, om
inga andra medel hjälpte. Förrän fången ne«lsläppe«
genom luckan, „afklädes han om sommaren så uiXv
som på skjortan, men vintern får han behålla rocken
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i. Grefve Brahes väning. 10. Härtig Jolhans kammare.
1.2. Åbo historiska» museum. 11.

.
, bibliotek.X Erik XlV.s fängelse. 12, Darorun».

4- Jordans kammare. ];._ Slottskyrkan efter 1706.
.*>. Trappa till Håltornet. 14. Sakristian
»i. Slottskyrkan före 1706. i:». Konungasalen.r. Nunnekyrkan före 1541. IS. Drottningssalen.
8. Nunnegången. 17, Trappat ti» Katarina Jagellonicas
». Härlig Johans sal. bönkapell.



på sig. Han litnaires ujugt ondast me«l hårdt bröd.
oeh vatten, så hänge som han vistas här, hvarest
'hatt får plägas al* köld. mörker, knapp föda och stin-
kande luft. Mången Imf har här kunnat uthärda hela
veckan tit, me» om vintern knapt ötver två eller tre
dygn. Andra hafva funnits så förhärdade, att, detta
medel varit otillräckligt, och några gifvits så iliplik-
tiga. att de återkallat sin o ni. sedan de sluppit där-
ifrån.- Så berättar en gammsd slottskronikör. Också
»Uhta hemska ställe a.nvändes numera, till magasin,
endast trappan kan ännu ses. Det ställe, hvarest de
olyckliga släptes netl, är nu en bred spannmålstratt.

1 brodd med (iamla kyrkan finnes en annan
äntin äldre medeltids kyrka., Nunne-kyrkan, »lit. man
tnkomnmr från dett s k. Nunnegången genom en
gammal ined klumpiga reliofutskärniugar sirad dörr.
Också i (hata rum, hvilket på såväl norra som sötlra
sidan belyses genom två höga smala götiska fönster,
liar funnits ett präktigt bvälfdt tak, hvaraf såsom
återstoder ännu kvarstå bagarnas konsoler. Kodan
under Gustaf "Wasas tid omändrades rummet till mjöl-
magasin.

Ofvan om bägge kyrkorna tinnes i öfversta vå-
ningen Stora Komungssalen, som i fitleu utgjorde ett
af slotttst.s ståtligaste rum, också »let förse»lt med
hvälfdt tak. Salen upplyst et» f»u"»lom genom 10 stora
fönster, muler hvilka ännu synas särskihia mura»le
sittbänkar. Öfver dörren till detta rum lät härtig
Karl år 1597 teckna de kända hotande orden:

„('arolus hue veni. vici fudhpie rebelles,
liine abeo, prorsus vestigia unikt reliixjuens;
Jluc iternm veniam. eaveat sihi conseins omnis
Nou illo parcet tempore dextra reis iJ.
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Delta rum »dier egentligen »len oivattom belägna
vindskammaren är också i slottets historia märkvär-
dig för »hut härjande eldsvåda, som under Gustaf II
Adolfs vistelse a slottet den 20 april fött härifrån
spred sig, förstörande störte tio.en af Gamla slottet,
därmuh>r skonande icke ens konungens garderob och
tapeter.

På västra sidan om Konungasalen befinner sig
i öfversta våningen Stora panelsalen eller Furstinne-
salen »"»oh hiiruixler uti attttars lika»htut. dock higro
rum. som har varit fötvnadt med Nmtnegåi.gvn gmtnm

en smal, längs slottets norra yttervägg löpande trappa.
Umler detta rum fans Hertig Johans sal. dit man nu
kommer gemen Nuunegjitimut De på väggarna sytt-
liga lämningarna efter pilastrar vittna också här om
fonhumlags prakt, I bredd med Johatissaiou var i
samma vånings västra ända Johans kammare. D»m
har fördom vtirit i förbindelse med de 8 i bredd mo»l
hvaraudra befintliga rumnis<'.her. som liutta sig i fog-
muren mellan »let västra tornet och »lon norra tlygelu.
— I nedersta våningen Jittuas. då vi icke taga i he-
traktamle haltomet, slottskällaren, hvilken törhäuda,
att döma af »less präktiga b vända tak, förut har »u-
-vändts till andra ändamål, och .tlere andra mindre
nischer, hvilka kanhända tjänat til! fångivller och
förrådsrum.

Det viistra tornets rum äro svårare- att tiatitn-

gifva Det nede.rsta var källaren Makalös eller Mörka
bodan. och otvamnn »mttn tans Räkningekammaren.
Frätt tredje våningen har en dörr ledr till södra fly-
gelbyggnaden, i hvars västra ända. funnits "2 lika stora
med Ståtligt hvälfda tak förseddas rum ofvan.uu hvar-
andra, flvalfven hafva redan till större dchm för-
störts. Från trotljo våningen slapp nutn långs en
spira It rappa ända till tornets spets. .1 femte vånin-
gen kan mun ännu se ett. ståtligt hvälfdt rak.

Mastan hela södra tlygelbyggnadeii är förvand-
lad till magasin, sa atr där icke tinnes mycket se-
värd t. På »len öfversta våningens östra sida är slotts-
kyrkan belägen, hvilken år 17o<> invigdes till sitt än-
damål. Ofvanom kyrktrappan finnas 2 sma rum, af
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hvilka de större» enligt sägnen varit Katarina Jagel-
lonieas bönkapell. Ståtliga hafva också rnmmeu i
»lett västra flygelns otro våningar varit att döma af
slottet utgjorde förr det, s_ k resulensot. Bekväm
har »less inredning varit, ty »let västra tornets sär-
skilda våningar hafva förmedels dörrar varit, förenade
med bägge flygelbyggnaderna.

I »len långa portgång, som leder genom det
östra tornet och som är försedd med vackra kors-
hvalf. limias på hvar»lera shlan små nischer, de s. k.
björnhålorna, i hvilka fordom fjättrad») björnar beva-
kat ingången till slottet,

I'lider senaste århundradet voro slottets tak
af teirol. men dossförrinnan utgjorde spån takfi-ick-
ningsinaterialet för sföttsbyggnadorna. Tornen slu-
tade fordom t små. sexkantiga vakttorn, fö Härdiga»le
af järn, från bvilkas spets höj»le sig en flaggstång
ined en k»>pparboll i toppen. På östra väggen af
östra tornet fans ett. tornur. Sidoflyglarnas gatiar voro
medels 4 i resningen särskihia afsatser landade. På
samma sätt liado man pryd t »len tillbyggnad, som
fans ofvanom trappan på tornets framsida.

Främre eller Nya Slottet biblar en förgård till
det egentliga, slottet. Det uppstod småningom under
1500-talet. Hedau i början på århundradet fans på
det nuvarande Nya slottets plats åtminstone 2 torn
oeh andra mindre byggnader, troligtvis uthus oeh
bostiidet för arbetsfolket. Dess intressantaste del
är den östra flygelbyggnaden, där Åbo hofrätt de
första titicrna hade sina sessioner och Per Brahe bodde,
I gamla berättelser om slottet kallas också byggna-
dens öfvetsta våning ..yngre reshlenset*'. i norm
tiygelbygynndous andra våning var Brahes kansli.
Don nuvarande* smedjan i nedersta våningen förtjänar
uppmärksammas lör sitt präktiga bvälfda tak Tro-
ligtvis har mumla rum under slottets glansperiod
användts till något bättre.

Den södra flygelns märkvänligaste del är det
sexkantiga tornet på dess södra sidti, i hvars öfversta
våning Erik XIV enligt sägnen skall hafva suttit.
fängslad. Fängelserummets enda fönster liek sitt
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ljus frän eu i muren gjord hemlig gång. hvilken, le-
dande från gimlssidau, omgat rummet och b varifrån
väktitrne allti»! kunde hafva en, noggrann uppsikt-
öfver fångens förohafvatulon. Aimu mulor se.ua.sto
århundrade visades på goifvet i rummet >m fönljup-
ning, som skulle hafva uppstått, »b» den olycklige ko-
nungen vandrade fram i>»-!t tillbaka i sitt trånga fiin-
g«dse För närvaron»!»1 är rummet »lelmk i två »lehtr.
J stimma torn satr nmler föiiit-talet Magister I Ten rik
Sc.haefer fängslad för sina, religiösa åsikters skull,

Ofvanför slottets yttre port ses hurtigdömot»
Fiuhuuls vapen.

Nya slottet har använtlts till hlnstäeg»4se ända
till s»»mmaren 1880. då fångarna öfverliyttades till
det nynppfönlii I änsf singelset å Ka kolabärget. Nu
står en del af slottet ydiogagnadt, en annan del är
upplåten till lokal för Åbo stads historiska museum.

Historiska uppgifter.

Särdeles dunkel är kunskapen om Abo slotts
uppkomst Vårt lands historieforskare hafva visser-
ligen i allmänhet antagit, att slottet grumiheles sam-
tidigt som .Erik don Helige planterade korset å Aura
ås st rami, men denna åsikt saknar historisk grund.
Tvärtom kart man ined stöd af såväl folksägnen som
ännu bibehållna historiska antydningar förlägga grun-
dandet af det nuvarande slottet till en något senare
tid. Det Hr nämligen kändt att Åbo stad till en
början stod på Korois mark i S:t Marie socken ä en
udde, som bildas af Aura oeh Yiilijoki. Folksägnen
berättar och t. o. m, historiska uppgifter ådagalägga»
att samtidigt, fans ett af ston nppfördt slott i Lnndo
på ett i närheten af Vanhalinna rusthåll beläget bärg.
Detta slott, som ännu år 1488 fans till, men af Ii vil-
ket man numera knapt kan varseblifva några ruiner
vid den gamla Tavasteliusvägeu, måste man synbar-
ligen anse fik* npphofvet till Abo slott Då staden
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senare llytta»'les till dess nuvarande plats omkring
den nyss fullbordad»; domkyrka.!), hvilket stallo t'»>rut
var bokant under namnet Viljasno, så byiföes,
enligt hvad Messenins berättar, under Birger* Mag-
nussons tid till ilen nya stadens skydd det nuvaramfö
slottet på eu ]-»lats. Anmiomi tnldo kallad, hvarest
redan »tessförinnan funuos f»>rskatisuingår. Denna
uppgift, af Messenins bokrälfösaf det förhållandet, att
Abo slott ontnämnes i handliugsirna första gången
år 1808. Då afstotl nämligen konung Birger Magnus-
son åt sina bröder Erik o»1 b Waldemar tlera »hdar af
riket, bland hvilka nämnas Finland o»-h särskiidt Abo
slott. Man har ingen or>ak att i närvarande si ond
betvifla M"ssenius" berättelse, och enligt »huiua byg-
des Åbo slott först, under Ftdkuugnrnes tid oeh äv
sålnteht. af ungefär samma ahler som Tavastehus ooh
"Wiborgs slott

11 tider sina välmaktsdagar ansågs Åbo slott så-
som nytdiehi till Finland och af denna orsak hafva
de om Sveriges krona stridande olika partierna alltid
täihtt »nu sitt bi der umler sirr väl»le. Mangr och
mycket har också slottet under århundrsubmas lopp
fött pröfva. År 1815 gsitV dot ;»t härtig Waldemar,
Aret 1822 omiiiimues ett Torirus Jonsson som befäl-
hafvnre på. Abo slott, år 181-7 »för lydde slottet under
Matts Kettifmuudsson .Efter Magnus Frikssons stör-
tam!»l helägra»les slottet först si gången enligt hvad
man vet år 18(14, da Albrekt at" Moklenburg rustade
•sig till att oröfra »{otsnmnta Siottshefalhafvare var
dä ett norsk riddare, den hjältemodige Narve hige-
vahlsson. Belägringen råkte, nära 10 månader, oe.h
en stor mängd af manskstpet stupaile ji;i de belägra-
des sida. bland andra, den mäktige Mils Turesson
Bjelke, .Jagman i Österlandet"'. Till följd af brist
på litsmedel måste slottet slutligen gifva sig på vå-
ren 1885. Konung Albrekts befäl Iningshsifvande fingo
icke läugo vara. herrar på slottet, lindan år 1871
kommo mid«u' ..konungens fullmäktige' 1, den myndige
Bo Jonsson Grip, Wiborgs och _.Tav;it»fehus slotr samt
inom »ht följande åren äfven Åbo slott, hvarigenom
denne egenmäktigt behärskatle hela Finland. Denna
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tid var Jäppe Djekn log«le> på slottet. Då Bo Jons-
son ar 188t» ha»le aiiitfit, tick Albrekt åter Abo slott
under sin spira och satte, ar 8187 Djekn till hofäl-
hanatv öfver ibustttunui. .lemte öfrföo aristokrater
»dVtn-gick likväl Djekn stta.rt pa drottning Margaretas
sida, men befälet «"dver siottet behöll lian iinitu h-snn-
»lelos [eko etis detta förhållande blef långvarigt-,
Bo Jonssons arfutgaro Kunt Bosson försökte år
185)5 att erhålla samma herravälde i Finland, som
hans afihlne fader, och torkade t Djekn på sin sida,
bvarigenom han blef herre öfver Abo sfört <-.ch ingick
förbund med Margaretas bönder, k»mung Albrekt o»:k
de tysktt sjöröfvsiroiio elb»r de s. k. Yitaljebröderna.
Åbo slott blef nu o»-.kså ett af »le ställen, från hvilka
Vitsiljebnaförnu oroade de nordiska ländernas handel
från trakterna af floden Neva ända in i Botteubafvet.
Oroligbetenia fortföro ätnla till år 1.888, tia såväl Knut
Bosson som Vitaljobrndornu underkasta» le sig Marga-
retas öfvervälde.

