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 16–19  En himmel som skyndar långsamt 
  Tro’t eller ej, genom Åbo skärgård går det  
  en pilgrimsled på vattnet och öarna.

 20  Tillbaka upp i trädet, människa! 
  Kombinera Spahotell Ruissalo med att tälta.

 21  ÅBOKÄNSLA 
  De tusen historiernas öar 
  Här presenteras 5 av de 40 000 öarna i Åbo skärgård.

 22  Vatten i Åbo x 6 
  På Aura ås vågor till Airisto och tillbaka.

 23  På den här och andra sidan havet  
  Rackarungar ombord på Viking Line på väg   
  till Åbo och Stockholm.

 24–25  I Muminfenomenets fotspår 
  Varför är Tove Jansson så big in Japan?

 26–27  Barnsliga aktiviteter x 10 
  Under barndomens sommar finns det massor att  
  göra i Åbo.

 28–31  Åbo underground 
  Gräv ner dig i alternativkulturen tillsammans med oss.

 32–33  Gallerier och museer x 12 
  Ingen nytt, förutom nutidskonst.

 34  Vandringar och guidningar 
  Låt Visit Turku vara din lokala guide.

 35  Karta och förteckning 
  Var, när, hur för turister.
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JAG ÄLSKAR FJÄRILAR! En färgstark fjäril som flyger över glittrande vatten 
tar nästan andan ur en med sin skönhet. För betraktaren är även flugfisket 
som hypnotisk konst vid vattnet. För fiskaren är den lugna naturupplevel-
sen ofta viktigare än fångsten. Ansvarsfulla fiskare uppskattar mångfald 
och vår känsliga natur – precis som ansvarsfulla turister.

Ansvarsfullhet och hållbara val är den hetaste trenden inom turismen 
just nu, men jag hoppas att det blir ett bestående tema. Hållbar turism, 
exempelvis en flugfisketur i Åbo skärgård, kräver goda gärningar både från 
turistföretagen och deras kunder. Turistens ansvar börjar redan hem-
ma, när hen funderar över resmål och transport till destinationen. Även 
övernattningsstället, aktiviteterna och maten på resmålet ger uttryck för 
värderingar. I skärgården rekommenderar jag skräpfisk, det vill säga fisk 
från närvattnen som man ratar helt i onödan.

Du, bästa turist, har alltså en viktig roll i ett hållbart resande, för dina 
val, dina krav och ditt beteende tvingar lokala företag att bli ansvarsfulla 
och tillhandahålla tjänster som belastar miljön så lite som möjligt. Vid 
behov kan företagarna också få stöd av Visit Finlands program Sustaina-
ble Travel Finland, som hjälper dem att nå upp till idealen och gå ut med 
budskapet om Finland som en föregångare inom hållbar turism.

Världens vackraste skärgård är en finsk turistattraktion, vars skönhet så 
många som möjligt bör njuta av, men med respekt för naturen och den 
lokala kulturen. Jag vågar lita på att turisterna vaknar och börjar värna om 
miljön, om inte förr när de ser den hänförande skärgården. Jag tror inte på 
anklagelser och skuldbeläggande i debatten om turismen och klimatoron.

Om du fortfarande inte har sett och upplevt skärgårdsmiljöerna i Åbo kan 
du få tips i den här tidningen, i vilken vi bland annat ger vägledning till 
vattnen, ger dig en lista på våra favoritöar och berättar om stämningen på 
S:t Olofs sjöled. Man kan naturligtvis också njuta av skärgårdens skatter 
på restaurangerna i Åbo och på marknaderna, som ger stadsborna tillgång 
till skärgårdsdelikatesserna.

Anne-Marget Hellén 
turistdirektör
Visit Turku

ledare 

UTGIVARE:  
Visit Turku 2020

KONCEPTUTVECKLING OCH 
SAMORDNING:  
Drama Queen Communications

REDAKTION:  
Liina Komi, Sanna Keskinen, Heidi 
Tuominen,  Merja Kallikari, Jemina 
Sormunen, Kim Allen-Mersh, Juuso 
Suominen, Stina Frimodig, Jari 
Salonen, Rami Kangas, Julia Lehtilä 
och Patrick Selin

DET FINSTILTA:  
Saker och ting kan förändras, men  
det visste du redan. Var inte 
förvånad om det händer, utan 
förbered dig istället på ödets nycker 
genom att exempelvis kontrollera 
öppettiderna och annat på nätet. 
Puss och kram.

2020

Baltic Jazz  
3–5/7
Baltic Jazz, som redan blivit en 
sommartradition på Kimitoön, 
är en trivsam festival för hela 
familjen som hålls i den histo-
riska bruksmiljön i Dalsbruk. I 
programmet, som förenar de 
olika stilriktningarna klassisk 
jazz och swing, hittar man 
både internationella toppen-
sembler och lokala namn.

Turku Sea Jazz 
31/7–1/8
Nytt i Åbos musikutbud! En 
annorlunda stadsfestival som 
bjuder in sin publik till det 
stämningsfyllda Runsala  
varv för att njuta av interna-
tionella stjärnartister, finska 
toppensembler och personli-
ga namn inom världsmusiken. 

 
SOMMAREN 2020 HÖRS DET HÄRLIG MUSIK 

FRÅN BYARNA, HAVET OCH ÖARNA. 

Korpo Sea Jazz  
22–26/7 
Djärv, modern och tidvis även 
experimentell jazzfestival 
som samlar de mest aktuella 
namnen inom finsk jazz i Skär-
gårdshavet, på stämningsfulla, 
lokala konsertplatser och mitt 
i den autentiska skärgårdsna-
turen. Konstnärlig ledare våren 
2020 är jazzsångerskan Kadi 
Vija, som även är känd som 
mästare i improvisation. 

SAMLA HELA SERIEN
Archipelago Sea Jazz är en ny serie med fyra festivaler, som sammanför världens vackras-
te saker: skärgården och jazzen. Programutbudet offentliggörs under våren på adressen 
archipelagoseajazz.fi. Håll ögonen öppna.   

Och det spelas och spelas

Åland Sea Jazz  
7–8/8
Det sista men inte det minsta 
av evenemangen i serien 
Archipelago Sea Jazz hålls i 
Sjökvarteret i Mariehamn. Den 
skandinaviska festival- 
debuten erbjuder ett nordiskt 
programutbud, en intim stäm-
ning och toppjazz på unika 
platser. 

