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1 Ett spektrum av människor i Samppalinna simstadion
Om somrarna är Samppalinna simstadion den bästa platsen om du vill 
lära känna människotyper från Åbo.

På sommaren är Samppalinna simstadion är den bästa platsen i Åbo när det gäller att iaktta 

människor. På vintern kan man föreställa sig hur glädjeropen ljuder om sommaren. Vid 

närmare betraktelse kan man urskilja  åtminstone följande åboarter kring utebassängen:  

• Spänstiga pojkar i långa shorts som alltid finns på plats oberoende av väder och vind. 

Man känner igen dem på att de alltid är på plats och gör stiliga språng från hopptornet.

• De så kallade tävlingssimmarna och thriathlonisterna, d.v.s. de som tar det hela på allvar. 

Man känner igen dem på att de på allvar crawlar från den ena bassängkanten till den 

andra. Slutligen stiger de upp ur bassängen, tar ett djupt andetag och  beställer sig en 

kopp kaffe med munk.

• Storväxta knölvalskarlar som kommer när solen skiner. Observationen kan dröja

några dagar: äkta knölvalar känner man igen på  att de alltid ligger och drar sig på samma 

plats, en plats som de har valt ut redan under de första sommardagarna.

• Högljudda vattenlöpardamer som rör sig i flock. De trampar vatten i sävlig takt och  

utbyter nyheter om kärlek och hälsa.

• På morgnarna dyker närområdenas dörrvakter och deras små flickvänner upp.  De 

har sovit några timmar efter avslutad arbetskväll och somnar om vid bassängen medan 

vattenskvalpet vyssjar dem till sömns.

2 Förunderliga upplevelser på Aura ås strand
Vad allt kan du råka på längs Aura ås stränder?

Om Åbo vore en fiol skulle Aura å vara en sträng. Om man betraktar ån noggrannt under 

olika dagar kan man upptäcka att åns färg förändras allt enligt ljuset och årstiden.

Vanligtvis flyter främst blad omkring i ån eller möjligtvis en ölflaska som till hälften har 

försvunnit under ytan, men då och då kan man möta på ett konstigt flytelement. Enligt 

sägen steg en u-båt upp till ytan i Aura å under kriget. Posankka igen flottades till sin plats 

i övre loppet längs ån. Det första en åbobo såg när han kom till staden var en man som 

simmade med en uppblåsbar Barbara i ån. En annan mötte flera väktare och poliser som 

bevakade ett flytande kylskåp på väg nedströms. Det berättas också att någon en gång 

skulle ha sett en delfin i ån.

3 Domkyrkan
Domkyrkan är en traditionell sevärdhet som busslaster av turister 
kommer för att se. Men här finns också sevärdheter för små flickor.

”Vi bodde här i närheten, i Finlands första elementhus, på Hortogränden. Det ser inte alls 

ut som elementhusen gör nuförtiden. Jag lekte med Sirpa som bodde huset bredvid, vi 

sjöng Tipiti och hoppade i lövhögarna på hösten.  På lördagarna, nästan varje lördag, 

gick Sirpa och jag till Domkyrkan. Till domkyrkan gick man för att titta på brudar. Det var 

fascinerande, de var så nätta, brudarna! Dit gick vi bland idel främmande människor för att 

titta på dem, de hade vita klänningar och ljuvliga slöjor. Det sägs att om bruden, medan 

hon går längs gången i domkyrkan, tittar Jesus på den där bilden där bakom i ögonen så 

får barnet blåa ögon.

4 Domkyrkan 
Men döljer domkyrkan några hemligheter?

Åbo domkyrka är den tredje av huvudsevärdheterna i Åbo - de två andra är Aura å och Åbo 

slott. Även kyrkan skadades under branden i Åbo, de inre delarna av kyrkan och tornet 

brann. Kyrkans klocka har bara timvisaren kvar. Men finns det någonting hemligt i Åbos 

kyrka? Från domkyrkan leder en hemlig underjordisk gång till Åbo slott. Många åbobor har 

letat efter den, men ingången har inte hittats i närheten av kyrkan – åtminstone har de 

som  hittat gången inte offentligt avslöjat var den ligger. Den hemliga gången används av 

slottstomten, som man kan läsa mera om i Topelius berättelser.

5 Kuppisparken
Kuppisparken grundades redan 1837 och 
är Finlands äldsta och mest omfattande 
stadspark.

Fågelparken inhägnades 1905-1911 och påfåglarna 

i fågelparken har även nu varit en av Kuppisparkens 

största attraktioner. Till de andra moderniseringarna 

under 1900-talet hör utebassängen och barnens 

lekredskap. Barnens trafikstad invigdes på 1950-talet. 

“Som liten pojke besökte jag Åbo, det var -52 eller -53 

och jag tror det var mitt första besök i staden. Vi var i 

Kuppisparken som just då besöktes av en  cirkus. Jag 

minns de stora elefanterna och trapetsartisterna som 

svävade uppe i luften. Det märkligaste var en häst som 

kunde multiplikationstabellerna. Hästtränaren sade 

högt vad hästen skulle räkna, t.ex. 2 gånger 2. Därpå 

hämtade hästen som svar en nummerskylt med siffran 

4. Det var så märkligt, jag förstår inte hur det kunde 

vara möjligt.”