Margaretas stora plan af t säkerställa de nor-
diska ländernas fred gvtmm att lemnsi regeringen i
alla dessa länder åt ett och samma person, hade, icke
burit de frukter matt hoppats. Tvärtom är Unions-
tiden den mest- »uoitga i vårt- lands och Abo slotts
historia, Erik af Pommern besökte två gånger Fin-
land, åtminstone år 1407 äfven Abo slott, hvarifrån
hatt bl. si, ntgaf frälsebref åt mänga liuska män. Man
behöfver knapt botvHla. att. »lett samtidigt inrättade
landsrätten äfven höll sina sessioner pa slottet, all-
denstund »let hönle till slottsbetälhafvareiH skyldig-
het att, hafva omsorg om värkstä I landet af rättens
beslut. Slottsherre ar 1-122 «>oh 1488» var en Xtcolaus
LydiktHson oe-h ar 1-187 innehade Henrik Klussou
denna post (hvardera hörde till släkten Djeknh Då
Erik af Pommern slutligen år 1488 blifvit störtad och
Nedan riksrådet, »hut redbare Hans Kröpeliu, som åt-
minstone från år 1-187 hade varit befälhafvare på
Åbo slott, atiitlit år 2-140, begaf sig den unge, äre-
lystne och praktälskainlo/iksföreståmlaren Karl Knut-
son Bomb» ötver till Abo slott för att eröfra det-
samma. Utan strid intog han slottet och lefde sedan
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där som en furste under vintern 1441—1-2, Åfven
denna ståt blef al* kort, varaktighet. V siren 14 12 måste
han lämna slottet, i Kristoffers af Bayern våld, dä
han själf begaf sig me»l 5tH) riddare och beväpnade
milu till Stockholm för att ansvara för siti regering.
På Kristoffers tid nämnas såsom slottsbefulhafviuv
Matts Odgislosson .Billie t, 14-18) och don räukfulle
Magnus Gren s1 t fö), Efter Kristofförs »löd 1-1-tS val-
des Karl Ktmtsson till konung. Sasottt hans befall-
ningshafvande styrde, å Åbo slott Erik Axelsson Tott

< 14*50), tföstaf Larsson (1-158\ Henrik Bttz (145->'i och
Peter Djekn <HB7).

År 1187 vexlade åter konung Karls öde. Han
fönlrefs frätt Sverige och aristokrat (H"»e inkallade till
sin regent Danmark^ o»-.h Morges konung, Kristian
af Oldenbnrg. F.rik Axelsson begaf sig att oföfra
Finland för den nya reg»uiteu, han (ie.k också Åbo
slott mo»l list i sitt våld. Slotföbefftlhafvaron. den
dsmskt sinnside Kristian Bengtsson < Jxetistjerna för-
ledde ett del af slottets besättning atr öfvergå till de
belägrande* sida.. Ii varpå slottet med lättlu-t iiitngs.
Man fruktade på den tiden att rvssanm skulle infalla
i Fiulaml. Själfve kung Kristian kom år 1-188 till
Abo för att ortlna landets försvar, dröjde på slottet
öfver en vecka (14 —85 juli) och skipade kommgarärt
~nere i kålland»1!, inom den yttre försknusniugeu fram-
för slottet". hvarvi»l han biträddes af den mäktige
Erik Axelsson o. a. ädlingar. Sjnnfidigt förvisad os
Kristian från Sverige och Karl Knutson åter k tillåd»ts

år 1488. men förlorade sitt ämbete redan 2 år senare.
Å Åbo slott förde Erik Axelsson heiäle! någon ti»l
(från år 1418), och hade fått i sitt våld äfven "Wi-
borgs slott. Efter hans död (1481) råkatte Åbo slott
i Sten Sture den äldres Itänder. Såsom slott sbefäl-
hafvare uUmnas pä donna tid Johan Kyle 114.87',),
Magnus Gren »len yngre (14-88 oeh 1488), Henrik
Olofsson Horn fliSO), Arvid Erilosson Stålarto, Her-
man Flemiug (1482). Magnus Larsson Snsikenboi*g
(1491 -848

Sten Sture öfverlämnade år 1488 slottet åt danska
konungen Hans, hvilken 2 år förut blifvit antagen
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till Sveriges regenf. 'Bcht.lhitngshafvatatc å Åbo slott, var
vid den ti»!on en finsk man, Magnus Frille Kung
Hans tic.k i sin tur redan I5t»l vika för Sten Sture,
men hans bofallnhigshafviittdo si Abo slott förblefsin
konung trogen, Sten Sture kom då till Finland och
begynt*» att belägra Åbo slott den »juli 1502. Slotts-
hesärtniugen utgjorde.-» al" »opålitliga legosoldater. De
hegynte trätn. hemäkttgade sig en i slottet torvara» l
penisingesumma oeh lyckatles t, o, m, få ett torn i
sitt vä hl. Då måste Frille gifva sig och ingå för-
likning, hvilket skedd»1 »hes 8 se.pt. 1502. Penna hän-
delse har troligou gifvit upplmf TtU d<»n folksägen,
hvilken ännu vet berätta, sitt något.st__•!<•,« i tornet.
ett stor sksitt tinnes gönel. Synbarligen lenuiade dan-
skarne sU>tr«»t i fred ar 15<*8. ,dft Otto Knd på det
torskfilé k liga sto sätt plundrade Åbo stad. Slottsfogde
vsir då Josef Pedetssoii till Djula 15m>—15,

När Kristian Tyrann år 1520 kom i besittning
af Stoe.khohn. gå tv») sjg de finska slotten med lätt hot.
Till "hoiålhafvar** på Abo slott beordrades dä ett man
vid namn Wolf von Growondorp. Följande (»uslaf
"Wasas o-xompel, kalhule »len rask»4 Nils Arvidsson
Finlands allmoge till vapen emot danskarne och be-
gyitte belägra. Abo slott »len 25 not. 1521 Betälbaf-
vare å slottet var ds» »len illa beryktade Jnnkor To-
nitiH. De belägrande förmådde dock icke ulrätta något
anmärknitigsvärdt. mot slottets starka murar och bo-
sättningen biide i öfverliöd såväl ammunition som
matförråd. Före jul gjorde slottsbefälhafvaren helt
plötsligt ett utfall mot. »le belägrantle, därvid han till-
fångatog några finska och svenska herrar, bland andra
Bengt Arvidsson iden svenske be tålhafvarens broderi
oeh lät. inför »le belägrainles ögon hänga dem på
slottsmuren följande dag. I januari 1522 hefahb» ko-
nung Kristian sina slottskommemlanter att låta »löda
alla svenska oeh finska herrar, som de blott knmle
komma åt. T anledning at denna befallning afriittailes
nu å Abo slott Tönne Eriksson Tott och lagmannen
i Nord-Finland Henrik Stensson Benhnfvud. andra
att förtiga. Den framstående finsko adelstnanneu
Erik Flemiug rädda»le sig endast genom slughet.
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Han törsföd nämligen att, göra sig till danskarues för-
trogm». vän, tils han en gång med några kamrater
lyckades fly från slottet och sällade sig till »10. be-
lägrande. Slottet, ansattes hela vintern, men utstn
framgång, och då den danske amiralen Severin Norby
me»l sin flotta »len 21 maj kom slottets besättning
till hjälp, måste belägringsarbetet, af bry tas. Först i
augusti 1528 intogo bröderne Erik oeh kvar Fleming
eften en 12 dagar fortsatt, belägring Åbo slott tor
Gustaf Wasas räkning, efter att först hafva öfvor-
vunnit den »lanska besättningen vid Kuppis.

Ett af* vårt fäderneslands och särskildt Abo
slotts mest romantiska minnen utgör det kortvariga,
men lysande finska härtigdömot, på hvars tid den unge
härtig Johan och hans gemål Katarina Jagelloniea
rosiderade ä slottet. Slottet hade kort förut grund-
ligt restaurerats, för att kntina mottaga »le höga gä-
sterna. De medeltida gångarna och trapporna st ting-
dos och i deras ställe uppfördes modernare oeh be-
kvämare. Ilärtig Johans hofhälluiug å Abo slott, var
otvifvelsiktigt pä denna tid en af rikets mest lysande,
så stort öfVorilöd och så furstlig ståt har det fattiga
Finland sedermera icke skådat. Dä »let höga paret
fredagen före jul är 1592 ankom till slottet, firades
en lml vecka »len gladaste ankomstfest med »bins ooh
allehanda nöjen. Slottets gamla väggar oeh tak hade
prytlts med dyrbara tapeter och målningar, öfverdrag
af" gyllenläder, damast- oeh silkesväfnader, målade
sköldemärken, glänsande vapen och mänggreuiga
ljuskronor. Kodan år 1857 funnes å slottet 58 må-
lade taflor eller tapeter, de flesta afbildande gammal-
testamentliga tilldragelser, 22 förhängen, som må-
hända användes till sänggardiner och af hvilka många
voro förfärdigade at silke, 21 brokigt utsirade tak-
draperier. också de till största delen af silkesväfna-
der, 8 väggbekludnader, alla präktigt prydda med
målningar och en del öfver fyratio alnar länga. Rum-
mens dfriga inredning var lika lysande. Långs väg-
garna stodo långa bänkar, som betaktes af dynor
nietl sammetsöfverdrag och utgjorde inalles 45; af
dem voro några öfver tio alnar långa. Också de
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pryddes af allehanda bilder, episoder nr trojanska
kriget m. m. Gm än större prakt vittnade kärlen
och dräkförna. Borden betäktes af dukar, som bro-
»ierafs med olikfärgadt silke. Bords- oeh
kärle-n voro till större »lelen af guld och silfver. En
stor mäug»l dyrbara. silfverbägare uppräknas i hstrti-
gens inventarium. Eu sådan bägare t. ex. vägde 81
#, 4 lo»l, en vinkanna af silfver 40 /*. 14 lod o. s. ( V.

Guld och ädelstenar blänkte i rikliga mått också i
holfolkets af silke och ssuumet förfärdigade dräkter.
En mula härtiginnan tillhörig hnfva värderades till
2,200 daler. En halsring kostade 4,00<> d.. ett kors
att bäras om halsen 2,'t00 d,. o, s. v.

Som nöjen omtalas lekar och danser; luta-oeh
liolspelare sörjde för musiken. Till tidstordrif spe-
lades km-1 och anordnades fe.stt erföreställningar, i hvilka
skolungdom uppträdde ssWom aktörer. En särskild
tormd-phits var uppförd. På Runsala inrättades en
»ljurgård. dir ma:i hade for atsikt att införskaffa ut-
ländska djur. Kameler eller kalkoner omnämnas
oeksu å slottet år 1581 o»dt sinnu visas vid stora port-
gången trånga hålor, hvarest björnar uppfö»hlos och
h»'Mlos. Framför slottet låg härtigeus flotta, med hvil-
ken m:in kunde färdtts i den täcka Abo skärgården.
Gm dessa lustfärder påminner ännu Ksil riucdal, hvtl-
ket var ett af bärfiginmius älskliugsställeu och som
enligt muntliga berättelser fått sitt namn »dt<>r henne.

Men donna ståt. som förefaller oss nästan som
en dröm. fick ert hastigt slut. År JBBB sände konung
Erik en krigshär mulor Anders Sigfridsson Rålamb
att knfva sin broiler. Härtigon försökte att ställa sitt
slott i så godt stånd som 'möjligt. Förskansniugar
och skvddsvärk ropsu-onules och förnyades, tornen

befästa des m, m. T början al* juli begynte belägrin-
gen från såväl sjö- som huulssidau. Då Klas Flemiug
hemäktig.at sig 'de befästningar, som hade uppförts
å Korpolaisbärgot, bief rullningen för slottsfolket
alt farligtire. Pörsvararne giugo öfver pä de be-
lägrandes si»la och kulor inttögo i t, o. m. härtigiu-
naiis rum. Modigt försvarade sig likväl härtig Jo-
han, och länge förblef också osäkert, hvilkcndera
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som skulle vinna, men slutligen fingo de belägrande
enligt sägnen slottet med list, i sitt våld. På något
afståml trån slottet å Hovoskari holme befann sig
nämligen en häst. på bete. Denna insmorde »le beläg-
rande me»l beck o<di tjära o<di antände den »lärpå.
När nu »let brinnande djnr<»r begynte gaföppera
omkring på holmen, lästes sloti.sbesätfningens upp-
märksamhet, därpå, och af detta tillfälle begag-
nade sig do belägrsunle samt, bestormade sloi.föt. D.m
.12 ang. 1588 måste slottet, gitva sig. HoiVolket och
alla »less dyrbarheter öfvorfördes till Sverige. Då
konung Etik j sitt tur råkade i fängelse, förvarades
han oekssi. å Åbo slott tt tider tiden från den 28 jnn.
15(58 till den 4 ang. 1571.