ÅBOKÄNSLA

Åbo musikfestspel 6–16/8
Inte heller festivalen för klassisk musik som anses vara den bästa i 
Finland vilar på lagrarna, utan bjuder in kulturresenärer från hela 
världen genom att bjuda på internationella stjärnartister och även-
tyr över genregränserna. I augusti 2020 utlovas det cirka 40 olika 
evenemang i det historiska Åbo, där konsertplatserna består av 
alltifrån enskilda hem till ett slott, en kyrka och ett gammalt båtvarv. 
Sommarens program offentliggörs på nätet under våren.  
turunmusiikkijuhlat.fi
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HUR VÄLJER MAN EGENTLIGEN RESMÅL? SURPRISE 
SURPRISE: DET FRÄMSTA KRITERIET ÄR ATT DET BLIR 
BRA BILDER TILL INSTAGRAM. DÄRFÖR PRESENTERAR VI  
22 PLATSER I ÅBO OCH SÅDANT SOM GER ESTETEN DE 
BÄSTA PIXLARNA. 
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#kissmyturku

Foto
LISTA

F R Å N T J Ä R N TO RG E TS ST R A N D 
Ö P P N A R S I G E N N Y V I N K E L MOT 
Å B O D OM K Y R K A, S OM H A R 
F U N N I TS DÄ R S E DA N Å R 1300. 

2 46

3

5

De roliga bildernas Runsala 
När man är i Åbo bör man alltid också besöka Runsala – och absolut inte 
bara för Ruisrock. Det finns mycket att fotografera, exempelvis de gamla 
villorna i folkparken, vars arkitektur är rena Villa Villekulla och färgerna 
som om de kommer direkt från glassmenyn på en gammaldags glassbar.  
     Många av villorna vid stranden har ett eget badhus. För hundra år sedan 
hoppade man nämligen inte i havet från bryggan, utan man badade på ett 
civiliserat sätt genom att doppa sig i en öppning i badhusets golv.

1

7

Gammal, äldre,   
Åbo x 5
ÅBO SLOTT OCH DOMKYRKAN KAN MAN 
ALLTID TA BILDER PÅ, MEN VI HAR ÄVEN ANNAT 
TREVLIGT SOM ÄR PATINERAT.

Kloster-Mellangatan 5  
Kullerstenar och hundratals år gamla stenväggar vid sidan av de 
trånga medeltidsgatorna. Man behöver inte alltid åka till Tallinn 
eller Stockholm – man får samma känsla i gamla stan i Åbo.

Trapporna vid Koskenniemigatan 
Bakom Domkyrkan tar några förtjusande trappor en direkt 
till toppen på Universitetsbacken. Vänd kameran vart som 
helst: linsen blir riktigt grumlig av alla kulturhistoriska och 
akademiska traditioner. 

Hantverksmuseet på Klosterbacken 6 
Utomhusmuseet som består av cirka 30 hus är en unik plats för 
fotografer, för det finns i stort sett inga andra liknande miljöer 
kvar. Den karismatiska stadsdelen från början av 1800-talet har 
också visats i filmer. turku.fi/sv/hantverksmuseet

Casagrandehuset 
Omnia Vincit Amor 1588–1904 står det på texten på väggen 
på huset som står vid sidan av Lilltorget. Mitt i det färgstarka 
sommarvimlet på uteserveringarna och de snygga åboborna 
som svischar förbi runt torget ligger en av Åbos bästa restau-
ranger. casagrandentalo.fi

Port Arthur, det vill säga Portsa 7 
Finlands vackraste stadsdel? Ja, det är det. Sjömännens och 
deras fruars gamla hemmagator i kullersten är nu fyllda av 
stadsliv och Finlands vackraste hem och innergårdar. 

Ah, Aura å x 5
AURA Å, ÅBOS LIVSVIKTIGA HAVSÅDRA. HÄR 
FÖLJER NÅGRA TIPS PÅ PLATSER DÄR ÅN ÄR 
SOM VACKRAST.

Tjärntorgets strand 1  
Endast ett stenkast från Domkyrkobron finns det en plats 
som i Google Maps är känt som Tjärntorget. Lönnrotsga-
tan löper precis vid vattenbrynet från gångbron i trä. På 
andra sidan ån ser man grönska, gamla hus och det fridfulla 
tornet på Åbo domkyrka. Här stannar verkligen tiden.  
     Precis som vissa urfolk anade redan på 1800-talet kan 
man fånga själen med en kamera. Åbos själ. Precis på den 
här platsen är det möjligt.

Låna picknickkryssning 2 
Hyr en idyllisk liten eldriven båt på Lilltorgets strand 
och titta efter nya bra vinklar från ”botten” av ån. Le – du 
befinner dig på en så central plats i Åbo som det över huvud 
taget är möjligt. lanaturku.fi     

Föri 
Vad är orange och älskas av alla och går fram och tillbaka 
vid Aura ås mynning? Den över 100 år gamla stadsfärjan 
Föri så klart. Om du tycker om det gamla och genuina bör 
du ta Föri – du får en gratis kryssning på Aura å på köpet.

Restaurangbåtar 3 
Aura ås stämningsfyllda restaurangbåtar är bara så vackra 
under sommarnätterna. Se till att du är uppe till sent, så 
kan du även föreviga soluppgången. 

Biblioteksbron 4 
I ett litet vackrare ljus mitt på Biblioteksbron är det alltid 
någon passionerad fotograf som justerar sitt stativ. Bege dig 
dit så förstår du varför.

6 — KISS MY TURKU  2020 7



Café Art 1 
 Kanske den plats i Åbo som det delats flest bilder av på 
Instagram ligger naturligtvis vid åstranden, där Café Art, 
som är känt för att ha stadens bästa baristor, håller kafékul-
turen på topp. På uteserveringen vid åstranden finns allt 
som behövs för att få de bästa Instagrambilderna: pastell-
färgade gamla stenhus och ljus som strilar in mellan gamla 
lindar och en vacker bild av skummet på latten. cafeart.fi

Café Qwensel 2 
Omgivningarna 1700-tal, i koppen kokkaffe istället för latte. 
Åbos kanske bäst bevarade hemlighet går också under nam-
net Apoteksmuseets kafé. cafeqwensel.fi  

Kafé Tiirikkala 3 
Vi kan nu meddela att det är Åbos mest fotograferade bod. I 
Arteks tidigare butik och ännu tidigare en vedbod som till-
hörde herrskapsfolk ligger numera det fina kaféet Tiirikkala. 
tiirikkala.fi

Saluhallen 4 
Ta dig hit och se om du kan fånga en bit av stämningen i 
den kulinariska staden Åbo med kameran. Hallbyggnaden 
från år 1896 ger inramningen, medan handlarna står för 
innehållet. kauppahalli.fi/sv  

Kakolanruusu 5 
En avslappnad men fantastisk restaurang på Kakolabacken, 
där man så sent som vid millennieskiftet ännu satt i finkan. 
En häftig gammal fängelsemiljö, en desto mer välinredd 
restauranglokal och naturligtvis ett bra utbud. Färden 
fortsätter säkert med bergbanan, som i Åbo kallas för Funi. 
kakolanruusu.fi    

Pinella 6 
Finlands äldsta restaurang, men knappast ett matmuseum. 
I synnerhet på Puupinella-sidan är det ett fantastiskt ljus 
och byggnaden är gammal. Vackra portioner, goda drinkar, 
Åbos vackraste och mest berömda pelare. 
mot åstranden. pinella.fi/sv/

Ögongodis x 6
VAR HITTAR DU ÅBOS BÄSTA KAFFE, DRINKAR 
OCH MAT?

