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Åbo hamn i vinterskrud.

ÅBO HAMN—SALUTORGET—NYLANDS TULL 5 KM.

Stockholmsbåten lägger till vid Åbo djuphamn den s. k.
Kanalbanken, som gemenligen går under namn av Åttkanten.
Längs Slottsgatan går färden upp till stadens centralare delar.
En knapp km från Åttkanten resa sig omedelbart vid gatan på
höger hand vibohus mäktiga grå murar. Slottet daterar sig
från 1200-talet och utgör Finlands älsta byggnad. I detsamma
är Nordens kanske största Historiska Museum inrymt. Färden
går vidare förbi gamla fabriks- och magasinskvarter, tills invid
Bores stora affärspalats Aura å öppnar sig på höger hand.
Den breda Auragatan passeras — stadens centrum — och
bussen viker in på Köpmansgatan, där den gör halt vid Hotel
Hamburger Börs.

Nu bär det vidare långs St. Eriksgatan och över Dombron
och Aura å, som här domineras av Domkyrkans jättegestalt.
Kyrkan, Finlands märkligaste byggnadsverk och enda medel-
tida katedral, daterar sig från 1229, men hår under hela Me-
deltiden utvidgats. Den utgör en basilikakyrka i rustik gotik.
Här står bl. a. drottning Karin Månsdotters marmorsarkofag.
På vardera sidan om den breda Nylandsgatah utbreda- sig
Porthans och Braheskvärerna på det område, där den medeltida
staden, slutligt förstörd av den stora branden 1827, stått. I
fonden på vänsterhand reser sig det gamla Akademihuset, intill
gatan på samma sida den 1640 grundade och år 1919återupp-
livade Åbo Akademis förnäma byggnader i nyklassisk stil.
Vid Nylands tull, där det helt bebyggda stadsområdet upphör,
utbreder sig på vänster hand Kuppis park med Kuppis kåua,
där Finlands apostel St. Henrik säges ha döpt de hedniska
finnarna år 1157 under Erik den heliges korståg.

ÅBO—SALO 57 KM.

Vägen passerar Skansen (2 km), där Åbo begravningsplats
breder ut sin lummiga grönska. På höger hand skymtar en flik
av havet. Den nyanlagda chaussén för spikrakt fram genom
landskapet; på vänster hand ses den gamla vägens talrika kur-
vor. Vägskälet till Pargas (fi Parainen), den stora svensk-
talande ön med sina väldiga cementfabriker, möter. Över en
bro och tvenne färjor förmedlar denna avväg trafik långt
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Åbo Slott.

ut i skärgården. Bakom Raadelma gård, i v. Rettigs ägo, kör
vagnen inpå den gamla vägen. Den nya vägbanan för rakt fram.
Järnvägen passeras och kort därpå Pikis station (fi Piikkiö).
Till höger glittrar Kustö sunds vatten och tvärs över Pikis-
fjärden skymta ruinerna av den av Gustav Wasa raserade
biskopsborgen Kustö (fi Kuusisto).

Det bär igen över järnvägen — den nya vagsträckningen
kommer att eliminera dessa bägge plankorsningar — och inom
kort (19 km) tar avvägen till Sagu (fi Sauvo) och den stora
Kimitoön (fi Kemiö) av. Kimito är Finlands största kustö —

c:a 50 km lång — och hyser en betydande del av Egentliga Fin-
lands svenska öbefolkning. Fastlandet är finsktalande. Bus-
sen kör emellertid rakt fram, passerar på en träbro Pemar å
och kör in i Pemar (fi Paimio) välmående kyrkoby (29 km).
Den nya vägen kommer att på en ny stenbro gå fram c:a 6 km
söderom denna by. Pemar kyrka är uppförd år 1689 i rustik
gråsten. En väg tar här av till vänster till de sydvästfinska
kommunernas gemensamma lungsotssanatorium, en praktfull
och imponerande byggnadsskapelse, vars gigantiska resning
skymtar över skogarna redan 2 km innan kyrkobyn uppnåtts.
Stora vägen går nu vidare över Pemar malm i tät barrskog,
passerar ett småkuperat landskap och korsar återigen järn-
vägen vid Kevola. Efter att ha traverserat ett skogsbrandsland-
skap med björkvegetation löper chaussén fram över en jämn
slätt, går förbi ett ståtligt kommunalhem, övervinner bakom
Hajala station en hög skogsbacke och kommer ner pålerslätterna
vid Halikko, där den stryker tätt till järnvägstunneln.

Bussen passerar nu en brant utförsbacke samt en träbro över
Halikko å. Uppe möter på vänster hand Halikko gamla sten-
kyrka, medan åt höger en allé leder fram till Åminne gård.
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nu i v. Knorring's ägo, tidigare i Armfeltars, Flemingars och
Hornars händer. Bortom Aminne skymta Vuorentakas bygg-
nader fortfarande i grevlig Armfelt'sk ägo. Vagnen kör kort
därpå in i den rika köpingen Salo, huvudort i Finlands enda
sockerbetsdistrikt och med en stor råsockerfabrik. På en bro
passeras Salo å, som är segelbar till Salo.