6 Simstadion i Kuppis
Jag har upplevt en besynnerlig natt på 
simstadion i Kuppis.

Man får simma en halvtimme i utebassängen i Kuppis 
efter att portarna har stängts. Enligt ordningsreglerna 
är det inte tillåtet att simma tvärs över bassängen. Vilka slag av underverk kan hända i en 
utebassäng? “Det var en mörk augustinatt och vi pojkar smet i väg i smyg för att ta oss en 
nattlig simtur i utebassängen i Kuppis. En väktare kom på sin kontrolltur förbi då och då. Vi 
måste gömma oss i vattnet för att han inte skulle upptäcka oss. Vi andades och lyssnade 
till hans steg i vattnet. Sedan, när han hade gått, skedde ett underverk. Den natten ägde 
ett meteorregn rum, på himlen syntes det ena praktfulla stjärnfallet efter det andra. Det var 
fint att stå i det varma vattnet mitt i den mörka natten medan meteorerna svischade förbi. 
Vattnet kluckade och himlen strålade.”

7 Mauno Koivisto cyklade förbi 
Vi gick i skola i Kerttuli, jag och Mauno 

”Jag gick alltså i skola i Kerttuli. Koivisto gick samtidigt i samma skola, han var några år 

äldre. Jag minns hur han ofta cyklade förbi. I skolan rådde sträng disciplin, själv fick jag ta 

emot örfilar och kartkäppen smällde på fingrarna, ibland fick man kvarsittning för att man 

talade. Läraren var en stor auktoritet.  Koivistos bodde där på Gertrudsgatan, man lade inte 

speciellt märke till honom på den tiden. Men efter kriget började han studera på allvar och 

klarade sig ju bra.”

8 Galgberget vid Kerttuli skola 
På berget bredvid skolan finns ett minnesmärke som berättar om Åbos 
historia.

“Jag var första gången i Åbo, vi kom med en teatergrupp till ett konstevenemang för unga. 

Inkvarteringen ordnades på Kerttuli skola, men vi slog upp tälten på berget invid skolan. Det 

fanns för få tält och det var besvärligt att sova i dem, så på småtimmarna vaknade jag och 

klättrade upp på berget för att läsa en muminserietidning. Jag satt bredvid minnesmärket 

och skrapade lite på minnesplattan innan jag vände mig om för att läsa vad det stod på den: 

På det här berget låg Åbos gamla avrättningsplats. Tältplatsen fick en bistrare innebörd.” 

“Där står ett gammalt hus under Galgberget på Gertrudsgatan. Vi bodde där, jag tyckte 

om vårt hem, det var ett så vacker hus och vi hade så fina kakelugnar och höga rum. 

Och sedan fick jag höra att då man avrättade människor där på berget så kastade man 

liken i Mätäjärvi,  och det just precis där som vårt 

hus låg. Känslan för hemmet förändrades för en 

stund. Det var i början av 1800-talet som den sista 

avrättningen ägde rum. Så utvecklas stadskulturen 

och förändras. “Galgbergets minnesmärke står 

uppe på berget. Det finns inga bevis i våra dagar för 

att berget skulle ha varit en avrättningsplats –- men 

enligt den muntliga hörsägen var det så.

9 Åbo 
universitetscentralsjukhus
På sjukhuset händer det små och stora 
under

Åbo universitetscentralsjukhus är i dag en 
omfattande samling byggnader, men stamsjukhuset 
ligger här på adressen Kinakvarngatan 2-4. Här i 
närheten fanns också förr ett sjukskötarinstitutet 
som för många sjukskötare som kom för att 
studera blev deras första möte med Åbo. 
Till förlossningsavdelningen går man från 
Kinakvarngatans sida. På förlossningsavdelningen 
vid ÅUCS föddes 2009 4185 barn, d.v.s. 11,4 barn 
per dag. ”Det var säkert ungefär tionde våningen, 
högt uppe i alla fall, nästan uppe bland molnen. Man 
kunde se ut över den nattliga Tavastgatan och jag 
sjöng för barnet som jag höll i armarna för första 

gången. Det kändes som om världen hade stannat, det kändes konstigt att människorna 
gick där nere längs gatan och inte visste att jag just hade fött ett barn.”

10 Åbos studenthus har ritats av Erik Bryggman
Studenthusen är ett av centren för studentlivet och här finns också 
Finlands nästäldsta simhall.

Studentbystiftelsen i Åbo fick sin början i studenthusen som byggdes för de studerande. 
Det finns tre hus, A-, B- och C-huset. I C-huset låg fram till 2010 den traditionsrika 
studentnationslokalen TVO som var hemvist för nationerna och en praktisk lokal för både 
konserter och diktkvällar liksom evenemang och teaterrepetitioner. TVO kan mycket väl 
betraktas som en av de platser där subkulturen i Åbo fick gro. År 2010 förvisade Åbo 
studentbystiftelse nationerna från lokalen för att kunna utvidga invånarnas serviceutrymmen. 
I studenthusen ligger också Finlands nästäldsta simhall som byggdes 1954. Den är byggd 
enligt gamla principer om gemensamma omklädnings- och tvättrum för män och kvinnor. 
Därför simmar nu kvinnor och män i olika turer i simhallen.