ÅH, UNDERBARA WALO!

Statypromenad x 5

I Åbo finns det en (1) takbar och det är Walo Rooftop Bar som 
ligger i Wiklunds nya kombo av varuhus och hotellbyggnad.

Takbaren, som ligger på nionde och tionde våningen, är 
nästan ett måste både för besökare och fasta åbobor. Lokal-
borna är särskilt nyfikna på hur salutorget, som grävts till en 
grop, ser ut ur fågelperspektiv. (Det ser ut som en stor grop.) 
Det kommer som en överraskning för många hur annorlun-
da Åbo ser ut ur en vinkel man aldrig har kunnat se förut.  
#walorooftopbar  

Posankka 7 
Nära studentbyn och spahotell Caribia finns 
det en staty hos vilken idén om en gris och en 
ankas kärleksbarn blir till plast. Tack för det, 
konstnär Alvar Gullichsen.

Prästkrage 8  
Älskar, älskar inte? Jani Rättyäs och Antti 
Stöckells hyperrealistiska jätteblomma fram-
för Forum Marinum blir bara så bra på bild. 

Stjärnspanarna 
På fyra ställen vid Kvarnbron finns en nai-
vistisk människofigur på åbobornas bänkar. 
Kari-Petteri Kakkos verk får en rent av att 
vilja ta en gruppbild.

Mötet i Åbo 1812 
Posera med Rysslands kejsare och Sveriges 
kronprins. Andrej Kovaltchuks staty ser 
mycket traditionell ut, men är i själva verket 
från år 2012. 

De som är aktiva på Instagram kan glädjas över Kiss My 
Turku-bokstäverna ovanför Walo. De har synts i många inlägg 
sedan baren öppnades. 

2

1 4 3

Kiss my Turku  
I staden hittar man två stora Kiss my Turku- 
bokstäver: de ena från Paavo Nurmi-stadion 
och de andra från Walo-barens tak. GÅ I KULISSERNA: MOVIE WALK 

I Åbo har man spelat in ett tiotal filmer och tv-serier under det 
här årtusendet, vilket inte är konstigt med tanke på alla här-
liga miljöer som finns här.  Visit Turkus guidade rundvandring 
Movie Walk tar dig till de centrala inspelningsplatserna i sta-
den för det facila priset 10 euro. Läs mer på: visitturku.fi

D E N H Ä R H E M L I GA 
T R Ä D GÅ R D E N L I G G E R 
M I T T I  Å B O C E N T R U M. 
N J U T AV I DY L L E N: 
A P OT E KS M U S E E TS 
C A F É QW E N S E L. 
A P OT E KS M U S E E TS 
K A F É Ä R E N AV Å B O S 
B ÄST B E VA R A D E 
H E M L I G H E T E R. 7

8

65
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Kaskis
Kaskis, superstjärnan på Åbos restaurangscen, är överras-
kande och håller hög klass – samtidigt som den är befriande 
enkel. Åbos Michelinstjärna sitter på dörren, vilket innebär att 
man bör boka bord några månader i förväg. Restaurangen 
är liten, men upplevelsen stor. 
Kaskisgatan 6a 

Ludu
Restaurang Ludu, som erbjuder fine dining, är rätt val för 
den som vill ha en måltid av lite högre klass. Rätterna är som 
konstverk och stämningen i de halvdunkla lokalerna, där det 
tidigare varit en gammal färgbutik, är mysig – särskilt i skenet 
av stearinljus.
Slottsgatan 17 

Bassi
Om du älskar fisk och skaldjur älskar du också Bassi. Restau-
rangens specialitet är läckra fisk- och skaldjursrätter som de-
las av sällskapet. Det digra skaldjursfatet är höjdpunkten på 
menyn – det är en imponerande syn! Det finns även kötträtter 
och vegetariska rätter på menyn.
Västra Strandgatan 9

Roster
På Roster invid Åbo domkyrka i gamla Landshövdingens 
magasin erbjuds det god mat och bra stämning utan någon 
upphaussad fine dining-stil. Kronan på verket är den robusta 
inredningen och avspända kundservicen. 
Domkyrkogatan 6 

E. Ekblom 
På menyn på E. Ekblom, som ligger i ett vackert rosa stenhus,  
hittar man mat i bistrostil med internationella smaker 
och även vinlistan lämnar lite i övrigt att önska.
Västra Strandgatan 3

Hügge
Hur skulle det smaka med lite läcker vegomat? På Hügge är 
allt som namnet vittnar om härligt hygge från inredningen till 
maten. Oavsett vad man väjer på menyn får man alltid något 
som smälter i munnen.
Slottsgatan 3

Vill du ha restaurangtips i Åbo? 
Här kommer några – och  
fler hittar du på adressen 
kissmyturku.se!
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6XRedaktionen 
rekommenderar

ÅBOKÄNSLA
EN AV TIDERNAS BÄSTA IDROTTARE SPRANG IN FINLAND PÅ VÄRLDSKARTAN  

PÅ 1920-TALET. PAAVO NURMI VAR FRÅN ÅBO.

I Paavo Nurmis fotspår
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The Flying Finn
Paavo Nurmi (1897–1973) var en löpare som var född i Åbo, 
vars karriär nådde sin kulmen på 1920-talet med bland an-
nat 12 OS-medaljer. De meriterna gav Paavo Nurmi äran att 
få det internationella smeknamnet The Flying Finn. Numera 
hyllar idrottsstaden Åbo sin egen löpargud med bland annat 
en staty av löparen vid Aurabron, Paavo Nurmi-stadion och 
evenemangsserien Paavo Nurmi Festivals, i vilket det bland 
annat ingår maratonlöpning. 

P.S. Paavo Nurmis barndomshem, som numera är ett muse-
um, ligger på adressen Bromsaregatan 4 bostad 17. Det är 
öppet för besökare vid bokning, ring +358 2 2627 900 (Visit 
Turku).

Paavo Nurmi Games  
9/6
Det enda evenemanget i Finland som 
hör till den internationella IAAF World 
Challenge-serien i friidrott samlar såväl 
finska stjärnor som en hop internatio-
nella namn i Åbo i juni.
paavonurmigames.fi

Paavo Nurmi Marathon 
22/8 
Det traditionella löpevenemanget 
tar maratonlöpare till Paavo Nurmis 
ursprungliga fotspår vid Aura å och ön 
Runsala, som är känd för sin vackra 
natur. Anmäl dig.
paavonurmimarathon.fi

Challenge Turku  
1–2/8
Om enbart maraton inte räcker är ni 
välkomna till Åbo för en lagom svår tri-
athlon-utmaning. Simningen sker i Aura 
å, löpningen går igenom centrum längs 
ån och endast cyklingen tar deltagarna 
utanför staden. 
challenge-turku.com  

SOMMAREN 2020 BÖR DU BESÖKA:
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Det är inte aktern som är främst, utan kvali-
teten och smaken

Visste du att man på Tallink Siljas båtar kan få smaka på tomat 
från Pemar, skinka från Vittis och strömming från Pyhämaa? På 
de vita båtarna strävar man efter att i första hand välja råvaror 
från närproducenter och laga ansvarsfull mat.