Härtig Karl intog slottet två gånger. Första
gången kom han till Finland efter Klas Flemings
död, livarvid belägringen räkto från den 8 till den
80 sept. 1587. Slottets skadades mycket under beläg-
ringstiden. De följande åren reparerades det åter,
hvilket också var af bchofvet påkalhult, ty år 1.588
fick slottet, utstå en andra belägring. På sousomma-
ren skickade nämligen härtigeu Joakim Sclmele att.
intaga slottet, Sföttsbosätti lingons befälhaiVaro voro
»la Arvid Eriksson Stålarm och »len unge Johan Fle-
miug. Då do ..belägrade ej med godo ville gitva sig,
afrättades på Abo torg 7 si Kastelholm fängslade män
och deras hufvuilen, uppsatta på störar, placerades
på Korpolats bärgot för titt af slottsfolket kunna ses.
Den 8 sept. föll slottet i de belägrandes våld. De
uti slottet betintliga adelsmännen fängslades och de
flesta af dem afrättades på Åbo torg den 10 nov.

Senare hsvr Abo slott icke blifvit behtgradt. Ar
1614, när Gustaf IT Adolf residerade å slottet inemot
8 veckor, uppstöt! eldsvåda, sent på kvällen och el-
den grep så suabt omkring sig, att, man icke ens
hann rädda den höge gästens kläder.

En efterdyning af sin stnra välmakt- såg Abo
slott ännu på 1800-taiet, då Abo beträtt någon tid
var dtt förlagd ooh sttrskildt på ..grefvens tid", då
Per Brahe residerade der.
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Lamlttlagnr hafva i slottet hållits åren 1185,
1488, 1802.

Under stora ofredens tid var slottet i rj-ssarnes
våld och det användes förnämligast till förvaringsplats
för fångar Puder lilla ofroden var slottet nästan
öde. Ryssarno förvarade diir ammunition o. a. för rå ib
På slutet af senaste århundrade blef större delen af
gamla slottet kronomagasiu, i hvilken egenskap det.
ännu befinner sig. En annan del af slottet användes
vid samma tid till — bränvinsbräuimri. Ny;^ slottet
har såsom förut nämts. senast varit upplåtet, till
länstai igolso.

Domkyrkan.
Åbo stads uråldiga »lomkyrka är uppförd på

en låg kulle, bonämd Un i kan kari och belägen i stsi-
dens centrum vid Nikolaitorget. Kyrkan onmämnes
första gången år 1258. men" fulländades först under
biskop Magnus l:s tid, invigdes år VAK) oeh kallades
■S:t Henriks kyrka etter Finlands skyddshälgon biskop
Henrik, hvars reliker, enligt traditionen förvarade^ i
•ett silfvorkrin, »lå togos från hälgoimts gvaf i Nousis
kyrka oeh fördes till domkyrkan, hvars dyrbaraste
reliker de blefvo. .Dstgon för deuna högtidliga akt,
-den 18 juni, iitVensom Henriks dödsdag, dan 17 ja-
nuari, blefvo hihlanefter årligen tira<ie med st.or hög-
tidlighei i domkyrkan. Vi*i.d»»ssa tester strömmade
folk^från .alla landsorter till Åbo. hvilket gaf npphof
till stadens sommar- och vintermarknader fat hvilka
»len förra numera är indragen'' Kyrksm ha.r likasom
staden drabbats af mänga svära förödelser, dels genom
eld, dels under krig och härjning. Af dess många
•skatter från den katolska tiden, då isynnerhet, under
biskop Magnus TavastV tid (1412—1450) prakt och
rikedom utvecklades vid de kyrkliga »joromonierna,
återstår blott löga. Men »let majestätiska templet,
bygd t i en stil, som står mellan den romanska rr.nd-
bågs- och den götiska spetsbågsstilen, har trotsat
seklerna och är" ett vittne till den finska kulturens
utveckling ifrån dess barndom, då korset först plan-
terades på Finlands stränder.
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Om kyrkans ill sta utseende Hr ej vidare bekant.
än att dess plan hatt rektangulär form. men under
tidernas lopp har den genom om- och tillbygguader
erhållit eit helt annat" utseende. Bland »lossa till-
byggnader må nämnas högkoret, sakristian, samt,
HoVnska och Kurkska grafkoren, hvilka tillkommit
i en senare tid.

För att ieke denna handbok onödigtvis må
förlängas, hänvisas de, soni ä.ro intresserade för att
erhålla en fullständigare lustorik och beskvilning öf-
ver kyrkan, till ett" bälte mod titeln -.Anteckningar
om Åbo domkyrka och dess ibnuinnen*. af A. Lind-
man, Ikdjo upplagan 1890, pris H nik, bvilkof erbju-
der en detaljerad och intressant, vägledning vid be-
sök i domkvrkan.

Plan af Åbo domkyrka.

Tämplets nuvarande längd är 89. i meter (800
fot), största bredden 37.7 m (127 fot) och höjden 44 &

m. (150 f.). Tornets höjd är öfver Unikankari 01.es
in., öfver torget 95 em. (822 1.) och öfver Aura äs nivå



104 m. .Det innesluter slagur och ringklockor, at*
hvilka senare den största väger »»i "mindre äu
4,808 kg.

Vid den stora eldsvåda, som öfvergiek staden
år 1827, blef ej hällor domkyrkan förskonad. Märken
efter ehiens härjningar synas ännu, bl. a. i uppgån-
gen til! tornet, »lär brända, till och nu»»l delvis smälta
murstenar vittna om hettans intensitet. Kyrkan
blef emellertid ånyo upp bygd och har på senaste tid
med synnerlig pietet ytterligare renoverats. Särskildt
hafva de llosra grafkor genom „komicén.s för återstäl-
lande af Åbo domkyrkas fornminnen" försorg och
med anlitande af i landet insamlade medel blifvit pryd-
da på ett deras minnen värdigt, sätt.

Högkoret tiilbygdes under iinsfaf II Adolfs re-
gering p;i bekostnad af »utskild person. Alrartatian,
målad af holintendenten Fr. "West in, föreställer

förklaring-'. Korets vUggnisehor prydas af
freseomåln ingår af hofmålaren R.ob ;> 'Wilh. "Ekman,
föreställande bilder nr Kristi Jif. Ofver den gång,
som otVauom nischerna leder kring koret, finnas tvämie
större freseomåln ingår af samma konstnär, nämligen
till höger; biskop Henrik, döpaode liimarno vid Kup-
pis källa, och till vänster: Mikael Agrieola öfvorräc-
kande den första finska bibelöfversättningen åt Gustaf
"Wasa. 1 taket ses sju allegoriska figurmåluingar oeh
i ingången till koret, ses på ena sidan eu bild af
Ansgarius, ~ nordens apostel^, på den andra sidan
linter.

Under den katolska tiden fuutios i domkyrkan
icke mindre än 18 kor eller kapell, af hvilka deilesta
sedan dess antingen igenmurats eller försetts med
sittplatser for kyrkobesökare. Af de kvarstående
koren hafva fyra blifvit restaurerade,nämligen detTott-
■ska, Stålhandske/ska, Tavastska oeh lvaukasVtka. Till
■dessa kors förnämsta prydnader kunna räknas de dyr-
bara glasmålningar, som äro infattade i fönstren, och
som äro vackra gåfvor af en i Åbo född konstnär,
"Wladimir Schwertskoif, hvilken härmed velat ihåg-
komma tämplet i sin födelsetad, oaktadt kan under
största delen af sin lefnad varit bosatt i utlandet.
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Till vänster om högkoret, är det TotFska graf-
koret beläget. Detta, det anjnärknmgsvimiaste af alla.
grafkoren, utgjorde fordom S:t Lsiurontius? kapell.
"I bakgrunden prydas koret, af ett praktfull mausoleum,
dels af svart, dels af hvit marmor, öfver den
njunukuuuige hjiilten från trettioåriga, kriget Ake
Tott och hans gemåler, Sigrid Bjälke oeh 'Kristina
Brahe. Mausoleet upprestes 1878* at Per Brahe, I
koret förvaras jämväl tviuuiefullstämiiga stålrustnin-
gsir, af hvilka den större tillhört Åke Tott oeh »len
mindre sannolikt Torsten Stålhandske.

Under korets golf förvaras ett stort, antal mer
eller mindre dyrbara likkistor af koppar, bly eller
trä, delvis öiverdragna med sammet, Kistornsi iane-
hillla stöttet af flere medlemmar at ätterna Tott%

(_'rentK oe-h Brahe. Främst må Åke Tott y,L 1840)
uämuas, vi»lare Erik XlV:s »lotter Sigrid Wasa (f 1888),
hiinlsböidiugen Lorentz l.Yonfö (,-{• 1888;. en af nordens.
rikaste och mest- ansedda män på IbtsO-talet. 1 detta
kor låg äfven Karin Månsdotter begrafveu, tils hen-
nes stoft år 1887 flyttades till det restaurerade Kan-
kas'ska koret, <so netlanh

Det Wallenstjern*ska grafkoret. beläget vid lilla
gången, nästan midto

emot predikstolen, inrättades år
1887 af assessorn i Abo hofritt t Olof "Wallenstjema till
familjograf. Framför detta kor finnes ett gammalt
kapell, uti hvilket, ännu i en där befintlig stor nisch
påträffas spår af tiiutikbilnkar.

Stålhandskes grafkor, livilket i tiden näst det
Tottska var det prydligaste i domkyrkan, ä.r beläget
på västra sidan af södra kyrkodörrén. Detta kor "in-
köptes år 1854 af Torsten Stålhandskes euka, Kristina
Horn, oeh prydes af en dyrbar grafvård at svart, ochbrnn marmor ined hvita marmorbilder oeh ornament,
Den store tältherrens «f 1644) praktfulla likkista af
blv är numera flyttad från grafbvalfvet upp i koret-.
På- vägg-en bakom kistan ses' i guldskrift det latinska
bibelspråket: Quod si qvis certet. non corenabitnr,,
nisi legitime certaverit. I grafhvalfvet under koret.
finnas ännu 9 större och Ii mindre likkistor, en delinneslutande medlemmars af familjen Horn kvarletvor.
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Fönsrermaltiingou förestället Stsilhsiudskesksi vapnet,
eu hammare oeh tvstnne krigarehateiskar Ofvauom
ingång»»n till koret lä<es pst målade, vapensköldar en
förteckning »>fver »le fältslag och strider, i hvilka
Stålhandske deltagit, under trettioåriga kriget.

Det Kiik'ska krafkoret i kyrkans västra hörn
innehåller många gratVsu-, bland* hvilka må nämnas
presidentens i Åbo hofrätt Johan Muucks. Isimluunr-
skalk vid Finska Lattdiagett 1857. död 18K8.

Tavasfska grafkoret eller »let förtet Hälga leka-
mens kapellet, beläget mellan stora norra dörren och
sakristian, är »h,B sförsta af tilJa grafkor i kyrkan.
Det. inrättades af biskop Mstgnns Tsivas*. smii försåg
det med ett järngaller, i hvars rutor finusis infattade
Tavast*ska ock amlr.i vapen ssunt- läses årtalet 1 125.
"I tnidten af koret hvilar kyrkofursten Msignus Olai
Tsivsist (,f 1452», till vänster hans släkthigo oeh efter-
trädare ' Olaus '.Magnusson Tavast <i' !480". samt till
"höger hans brors dottersson, biskop Magnus Nilsson
Stjornkors t,f 18ttu. Bland märkligsi personer, som
bär hafva sin grät', ma ännu nämnas biskop Martin
Skytte t,f 1550\" sstmt biskop Herman Wilte -|y1728).

Til! vänster om ingången är skot t om. ofversto
Samuel Coe.klmrn, begrafveti. atled i Åbo 1821,

efter titt hatva utmärkt sig vid Hem tillfällen under
<rustat' Il Adolts tidigare regeringsår, bi. a, »lå sven-
skarne storuuubi staden Nowgoro»! lött. For alt hetlra
hans n.iuuo beledsagade konungen sjsilf Cockburn till
hans hvih)sta»! i detta kor Få graiveu linnes en
jnarmorvård, föreställande öfversfen i föll krigsrust-
ning, och otvanför i väggen en marmurtulla. som
tolkar hans krigiska bedrifter

Till höger om ingången finnes grefven och fält-
marskalken Evert Horns och hans fru Margaretha
Fhmkes grafvånl. (trefve Horn deltog

_

med sira i
Gustaf Adolfs ryska krig o»-h stupade vid ryssames
uttall från staden Pleskow 1815. Älven haus_ begraf-
uing bivisfatles af konungen på Kånkas gård i Msiskn,
familjen Horns stamgods.

Bland andra personer, som blifvit begråtne, i
dett-a kor, ma nämnas professorn vid Åbo universitet.
Algot h Searin t.f 1815't.
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Glasmålningen i korets midtelfönster förestäl-
ler konung Gustaf II Atlolf vid Evert- Horns döds-
läger. .Do i trä snidade vnpeusköhlarne på korets
väggar strö utförda af skulptören M, v. "Wright.

