
Romantik i ÅboROMANTIK I ÅBO

Vandringsrutten Romantik i Åbo är en resa bland kärlekshistorierna i Åbo. Var pussas man bäst
och när och hur har man älskat i Åbo under 1900-talets olika decennier?

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

Ruttens längd är 6,2 km.
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Bilder: Lilli Haapala

1. På Bispkopsgatan förälskade sig Åbo Romeo och 
Julia i varandra.

I lugnet på Biskopsgatan blomstrar romantiken. I trähusens trädgårdar kan 
man föreställa sig hur Åbos Romeo klättrar upp till sin Julias fönster.

Det berättas att Auervara i ett skede bodde på Biskopsgatan och att hans många kvinnor 

ogillades i omgivningen. I ett av trähusen längs gatan har även en tragisk kärlekshistoria ägt 

välja fritt, vem tog du  då med dig?

Blunda och fundera på med vem du skulle vilja vandra omkring i det romantiska Åbo.  
Den person du har valt kan vara en tidigare förälskelse eller din nuvarande älskling – 
någon som du vill dela tankar om kärleken med. Välj ut en person och låtsas att han 
eller hon följer med dig.

2. Domkyrkans brudar och kärlekspar i Braheparken
Sommarbrudar och nattliga älskande på hösten i skuggan av Brahepar-
kens träd – Domkyrkans plats är full av kärlekshistorier.

På domkyrkans trappa kan man särskilt på lördagsmorgnarna se vackra brudar. Om hösten 

igen kärlekspar på bänkarna under träden i Braheparken som mellan kyssarna ställer  varandra 

frågor om livets mening och berättar historier ur sin barndom.

Välj ut det mest romantiska stället på platsen framför domkyrkan och i Braheparken.

3. I Rettigska palatset lärde sig romantikens kung Auer-
vaara vett och etikett
Auervaaras far arbetade som vaktmästare i palatset. Finlands största sol-och-
vårares goda uppförande härstammar från palatset.

Det Rettigska palatset är en känslosam plats för Ruben Oskar Auervaara som guidar oss på den 

som under senare år skulle få kvinnorna att tro att han var godsägare eller pilot. 

Fundera medan du passerar följande nio ruttkontroller på vilken av kontrollerna du vill 
komma ihåg som din och din tänkta följeslagares speciella plats. Ta en bild på platsen så 
att du själv syns på bilden (t.ex. ett ben, en arm eller hela dig).

4. På Aurabron kan du gripas av stora känslor
Man möts och skiljs ofta på broar, ibland betraktar man också 
soluppgången över ån hand i hand.

Bron förenar stadens olika delar och de är bra ställen att skiljas åt för evigt på 

och gå åt skilda håll. Det kan vara svårt att minnas tidiga sommarmorgnar på 

Aurabron under dagen: bron är full av bilar, cyklar och fotgängare som skyndar 

från en plats till en annan. Men varje sommar stannar många par som just har 

träffats upp på Aurabron för att betrakta ån och solen som sakta stiger upp över 

staden. Med fjärilar i magen står de där och ser in i framtiden: ska vi gå i samma rikt-

ning eller ska vi fortsätta längs skilda vägar?

Under decennierna har de ungas friarstråt och pussplatser varierat men man 
har alltid hållit sig intill torget.

Först gick man längs Auragatan till ån och tillbaka till torget, sedan började man ta en sväng runt 

det nuvarande Hansakvarteret. Ännu lite senare samlades gänget i Puolalaparken och numera 

håller ungdomarna till framför Hansakvarteret där de kollar in varandra. Platsen ändrar, men 

torget är alltid centrum och viktigt är alltid om den utvalda kommer i dag! Kommer hon eller han 

att lägga märke till mig? Nu händer det!

6. Byggnaden där ungdomshuset Vimma ligger var i ti-

lärarna höll sträng disciplin.

Lektionstiderna i skolorna som låg snett mittemot varandra hade planerats så att pojkarna och 

slank man i väg från lektionen för att köpa ett häfte och samtdigt träffa pojkarna som just då 

hade rast. Livslånga berättelser om förtroende och kärlek uppstod. 

7. FBK:s hus, d.v.s. Brankis var den dansande ung-
domens favoritplats

På scenen i frivilliga brandkårens hus sjöng 
stjärnorna, t.o.m. Olavi Virta och Eino Grön. 
Ibland var det just den rätte som bjöd upp!

glansfull. Om det var mycket folk fanns det bara lite plats 

att dansa på och det blev snabbt varmt – både av den an-

le 

se. Före den första kyssen kunde man sällskapa länge, gå på danser 

och promenera hand i hand.

