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ÅBO ÅTERVÄNDER TILL KARTAN

I samband med rundvandringen Åbo återvänder till kartan berättas det om hur åboborna befolkade sjöbottnen och bergiga toppar,
branta älvbrinkar och jämna åkrar i sin stad. Största delen av det du ser i staden har byggts upp flera gånger på nytt.
Under rundvandringen får du höra om olyckor och lyckosparkar, hur det gamla tas isär och bevaras och om planer som
ändras till någonting helt annat än vad som ursprungligen var avsett. Stadens ansikte är inte likadant två dagar i sträck.
Kom och ta reda på hur det ser ut i dag.

Bekanta dig också med de övriga kulturmotionsrutterna. Alla kartor finns att få i mobilversioner. Närmare information: www.turku.fi/kulttuurikuntoilu

Ruttens längd är 8,4 km.
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1. Salutorgets spårvagn
Den sista av spårvagnarna i Åbo påminner 

oss om ett annat sätt att röra sig.

Här kunde man tidigare höra spårvagnarna skramla. 

Eller “raitsikka” så som åboborna kallade dem på 

finska. Åboborna minns dem ännu med vemod i 

sinnet, trots att den sista turen kördes 1.10.1972. 

Spårvagnarna kan man minnas på sommaren i 

glasspårvagnen invid salutorget. Vagn nummer 24 

som har fått ett nytt användningsändamål har kört 

runt i Åbo tusentals gånger och betraktar nu vimlet 

på salutorget från sin plats.

2. Bibliotekskvarteret
Ett kvarter fullt av kultur

Bibliotekskvarteret är ett fint exempel på harmonin hos hus som har byggts under fyra 

århundraden. Innergården är trivsam och en lyckad mosaik av historiska och moderna bitar. Det 

äldsta huset, ett gult hus som kallas Landshövdingens ämbetshus, härstammar ursprungligen från 

1733 och det yngsta, ett massivt och modernt nytt bibliotekshus är från år 2007. Efter att det 

gamla biblioteket i tegelrött byggdes under 1900-talet har många olika slag av boendehus, 

stadshus och boktorn uppförts i kvarteret. Åbo telefonverks huvudcentral med sina ledningar har 

t.o.m. varit inhyst där. Men nu ger oss huset ett helt kvarter fullt med kultur.

3. Richters hus
Huset som ån slukade

Åbrinksområdet snett mittemot Domkyrkan kallas 

Multavieru. Där arbetade under 1700-talet ett flertal 

garvare. De mest framgångsrika bland dem var den 

tyska släkten Richter. 1809 hyrde Åbos rikaste 

borgare Christoffer Richter ut lokaler till Finlands 

första regering i stadens största stenhus vid ån. 

Senare sjönk husets värde ner i lergyttjan − bokstavli-

gen. Huset med sina dåtida spannmålslager var för 

tungt för det lerhaltiga underlaget och 1830 sjönk 

huset i ån. Namnet Multavieru (Mullraset) var inte 

taget från luften, redan under 1600-talet visste 

åboborna att Aura ås kanter då och då rasar ner i ån.

4. Arken
Metallarbetet byttes ut mot informationshantering i fabriken

För 150 år sedan gick ett hundratal smeder och metallarbetare genom Arkens portar. De tillverk-

ade nästan vad som helst av metall för hand – allt från gravkors till kassaskåp och fartyg. Järnman-

ufakturfabriken hörde till Åbos äldsta och var ibland den största fabriken i Åbo. I stället för

smeder går nuförtiden studerande genom porten. Fabrikskvarteret Arken har fått nytt liv i 

egenskapav lokal för humanistiska fakulteten vid Åbo Akademi. Den är ett av de få fabriksfas-

tigheterna i Åbo centrum som man har hittat ett nytt användningsändamål för.