Det Gezelius'ska grafkoret ligger öster om
sakristian. .Detta kor inköptes först af öfversteu.
grefvo Arvid Vittonberg, som testamenterade, det, åt
domkyrkan, hvilken äter år 1888 sålde »1(8, åt bisko-
pen Johan Gezeltus »i. ä. 1 der igenmurade grafhvalf-
vef föu-varas stoftet af nämde biskop (f 1880., hans
son biskopen J«)ban Gezelius d. y. (f 1718). samt dennes
son biskopen i Borgå Johan Gezolius (,f 1788)).

Det Horn'ska och Kurck*ska, »dier Kaukasiska
grafkoret finnes öster om det Gozelius"ska. Detta grai-
kor är genom sin såväl arkitektur som dekorativa
utstyrsel det prydligaste i kyrkan. Det är åtskildt
från denna me»l ett, smakfullt järnstaket-, dess höga
götiska fönster äro prydda med vackra glasmålningar.
Don mellorstsi at dessa framställer drottning Kafha-
riua Månsdotter, nedstigande från tronens trappor
och för alltid lännuulo sin krona åt en page, klädd i
de svenska färgerna, under det hon med hunden stö-
der sig på en annan psige i finsk dräkt. ■— Midt i ko-
ret står hennes vackra sarkofag, förfärdigad i Aut-
werpen efter ritning af finske arkitekten Th. Decker
och prof. Scholander i Stockholm. För att. denna icke
skulle undanskymma mausoleet i Tottska koret-, där
Karin Mansdotter förut varit begrafveu, uppstäkies
den i detta kor, dit hennes lik flyttades d 28 ang.
1887. — Till vänster synes en bild i marmor af drott-
ningen.

Under golfve t finnas tvänne grafhvalt, i hvil-
ka förvaras minst ett hsilft hundratal mer eller mindre
vill bibehållna kistor, bärande namnen Knyck, Creutz,
Lageri torg, Willebrand, Ox.eustjer.na m. fl. 81. a här
begrafne personer kunna nämnas presidenten i Åbo
hofrätt. riksrådet m. m. Jöns Ivurek (f 1052), på sin
tid Finlands rikaste och förnämsta man, Evert Gu-
stafsson Horn {f 1887) samt karolinerite Robert
Mnhl och Berndt Otto Sehauman.
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Sakristian, hvars murar sträcka sig något utan-
för kyrkans norra linje, var förr afdelad i tväune ron»,
af hvilka det främre bogsigtmdes till sakristia, det
inre elhn- „gamla sakristian'* till förvaringsrum för kyr-
kans silfver, miiss- och siltarskrtuhir m. m För vin-
nande af större utrymme i sakristian borttogs dock år
1888 mellanväggen och de där förvarade fornminnena
erhölk* plats dels å sakristians viml, »bis i domkyr-
kans strkiv. Dia tet de sistnämda befinner sig äfven
ert intressant medeltidssirbete, ett reconditotium, „som
för biskop ifemmigs reliker blifvit till »»fientligt bruk
oeh firande sammansatt". Detta konstigt utförda ar-
bote bestsir at* en sarkofag me»l fak, hvilsvmle på -1
pelare, ooh imudiåller i of i skrin en röd sidenpåse
med en hufvudskalle, som af traditionen uppges vara
biskop llommhigs t_f 1888),

Skeppets föruiimsta prydnader är<> predikstolen,
förfärdigad tit bihlbuggareu "Wennerström. samt det
stora och »lyrhara orgi.»lviirket, bestående ttf 51 stäm-
mor Jued B.i>X> pipor. Det är bygdf af orgelbyggaren
Andersson åren 1888—42 och har kostat 22.(*t0 rubel.
Grundfonden till detta storartade värk lades af bagsi-
reåldermanuen Wahlgren och hans hustru Maria Dahl.
hvilka för ändamålet testamenterade 22,888 Jiidr b:oo.

Gudstjänst hålles i domkyrkan sön- oeh hälg-
dagar kl. 8 f. m. och. V, 4 e. ni. på finska samt- kl. 12
p. Yl. och 5 e. ni. på svenska språket. Dessutom hål-
las bibelförklaring torsdagar kl 8 e. m. på svenska
och kl. 4 e. m. på fmska språket, hvarutom skrittetal
hålles lönlagar kl. 18 p, d pa linska oeh kl 1 e. ni.
på svenska.

Öfriga sevärdheter.

Kyrkor oeh bönehus. En andra kyrka har
stadens evangelisk-luterska församling för afsikt att
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bita uppfora på härför reserverad tomt i S:de stads-
delen. Uttaxering för ändamålet bar redan ett par
år pågått, och inom kort torde. pristäHan för erhål-
lande af ritningar till kyrkan komma att, utlysas.

Alexandrinska eller grekisk-ryska församlingens
kyrka är belägen vid saluforgef på en rymlig fornt
med träplanteringar. .Regelbundna gudstjänster hal-
las söu- oeh hälgdagar kl. 10 I*. m. samt kl. ti e. m.
närmast före sådana »lagar.

Fruntimmersbibelföreningens bönehus, beläget
vid Eriksgatan "28, är npptövdt i ronässausstil enligt
ritning af arkitekten P. A. Sjöström, (»udstjänster hål-
las kl. 10 f. m. på svenska oeh kl. 12 p. d. på fin-
ska språklåt.

Immanu-Els-kapellet. Eriksgatan 17. Predik-
ningsir hållas på tider, som tillkännagifvas i tidnin-
garna.

Missionshuset, Allégarnn lti, tillhih" Abo sjö-
mans- och inre missionsförening. Andaktsstunder
hållas på tider, om hvilka i tidningarna tillkänua-
gitves.

Fredsföreningens bönehus, Va rtlburgsgat.au 14.
Apostoliska församlingens lokal, \'ilster lång-

gatan 14.
Mosaisk synagoga. Yästetiånggafan 7.

OjfeitWffn bjjffffimder. F, d. akademihuset.
Denna vidlyftiga byggnadskomplex, den största i sta-
den, omsluter pa alla lyra sidor med stenhus t tre
våningar en borggård, som af svenska klassiska
lyceets, förut Abo akademis, solounitetssal »lekts i
tvänne delar. Huset uppfördes för Åbo akademis
räkning åren ISO'2—ls, såsom en inskrift- på hut-
vndlasaden mot .Stora Tavästgatan ger vi»l han-
ilen, oeh undgick Abo brand år 1827. men då högsko-
lan etter denna olycka flyttades till Helsingfors, upp-
låts huset for andra ändamål. Nu inrymmer »let, re-
sidens för länets guvernör samt lokaler för Åbo hof-
rätt. länestyrelsen, postvirket och domkapitlet.

Bland sevärdheter i huset må nämnas porträtt-
samlingen i hofr&tteus första divisions sessionsrum.
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.Runnitets fondvägg prydes af en stor talls», förestäl-
lamie k«»jsar Alexander II i Indlignr och målad af
artisten G. Bothman bs.st;, och p;i si.iidni väggar i rum-
met ses porträtt al följande pre-mienter i hoirätten:
A. (8 Peijonhnfvnd r} 1788,. ('. A, Malleuhorg _|
1808-, A. Tandefeldt ( J- \X2'2>. A. F. v«>ti "Wiihdrrand
(f 18-18,. E. Wullousköhl <f 1818), C. F. Hichrer ff
1888., C. K. Prouopé :,~ 18li8, och G. F. Ifötkiroh (f
188-B'. äfveiisoju »ni af skulporrbtvn Hafimati model-
leisul porträtlmedaljong af presidonton (h "W, Lode
•f 178*0.

Svenska lyceets solennitetssal är belägen i den
byggmtd, som delar t. »1 akademiehnsets gårdsplan i
tvänuo mindre Boig*g;trd;ir, (Inumt en ingång tråu
husors norra sida kommer man till ett lutttg vesti-
bu), hvars tak uppbäres af fvra. sttitligsi pelare. Kn
väldig dubbeldörr leder in till själfva salen, i hvil-
ken uppmärksamheten genast, fästes vid tväuun ra-
der pelare af* slipsid r»")»! granit samt. några friser
å vitggarne. Dessa, modellerad»! af Finlands för-
st*» skulptör. Ka inberg. föreställa — till vänster:
Wäinämöinen. spelande kautele, och åhör»l .af smetlen
Ihnarinen, tvanne rtumxsinguro, stim t personer och ty-
per ur det finska nationalepos Kalevala: Per Brahe
o»'.h biskop Roflwvins rädplägaude om grundläggandet
af Åbo .akademi: Gustaf IV Atfölf vid grundstenens
till Aho iiksiilomi nedläggande; — samt till höger:.
biskop Henrik »löpande finnarue; Axel Oxonstjorna
öfverräokamb» akademins fuudsuionsbref till drottning
Krisfinas underskrift, samt slutligen fyra studen-
ter vid akademien, representerande do fyra fakulte-
terna.

Salen är vida bokant för sm got!a akustik, i
hvilket afseeude deti torde vara den främsta i lstudot.
Den upptages »iärför gärna för konserter och föredrag.
Stilen rymmer omkring B<*o personor.

Rådhuset är äfven hektaret vi»l Nikolaitorget,
midt emot akademihusef. Förut oansenligt »-»»di obe-
kvämt, blef det år IKSO ombygd t, så att »let erhållit
ett värdigare nfseetule. Huset inrymmer lokaler för
rådstufvurätt och magistrat samt poliskammare. A
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samma tomt. men vättaude mot Stora Tavastgatan,
är stadens ena brantldepot belägen.

Stadshuset, i hörnot af Aura- och Västra Strand-
gatorna, tillhörde förut soeiete.tslmsbolaget och in-
rymde då liksom nu i nedre våningen restauration, i
den »"»fre våningen fostivitotslokal. Träbyggnaden
mot Shdtsgntan utgjorde hotell tor resande, (härden
inköptes sedermera af staden, som enligt, ritningar
-af arkitekt »ni Sjöström lät omändra. hutVudbyggnadeu
till ett sm don värdigt stadshus, Öfre våningen är
luxuöst iurodd. Den stora salongen, bekvämt rym-
mande. 8 å 700 personer, är sifsedd att ensam eller i
förening med våningens öfriga rum begagnas vid so-
lenna tillfällen, soaréer eller privata festligheter. Sa-
longen kommer att prydas af några konstvärk. hvilka
vid Åbo konstförenings utställning våren 1882 inköp-
tes för föreningens räkning, ofrer det staden för än-
damålet beviljat, ett anslag ur Åbo utminuterings-
och utskänkningsbolags vinstmedel. Dessa konstvärk
äro: B. 'Lindholms tulla „1 skogsbrynet", och fru Ju-
lia »le Ooek-Stig^elius* sommarlandsksip" samt,
skulptören E. Wikströms „När oskulden sofvorri

Den invid belägna mindre salongen utgör stads-
fullmäktiges sessionsrnm. oeh prydtw af ett porträtt
af stadslnllmäktiges mångårige ordförande, senatorn,
friherre S. W. von Troil. hvilket, på uppdrag af Åbo
stad målats af artisten Alb. Edelfölt.

Smårummen invid denna salong utgöra stads-
fullmäktiges kansli och användas vid festligheter till
rökrum oeh bufett. I motsatta ändan af stora salon-
gen finnas toalettrum för damer.

Teaterhuset, beläget vid salutorget, tillhör ett
Aktiebolag och iuvegs för sitt ändamål"år 1888. Vin-
tern 1881 förstördes huset af en oldsvåtla men upp-
bygdes ånyo oeh kunde åter hösten 1882 upplåtas tor
sitt ändamål. Den 28 jan 1888 firades teaterns half-
•sekölsjubileum mod en festrepresentation. Någon
ståemie teatertrupp eger statlen icke, men under
större delen af vintern gitva dock vanligen inhemska
eller svenska resande teatersällskap representationer
i teatern. De som intressera sig för ortens teaterfor-
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hållanden, hänvisas till en "broskyr ..Abo teater 183»
—1888-% hvilken utkom till förena m»la jubileum.

Öfriga offentliga byggnsider liafva antingen re-
dan blifvit omnämda, eller komma de. att omtalas i
annat sammanhang.

SféOfor. Svenska klassiska lyceets ansenliga
bvggiiad är belägen i hörnet af Nikokitorget och
Östra Strandgsitau. Lyoeet oger ett ganska stort
bibliotek oeh" ett museum «.se samt en rätt
omfångsrik naturaliesamling. [synnerhet är togel-
gruppen talrikt representerad. Midt, eumf lyeeilmset
på andra sidan ån är lyceets gymnastiksal belägen.
linset oger historiskt intresse gettum k»»jsar Alexan-
der l':s och konung Carl NI.V Johans samniauträmuirte
därstädes ar LSpi, Då var det, upplåtet till landsliöf-
ditigeresidens.

Svenska reallyceet intlyttsule hösten 1881 i ett
för dess räkning uppfördf ti»lsenligt hus i hörnet af
Trägårds- och Puolaktgatonia.