SALO—EKENÄS 60 KM.

Strax efter bron gör vägen en skarp vändning åt höger
samt klättrar därpå uppför en brant backe. Uskela kyrka
reaer sig på högra sidan. Vägen går nu rakt söderut
i många krokar, passerar järnvägen tvenne gånger och
klättrar upp på en hög mo. En farlig krök är här under
uträtning, en tredje plankorsning blir bakom oss, och socken-
gränsen till Bjärnå (fi Perniö) uppnås. Man kör fram i en dal
med flere tvärryggar. På vänster hand utbreder sig ett under
sommaren nästan igengrott fågelträsk; kort därpå Överby (fi
Ylikylä) kapell med gravar från 1200-talet. I dalen skymta
på bägge sidor gamla godsbyggnader, kända från Finlands och
Sveriges gemensamma öden. Man kör tätt utmed Bjärnå å.
Bjärnå station möter vid 19 km på vänster hand, och strax
därpå tar Tykövägen (fi Teijo) av till höger. Vi passera det
gamla Stiernstedt'ska Tawastby (fi Hämeenkylä) och komma till
Bjärnå kyrkoby (24 km), där huvudvägen till Kimito via Ström-
ma tar av åt höger. Den rika slättbygden blir bakom oss, vi
fortsätta långs skogsbrynet för att dyka in i djup, skogbetäckt
momark. En brant backe för vid avvägen till Näse gård ned
till Lill Kustö bro över den pittoreska Kisko ån. Motbacken
är svår, och kort därpå möter landskapsgränsen mellan Åbo
& Björneborgs län eller det gamla hertigdömet Egentliga Fin-

land å ena sidan och Nylands län å den andra. Det som
kommer, var nytt land = Nyland. Medan i Egentliga Fin-
land . blott skärgårdsbefolkningen är svensktalande, möter nu
på nylandska sidan svensktalande fastlandsbefolkning. Vi kom-
ma in i Tenala socken (fi Tenhola).

Trakten är kuperad. På höger hand möter Tenalaviken och
kort därpå det gamla templet (46 km). Kort före skilj er sig
Ekenäsvägen från huvudvägen till Helsingfors, som går via
Pojo och Skuru till Karis (fi Karjaa). Bussen slår in på Ekenäs-
vägen, passerar vid kyrkan avvägen till Bromarv med det
gamla Rilax samt traverserar ett sjö- och skogrikt landskap.

Kapprodd å Aura å.
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Till höger tar vägen till Hangö (60 km) av. (Avståndet till
Hangö utgör härifrån 38 km), till vänster en väg till Pojo (fi
Pohi a). På en nyanlagd bro — i stället för en gammal — bär det
över den djupa Pojovikens vatten in till den idylliska badorts-
staden Ekenäs (fi Tammisaari), där halt göres vid sommarres-
tauranten Knipan.

EKENÄS—KARIS—HELSINGFORS 112 KM

Från Ekenäs för vägen åt nordost långs Lojo ås förbi Karis
köping (18 km) och Svarta malm till Kyrkstad (42 km) vid
Lojo sjö. Man traverserar mellan Karis och Kyrkstad fyra

Åbo Konstmuseum.

gånger Hangö— Hyvinge järnväg. Vid Svarta utbreder sig
på vänster hand en storartad utsikt över dalsänkan vid
Svarta, Lojo sjös utlopp och över det gamla Linder'ska fidei-
kommisset, Svarta gård. Kort efter den tredje järnvägsövergån-
gen över Hyvingebanan har man från backkrönet vid Gerknäs en
vid blick över landskapet och cellulosafabrikerna i Södra Lojo
(fi Lohja). Vid Kyrkstad viker Helsingforsvägen av till höger och
passerar nu Sjundeå (60 km) med det Fleming'ska Svidja och
Sjundby, vilka dock ej synas från vägen. Vid Sjundeå station
järnvägsövergång; kort därpå förenar sig den smalakustvägen
från Ekenäs med huvudvägen. På vänster hand utbreder
sig Wiks träsk, och invid Pikkala gård köra vi över den vackra
Sjundeå å. Härpå följer ett kargt skogslandskap, tills det rika
Kyrkslätt nås, vars gamla gråstenskyrka blir tätt till vänster. Här
kämpade 1918 den s. k. Sigurdskåren sin ojämna kamp mot
den bolsjevikiska övermakten. Esbo gård, palatset från Främ-
lingens syn i Fänrik Ståls sägner och återigen i familjen Ram-
say's ägo, följer vid passerandet av en fors, strax efter det
Wichtis-vägen tillstött från vänster. Vägen följer, sedan den
vid Kala mellan Sjundeå och Kyrkslätt för sista gången passe-
rat järnvägen i plankorsning, hela tiden den s. k. kustbanan åt,
som blir på högerhand. Esbo kyrka skymtar på högra sidan, kort
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därpå synas på vänster hand vägarbetena för den nya raka Åbo-
vägen, som kommer att gå betydligt nordligare och förkorta
avståndet mellan landets »bägge huvudstäder» med c:a 50 km.
Vägen är nu mycket krokig; Vi passera i en skogig och kuperad
terräng köpingen Grankulla. På vänstra sidan skymtar Klapp-
träsk och kort därpå äro vi inne på asfaltschaussén och Åbo-
vägen i Helsingfors.