 – Varför transportera hit råvaror från andra sidan jordklo-
tet om de finns på nära håll och kan levereras? konstaterar Riku 
Alho, kökschef på Tallink Silja.

Närproducerad mat är ett val som många kryssningspassa-
gerare gärna röstar med plånboken på. Vart ska man då vända 
blicken på båten när man vill ha närmat?

O-HOJ! 
Närmat 
i sikte

VARFÖR LÄMNA LAND FÖR ATT ÄTA? 
VI UNDRAR SNARARE VARFÖR INTE, FÖR PÅ 
SILJA KAN MAN NJUTA AV OVANLIGT GOD MAT AV 
NÄRPRODUCERADE RÅVAROR AV HÖG KVALITET. 
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”N I VÅ N M ÅST E H Å L L AS 
H Ö G VA R J E DAG, 
VA R J E T I M M E O C H 
VA R J E M I N U T.”

R I KU A L H O, 
KÖ KS C H E F
TA L L I N K S I L J A /
B A LT I C P R I N C E S S

TIPS: På Siljas 11-timmars skärgårdskryssning hinner du smaka 
på utbudet på två båtar. Njut av en lång brunch på Galaxy på 
vägen från Åbo till Mariehamn. På tillbakaresan kan man sedan 
exempelvis bekanta sig närmare med utbudet på Baltic Princess 
buffetbord. Du kommer se att det är fantastiskt.

BOKA EN RESA: tallinksilja.se

Närmat på havets vågor

Till Siljas fartyg levereras det färska grönsaker från Alitalo trädgård i Pemar varje dag. 
Grönsakerna varierar beroende på säsong, beställning och behov. Alitalos produkter 
används exempelvis i wokrätter. 

Fläskkött och kallskuret kommer till bordet från Kivikyläs basturökeri i Satakunta. 
Läckert och närproducerat kallskuret kan man bland annat smaka på vid specialfru-
kosten ombord. Gottegrisar kan njuta av tårtor, bakverk och kex från MBakery, som 
utsågs till Finlands bästa bageri 2015. 

Och på Finlandsbåtarna begränsar sig inte närmaten enbart till Finland, utan det 
kommer även mycket färska, närproducerade råvaror från Sverige, i synnerhet ostar. 
Det finns förstås också finska ostar på menyn.

Ansvarsfullt fångad fisk nästan   
direkt från havet 

Vid ett besök vid fiskbordet bör man prova på strömming. De rä-
kor och sillar som serveras på Tallink Silja är MSC-certifierade 
det vill säga garanterat hållbart fiskade. De kan alltså avnjutas 
med gott samvete.

 Strömmingsprodukterna på Tallink Silja kommer från fiske-
byn Ihamo i Pyhämaa. Fiskaren Vento är en samarbetspartner 
sedan länge, som tillreder olika slags marinerade strömmingar 
med mera enligt säsong. Exempelvis förra julen fick kryssnings-
passagerarna smaka på Ventos romrussinströmming.

Bageriet MBakery i Åbo är känt för sina 
färgstarka och personliga tårtor och bak-
verk. På Tallink Silja är man så nöjd med 
bageriets konditorivaror att deras bakverk, 
kex och tårtor numera finns på alla rede-
riets båtar. Och det är inte så konstigt, för 
bageriet utsågs till Finlands bästa bageri i 
tv-programmet med samma namn 2015. 

Om du ännu inte har smakat på MBakerys 
läckerheter kan du göra ett besök på kaféet 
Piece of Cake i Åbo saluhall eller på restau-
rang M Kitchen, som ligger i anslutning till 
det fantastiska museet Aboa Vetus & Ars 
Nova i centrala Åbo.

MMMMMMM... 
VILKA BAKVERK!
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DEN DYRKADE NORDISKA DESIGNEN har förädlats på Aura ås 
stränder till en fräsch och lekfullt formgiven sydvästfinskt di-
alekt. Åbodesignen hänför redan när man checkar in på Solo 
Sokos Hotel Turun Seurahuone (Societetshuset i Åbo), för 
det förnyade boutiquehotellet ger utan att hålla tillbaka ut-
tryck för sin lokala prägel och nära hundraåriga historia. Ho-
tellet, som designades av Erik Bryggman och Ilmari Aho-
nen, invigdes 1928.

– Hotellets utseende idag är ingen slump. Stilen är i linje 
med 1920-talets frigjorda anda och formspråk med en modern 
twist, säger hotellchef Sanna Paloniemi .

Atmosfär som ger inspiration

Societetshusets rika och djärva miljö är full 
med Åbodesign i samarbete med lokala ak-
törer. Hotellet är som ett lockande skylt-
fönster.

– Det eleganta lokala syns förutom i inred-
ningen även på personalens kläder, för kvinnornas klänningar 
och tunikor är designade av lokala MyOlsson särskilt för 
hotellet. Även sjalarna och herrarnas näsdukar kommer från 
klädföretagets kollektion.

Männens arbetskläder kröns av en Woobs-fluga med So-
cietetshusets fasad stansad på ena sidan och logotypen till 
restaurang Gunnar på den andra. Ett mer robust stycke lokal 
trädesign är bordet i restaurangen, som är byggt av 150 år 

gammal skogsalm från Åbo. Dukningen pryds av pärldeko-
rerade keramiktallrikar från Terraviiva.

– Pärlor är ett typiskt tema från 1920-talet, som syns både 
på personalen och i detaljer i inredningen. Helmikauppa 
Blingi är en pärlbutik i Åbo som har gjort pärlband som be-
ställningsarbeten och BEdesign står för de fantastiska speg-
larna i rummen, som ser ut som att de hänger på väggen med 
pärlor, berättar Paloniemi.

Den ansvarsfulla är nyfiken

På Societetshuset kan inspirerade besökare gå bortom de van-
liga kedjorna, för den lokala formgivningen och kärleken till 
Åbo är stark.

– Definitivt! I Åbo görs det mycket fint, säger designern 
Anna Hormio från KUI Design.

– I vår kollektion är Åbo ett viktigt tema 
och en stor del av butikens produkter tillver-
kas i vårt arbetsrum i Manilla.

På PUF, som är specialiserade på finska 
märken, har man med glädje välkomnat de-
signströmningar som håller kunderna i den 
lokala designens garn.

– Människor är mer medvetna än tidiga-
re och om inte annat är de mer nyfikna, för 

de vill veta var produkten har tillverkats, säger grundarna till 
PUF, Hanna Pennanen och Matti Järvinen.

– Vi ser att människor i allt högre grad uppskattar särprägla-
de designbutiker och det personliga med produkterna – natur-
ligtvis i tillägg till kvalitet och användbarhet. Vi vill uppmärk-
samma butikskulturen och strävar efter att ständigt utveckla den.