Finska statslyceet disponerar ölver eget hus vid
Slottso-sita.il. l'å samma fornt är industriskolans hus
btdäget. Bägge !>yggnaderna tillhörde förr det s. k.
spinnhuset eller fängelset, för kvinnor, men upplätos,

då fångarne Hettades till fängelset i Tavastehus, först
till kasern för Åbo bataljon, och förändrades seder-
mera för sitta nuvarande ändamål. Finska lyceets
vackra, genom bägge, våningarna gående höitsal för-
tjänar särskild! omnämnande.

Publika svenska fruntimmerskolan har eget hus
vid Eriksgatan. Ritningarna till detta ii ro uppgjorda
af arkitekten Seb. Gripenberg. — Något längre tram

vid samma gata är handelsinstitutets träbyggnad be-
lägen.

_,

Navigationsskolan har egen lokal sand våning
för föreståndaren i f d. Obsorvutoriihusor. som enligt
ritning af Eugel uppfördes år 1818 för universitetets
astroiiomiska obscivatoriernas räkning och etför nni-
versitetets flvttning, DU Helsingfors at sfafsyarket
öfverlämna des tiil Åbo stad. för att nnvämlas ull na-
vigationsskola. Skolan oger on god instrument sani-
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ling. »di etnografiskt museum (.se nedan), äfvensom
ett" värdefullt, bibliotek. Ett. särskihlt intr»»sse eget*
huset genom att en af århundradets främste astro-
nomer, prof. Arg il länder, här lefvat och värkat i bör-
jan på århundradet. lians bostad plägar ännu ofta
"tagas i befraktande af genom staden resamle veten-
skapsmän.

Döfstumskolan har egen lokal i gården n:o 1(5

vid Auragatan. Undervisningen meddelas medels
teckenspråk. En ny ahnormskola, där undervisningen
skall ske enligt talmotoilen, kommer att, inrättas hö-
sten 1882,

K, f, hushållningssällskapets slöjdskola för kvin-
Hgä elever är inrymd dels i sällskapets hus. Stora
Tavastgatau 88, dels i gården mo 17 vid samma gata.
Undervisning meddelas i flere slags kvinlig bandslöjd,
hufvmlsakligast likväl väihad.

Kuppis trägårdssköta reskola har egen lokal i
Kuppis park.

ÖtViga skolinrättningar på orten befunia sig i
förhvrda lokaler, hvarför deras adresser ej sällan för-
ändras. Af dessa må nämnas Abo samskola iim Anilin-
gaisgatau 4). finska frantimmerskolan (Slottsgatan s'),
Heurlinska frantimmerskolan (Biskopsgntan 188 frö-
ken Nanny Ringboms privata fruntimmerskola -Niko-
laitorgot 28 klockare- och orgelnistskolan (Nylaudsga-
tan 88, konstföreningens ritskola (Nikoktit.orget 18.
fröken N. Wianders förberedande skola (Eriksgatan
85 j.'D tit. fl.

Folkskolor. Stadens folkskolenndervisning står
på en hög ståndpunkt- Betydsinde af uppoffringar
hafva af staden gjorts för tolkskoieviirket, såsom af do
tidigare medtlelade statistiska uppgifterna framgår, och
årligen kräfvas ytterligare anslag Vårterminen 188*2
utgjorde antalet af »le barn, som undervisades i folk-
skolorna, 2,889, nämligen på elementarklasserua 1,718,
på realklasserna 811, i aftonskolorna för minderåriga
fabriksarbetare 7(5 oeh i skolan för barn, hvilkens un-
dervisning blifvit försummad. 88 Elementarklasser-
nas antal utgjorde 48, realklassernas 28 och afton-
skolornas 4.

"

Skolorna äro förlagda i lokaler, som
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dols tillhöra staden (folkskolehusen vi<! Salutorget, å
Klösterbaekon, å Lindhska tomten, Skolgatan 8, i t, »i.
societetsbusets träbyggnad, Auragatan 4 oeh i f. d.
bellaukastorskolsvns lokal. Slottsgatan 2; dels upphyrts
af enskilda personor, som speeielt för »huta ändamål
uppfört husen i olika delar af staden lOsferlångga-
tan B>B, Kariusg. ti. MultaviVrug 5. Anningaisg. 1.8,
Träigårdsg. 8 och 88. IHrgersg. 21, Prodsg, 81. Allég.
18 ojh å SlottsfälteD. Ett nytt folkskolehus af sten
i två våningar kommer att uppföras för sfsxdens räk-
ning på Lindhska tomten.

Museer oeh samlingar.
t

Sådana oger Abo
icke många. Det förnämsta är Åbo stads historiska
museum. s»>m öppnades för allmänheten nyårsdagen
1885 i Åbo slott, där några rum stälts till museets
disposition. Sedoraiera har lokalen betydligt utvid-
gats, mt»n på samma gång hafva samlingarna genom
'föraningar och inköp tillvnxit. så att utrymmet ännu
är trångt oeh uppställningen därför blott proviso-
risk. Hopp finnes »lock om. att museet snart skall
erhålla fullt tillräcklig lokal i slottet, Af de nu tlis-
ponerade rummen hafva några blifvit restaurerade i
1500-talets stil.

Museet innehåller en mäugtl föremål, som be-
lysa Åbo stads äldre historia otdi forna t idens kultur-
förhållanden, såsom dräkter, möbel, husgeråd <>oh retl-
skap från olika tidsskeden, en rikhaltig myutsamling.
de. gamla handtvärksskraens ~ämbetslådor", sigill och
wvä.lkommor\ en samling tryekaiste.r, utgångna från
tryckerier i Abo ni. m. Museet, hålles numera öppet
hvarje söndag kl. 18—8 e. m„ men ksiu äfvmi beses
andra tider efter anmälan hos den på stället bosatte
vaktmästaren. En del af museefs samlingar är ka-
talogiserad oeh finnas t rykta kataloger pa svenska
och"finska å 25 p. att tillgå vid ingångetn

Svenska lyceets museum utgöres till bnfvml-
saklig del af en fogelsamliug. men innehåller jifven
andra naturhistoriska oeh etnografiska föremål, en
mindre myutsamling m. m. Museet, beläget i lyceihnsets
nedersta "vsining, hållas öppet under läseterminenta
den första måndagen i hvarje månad kl. 1—8» p. d.
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Navigationsskolans mus-eum i navigationsskole-
buset å Obsorvnföriibärgid: har till .-törsta delen hop-
hntgts genom gäfvor af frän skolan utgsmgna sjö-
kaptener, som un<ler sina resor i sitlägsnst världsdelar
insamlat, och hemfört anmärkningsvärdare kultur-
eller naturhistoriska föremål. Tillträde erhålles ge-
nom skolans föreståudare.

K. f. hushållningssällskapets museum. Stora Ta-
vnstgatan 88, innehåller hnndslöjdsföremål. modeller
till jm-dbruksredskap, m. m. Museet är öppet hvarje
tisdag och tredag kl. 12---2 o. m.

Statyer oeh 7.'onstvt'irk. Statyer i det fria
oger station tvärnio, hvardera, placerade i skvärerna.
invid domkyrkan, hvilka af dem erhållit, sina namn.
Närmast kyrkan ses grefve Per Brahes, grandiäggaren
af Åbo akademi ooh Finlands generalguvernör under
åren 1887---40 och 1848-5-1. Stöden, som bekostats
med ntedeh insamlade i leda huuh»t, mest »lock i Abu
genom folkfester, lotförför och bstsarer, föranstaltade
af en för ändamålet utsedd he-tyrelse, är modellerad
af skulptören Wsiltor 'Runeberg. 1 >en framställer grefve
Bnthe i stående ställning mod vuiistra. bauden på värj-
fästet oeh med den högra, tryckande .akademins fuud.a-
tionshref mot bröstet, samt blickauflo fram emot dom-
kvrkan. Dess högtidliga- aft.äckiting egde rum d, 28
mnj 1888, På den enligt ritning at franske, arkitekten
Gnijon i Åbo utförda gr.tuit-piedelstsilen läsas de stolta
men sanna ord. Per Brahe ned-dovf i sin „iänkebok",
då han första gången lämnade Finland: ..dagh var
med landett, oeh landctt war med mig wliiil tillfreds".

I ..Porthansskvären" pä andra sidan om Ny-
landsgatan varsnas en annan bronsstaty, rest till
hågkomst af den ..tiiiska historiens fader-, den natio-
nella själfständighetsidéns grnndliiggare bland det
linska folket, professorn vid Åbo akademi Heurik
Gabriel Porthan, som framsrälles sittande djupt be-
grundande uti en länstot. hållande en penna uti högra
handen <>eh ett boprulhidt manuskript i deu vänstra.
Å piedestalen ses i bronsmedaljonger, på framsidnn
Finlands vapen, hållet af tvennc fackelbärare, på högra
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sidan genier belysande och lagerkrönaude historien
samt på vänstra sidan porträtten si-f Porthsins lärjun-
gar, sede.rmeca biskoparne Jakob Tengsrröm och
Frans Mie.bael Franzén. Psi baksidan libses i upp-
höjda gyllene bokstätver:

AETBKNA K MEMOJtIAK
'V t RO

HENIiIVO GABBIELt PORTHAN
patria, memor. '■'■)

Snutne» maan ja Suoinen kansau
Arvo hon asettajallu
Täbäii kaikki Suomen kanxa
Mnistopstfsahan panotti. *i

Statyn, som. liksom Hrahostoden bekostats med
öfver hela landet insamlade medel, aftäktes den 8
September 1884,

Portluins grät finnes å ITnikankari kulle på dom-
kyrkans södra sida Å ett där»)fver uppsatt minde gra-
nitmomuuent läses:

HENRIK GABRIEL POUTHAN
* 1788.
f 1801.

1 detta sammanhang vilja vi afven fasta fipp-
märksambeten vi»l ti»», statyer, stim il.ro uppstälda i
väggnischer på det vackra Sparbankshuset vid Slotts-

*) Till ett flvßrdeligt minne åt. Henrik tjabriel Porthan af Jet
tacksamma iådemeslandet.

*.} .41 grundaren af i'"inlarnl.< och det finska folkets nations]ta
värde reste hela finska folket denna minnesvård.
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gatan. Be Uro mo»lellera»le at skulptören Emil Wik-
ström o»di föreställa Industrin. Sparsamhotcn ock
liand»;ln. -- Slaty»n\ införskrifna från ut hut» let. pryda,
ätven bulvudfasade.rna på kommunalrådet Petrelms'
invid belägmi. lins. samt. konsul Litidblonis hus vi»l
sa bttur^et.

Nstgon permanent offentlig konstsamling oger
staden iebe. Sedan ;ir 1881 nnot-duar dock Åbo nv-
biblade konst Pöronmg bvarje vår en konstutställning,
vtil hvilken k»»nstvärk uppköpas, dels till utlottuiug
bland föreningens tnedleminar, dels för bildande at
ett konstgalleri. Grmuleu till »letta sistnsimda la-
des år 1S8">, då tväime talior oeh ett skulpturvärk in-
köptes «se Stadshn.set» sid. -.12).

Mnsikför/tttffandena i Abo* För tonkonstens
möfvantle oeb hefrämjamio bar det i slutet af förra
århundradet stiftade Musikaliska sällskapet i Abo på
senaste tid åtnjutit nltt stora anslag af staten (ti u
8,880 i_ikB samt af staden tKUKK) mk årligen af uhui-
nuterings- oeh utskänkningsludagets vinstmedel). Dess-
utom erlägga aktionärerna i sällskapet ärligen 18 mk
per aktie till sällskapets kassa. Sällskapet, bar här-
igenom sett sig t stånd att underhållit en utmärkt
orkester af omkr 24 nian, te»l«l af en framstående
musiker, professor Carl Muller-Borghaus. Sällskapets
tillgångar hafva dock ieke modgifvit orkesterns npp-
riitthsdtan<h> under hela året, tittm är denna engage-
rad endast från »len 1.8 sept. till den l maj. Under
dental tid. plägar orkestern gifvsi symfoni-, populära-.
folk-, kyrko- »dier pr»»menadkunsorter minst, en gång
i veekan Proneuisnlkonserteriia gifvas i sta»lshnsets
fest\aning, kyrkokoiiserh-rna i domkyrkan »»e-h de
öfriga i svensks» lyeeef» sidennitetssal. Vid symfoni-
kon.serTernn. då större klassiska värk uppföras, nied-
viirka musikälskare på orten. — Dilettantföreningea,
som bildades lör ett par åt* sedan, utför vid sina
sammanträden såväl vokal- som instruinentalmusik,
och liar äfven några gsiuger låtit höra sig ofientligt,
— Sångarkoren S. B.» för nilrvaramle en tredubbel
manskvartett, låter ofta höra sina väl inöfvade oeh
utförda kvartettssånger. — AiVen damkoren, ledd at
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prof. Miiller-Borghans. plägar någon gång låta höra
sig af en större allmänhet. -- Under sommarmåna-
naderna, då musikaliska sällskapets orkester är upp-
löst, plägar Åbo bataljons musikkår vara mycket
upptagen för konserter i »let fria. vid Sanippulinna. i
Observatoriiparken, vid Kuppis ssunt å nivärdshusen
Allmänna promenaden och Lida Beckholmen. Vi-
dare kan omnämnas, att amat.«")re r inom Frivilliga
brant!kåre». Arbetareföreningen, nykterhetsförenin-
garna o. s. v. bildat mindre sångföreningar och mu-
sikkårer, af hvilka do sistuitnultt ofta. utföra musik
på ai ängbåtsbolagen eller enskilda under sommaren
anor«lua»le lustfärder till stadens vackra skärgsirtl.

t'l'omenafter oe/t, fxirker. Abo stads stora
utsträckning i förhållande t,ill folkmängtien b»dingas
till väsentlig del al det stora utrymme, de till hvarjo
tomt hörande trägårtbirne tsi ga i anspråk. lej ringa
grad inedvärka härtill slfveu »b* »»splanader »>eh skvä-
rer. som fhmas i olika delar af stsuh.Mi, hvarmomden
.genom stsiden tiytsunlo Aura a oeh de bägge med
lindar oeh gräsmatTor prydda Strandgatorna gör.a
sitt härtill '- J)e lifligast' besökta skvärerua "siro
do vid domkyrkan, i hvilka Porthans ooh Per Bra-
hes statyer äro uppstähia. 1 Portlmnsskvären ligger
äfven det lilla se-hwoi^er tet, Pinelian, där de prome-
nerande äro i tillfälle att. njutande af ou angenäm
svalka, intaga tnrfriskuingar '—- Eran f. d. bellanka-
Hterskoleträgsirden vid ändan af Brahegatan har man
en vacker utsikt »'»lver tiskarebamneu, trakten kring
domkyrkan samt »let grönskande Observatoriibärget.
I skvären finnes en vattenkiosk, — Västra e-splana-
den Lsir till stor del, förstörts gemen att ångbåtsham-
nen flyttats till »lemia plats ock varuskjul uppförts
uti en del af sjäifvsi esphuia»bm.