Porthans staty i Porthanskvären i Åbo.

Nådendals Turist- och Resebyrå
Telefon: Namnanrop.

Tjänstgör med upplysningar angående turis-
men. Lämnar meddelanden om turistrutter,
trafikförbindelser och lokala förhållanden i landet.
Anskaffar rum å hotell och privatlokaler. Om-
bestyr motorbåtar, rodd- och segelbåtar för ut-
flykter i skärgården. Privatbil uthyres för
längre och kortare resor. Turistminnen till-
handahålles.

OMBUD för de flesta turistbyråer i Finland.

REPRESENTANTER i Stockholm: Suomi-byrän
Skeppsbron 22

Finlands och Ålands Turistbyrå}
_,

AlB Norrman & Nilsson} Skeppsbwn ,6

Nådendal.
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Läs
ÅBO UNDERRÄTTELSER

landets älsta tidning,
grundad år 1824

Köp
ÅBO UNDERRÄTTELSER

Lösnummer erhållas hos
busschauffören

8



Egentliga-Finlands
Turistförenin
Nylandsg. 1 . Åbo
Telefon 26 00

arrangerar trevliga en dags, två dagars
och tre dagars bussrundturer till den
gamla spetsknypplingsstaden Ra u mo,
det vackra soliga Pyhäjärvi, Tam-
merfors och Kangasala och åsarna
vid det klara Roine, Tavastehus och
Helsingfors för minst tio deltagare.
Prospekt genom föreningen och Resebyrå-
erna i Stockholm, Åbo och Nådendal.

Besök föreningens kiosk för reseminnen och vykort i Åbo
postpalats.

Res till Helsingfors med båtexpressbussen "FLYING FINN",
avg. kl. 10,15 resp. 10,45 varje dag från Hamburger Börs

FINLAND, ÅBO
HOSPITS BETEL

Synnerligen tidsenligt, förstklassigt hotell,
stadens centrum. 82 rum,

restaurang, kafé, bageri,
tvättinrättning, barberare, bil-
garage o. a. bekvämligheter.

Moderata pris
Inga drickspengar

Telegraf- och telefonadress: HOSPITS BETEL, ÅBO

Hotel Societetshuset Åbo
Mitt emot nya post- o. telegrafhuset

Modernt hotell med alla bekvämligheter
Rum för RmK 325

Förstklassig restaurang med fullständiga utskänkningsrättigheter
Obs.! Bussen stannar utanför hotellet utan särskild

avgift vid anhållan hos chauffören

9



IntariOr Irin matulm

"Hotellet där man trivs"

KARELIA Rekommenderar

sina välinredda rum
och sin intima res-
taurant

Helsingfors
Kalssunlemlg. 1

Telefon 20 016

HELSINGFORS

Hotel "or n i
i centrum

GEORGSQATAN 26

Stadens nyaste och mest moderna

Rum från Fmk 40:— Populär Restaurant

Från översta Tornrestaurangen och
Terrasscaféet enastående härlig

utsikt över Helsingfors
och omnejd

(Mycket sevärt)

Telegramadress: Torni
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Mittemot järnvägsstationen bjuder

ffrand GoteC
(f, d, Fennia.)

åt de till huvudstaden kommande, trevliga och
bekväma rum. I «Grand Hotel känner resanden
sig påverkad av den angenäma omgivningen,
vilket bidrar till att affärerna utveckla sig enligt

den utstakade planen.

Bekvämlighet och trevnad på resor äro två
faktorer, som ingalunda böra föraktas.

Fullständig I kl. restaurang — berömt kök

Rum:
Fmk 30;— utan badrum Fmk 60:— med badrum

Lunch kl. 11—13. Middag kl. 16—18.

1 sta Klass restaurangen — sjöpaviljongen

"Hying Finn's" enda hållplats
mellan Åbo och Helsingfors

serverar under uppehållet (c:a 20 min.)
läcker quicklunch

oo

är en av Finlands hälsosammaste,
mest idylliska o. billiga kurorter

Badinrättning
med moderna kurmetoder

Badläkare — dr Einar Runeberg
Begär prospekt av föreningen "Pro Ekenäs", som
förmedlar rumanskaffning för hugade sommargäster
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KLUBB 102
KLUBB 2

Redan vid nästa lunchrast
borde Ni prova de finska cigarretter, som
speciellt äro avsedda att tillfredsställa den
internationella smaken, såväl i fråga om to-
baksblandning som cigarrettyp.

Rök Klubb N:o 2, N:o 102, Rajah eller King
Georg, och Ni finner att de äro av samma
höga internationella klass som kontinentens
förnämliga turkiska cigarretter.

RC.RETTIGeO

RAJAH
KING GEORGE