I Åbo är det lätt att vara en ansvarsfull shoppare – och 
mäkta stolt över sina Åbo-tennissockor på hemmaplan.

VARFÖR PARIS, VI HAR JU ÅBO?* JUST 
PRECIS! RES TILL ÅBO, ÖVERNATTA PÅ NYA 
SOCIETETSHUSET I ÅBO OCH BEGE DIG SEDAN 
FULL AV INSPIRATION PÅ UPPTÄCKTSRESA I DE 
LOKALA BUTIKERNA. 

De mest hängivna Åbo-fansen finner sin lycka på KUI 
Design i Fortuna-kvarteret där hemtextilier, smycken, 
kläder och bruksföremål berättar en historia om staden.
– Åbo är ett starkt inslag i våra produkter och ofta med 
en humoristisk ton, säger designern Anna Hormio.
Stadsfärjan Föri var en av KUI Designs första kollek-
tioner och en naturlig fortsättning på det är den roliga 
Funi-kollektionen som är en hyllning till stadens mest 
omtalade färdmedel. Den oberäkneliga bergbanan 
har funnit sin plats på exempelvis en skärbräda, en 
p-skiva och en affisch.
– Funi-produkterna har väckt överraskande starka och 
motstridiga känslor, avslöjar Hormio.

SHOPPING I ÅBOANDA
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Gör en upptäcktsresa

De mest populära Åbo-produkterna på PUF, som ligger på Slottsgatan bredvid huvudbib-
lioteket i Åbo, är tygkassar med texten”Varför Paris, vi har ju Åbo”. Även PUF + TOMI-kollek-
tionen hämtar inspiration från Åbo.
– Första kollektionen i projektet är starkt Åbo-influerad, för vi är själva stolta åbobor och 
vill uppmuntra andra till att också vara det, berättar PUFs grundare Hanna Pennanen och 
Matti Järvinen.
– Kollektionen är designad på ett påhittigt och tidlöst sätt, vilket kan vara en faktor bakom 
framgången.

i Åbodesign
▼ Societetshusets  

inredningsstil på- 
minner om 1920-talets 

formspråk med en  
modern twist.

▼ ▼ Personalens klän-
ningar och tunikor är 

designade av lokala 
MyOlsson.

SKRIANDE LUST ATT ÅKA TILL ÅBO? Boka rum på det fantastiska nya boutiquehotellet Societets-
huset: sokoshotels.fi.

▼ 

 Restaurang Gun-
nars bord byggdes 

av 150 år gammal 
skogsalm från Åbo.

* Uttrycket ”Varför Paris, vi har ju Åbo” kom från en svensk journalist till Kestiläs kollektion, som 
designades av Timo Sarpaneva. Tidningsrubriken, som är från 60-talet, har verkligen levt vidare!
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VI LYFTER ARMARNA RAKT FRAM. Vi hade luftiga 
planer, som sig bör på semester. Vi skulle följa den 
nyöppnade S:t Olofs sjöled så långt vi kände för 
och ta sidospår om så krävdes för att få mat eller 
en plats att övernatta på.

Själva vandringen inleddes med en färjetur 
mellan Pargas och Nagu. Färjan Elektra som tra-
fikerar sträckan går på el, så turen är både ljud-
lös och utsläppsfri, vilket passar en naturutflykt. 
Vi steg ombord efter en busstur och den ljumma 
havsbrisen hade omedelbart effekt. När fören 
angjorde bryggan var vi hungriga som vargar. 
Vi köpte kaffe och smörgåsar i en kiosk. När vi satt 

En himmel 
som skyndar 
långsamt  
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vid ett bord utomhus träffade vi vår första kollega. Maria var 
från Stockholm och en passionerad vandrare. När hon pla-
nerade sommarsemestern hade hon stött på S:t Olofs sjöled 
på nätet och bestämt sig för att vandra från Åbo via Åland till 
Stockholm. 

– Nästa år blir det Trondheim, utbrast Maria och svingade 
upp ryggsäcken på ryggen.

 Vi önskade henne en trevlig vandring och tittade beund-
rande på de raska stegen som tog vår nya bekantskap mot 
nya mål.

VI HADE INTE BRÅTTOM.  Vi tog det lugnt och smälte frukosten 
innan vi gick vidare.

De första kilometerna fick vi vandra vid sidan av stora 
vägen. Det var livlig trafik, men vi klarade det tillsammans. 
Bilförarna var hjälpsamma och höll un-
dan, och om det inte gick på grund av bi-
lar som kom i motsatt riktning väjde vi 
snällt av mot vägrenen. Den avslappna-
de stämningen kan nog bäst illustreras 
med att vi två gånger fick frågan om vi 
ville ha skjuts. Vi tackade artigt nej och 
fick en glad vinkning till svar. Tack o hej!

Efter en timmes vandring lämnade 
vi stora vägen och gav oss in på min-
dre vägar. Med trafikljuden bakom oss 
märkte vi återigen hur sinnena fick ro av att röra sig i naturen.

 
VYERNA VAR NATURLIGTVIS I EN KLASS FÖR SIG. Åkrarna kan-
tade av gärdsgårdar, skärgårdstallarna som vajade i vinden, 
havsvikarna som glittrade i solen och stackmolnen som gled 
fram på himlen var som tagna direkt ur Boken om vårt land.

Även ljuden var njutbara. Fåglarna kvittrade, korna råma-
de, någonstans skällde en hund och man hörde svagt ljudet 
av en vedklyv.

Den mest överraskande upptäckten var doften av smult-
ron. Den var så överväldigande i våra näsborrar att vi inte 
först förstod vad det var, utan stirrade dumt på varandra. Det 
luktar precis som smultron här. Det är klart att det doftar när 
vägrenen är helt röd av dem.

Och så goda de var. Goda var även de blåbär och hallon 
som vi hittade senare.

Vi fick en påminnelse om känselns betydelse – som för 
övrigt är det viktigaste av våra sinnen, för utan den skulle 
mänskligheten inte finnas – efter att ha vandrat i tio kilome-
ter. Våra ömma trampdynor påminde oss om att ett alltför 
långvarigt lättsamt liv skulle kräva att vi gav fötterna upp-
märksamhet. Ett bra sätt att undvika skavsår och blåsor är 
att byta skor med jämna mellanrum. Så vi tog av oss vand-
ringssandalerna, snörde på oss gympaskor och gav oss vidare.

Det var lätt att orientera sig, för S:t Olofs sjöled är väl ut-
märkt. I korsningarna finns det små men tydliga skyltar där 

"V I  M Ä R K T E ÅT E R I G E N H U R 
S I N N E N A F I C K RO AV AT T 

RÖ R A S I G I  N AT U R E N."