Mbit i staden ligger det höga Observatör»-
bärget. Den vackra utsikten härifrån omtalades re-

<lan på sidd. 8 och 4. J.Vt förr nästan kala bärget
har under »le senaste årtiondena förvandlats till' ou
vacker promenadplats, som t en icke altför atlägsou
framtid, då de ännu tinga planteringarna hunnit" till-
växa, skall blifva en synnerligen angenäm tiHiivkts-
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ort under sommarhettan, Försköningsarbetena å bär-
get hafva hufvudsakligast kommit till stånd genom en
enskild samhällsmedlems, bofrattstiskale.it G. A. Åker-
mans frikostighet.. Inseende hvilken prydnad bor-
get komma att utgöra för staden, ifall det blefvo pla-
neradt oeh planteradt. testamenterade han vid sin
»löd oO.tXM mrk såsom grundfond för detta ändamål
oeh ytterligare medel hafva af staden tillskjntits.
Den i planteringar af äldre »latnm inbädda«le restau-
rationen, den s, k. Vårdbärgspaviljongen, har tidigare
omnitmts.

Strax utom staden är Kuppis park belägen.
Parken har historisk betydelse genom att enligt tra-
ditionen 1innantes första dop till kristemlomon skal]
hatvn egt rum vid den där förotintliga järnhäl-
tiga källan, som äfven därför benämnes S:t Henriks;
källa. För ' några tiotal år sedan infuuno sig hit
från olika delar af landet årligen ett stort antal sjuk-
lingar, hvilka begagnade sig af källvattnet för att
återvinna sin förlonnlo bsilssi. men numera, har Kup-
pis brunns- ooh badinrättning fått gifva vika för mera
berömda kurorter t eget »dier främmande land. Käl-
lan är öfverbygd oeh" närmast otngifven at ett räck-
värk, på hvars ena sida linnes en öppning mod några
trappsteg, uppå hvilka under källans ryktbarhetstid
någon tjänstvillig Hebe med en silfverskopa, som
ännu linnes i behåll, upphämtsnle vatten åt de hälso-
törstande brunnsgästerna. Efter det dessa inmundigat
sitt bestämda antal glas. voro de i tillfälle att- taga
motion auringeu i det fria eller vid ogynnsam väder-
lek i den stora brunnssalongen, som är förenad med
källan medels en takt pelargång. Batl af olika slag
serverades i en badinrättning, som för ett tiotal år
sedan nedbrann. Invid denna byggnad fans ett, annat
badhus, som ända till för några år sedan begagnades,.
men »tå inrättningen så litet" sin litades, sitt utgifterna
öfverstego inkomsterna, blef lutset nedrifvet.

Alldeles invid hälsokällan finnes en anuau öp-
pen brunn med utmärkt godt. icke järnhaltigt dricks-
vatten.
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T parken finnes en restaurationslokal, vid hvil-
ken trägårdsnmsik ofta plägar exekveras under som-
maraftnarna. Vid besök i parken dröijer blicken
gärna vid en vacker trägrupp, bestående af i rader
planterade höga granar. Längre in i parken, afskild
från denna genom ett staket, ligger Kuppis trägård
med orangerier oeh blomsterrabatter.

Kuppis park är under sommaren nästan hvarje
söndag upptagen för talrike besökta folknöjen, lotte-
rier och amlra tillställningar. Isynnerhet vid frivil-
liga brandkårens årliga årsfester i augusti månad år
Tilloppet stort. Publiken har dä ofta uppskattats
till ett tiotusental. I den närmaste framtideu har
man för afsikt att i parken inrätta ett Tivoli» för
hvilket ändamål stadsfullmäktige beviljat ett. räute-
fritt lim af 25,000 mark nr ntskUukningsbolagets
vinstmedel.

Me-ffrafidnfffi/ilfitfier. Luterska församlingens
begravningsplats är belägen ungefär 2 kilometer utan-
för Nylaudstull. Vanligen kallas den „Skansenu.
om mod anledning af »len steuringmur, som omgif-
ver platsen, eller på grund af att något längre bort
•en gammal re»intt för landsvägens försvar är anlagd,
krama vi icke afgöra. Begrafningspktfsen iuvegs år
1807. Det älsfa grafmouumentet är rest öfver engols-
manneu William Arehibald Oramp, som alled i Åbo
sagda år. Af öfrtga, delvis dyra oeh smakfulla monu-
ment vilja vi icke här uppräkna några, utan hänvisa
till ett nyligen utkommet specialarbete „På Skansen".

På den med lummiga trän beväxta begravnings-
platsen ses isynnerhet pä söndagsmorgnarna under
sommaren skaror af stadsbor, hvilka företagit sig
promenaden hit ut. tor att besöka kära anhörigas oeh
vänners sista hviloplatsor. Utmed den hit ledande
landsvägen äro på hvardera sidan anlagda alléer för
promenerande.

Sommaren 1801 invegs en ny begratningsplats
invid den gamla. Vägen till denna viker af till vän-
ter från landsvägen strax nedanom den s. k. Skans-
backen.
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Invid »len luterska hegrsifuingsplatsen än> de
i sta<ien existerande ryska otdi judiska församlingarnas
begrafningsplatser belägna.

Åt. ett helt annat, håll, bakom f, d, Kosaek-
Knppis pä stadsbetet ligget: Kolerabegrafnings-
piatsen, uppå hvilken d»* församlingsbor, som sitledo i
kolera under epidemien ISdl, blefvo begråtna.

Allmänt nyttiga oeh räfgörenltef sin rätt-
ningar oeh föreningar finnas i Abo rätt inånga»
De förnämsta sif dessa äro följande; Fruntimmersför-
enrogen, stiftad år 1850. bar till syfte att understöda
fattiga kvinnor gettum att bereda dem arbetsförtjänst,
hvarjitmte föreningen underhällor att barnhem (Skol-
gatiiii 10), i hvilket vanligen uågrsi. och^ tjugu barn
åtnjuta uppfostran. I iVmnnugeits försäljningsbutik.
llumlegårdsgntan b, försäljas arbeten, som af förenin-
gens skyddsiingar blifvit förfärdigade. Föreningens in-
komster uppgå ärligen till ;><• k 40,000 mk och utgif-
terna till ungefär samma beUvpp. Allmänheten om-
fattar föreningen och dess sträfvandeu med stor väl-
vilja, hvilken "isynnerlmt sid aga läggen vid de lotteriety
som föreningen årligen plägar föranstalta.

Föreningen ..Hemmet" har tilt ändamål att be-
reda ålderstigna fruntimmer en lugn oeh bekymmorfri
lefuadsafton" i föreningens asyl å Klöstertwkou

_

1"
asvlen, som underliålles med räntorna å frikostiga
donationer, främst af Kommunalrådet G. A. Petrelius,.
samt- med internernas oeh föreningens medlemmar*
årsafgifter. hafva några oeh trettio interner varit på
en gång intagna. Äfven ett Gubbhem kommer att
inrättas af en härför nyligen bildad förening.

Arbetshuset för barn å villan Tuonela. utanför
Anningais tull» härtill syftemål att. afbälla barn

_

från
tiggeri genom att lämna dem arbete och föda inom
inrättningen.

Natthärbärget för husville män, Humlegår»lsga-
tan 14. lämnar mot en afgift af 10 penni nattlogis
oeh enkel kvällsmat mot- åt personer, som diiraf äro
i behof. Inrättningen underhålles med anslag ur ut-
skänkmngsbolagets"oeh sparbankens vinstmedel samt

med frivilliga bidrag.
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Fröken M. Lindevalls barnhem. Hutnlegårdsga-
tan 18, Isimuar omvår»lua»l åt, ett trett iotal små skydds-
lingar. IJnderhäSles liksom förouätmki inrättning.

Barnskyddsförening-en har till syftemål att, söka
minska den af brisumdo omvårdnad förorsakade stora
dödligheten bbtud barn till fattiga föräldrar under de
första le.fnadsåron. Föreniugens omsorger hafva un-
der de senaste åreu ögnats »ut ha Hr. hundrat.al barn.

Fängelseföreningens Åbo filial har tål! uppgift
att söka skaffa frigifne fångar arbete och därigenom
.hindra dem frän återfall i brott. Föreningens verk-
samhet är »lock inskrii.iik t i rtnledning af obetydliga
tillgångar.

Föreningen for sjuke arbetares sommarhvila be-
reder tillfälle till vistelse på buidsbyggdon åt st.rbefare.
som däraf äro i behof ."itujutur räntorna a 50,<¥)0
mk af Fridoll-Pauline stiftelsens tillgångar .se, sid. s»b.

Föreningen S. A V. •sledlighetsst.rhotors vän-
ner) föranstaltiir om vintern på söndagsaftnarna te-
möten för tinga 'flickor af arbetsklassen.

Bhunl allmänt nyttiga föreningar må nämnas:
Nykterhetsföreningarna ...Suomr' .svensk", och

(.finsk) äro uu(ler»>rdna»le »len allmänna fiuska
föreningen „ Nykterhetens viiuner", med bustyrelse i
Helsingfors. Oberoende, af »lenn.t. värkar föreuiugeu
„Hoppet u isvousk). Föreningarna hafva egna lokaler.
i hvilka häl isis veckomöten, före »ira g ooh s»,umVr.

Åbo arbetareförening har till syfte sitt värka
för arbetarbefolkningens andliga ooh materiella för-
kofran. Föreningen har eget hus. Birgersgatan 5,
i hvars rymliga sal föreningen nästan hvarje söndags-
afton föranstaltar soaréer med sällskapsspektakel,
föredrag, dans m. m. Till föreningen hafva anslutit
sig ett- stort antal fackföreningar, bildade af arbetare
inom samnia yrken.

Djurskyddsföreningen arbetar för att åstad-
komma en mild behandling af djuren, samt inköper
och aiiifvar orkeslösa hästar.
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Abo jaktvårdsförening har till syftemål att. be-
fordra tillväxten af traktens vildnad genom att ut-
gifva premier för dö»binde at skadedjur.

Föreningar, klubbar och gillen. Utom. hittils
omuämda i staden existerande föreningar förtjäna
följande uppräknas: Folkupplysningssällskapets, Kon-
kordiaförbundets oeh Juridiska föreningens filialer, Fa-
stighetsegareföreningen. Skeppsbefälbafvareföreningen
som sammanträder i stadshuset hvarje lördsig afton
under vintern, Handelsföreningen oeh Fabriksförenin-
gen, hvilka sammanträda på kallelse i nidhuset,
Haodtvärksföreningen (egen lokal, Brahegatan b). Aura
trägårdsvänner, Hästvänsföreningen, Maskinistforenin-
fen. o. s. v.

Bland klubbar oeh gillen må nämnas:
S, B, V. (Svenska bildningens vänner), som ar-

betar för »len svenska bildningens höjande särskildt-
i länets svenska skärgårdssocknar. för hvilket ända-
mål sällskapet ntgifver umlerstöd för folkskolor, ut-
sätider stipendiater för att medels föredrag och sam-
tal tor allmogen klargöra nyttan af folkskolor och
folkhögskolor, lämnar anslag till folkbibliotek m. m.
Afven inom staden värkar sällskapet för sitt syftemål.
genom folkeliga föredrag, anordnade af några för
saken intresserade medlemmar i sällskapet. •— Till
S. B ¥:s klubb i stadshuset kunna äfven utom säll-
skapet stående personer införas af sällskapets med-
lemmar.