5. Pinella
Restaurangen trotsar tidens tand

Restaurangen med namnet Pinella består av tre byggnader som planerades under 1800-talet för

mycket olika ändamål. Det större trähuset byggdes 1848 som kiosk mitt i parken. Då fanns det 

endast en liten kvadratformad del av den nuvarande mittdelen med högt tak. Det mindre trähuset

från år 1889 var stadens toalett. Bredvid husets nedre del av sten på åsidan befinner sig 

Pinella-restaurangens äldsta del, Gylichs pelare. Bakom sig döljer pelarkolonnen en mur som 

jämnar ut höjdskillnaderna i parken. Den upprättades 1836 som plats för torghandlarnas perma-

nenta stånd

bredvid den dåvarande Fiskehamnen. Genom tiderna har byggnaderna kommit att närma sig 

varandra såväl fysiskt som med tanke på användningsändamålet. Från början hade Nils Pinellos  

kiosk och torgportiken med sina handelsmän ingenting gemensamt. Nu bildar de en oskiljaktig del 

av varandra och av stadslandskapet i Åbo.

6. Mätäjärvi
Försvunnen sjö mitt i staden

Du står nu på sjöbotten. Närmare bestämt på botten av Mätäjärvi som fanns här från 500-talet fram 

till 1700-talet. Mätäjärvi är förmodligen den första finska sjön som till följd av människans handlingar 

övergöddes och försvann.

7. Nobels hus
Offer för Åbosjukan

I korsningen av Lilla Tavastgatan och Nylandsgatan 

låg från början av 1840-talet fram till 1961 Nobels 

hus. Huset uppkallades sällsynt nog efter arkitekten 

för det är det enda hus som Immanuel Nobel, far till 

de berömda bröderna, har ritat i Finland. Stenhuset i 

empirestil med två våningar har också gått till 

historien av andra orsaker. Det utgör motiv för det 

äldsta fotografiet som har tagits i Finland, en dager-

rotyp från 1848. Rivningen av huset är dessutom ett 

exempel på den s.k. Åbosjukan.

8. Vårdberget
En grönskande backe efter omak

1842 grundade borgarna i Åbo en kommitté med uppgift att försköna Vårdberget. Det steniga och 

till följd av bergsprängningarna blockrika berget förskönades endast av observatoriet som Engel 

hade ritat några decennier tidigare. Genom idogt arbete blev berget slutligen en grön topp i stadens 

bakgrund. Från Vårdbergets panoramaplats ser man utomordentligt väl hur stadens framtoning har 

förändrats. Framför konstmuseets jugendslott syns Hansans cellaktiga glastak, empire, funkis och 

resultat av 60-talets byggnadsboom. Utsikten förblir inte densamma i flera år, pusselbitarna byts ut 

när byggnaderna ger plats för nya.

9. Klosterbacken
Ett kvarter av ett länge svunnet Åbo

Bakom Vårdberget finns en bit av ett svunnet Åbo. Den här hantverkastadsdelen bevaras som tur 

var i branden 1827 tack vare skyddet som det kala Vårdberget bjöd mot gnistorna. Bebyggelsen av 

Klosterbacken hade inletts först i slutet av 1700-talet. Det avlägsna området bakom berget låg långt 

från stadens centrum. Typiska inflyttare var timmermän från närbelägna områden som byggde sina 

första egna hus här. På det sättet var Klosterbacken sin tids förort.

10. Svenskhusen
En miniatyrvärld av småhus mitt bland våningshusen

Området med svenskhusen som urskiljer sig i miljön på grund av att de är så låga är inte särskilt 

svenskt eller svenskspråkigt. Namnet har att göra med husens ursprung. På åkern vid sidan om 

bebyggelsen placerades i samband med mellanfreden 1941 76 hus som donerades av Sverige. I 

början av 1900-talet planerade man att uppföra många olika slag av trädgårdsstadsdelar och 

parkbyar med villor på åkern. Slutligen fick området framtoningen av trädgårdsstad, men på ett 

annat sätt än man hade tänkt sig. Svenskhusen bildar ett speciellt småhusområde med trädgårdar 

mitt bland våningshusen.