BÖRJAN AV SOMMAREN HADE JAG ÄGNAT 
ÅT ATT SITTA VID SKRIVBORDET, MEN 
NU VAR ARBETET GJORT OCH JAG HADE 
ETT SKRIANDE BEHOV AV ATT VÄDRA 
HUVUDET. SOM TUR ÄR VAR HJÄLPEN NÄRA, 
ENDAST EN KORT BUSSRESA BORT. ÄVEN 
VÄDERLEKSRAPPORTEN LOVADE FINT VÄDER, 
SÅ VI PACKADE NER MATSÄCK, BYTESKLÄDER 
OCH SEMESTERLÄSNING I RYGGSÄCKAR 
OCH BEGAV OSS TILL SKÄRGÅRDEN FÖR EN 
SNABBVANDRING PÅ ETT PAR DAGAR.

S:t Olofs sjöled

En himmel 
som skyndar 
långsamt  
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Längs Skärgårdens ringväg kan man cykla, åka 
moped eller bil eller vandra. Man kan välja mel-
lan två rutter av olika längd. Längs rutten finns det 
sevärdheter och naturligtvis den genuina skär-
gårdskänslan. Det finns en strandbod, en träbastu, 
broar, en färjeövergång och skärgårdslimpa. Över-
nattningsställena och matställena är öppna året om.  
 
Läs mer: saaristonrengastie.fi/sv

SKÄRGÅRDENS RINGVÄG

Skärgårdens ringväg ~ 250 kilometer Åbo–Pargas–
Nagu–Korpo–Houtskär–Iniö–Gustavs–Tövsala–Villnäs–
Merimasku–Nådendal–Åbo

Lilla Ringvägen ~ 100 kilometer Åbo–Pargas–Nagu–
Själö–Hanka–Rimito–Nådendal–Åbo

Kustrutten är en vacker cykelrutt som går genom 
nationalparkerna i Skärgårdshavet, Tykö och Eke-
näs skärgård. Längs rutten finns det många platser 
som måste upplevas, som exempelvis Bengtskärs 
fyrö, Högsåra, Rosala och Örö samt de idyllis-
ka bruksområdena Dalsbruk, Mathildedal och  
Kirjakkala.
 Om du inte äger en cykel kan du hyra en längs vä-
gen. Du kan hämta en cykel på en ort och återlämna 
den på en annan. Du kan alltså komma hit med bil 
och bara cykla den sträcka du vill. Rutten är cirka 200 
kilometer lång, varav sammanlagt 35 kilometer med 
färja.

Läs mer: rannikkoreitti.fi/svenska/

KUSTRUTTEN

det står i vilken riktning man ska gå. På de raka parti-
erna sätts vandraren dock på prov, för det finns färre 
vägskyltar. Till slut får man syn på en välbekant rödvit 
skylt i ett träd vid vägkanten och allt är bra igen.

Landskapet och vägnätet var varierande – skogar, 
backar, broar, sund, stränder, gångvägar och stigar i la-
gom portioner så att man hela tiden höll intresset uppe.

 
EFTER FYRA TIMMARS VANDRING KOM VI TILL EN KYRKBY. 
Efter de tysta skogspartierna kändes Nagus myller rent 
av förbryllande. Det var mer människor, kaféer, mark-
nadsstånd, skratt och liv än på salutorget i Helsingfors.

Det välkomnade vi. Kaffesuget slog till, så vi satte 
oss på en passande uteservering en stund och tittade 
på livet i gästhamnen. Efter att ha fått tillbaka krafterna 
fattade vi ett snabbt beslut och hyrde kanoter i ett par 
timmar. Det var bara fem kilometer kvar till det ställe 
där vi skulle övernatta, så vi hade gott om tid för ett litet 
havsäventyr. Vi paddlade inte långt, men det räckte att 
glida fram längs de närliggande stränderna för att få en 
bra bild av hur skärgården såg ut från vågorna.

Som första övernattningsställe hade vi bokat ett rum 
på Hotel Stallbacken. Efter en dusch och en tupplur 
begav vi oss till restaurangen hungriga som vargar. 

Middagen serverades på terrassen. Den heta som-
mardagen blev till en ljum kväll och solnedgången fick 
de omgivande åkrarna att lysa i gyllengult. Vi tittade på 
ett par turturduvor som åt middag bredvid, inmundiga-
de flera rätter och vid tiotiden fylldes våra rum med ett 
regelbundet snusande ljud.

Efter frukosten slängde vi återigen på oss ryggsäck-
arna och gav oss av mot Korpo. När vi hade lämnat 
Nagu avvek vi från S:t Olofs sjöled och fortsatte på 
egna vägar. Vi strövade längs småvägar, åt bär i väg-
renen, beundrade vyerna och pratade om allt mellan 
himmel och jord.

 
DET ÄR TREVLIGT ATT PRATA MEDAN MAN VANDRAR. 
De tysta stunderna känns inte jobbiga, så det blir ett 
avslappnat och otvunget samtal. Man kan låta de egna 
tankarna mogna till meningar i lugn och ro, och man 
behöver inte direkt komma med svar. Man har tid. Det 

jag totar ihop på fem minuter hemma avhandlas 
under en fem timmar lång konversation under 
vandringen.

Vi hade gett oss av på resan efter ett ganska 
spontant beslut och var definitivt inte ensamma 
där ute. Ringvägen lockar fler turister till skär-
gården för varje år, vilket syns på populariteten 
för övernattningsställena. Vi hade en otrolig tur, 
för vi fick rum precis där vi ville – eller åtminsto-
ne alldeles i närheten.

Eftersom vi älskar god mat hade vi valt restau-
rang Back Pocket som vår andra destination. Ho-
tel Nestor som ligger i anslutning till restaurang-
en var tyvärr fullbokat, men som tur var fanns 
det ett trevligt dubbelrum på Faffas B&B några 
hundra meter därifrån. Huset var hemtrevligt och 
prydligt och i slutändan gick allt som smort.

Back Pocket levde upp till sitt rykte. Vi hann 
precis lagom dit till lunch, och när vi åt den tack-
ade vi vår lyckliga stjärna för att övernattnings-
stället inte låg längre bort. Med fulla magar var 
även ett par hundra meter en utmaning. Vi kom 
i alla fall fram till sist, och tillbringade resten av 
dagen i Faffas trädgård med att läsa, halvsova och 
smälta den goda lunchmaten. 

NÄR KVÄLLEN KOM HADE ÄVEN MATLUSTEN KOM-
MIT TILLBAKA. Vi begav oss återigen till Back 
Pocket och blev inte besvikna på köket den här 
gången heller. Som röda fästingar pallrade vi oss 
upp till rummet i sommarnatten.

Efter frukosten var det dags att planera hem-
färden. Vi ville inte ta en rak väg till Åbo, utan 
bestämde oss för att gå till Korpo kyrka, då det 
var en vacker morgon och vi hade gott om tid. Vi 
strosade knappt tio kilometer på över två timmar, 
men till sist var vi framme. Vi köpte med oss mat-
säck i en butik och klev på bussen.

”E F T E R S OM V I  Ä LS K A R 
G O D M AT H A D E V I  VA LT 

R E STAU R A N G B AC K 
P O C K E T S OM VÅ R 

A N D R A D E ST I N AT I O N.”

