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KARTA ÖVER ÅBO

1. Aura å, Åbo livsnerv. 2. Åbo Slott, byggt på 1200-talet. 3. Domkyrkan,
grundlagd 1229, Finlands nationalhelgedom. 4. Kanalbanken, hamn för
Stockholms- m. fl. utlandsbåtar. 5, Finlands största torrdocka. 6. Kakola-
berget. 7. Mikaelskyrkan. 8. Martinskyrkan. 9. Idrottsparken, där
Paavo Nurmi tränat till världsmästare. 10. Biologiska Museet. 11. Samp-
palinnaberget. 12. Vårdberget med Navigationsinstitutet och det gamla
hantverkarekvarteret, som förblev oskadat vid den stora branden i Åbo
år 1827. Härlig utsikt från berget övor staden. 13. Kuppis, där biskop
Henrik döpte de första finnarna år 1154. 14. Åbo Akademi. 15. Björ-
neborgs Regementes kasern. 16. Finlands Ärkebiskopsresidens.

17. Gamla Akademihuset, där domkapitlet, Åbo hovrätt och länestyrelsen
äro belägna. 18. Brahes och Porthans skvärer med statyer. 19. Landskaps-
arkivet. 20. Konstmuseet. 21. Finska Universitetet (Turun Yliopisto).
22. Järnvägsstationen. 23. Linjebilstationen. Landsvägar: 24. till Helsing-
fors, 25. till Tavastehus, 26. till Tammerfors, 27. till Björneborg, 28. till
Runsala, 29. till Flygfältet, 30: till Uittamo-badstrand. Järnvägar: 31. till
Helsingfors, 32. till Toijala. 33. till Nådendal och Nystad. 34. Stadens
Vandrarhem, Slottsgatan 47. 35. Turistombudsmannens Kansli
och Resebyrå.

: Rundturen A.





ÅBO - det är minnenas stad
Det är en obeskrivbar stämming, som vilar över

Åbo slott och domkyrkan, båda med anor från 1200«
talet. Slottet manar fram minnet av mången kamp,
som rasat kring detta bålverk för västerländsk odling
i Finland, gränslandet mot öster. Dess skrovliga mu=
rar bära vittne om fejd och örlog, de rymma tunga
minnen från den tid Erik XIV satt fängslad där, de
tälja om prakten vid Hertig Johans hov och inom
dem finnas dyrbara skatter, som pietetsfullt vårdade
giva en bild av tider som gått. Domkyrkan, det är
Finlands nationalhelgedom. Där vila andens och kri*
gets stormän under dess golv och i gravkorens dun*
kel, där ligga Torsten Stålhandske och Åke Tott, de
sägenomspunna hjältarna från trettioåriga krigets da*
gar, där ligger Karin Månsdotter.

IXlen (Ebo är också donatorernas stad
Dess gamla patricierfamiljer ha skapat sig be«

stående minnesmärken genom storslagna donationer
till det allmänna: Stadsbibliotekets förnäma byggnad,
konstmuseet med många värdefulla alster av inhemsk
målarkonst, biologiska museet med landets djurliv
åskådliggjort på ett fängslande och levande sätt, konst«
verk staden runt och museet Ett hem, som i oföränd*
rat skick visar en åbo»donators hem, sådant det var
i början av seklet.



o

(Rbo kallas kulturvaggan
— inte bara för de förnäma minnenas skull utan
också för att staden alltfort är ett centrum för lan*
dets andliga liv med talrika läroverk och fackskolor
och med sina två livskraftiga högskolor, den svenska
Åbo Akademi, också den en skapelse av framsynta
medborgare, och det finska Turun Yliopisto, likaså
grundlagt och upprätthållet med privata medel. I Åbo
mötes gammalt och nytt, idyll och framåtanda. Det
gamla Klosterkvarteret med sina smala gränder ligger
inbäddat i Vårdbergets grönska, men nere vid ån
sjunga maskinerna nutidens rytmiska sång, där slamra
nithamrarna vid varven, där sjuder arbetet i hamnen,
där bygges det nya Åbo upp ....

Se <Ébo
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Skärgardens nyckel — deta är
Se skärgården — från fflbo

Res ut till de sommarfagra skären, tag en dust med
vind och sjö ute på fjärdarna eller glid fram i kanot
i den inre skärgårdens smala idylliska sund. Det
blir en upplevelse, som skänker en efterlängtad av*

koppling från vardagens tunga.
Foto : Kamerasßoden och G. Welin





I. Åbo, 2. Nådendal, 3. Gullranda, Presi-
dentens sommarresidens, 4. Kustö ruiner,
Gamla sockenkyrkor: 5. St. Marie, 6. St. Ka-
rins, 7. Reso, 8. Rusko, 9. Masku, 10. Nousis,
11. Lemo, 12. Villnäs, 13. Merimasku, 14. Ri-
mito, 15. Kakskerta, 16. Pargas, 17. Kustö,
18. Piikkis, 19. Pemar, 20. Sagu, 21, Karuna,
22. Lunda. Gamla herrgårdar: 23. Kånkas,
24. Villnäs, 25. Qvidja.

KARTA ÖVER ÅBO STADS
OMGIVNINGAR

Havsbad: 26. Uittamo, 27. Runsala, 28. Nå-
dendals sandplager, 29. Pukkila, 30. Nagu
Sandö, 31. Stor-Mälo. Järnvågar: 32. till
Helsingfors, 33. till Toijala, 34. till Nådendal
och Nystad, Landsvägar i 35. till Helsingfors,
41. till Tavastehus, 36. till Tammerfors,
37. till Björneborg, 38. till Flygfältet,
39. Rundturen C, 40. Rundturen D.





Upplysningar om sevärdheterna i staden och dess omgivningar och
om rundtur.9 r till dessa, samt hotell och grupplogeringar
givas på turistombudsmannens kansli i Turistpaviljongen på Salu-
torget, Tel. 4538. Upplysningar och rundtursbiljetter kunna också
erhållas i Eder egen resebyrå. ,
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