Suomalainen klubi oeh Suotxialainen Seura ut-
göra sammanslutningar af de imsksimiande på orten.
Den förra har egen lokal i gården ,n:o 80 vid Stora
Ta vas t gatan, den senare tillsammans med Handtvßrks-
föreningen i gården n:o ti vid Brahegatan.

Handelsgillet utgör en förening af yngre
köpmän oeh liandelsbiträ.den. Lokal Eriksgatan 12.
Oillet oger biljard, ett- skönliterärt oeh ett. kommer-
sielf bibliotek, läsrum med in- och utländska tidnin-
gar. .Resande kunna införas af medlem i gillet.

Köpmannaklubbens medlemmar utgöras af
handlande på orten äfvensom sjökaptener. "Klubben
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sammanträder under vintersäsongen till sällskaplig
sammanvara tvänne gånger i veckan.

Svenska klubben utgör en förening af i staden
bosatte svenskar.

Af sportklubbar förtjänar I främsta rummet
nämnas Airisto segelsällskap, som på senare tid visat
synnerlig lifaktighet. Sällskapet har å Lilla Book-
holmen, en paviljong, från hvars torn man har en vacker
utsikt utåt Krstafjärden. I paviljongen förvaras en
af Abo båtvarf till sällskapet förärad prydlig modell-
kutter, samt modeller af ett flertal till sällskapet bö-
rande farkoster, af hvilka ett par tiotal pläga ligga
förtöjda i »len nedanom paviljongen belägna båtham-
nen. — Åbo roddklubb har på. senare tid" fött en ty-
nande tillvara. Klubben oger ett båthus på vänstra
åstranden nära till åmynningen samt. flere goda kapp-
roddbåtar, hvilka dock sällan ses i rörelse. — Lifligare
värksamhet ntöfvas af Åbo velocipedklubb, som ofta
föranstaltar utfärder till stadens omgifuingar och granit-
städerna, samt anordnar uppvisningar och ttitlingar.
— Gymnastikföreningar tinu as tiere. Af dessa liar
Åbo turnförening gjort sig fördelaktigt känd äfveu i
andra städer.

Stfnkhns, Länesjukhuset är beläget å den s.
k. Ttvolibacketi vid Tavasttull o»di utgöres af en
komplex at flere byggnader, afsedda för olika slags
•sjuka, samt darvånWfdelning. Lasarettsläkaren be-
söker sjukhuset hvarje dag kl. 12-—1 p. d. och under-
läkaren år bosatt i inrättningen. KL 11—12 f. m.
tillåtas de å sjukhuset intagna sjuka emottsiga besök
af anhöriga.

Stads- eller feberlasarettet år litet och föråldradt
men "kommer med det första att ersättas af det,
vid vägen till Lill-Heikkilä belägna nya kommunåla
sjukhuset, som blir färdigt sommaren lb'lo. Detta
kommer att. innehålla utom en dårafdelning, som re-
dan är färdig, en afdehiing för invärtes sjuke, en pa-
viljong för smittosamt sjuke, samt tvänne andra pa-
viljonger för obotligt sjuka och konvalescenter, upp-
förda på bekostnad af Åbo utmiuttteringsbolags här-
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för till nödigt belopp reserverade vinstmedel och un-
derhållna, lism ours ined räntan a en atiiutn del at
dossa vinstmedel, den andra med räntan å en »lel af
Frhlolf-Pauliuestifndseu pJöO,Ot)O mk, donerade till
Abo stad at friherrinnan Paulina Maunerheim, enka
efter friherr»* Pridolf Mnnnorheimu

Doktor C. von Heidekens barnbördsinrättning,
4ih åtnjuter bidrag af: stafsvärket o»:h

staden, hvilken sistniimda härför betingat, sig rättig-
hef till B fripkitser för med«lellösa barnaloib rskor från
staden. Antalet sängplatser i iurättuingou är om-
kring 'JO.

FVlugelser. Straffa ngelset å Kaktdnbärgots krön,
uppfördt af höggen granit mod tvänne bakom beläg-
na flyglar af tegel, liknar vid flyktigt herrnktamie
mera ett palats än ett fängelse. 'Det är afsodt för
fångar af mankön, dömde till mer än fyra års tnkt-
husstrafl. "Det inrymmer Tu dag- oeh lika inånga mittcol-
ler. livat-jämte i gemensam het sm m kunna förvaras yt-
terligare omkr. sit K i fångar. Ftmgarna sysselsättas med
särskilda slags hainltvilrksnrbeten eller ock med sten-
hugguing Tillvärkniugarna försäljas i fängelsets
kontor, fnviil ihugels»."t är fängelsedirektörens pri-
vatbostsid belägen

Något längre in på burget, med hufvuduppgång
från Sotmgatau, ligger »let nya, af tegel upp-
förda länsfängelset, afsedt för ransakningsfångar ssunt
för värksrälligbot af fängelse vid vatten o<>,h bröd
äfvensom fängelsestraff eller s. k. enkelt fängelse.
Det innehåller 210 dug- och o-2 uatföeller samt ge-
mensamhetsceller för omkring 100 langar.

Tillstånd att bese de bägge fängelserna, hvilksi
hvardera ega kyrkti. sjukrum m. m., ansökes af resp. di-
rektörer. Länsfäugets kyrksi är anmärkningsvärd
därigenom, att tangarne placeras i ett shigs hytter, så
att de väl kunna se oeh höra predikanten, men icke
kommunicera med livarandra.

s(> Åbo..;—,'. Öfrfgfl..- sevärdheter.



Åbo stads omgiftiiogar.

Resande, som tillbringa några dagar i Abo, äro
i tillfälle att göra flere stngenärna. utfärder tiil sta-
dens vackra omgitningar. Åt landssiiiau är icke
mycket att se. l>oek rokomnmniföras ett besök i S:t
Mariae kyrka, belägen nordost, »nu staden. 2 km. tifsut-
för Auniugais tull. Kyrkan grundlades enligt en upp-
gilt i byn Räittsimäki på befallning af biskop Henrik
och c

ät: sålunda Finkinds äisisi kyrka Till år 11K.M.
då Åbo domkyrka invigdes, var S:i, Mariae Finlands
katedndkyrksi oeh Rätitämäki biskopssäte. Kyrkan,
som är uppförd af grsisteti i götisk stil. förlorside vid
ou Isrand bS7b sina minnen från gångna tider. Vill
itnan icke återvämla ss.mma väg. kan vid Hallis fors
öfvergå Aura å Sommtirti»! är sjätfva åbädden van-
ligen nästan torr. emotlan alt vatten atJede.s för att
dritVa det hår anlagda kvarnvärket och den midt
emot belägna heumjölsk värnen, men under vårtiotlen,
då vattnet, strömmar ötver dammen oeh sedan sju-
damle passerar öfver forsens stenat, erbjuder donna
en rätt st sit! ig anblick. — Sedan försen, öfver hvilken
en bro är anlagd, passerats, kan man långs _His östra
strand komma till sbxden. Under åt»:rfärdon kan
man göra ett best")k i Nuromis »dier S:t Karins kyrka,
i hvilken iiunu åtskilliga minnen från katolska tiden
förvaras. få kyrkogården ses bl. a. den berömda
juristen Mathias CaJonius* <xf 1817) grafvård. Hela
denna tur är omkr 7 km. lång'

1 sydost från stsuleu ligger Katrinedal (se sid.
Bli Till den vackra, för sin rika flora bekanta na-
turliga parken, som utiderly»ler Ispois egendom, kom-
mer " man antingen tiil fots. då vägvisare bör anskaf-
fas, metl hyrkusk eller med ångbåt. Framför ingån-
gen till parken ligger eu stor Hat sten, uppä hvilken
enligt tratlitiouen häri ig Johan vid sina utfärder hit
plägade låta uppduka förfriskningar.

Med ångbåt är man i HllfiUle att från staden
företaga tärd en till den mångbesjuugna Runsala ö.
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Dvii 9 km. långa ön var i äldre tider ett kronogotls
med jaktpark. men införliiVades år 1845 med stadens
område oeh indelades till villalotter. Dessa hafva
yttermera parcellerats, så att långs öns hela södra
sula »len ena vackra villan nu ligger invid den andra,
ofta på kuapt ett stenkasts atstånd från hvarandra.
För allmänheten är lotten 11:0 81, kallad Allmänna
promenaden, reserverad. I den stsuleu tillhöriga,
mellan lummiga ekar uppförda rostaurationsbyggua-
den af sten serveras allehanda förfriskningar * Något
längre fram, ungefär midt, på fm, invid »len genom
ön löpande allmänna landsvägen, ligger Choraei' källa,
invid hvilken skalden M. P-horaeus (f 1800) säges hafva
med förkärlek suttit oeh diktat sina älskliga stin-
ger. Ämm^ längre finnes å Holmska villan" ett ut-
sikttorn, från hvilket man har en vidsträkt utsikt
öfver Runsala och den kringliggande vackra skär-
gården. — Äfven vid norra sidan tit ön hafva flere
vackra villor uppstått, ehuru de här icke ligga så
nära intill hvarandra som pä, den södra.

Då villalotter på Runsala började tryta, upp-
stodo på motsatta sidsiti af ångbntsfarleden nya villor
på Hirvensalo ö, »lär »le nu ligga lika tätt till hvar-
andra som på Runsala

Midt i tarleilen ligga de s. k. Bockhohnarne.
A den närmare staden belägna Lilla-Bockholmen fin-
nes en af såväl stadsbor som resande gärna besökt
restaurationslokal, trån hvars rymliga veranda man
vid vackert väder har en härlig utsikt öfven den lif-
ligt trafikerade Beekhohnstjärflen. — På andra sidan
af holmen, med utsikt at Etstaffärden, ligger Airisto
segelsällskaps paviljong (se sid. ööi oeh båt-hamn.

Ångbåtsfärden till de längst bort belägna vil-
lorna å Runsala (ändstation Oskarsberg) och å Hir-
vensalo (Syrjälä) tager tur och retur en tid af två
timmar i anspråk. Stannar man å Allmänna prome-
naden eller Ldla Beckholmen, kan man efter omkr.
1, resp. !i timmes uppehåll redan med samma ång-
slnp återvända till statlen. Ångsluparues afgångsti-
der uppgifvas i tidningarnas daglistor, samt å tur-
listor, uppsatta vid afgångsstntionerna.
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Nådendal.
Till mål för sina utflykter sommartid taga, stads-

borna gärna den lilla staden Nådendal, dit man kan
komma, antingen land- eller sjövägen. Den enformiga,
17'/j km långa landviigeu, maler hvilken Reso kyrka
passeras, anlitas dock ondast i nödfall, — Sjövägen kan
tagas på hvardera sidstu om "Runsala o. De
större kusfångarene gå söder om ön. mellan de på
Ii värd era sidan om farleden belägna vackra sommar-
villorna, genom Boekhohnssund oeh ut på Erstan
samt vidare förbi Runsalas sydvästra udde Kuuva
tiil höger och Kkstensfaolm till vänster, hvaretter far-
leden vid Gröna udden förenar sig med dt.» små åug-
slupsmies. Dessa, „Nsi.dondalu och ..Oihonna", passera
genom slussen i Runsala bro. bvarefter färden går
mellan Runsala ö. hvars på norra sidan belägna vil-
lor nu kunna skönjas, och fastlandet, på hvilket. Ar-
tukais oeh Bagaria mitnrsköna egendomar äro belägna.
Bakom den stora klippholmen Kukkarokivi, hvilken
enligt

o sägnen skall af några jättar hafva slungats
mot Åbo domkyrka, då »lentta hygdos, men oj
nått fram, utan fallit, midt. i fjärden, sköujes till vän-
ster Krstaus vida vsiftettspegei, hvurefr-er farleden
från (I-röna udden går mellan fastlandet och Luonnon-
ittna T» till »b'-t. trånga Rauma sund, bakom hvilket
den framför Nådendal liggande Kuilofjärden öppnar
sig. Några minuter häretter lägger ångaren till vi»l
stadens bryggs». Färden göres på ungefär lk; timme

Nådendals stad bar uppvuxit kring det år 1448
hitflyttade klostret St siden har aldrig erhållit någon
synnerlig betydelse och »less folkmängd uppgår till
emlast c, <$00 persom-r. Stadens förnåmsta inkomst-
källa är dess brunns- och badinrättning med välre-
nommerade gyttjebad, som un»ler bailsäsougen tilloekar
sig flere humlratal sommargäster Nådendals kloster
var i tiden ett ansedt- brigittiner kloster. JJedan 1488
var det beslutet, att ett sådant skulle grundläggas,
och biskop Magnus Tavast, som ifrigt arbetat för sa-
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ken, utsåg till törst Stenberga gård i Masku socken
till klosterplats, och nitmdsi år anlände två Vadstena
munkar för att ordna den nya stiftelsen. Platsen
visade sig emellertid otjänlig, hvarför klostret år
1448 flyttades till Ailois i Res»» socken »dier just, det.
n. v. Xådeudal. Trots inånga förlän i ugur synes
klostret aldrig hafva kommit till synnerligt välstånd,
och med reformationen indrogos dess gods smånin-
gom, så att år 1577 endast en gård återsto»!. Ar 1584
erhöll »len sista nuntnin. Klia Enutsdotter, konungens
bref om underhåll från Pontus de la (»ardies fögderi
i Norra Finland. Kyrkoherden i Reso förflyttades
tili Xådeudal. hvsirs kyrka därmed biel" sockenkyrka.
Iden nyligen restauretsule kyrksin innehåller några
gamla grafstenar, målningsir <><di amlra förnlämnin-
gar. — Af klosterbyggnaderna återsi-å ondast obetyd-

Staden har omlast en större gata, ..Newski",
såsom käjsar Aexander III" på skämt kallade deu vid
sitt besök i Nådeiuhil sommaren ISSh. Den sträckor
sig från ångbåtshamnen uppåt till Kopparbärgot, d;lr
<leu viker af till vänster för sitt sluta vid tullen. At
sidorna grensir sig gjtran i trånga och krokiga me-
deltidsgriind«r. Ungefär på »less midt tinnes stadens
salutorg och en grönskambi esplauad. T närheten af
hamnen utgår från gatan en väg. som leder till kyr-
kan, brunnshuset, uti hvilker brmmsbsiler hållas under
badsäsongentvå gånger i veckan, till den vi»l sjöstranden
belägna bailinrättuingen samt konversatioussalongen
med sin „sjöveranda" och håtbrygga. På dennakind-
steg käjsar Alexander vid sitt föcenslmda besök. Med
anledning »läraf har badhusbolaget på »let oiVanför be-
lägna bärget låtit inrätta en springbrunn oeh an-
bragt en brontatia med inskription, som förevigstr
minnet, af »lon for staden markliga tilltlragelsen.
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Kustö ruiner.