"L A N D S K A P E T O C H VÄG N ÄT E T 
VA R VA R I E R A N D E – S KO GA R, 

B AC K A R, B ROA R, S U N D, 
ST R Ä N D E R, GÅ N GVÄGA R O C H 
ST I GA R I  L AG OM P O RT I O N E R 

SÅ AT T M A N H E L A T I D E N H Ö L L 
I N T R E S S E T U P P E."

INTRESSERAD AV S:T OLOFS SJÖLED? Denna nya pil-
grimsled går rakt igenom Åbo skärgård från Åbo till 
Trondheim. Läs mer om leden och välj en lagom lång 
sträcka på stolavwaterway.com
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Gå tillbaka 
upp i trädet, människa!

För några miljoner år sedan sov 
människor i träden. Det fanns alla 
möjliga fördelar med det. Nu har 
man gått tillbaka till det. Varför det? 

ETT TÄLT SOM HÄNGER I LUFTEN låter genast bra. Det är nå-
gonting spännande, nytt och avlägset bekant för människ-
an. Dessa tält som är uppspända i luften finns nu på strand-
klipporna vid Ruissalo Spa Hotel och kan bokas precis 
som ett vanligt hotellrum. 

Tentsile hängs upp mellan tre stadiga träd. Det finns 
många anledningar till det, men en är att man genom att 
hänga upp det i luften kan sova på platser där man an-
nars inte hade kunnat resa ett tält. Som i Runsala, vid en 
bergskam. 

Det hängande trätältet är framför allt ett roligt sätt att 
övernatta. Man kommer in i det hängande tältet genom 
dragkedjan eller ”agentlåset” under tältet. Man får då bort 
regnskyddet, varefter man kan gona sig under bar himmel 
under natten. När den ena rör sig rör sig även den andra. 
Ofta ger det upphov till fnitter. 

TENTSILE ÄR ETT NYTT SÄTT ATT SOVA UTOMHUS, som 
får en att se sommarnatten på ett helt nytt sätt. Det är att 
gå tillbaka till det primitiva och känns därför ganska natur-
ligt. Man får dessutom samma känsla som i en hängmatta 
och hängmattan har ju varit en symbol för avkoppling ända 
sedan Columbus tid. Låt oss alltså sova i ett träd, det är bra 
för människan. 

▲ Tälten är isolerade 
från sorlet på hotellet. 
Vid strandklipporna 
kan man sola eller 
uppleva kvällen som 
skymmer.
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▲ Alla spahotellets 
faciliteter ingår, så man 
är inte helt utlämnad 
till naturen. 

ÅBOKÄNSLA

Bengtskär
Bengtskärs fyrö i södra utkanten av Åbo skärgård får en att 
känna sig liten; havet som öppnar sig runt omkring en ter 
sig lika ändlöst som otyglat. Fyrens arkitektur är präglad av 
nationalromantiken i början av 1900-talet. I tornet finns den 
tidigare fyrvaktarens rum, och där kan man numera övernat-
ta. Historierna om striderna och skeppsbrotten på Bengtskär 
under krigen gör upplevelsen lagom dramatisk. 
bengtskar.fi/sv/hem/

ÅBO SKÄRGÅRD VÄCKER 
MÅNGA KÄNSLOR. 

Högsåra
Högsåra, som ligger en kort 
färjetur från Kimitoön, har 
magiska historier att berätta, 
för här tillbringade de ryska 
tsarerna och deras hov 
somrarna för över hundra 
år sedan. Numera kan man 
inte tala om Högsåra utan 
att nämna Farmors Café. 
Det gammaldags gourmet-
kaféet är känt för sin goda 
mat och särskilt för tårtorna, 
som man får skära en så 
stor bit man vill av. 
farmorscafe.fi/sv

Seili
Själös långa historia är en av 
de mest märkvärdiga i Åbo 
skärgård. Ön var nämligen un-
der århundraden en plats dit 
man förvisade människor med 
spetälska och därefter ”galna” 
människor från 1600-talet 
och framåt. Numera huserar 
bland annat forskare från Åbo 
universitet och servicepersonal 
inom turistbranschen på Själö. 
Tack vare de senare finns det 
en bra restaurang och över-
nattningsmöjligheter på Själö. 
Man tar sig dit med färja från 
Åbo, Nagu eller Rimito. 
visitseili.fi

Utö
Numera kan man åka på 
semester till försvarsmaktens 
gamla ö. Turen till den yttersta 
utkanten av ytterskärgården tar 
4–5 timmar från Åbo och under 
färjeturen kan man titta på de 
varierande naturvyerna, både i 
den lummiga innerskärgården 
och den karga ytterskärgården. 
På Utö tar du det lugnt och an-
das in det oändliga havet, den 
mäktiga himlen och den fantas-
tiska naturen. Dessutom äter du 
gott och bor bekvämt på hotell, 
som mycket väl kan vara en del 
av den gamla kasernen. 
visituto.fi

Örö
På Örö i ytterskärgården bjuds 
resande på ett heltäckande 
paket av vacker natur och 
försvarshistoria. Förutom de 
historiska kanonerna och 
kasernbyggnaderna finns det 
ljungängar och sällsynta växter 
i form av alltifrån backsippa till 
strandkål på denna före detta 
fästningsö för Finlands armé. 
Dessutom finns det ett par 
trevliga restauranger och 
olika övernattnings- 
alternativ i de renoverade 
gamla kasernbyggnaderna 
på Örö.
visitkemiönsaari.fi

▲ Det finns platser för 
olika sorters samvaro i 
närheten. En av dem är 
en övertäckt grillstuga 
med havsutsikt.

De tusen historiernas öar
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LÄS MER OCH BOKA EN ÖVERNATTNING i de hängande tälten på 
Spahotell Ruissalo. Om du hellre sover i en vanlig säng finns det 
också trivsamma hotellrum att boka. ruissalospa.fi 
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de speciella vyerna eller beundra 
den berömda Åbo skärgård. 
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ÅBO OCH STOCKHOLM ERBJUDER NÖJEN FÖR FAMILJER ÅRET RUNT.  
NI TAR ER BEKVÄMT FRÅN ETT ÄVENTYR TILL ETT ANNAT OMBORD PÅ VIKING LINE.  

VI LOVAR ATT BÅTRESAN ÄR ETT ÄVENTYR I SIG FÖR BARNEN!

På den här och andra sidan havet

ÅBO

STOCKHOLM

Ombord på Viking Line 

går resan mellan Åbo  

och Stockholm som 

en dans – bokstavligen. 