11 Under bron
När du går under bron kommer du till vaggan för alla Åbomyter: 
Studentbyn.

En vits säger att det i Studentbyn i Åbo finns två slag av enrummare: enrummare 
och självmordsenrummare. Enrummare är bostäder med gemensamt kök där du är 
tvungen att träffa dem du delar bostad med och som håller dig vid dina vätskors 
fulla bruk. Självmordsettorna igen är utrustade med egen kokplatta. Ingenting tvingar 
invånaren till socialt umgänge och han eller hon tillbringar sina studieår nedgrävd i 
sin egen lägenhet. Å andra sidan är Studentbyn ett område där många människor i 
samma livssituation möts. Här har också många hittat sin livskamrat. 

12 Posankka är Lempi-Susannas minnesmärke
På Pispalavägen hade Lempi-Susanna i tiden sin skrothandel.

”Min farmor var Lempi-Susanna, en arbetsam och skojig person som råkade ut för det 

ena och det andra. Under ryska tiden till exempel i det s.k. Lenins hörn där löktornet 

finns låg en brännvinsbutik. Lempi-Susanna hade fått ställning som springflicka i 

brännvinsbutiken. Under den här tiden höll man på att bygga spårvagnsskenor på 

Humlegårdsgatan i riktning mot stationen. Lempi-Susanna hade fått i uppdrag att föra 

två stora konjaksflaskor till järnvägen med sin handkärra. Flaskorna måste köras med 

kärra, så stora var de att ingen orkade bära dem. På Humlegårdsgatan föll flickebarnet 

av någon orsak i en grop på byggarbetsplatsen och båda konjaksflaskorna gick sönder. 

Olycklig återvände hon till butiken. När hon  förklarade att allt var byggarbetsplatsens 

fel var det ingen som förebrådde henne, utan i stället fick hon två nya brännvinsflaskor 

att föra till stationen och dem transporterade hon också helskinnade ända fram. 

Senare i livet var Lempi-Susanna skrothandlare. Och eftersom hon inte hade någon 

ordentlig pension sålde hon skrot på Pispalavägen nära Studentbyn ända tills hon 

fyllde 90 år. Just på den plats där skrothandeln fanns ligger nu Posankka. Vi tycker 

det är lustigt att en sådan skojig, arbetsam människa som Lempi-Susanna har fått ett 

sådant minnesmärke som Posankka.” 

13 Snö kan vara ett mirakel i Studentbyn
Har du någonsin lekt snöbollskrig inomhus? 

I Studentbyn bor studerande och utbytesstuderande. När den finländska vintern 
och en utbytesstuderande möts kan det bli en märklig upplevelse både för den 
utbytesstuderande och för finländaren. 

“Det är spännande att det i Studentbyn  verkar som om de utbytesstuderande alltid 
har en fest på gång. På vintern inspirerades några utbytesstuderande så mycket 
av att se snö att de hämtade ett par stora ishockeykassar, packade dem fulla med 
snö och bar in snön i huset. Därinne följde ett ystert snöbollskrig. Tiden gick och de 
beslutade sig för att avsluta den lustiga kvällen med ett barbesök. Snön lämnade 
de kvar! De var tydligen inte vana med snö och hur snön förändras när den smälter. 
När de studerande återvände hade det uppstått en tämligen ansenlig vattenskada i 
bostaden. På det följde en ganska hög räkning och de inblandade sade att just nu 
kände de inte för att skratta, men kanske de sedan senare i livet när de återvänder till 
sitt hemland har någonting att minnas.”

14 Betongäppel och nattfjärilar livar upp Studentbyn
I Studentbyn kan man stöta ihop med konst, om man håller ögonen 
uppe.

Om man kastar en blick in på innergårdarna och parkeringsplatserna när man går längs 
Inspektorsgatan kan man få syn på äpplen av betong som sköter betonggrisarnas 
jobb. Det är fråga röda och vita äpplen som har skapats av trubaduren-bildhuggaren 
Pepe Gonzales. På kvällen lönar det sig också att titta närmare på husväggarna. När 
det börjar skymmer dyker nattfjärilarna upp på väggarna. Man kan se dem sväva bl.a. 
på väggen mittemot den stora parkeringsplatsen mellan Inspektörsgatan 2 och 4. 
Sammanlagt flyger Merja Pitkänens nattfjärilar omkring i fyra hus i Studentbyn.



Det häpnadsväckande Åbo – Märkliga episoder och alternativa synsätt

Berättelser om vad lokalinvånarna har upplevt i Åbo – vad är kännetecknande, konstigt eller förundransvärt. Var har 

man upplevt stunder där det besynnerliga har tagit makten? Och vilken besynnerlighet är den mest typiska för Åbo? 

Vad lönar det sig att titta på i Åbo, om man inte är intresserad av de traditionella sevärdheterna? 

Det häpnadsväckande Åbo
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