Till Kusto gamla biskopsresidens med dess
slottsruiner kommer man efter ett par timmers ång-
båtsfärd från Abo. Linjen trafikeras af ångarene-
BKunstst,o u och „Kivimaa". hvilka idternoraude åtgå
hvarje oftermidilu-g från Abo och återvända följande
morgon "Dessutom göras tidtals lustfärder till stället.

Under färden passeras Ispois egewloin med
Katrinedal (shl. 57k och efter det Kulho klint läm-
nats på höger hand, viker farleden af vid Lemo udde
{sid. 3) inåt det smala Kust») sund, vid hvars nortl-
östra ända Kust»"» gård och shittsruiner äro belägna,
midt emot Tuorla oeh Raadelmaa egendomar.

Slottet- uppfördes af biskop Magnus Taväst i bör-
jan af 1400-talet. Det var beläget-på en smal udde, som
sluttade starkt mot norra eller sjösidan, hvartör hnf-
vudsakliga uppmärksamheten vid dess belastande rik-
tats mot dets södra sidan eller den landtunga, kvar-
med slottsknllon sammanhängt med »len stora 9 km.
långa Kusttin.

Af de stumt förefintliga lämningarna kan man
sluta, att slottet varit takt, med tegeltak, hvarutom
bland ruinerna påträffas olika slag af proiilorsido te-
gel i rätt betydligt antal, på gruml hvaraf man kan
ana till förekomsten af rum. hvilka- takts af rika
stjaruhvalf med proiilerade bvalfribbor, fönster ooh
dörröppningar med utsirade omfattningar o. s» v.

Till borgens höjd oeh våningarnas antal kan
man numera sluta ondast af den väl bibehållna syd-
västra muren vid bsigeriet. Af »less beska ilen het kan
man antaga, att linset, egt tro våningar öfver bvar-
andra. hvarvid dock bottenvsiningen betydligt varie-
rat- i höjd i följd af markens »»jämnhet.

Betrakta vi borgens grundplan, så finna vi, att
den utvisar fyra skilda borggårdar, nämligen en inre
(ä), omkring hvilken hufvndbygguaderna grupperats.
samt. tre yttre (B. 0. Ds. hvilka bildat borgens utan-
värk mot laiidssidan. Mot denna sida har borgen
dessutom skyddsits af en med pallissader försedd vall-
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graf, hvilken sifsknrit hela udden, och sålunda bildat
»len s. k. Slottsludmeu. Pa borggårdart tes yttermu-
ren hafva funnits torn, hvilkas skottgluggar tillätit
en bestrykande eld öfver hela området framför mu-
ren. Autsi-gligen tjänsule tornen äfven till bostäder
st-t knektar och ryttare.

Plan af Kustö slotts bottenvåning.

Hela det inre af borgen har härigenom kun-
nat användas till bostad. Endast trapptomet (a'> har
egt- en mera krigisk utstyrsel och har troligen såsom
vakttorn höjt sig öfver byggnaden. En hiss har fun-
nits anbragt i tornets SW:a vägg, antagligen för upp-
forsling af krigsmaterial.

Kustö ruiner.



Strax öster om t-rapptoruet befinner sig den
stora spetsbågiga slottsporten, genom hvilken man
trädt in i det rymliga oeh höga porthvalfvet (h), men
egendomligt nog har detta rum endast medels en
ganska smal dörr och en långsamt stigande smal
trappgång (e) stått i förbindelse med den'inre borg-
gården, I trapptoruots SÖ;a hörn liar antagligen fun-
nits en gångport, genom hvilken man haft tillträde
till den hvälfda torntrappan, som ledt upp till andra
våningett. Antagligen har äfven en dörr från borg-
gården D. ledt nod till den djupa källaren (e), från
hvilken man uppför en ännu synlig trappa kommit
till »len inre borggårdens plan.

Beträffande rummen i slottets bottenvåning
känna vi slttta, att de låga oeh mörka rummen (o, e'
och e") tjänat till bostad" åt en del af slottets tjänare-
personal Ilörnrnmmot (f), där ännu lämningar af en
större bakugn anträffas, har utgjort slottets bageri.
Rummet (g) kam antagas hafva varit vaktknektrum
oeh (g*) därinnanför fångrani. Rummen (It, In hafva
antagligen användts som förvaringsrum och källare-
rummen (i, i) hafva sannolikt, tjänat som sådana rum
för biskopens kök, hvilket förmodas hafva varit be-
läget ofvanför dem. Dessa källarrum äro alt hvad
återstår af den egeutiiga hufvudbyggnaden. Dess-
utom finnas väggar bibehålina af ruinmen (k. k\ k",
och k"') af hvtika de två första ligga i borggårdens
plan, men de två senare betydligt lägre. Dessa, som
varit tillgängliga endast uppifrån och i saknad afall
belysning utifrån, hafva sålunda utgjort slottets svå-
raste fängelsehålor.

Genom en trappa midt emot det förut närada
trapptomet kom man upp till hnfvndvåningen. inne-
hållande- slottets mottagnings- oeh praktrum oeh an-
tagligen väster om trappan slottskapellet. Detta ram
har haft en dörr, som ledt direkt ut, oeh då höjden
öfver marken är ansenlig, måste på detta ställe hafva
varit anbragt ett yttre galleri af trä, som sträkt sig utef-
ter hela västra flygeln, emedan rummen i denna våning
annars blifvit otillgängliga, såsom saknande trappor.
Antagligen hafva dessa rum användts som bostad för
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lägre funktionärer i biskopens svit. Mellan den stora
salen och köket i byggnadens östra hälft har funnits
ett triangulärt rum, som möjligen tjänat till matsal
oeh från' livilket en spiraltrappa kan antagas hafva
ledt upp till tredje våningen, i hvilken biskopens
egna rum samt ruin för sviten varit belägna.

Slottet raserades på befallning af Gustaf I

♦54 lötfli.. rainiM.



pTTfST^TTJIR
Jl j_JtarfS.\*A, A+t« JL JL»Å. A a.*

(Omfattar icke Praktisk vägvisare.)

Siå. SM.
åkaåemitaset 40. Navigationsskolan 43.
arbetshuset får bara 52. Nfidendal 59—60»
Barnhem 51—53. Observatoriib&rget 2. 49.
Begravningsplatser 51. OrienteringsfSro i—6,
Bfaaltas 40. Per Brahes staty 4fi.
Choraei källa 57. Porthans staty 48.
Domkyrkan 33—39. Biws&la 6 57.
Folkskolor 44. Badhuset 41.
Frantinimersföreningen 52. Sjukhus 55—86,
Pängelier 56. Skolor 43—45.
Föreningar 52—54. Solennftetssatoa 41.
fiemmet 52. Sportklnbbar 55.
ilofritten 40. Stadshuset 42.
Katrinedal 57. Statyer och longtvåfk 46.
Klubbar och gillen 54. 8:t Henriks lilla 27.
Konstutställning 48. teaterhuset 42.
Kuppis park 50. Abo Historisk öfrersikt I—l4.
Kustö ruiner 6t—64. „

„ Statist-åka sjpglfter 15—17.
Kyrkor 40. Jtt» slott 14—33.
Mathias Calonias* graftlrå 57. „

„
. Historik 25—33.

Museer och samlingar 45—401. Jj^bo stads hiutoriska museum 45.
Musikförhilianden 48. Abo stads omgifningar 58—58.

RÄTTELSER,

Sedan de Mista arken trykiae, häfta några förändringar inträf-
fat och korrekiarfel upptakts, hrilka liar nedan rättas ;

Siå 111, .Ypkttrhtttvärdthtuiet yvra* är flyttad! till Birgerega-
taa 11. — WimerkafM är stängt i anl. af cession. — SM, IX stlr O.
Grönlands i st. f. 0. Gröndahl* pappershandel. — Siå. XII. A. Vllners
kappmagasin och C. R. QrSnåahis skomagasin äro stängd© i anl. af ces-
sion. — K. O. Sfffterbergs adr. år Byika kyrkog. 21. — Slå. 3, raid. 12
* 14 står Eriksgatan i st» f. Eskilsgat&n. — Sid. 43, rad. 14, start konung
Carl X!Y S" Johan i st. f. kronprins (Jarl Johan. — SM. 44, må St, »tar Au-
ragatan i st f. Kaskisgatan.

Några andra tyvärr féreköra»an<Je korrekturfel toide inses afan
s&rskild rättelse.



uA.isrisronsrsEXi.

iitai™it
rekommenderar ett välsorteradt lager Ä

af färdiga *

Paraplyer, Parasoller och En-tout-cas. S

Lager Et ag e v \

Helsiden, Halfsiden, § a na till fabrikatio- \
Ylle- ocb Bomulls nen hörande delar, F
solltyger, såväl släta \J Spröten, Klockor, u
och enfärgade som Kronor, Doppskor,
fa<?onerade. Omtagsband, Toff-

'

sar och Spetsar 9
m. m. g

Emottager och utför beställningar och reparationer af •

alla slag inom branchen. fl
Karl G. Lindström.

Kristineg. 6, snedt emot Wienerkafée.
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Git, illffer- oi ifillf?er arbeten.
B UT I K

vid Salvtorgel, invid teaterhuset

SfSt*#f*f fagert

af till yrket hörande arbeten till bil-
liga och bestämda priser. — Glasögon,
— Såsom specialiteter må nämnas:

iere slags minnen från Åbo, såsom
bägare, kråsnålar för herrar och frun-
timmer, ringar och minnespenningar
m. m., m. va. Rekvisitioner till lands-
orter expedieras prompt.

W. PETTERSSON.
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6. L. Grönlunds bokhandel, Åbo»
15 Slottsgatan 1,1.

Svensk, finsk §ch utlands! literatur.

Yyer från Åbo och Finland.
Resehandböcker. Svenska, Finska & Tyska Skrif-

tnaterialier och Skoltillbehör.

J. Tl* åkermäns bokhandel,
TKATERIHJS GAIiD. .Å. JK* 4U»~ TEATERHUS (iÄHD.

Svensk och Finsk Literatur. Fotografi-Album, Kontors*
böcker, Skrif- och BUmaterktL

Kajana och Utländsk»

W'i S M t* € rf 9 M- r« i»,.

Allt våtaorteradt !u,ger„ — O'"■»***•5 Rekvisitioner från andra
orter effektueras per omgäemle.

.iiiu uu.juuiiiJJi/ tii iii iii i jjuyiyjiif
Å B O,

Invid Säiltttorgel i konsul Lindbloms nya stenhus.

Lagen guld-, silfver- oeh 3iysi Itverfabrikat
och dessutom fiere slags till minnen passande fOremål,
till moderata priser
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ra mm bokhandel
Vid Salutorget.

Välsorterad! lager af svensk oei finsk
Literatnr.

J.Vl™ W*>l Iv et? A.l €> i •

Fotografier och Album öfver Abo.
Prenumeration å tidningar och tidskrifter emottages

Rekvisitioner frän landsorten effektueras pr omgående.

EMIL ÖHlålS BOKHANDEL, Å80.
ySSSmimé 'pemmmmd. 'prnxammx^ jjåiajn^aN^ HwMIM^

Frenckellska Bokhandeln
(W.m MUSTELIN).

—f! Grundlagd 1789, s—

Äldsta blttmål i landet. Eisfe sorterade bokhandel på platsen.

Åbo-_ålbum9
12 Cabinets vyer, ntförtla i Fototypii elegant

band, 9mf. 3: —
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