8. På åstranden kan blickar mötas 
t.o.m. tvärs över ån 

Finns det någonting mera romantiskt än en kyss vid 
åstranden?

Innan åstranden sattes i skick brukade par som ville vara ifred söka sig 

till hit. Numera måste man söka ensamhet någon annanstans för stranden 

är en bra plats att bonga nya bekantskaper på, som i den här berättelsen: 

det var en sommardag och flickorna satt vid åstranden och tittade på pojkar.

På stranden mittemot satt en pojkskara som såg trevlig ut. Man växlade blickar... 

och funderade på om man skulle våga gå fram för att prata eller inte. Vad skulle 

hända sedan?

9. Det första mötet som ledde till många år av 
kärlek ägde rum vid Aura Bryggeri 
Aura Bryggeri är en byggnad i rött tegel som står snett mitt-

emot stadsfärjan Föri. Byggnaden har en färgrik historia. 

Bryggeriet byggdes 1885 och där bryggdes Aura-ölet. Huset stod länge tomt och på 

80-talet ockuperades byggnaden och man ville göra det till ett verksamhetscenter för 

unga. Innan Hartela köpte byggnaden  ordnades det tillfälligt gigs och teaterföreställningar 

Föri är en omtyckt plats för första kyssar, eller åtminstone för kyssar som man minns ännu långt 

senare.

10. I Martinsparken kan man gifta sig eller mötas av en 
slump
Av en slump kan man råka på varandra i Martinsparken och på små-
timmarna i trappupgången. Bröllopet äger naturligtvis rum i 
kyrkan som dominerar hela kullen.

En råkade för tiotals år på en okänd i Martinsparken och kan inte 

glömma honom. En annan har mött sin blivande pojkvän av en slump i 

Martinsparken framemot  småtimmarna, när hon var på väg hem efter en kväll på stan. Men 

i kyrkan gifter man sig  på fullt allvar, både i sommarsolen och i vinterns snöfall. Hemligheten 

bakom långa äktenskap är en karaktär som inte ger efter, som gör att man inte genast kastar 

in handduken.

11. På Paavo Nurmis Stadion ljöd i tiden Tiikerihai och 
Kuningaskobra 

På vinterkvällarna kom man hit för att åka skridsko. Ibland hände det att 

På skridskoplanen åkte man under början av kvällen vanligtvis från ända till till ända, men ju 

längre framåt kvällen framskred, desto mer åkte man  i egna gemensamma cirklar. 

munkar, och ibland ordnades det rosettskridskoåkning.

12. Enligt åboborna är Samppalinnabacken en av de 
mest romantisk platserna i staden
Längs vägarna i parken har man under många decennier vandrat hand i 
hand.

Gångvägarna och bänkarna som placerats ut här och där utgör en bra terräng för roman-

tiska promenader. Man kan gå ett stycke, sätta sig en stund och fortsätta promenaden. Även 

utebassängen är romantikens hemvist men överraskande nog inte under dagen. De som är 

på väg hem från restauranger kryper då och då över stängslet för att ta en nattlig simtur. Den 

13. I resturangen i Samppalinna kunde man ibland 
få syn på tyska soldater
I friluftspaviljongen hördes musik, det främmande språket ekade 

Restaurangen och paviljongen har uppförts av Rettig och redan under många decen-

nier har det ordnats program på sommarkvällarna – här har t.o.m. Annikki Tähti sjungit. 

Intäkterna från restaurangen användes i början till iståndsättningen av parken i Samppalinna 

de stiliga tyska soldaterna. 

14. Invid statyn av Petrelius har så mången förlovat sig 
och svurit evig kärlek.
Från statyn kan man se hela Åbo och urskilja de egna kärleksrutterna och 
pussträden

Staden breder ut sig framför oss och här avslutar vi vår romantiska vandring i Åbo Ser du dina 

egna romantiska platser härifrån? På åstranden, på båtarna och på salutorget har man föräls-

kat sig, skiljt sig och saknat varandra med hela hjärtat. 

Skicka en bild som du har tagit av en romantisk plats som multimedia-sms till den 
som du i fantasin tog med dig på resan. Berätta i ett meddelande om promenaden för 
den som du i fantasin tog med dig på resan. 