11. Surutoin
En gångna tiders nöjespark som inte kände av någon sorg

I Åbo fanns en gång en nöjespark, långt före köpenhamnarna fick sitt berömda tivoli. Där svischade 

inte fantastiska nöjesparksvidunder förbi utan gungor och karuseller. Den stora trädgården med 

utsmyckningar, spel och musikuppvisningar underhöll i början av 1800-talet de åbobor som hade 

råd att betala inträdet. Nöjet var emellertid inte långvarigt för parken hade otur. Det blev konkurs och 

därefter drabbades den av en eldsvåda. I Engels rutmönster som byggdes upp efter branden i Åbo 

fanns det inte plats för parken och den föll i glömska.

12. Stadsbrunnen
Ett märkligt torn på vägkanten

Innan rörledningarna drogs fanns det tiotals allmänna brunnar och några allmänna toaletter i Åbo. 

Av toaletterna finns trädbyggnaden i samband med Pinella kvar. Av brunnarna finns de sista i 

parken i Kuppis och de gamla stenbyggnaderna nedanför parken i Samppalinna. När man bygger

tillräckligt hållbart står byggnaden längre än orsakerna till att de byggdes gäller. Det kan hända att 

man en vacker dag bjuder på vatten från Pinellas allmänna toalett och besöker tuppen i de gamla 

allmänna brunnarna. Stenbrottet invid hör nära ihop med historien om stadsbrunnarna. För åbo- 

borna är stenbrottet i enlighet med miljökonstverket Network känt som spindelns tomt.

13. Idrottsparken
Vaggan för idrotten i Åbo

Idrottsparkens första idrottsgren var kanske lite överraskande cykling. Den första idrottsplatsen 

som färdigställdes 1894 där var velodromen, d.v.s. cyklisternas avlånga körbana. Alltsedan dess 

har åboborna och ibland även andra njutit av frisk luft, friluftsliv och idrott här. Omvandlingen av 

backen till en helgedom för idrotten hörde till de största parkprojekten vid sekelskiftet 1900.

14. Kvarnbron
Bron som rasade

Fram till början av 1900-talet var det bara bron vid Domkyrkan som ledde över Aura å. Kvarnbron,

som blivit berömd på ett tragiskt vis, byggdes som fjärde bro år 1975. Den hann förena den här 

sidan av ån med den andra i 35 år innan den rasade. Förr tog man sig över ån med båt eller färja 

vid nedre loppet. Vid Kvarnbron fanns tidigare också en annan kuriositet i Åbo − stadsfärjan föri. 

Den nybyggda Kvarnbron invigdes och togs i bruk hösten 2011. Två år senare avtäcktes alldeles 

vid Kvarnbron en helhet med fyra bronsstatyer kallad Tähtiin tähyävät (siktande mot stjärnorna).  

15. Stenkasernen
Huset där inget är kvar länge

Det här huset har haft många namn och användningsändamål under sin historia. Man kunde lika bra 

kalla det för Kliniska institutet. Det uppfördes som kliniskt institut till akademin i Åbo, d.v.s. som 

universitetets undervisningssjukhus enligt Engels ritningar och blev färdigt två veckor innan branden 

bröt ut. Trots att huset låg långt från området där eldsvådan härjade innebar branden en olycka. 

Huset förlorade sitt användningsändamål i och med att akademin flyttade till Helsingfors på grund 

av branden. Det har inte varit i samma användning längre än 50 år i taget trots att det redan är 184 

år gammalt.

16. Betel-kyrkan
En kyrka gömd i stadens hjärta

Betel är ett säreget namn på en plats i Åbo. 

Kyrkan förblir lätt oupptäckt. Det finns så 

många ståtliga kyrkor i Åbo att endast få 

känner den här som ligger gömd i ett 

innerkvarter i centrum. I tiden fanns det många

jugendkyrkor i Åbo, men endast Betel finns 

kvar ach av den syns endast klockstapeln som 

byggdes senare i funkisstil ut till gatan.