Skeppen kommer lastade med 

roliga lekrum och olika 

programnummer och 

evenemang, så man 

har garanterat inte 

tråkigt! 
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MUMINVÄRLDEN: På ön Kailo i Nåden-
dal träffar du alla Tove Janssons äls-
kade muminfigurer. Kramar står alltså 
på programmet, men även mycket 
annat roligt. 
muminvarlden.fi

HANTVERKSMUSEET PÅ KLOSTER-
BACKEN: På Klosterbacken, som 
klarade sig i Åbo brand, kan ni göra en 
tidsresa till 1800-talet och bekanta er 
med forna tiders hantverksyrken.
www.turku.fi/sv/hantverksmuseet

ÅBO SLOTT: På riddarrundturerna på 
Åbo slott får man leta efter skatter och 
spännande historier från flera hundra 
år tillbaka. Och det bästa av allt, i 
slutet av turen kröns småriddare!
www.turku.fi/sv/aboslott

▼
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Y

JUNIBACKEN: Junibacken, med Astrid 
Lindgrens sagofigurer, ligger på 
Djurgården. Där får man dyka in i 
en fantasivärld, bland annat med ett 
sagotåg.
junibacken.se 

SKANSEN: På världens äldsta frilufts-
museum får man fördjupa sig i 
svenska hus och deras historia. Här 
får man även prova på gammaldags 
lekar och titta på djuren. 
skansen.se

KUNGLIGA SLOTTET: Kungliga slottet 
erbjuder historiskt roliga sevärdheter 
och aktiviteter. Här kan man exem-
pelvis gå på en rolig safari.
kungligaslotten.se

VÄND FÖREN MOT NÖJENA SOM HÄGRAR I HORISONTEN OCH BOKA EN RESA HÄR: vikingline.se

6XPå vattnet 
från Åbo
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S/S Ukkopekka
Airistos mest nostalgiska tur får du på Ukkopekka, en över 80 år 
gammal ångbåt från Åbo. På sommaren ångar Ukkopekka mellan 
Åbo och Nådendal på morgonturen och på kvällen kryssar den från 
Åbo till skäret Loistokari. Kvällen avslutas med dans på bryggan 
och skärgårdsmiddag.
ukkopekka.fi 

Föli vattenbussar
Åbo är en skärgårdsstad, så vår kollektivtrafik går även på vatten. 
Med Föli vattenbussar kan du ta dig ut på äventyr till Runsala och 
Beckholmen. Rutten trafikeras av två lustiga båtar, M/S Ruissalo 
och M/S Jaarli. 
foli.fi

Centret för information om Aura å 
På det söta lilla sommarkaféet Padolla vid forsen i Halis bjuds det 
både på färska bullar och andra upplevelser. På kaféet kan man 
nämligen hyra en sup-bräda, en kanot eller en kajak för en tur 
längs Aura å.  
aurajoki.net

M/S Lily
Rödvita M/S Lily är en välbekant syn på Aura å på sommaren, när 
den tar resenärer från Åbo till utflyktsön Vepsarn. Turen till Vepsarn 
är så pass vacker att det bästa är att ge sig ut på däck och njuta av 
solen och öarna med alla sommarbostäder som man glider förbi.
rosita.fi

Buster Rent 
Sugen på hisnande fart? I en motorbåt kan du uppleva Åbo skär-
gård på ett helt nytt sätt, oavsett om det handlar om en dagsutflykt 
eller en hel helg i båten. Via Buster Rent kan du boka en båt som 
redan är sjösatt.
vuokraa.buster.fi

M/S Rudolfina 
Kryssa med M/S Rudolfina förbi de vackert utsmyckade trävillor-
na på Runsala och gamla stan i Nådendal. Förutom de fantastiska 
skärgårdsvyerna bjuds det även på en riklig skärgårdsbuffé.
rudolfina.fi
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Eri upplyser mig om att japanerna mycket väl känner till Mumintrollen. I Japan tittar man 
på muminfilmer och läser muminböcker precis som i Finland.

– Det är lätt att bli förtjust i och känna igen sig i karaktärerna, konstaterar Eri. 
Men det är uppenbarligen omöjligt att bara ge en enda förklaring till muminfenomenet, för 

alla upplever Mumintrollen på sitt eget sätt och hittar olika saker hos dem. 

Varför just Mumintrollen?

Jag vill ha mer information, så Eri hjälper mig 
att prata med ett ungt par. Nanase och Ryo-
ma är båda i Muminvärlden för första gången 
– och de är här på bröllopsresa! 

Ryoma bryr sig visst inte särskilt mycket om Mumin, men Nanase är ett fan av både Mum-
introllen och Tove Jansson. Ryoma ville dock göra sin nya fru glad, så de valde till slut Finland 
som resmål för bröllopsresan. Vilket kärleksbevis!

Nanase säger att hon har läst muminböckerna och tycker om dem. Förutom karaktärerna är 
hon även mycket förtjust i naturen, himlen och skogen som beskrivs i Tove Janssons böcker. 
Hon har alltså fått inspiration till den här resan av Muminböckerna. Jag får hela tiden veta 
något nytt.

Nästa personer jag intervjuar är de bedårande systrarna Kimiko och Akiko. Även de besöker 
Muminvärlden för första gången. Tycker de om det?

– Ja, mycket, säger de båda och nickar.
Systrarna är mycket bekanta med Mumintrollen. Akiko har läst muminböcker för sina egna 

barn och även många av hennes vänner tycker om Mumintrollen. De räknar ivrigt upp sina 
favoritfigurer för mig, såsom Snusmumriken och Muminmamman. 

Kimiko och Akiko ser dock mycket mer i böckerna. De beundrar karaktärerna och deras 
vishet, men mellan raderna förmedlas också Tove Janssons djupare budskap och tankevärld, 
hennes sätt att betrakta saker och ting. 

Superkvinnan Tove

Man kan inte tala om Mumintrollen utan Tove Jansson eller om Tove Jansson utan Mumintrol-
len. Alla japaner som jag har talat med idag har lyft fram Tove. Hon känns som en inspirations-
källa och ett föremål för beundran för alla åldrar. Eri bekräftar att Tove Jansson är stor i Japan.

– Många känner till henne och hennes verk och kopplar henne till Mumintrollen, berättar 
Eri. 

Jag trodde att man främst gillade Mumintrollen i Japan på grund av deras söta utseende, 
men jag hade fel. Kanske man på något sätt upplever Muminvärlden som en väg in i Toves tan-
kevärld, som återspeglas i de värderingar som är viktiga för japanerna. 

”M A N G LÖM M E R I B L A N D AT T 
D E T KOM M E R L I K A M Å N GA 
B E S Ö K A R E H I T F R Å N TO K YO 
S OM F R Å N K E RVO.”

Det är en kvävande varm juliförmiddag i Nådendal. Den höga temperaturen ser dock inte 
ut att dämpa aktiviteten, det hörs ett trevligt sorl vid portarna till Muminvärlden. Medan 
jag väntar skannar jag massan av barnfamiljer runtomkring mig och ser en liten grupp med 
japanska turister. 

Just det, man glömmer ibland att det kommer lika många besökare hit från Tokyo som 
från Kervo. Mumintrollen är inte bara en kvällssaga för finska barn, utan ett världsomspän-
nande fenomen som berör såväl vuxna som barn. 

Äkta fans

Jag går nyfiket efter japanerna mot Muminhuset och ser att de har många saker med mum-
intema på sig: ryggsäckar, T-shirtar, nyckelringar. Precis som om alla hade klätt sig för ett 
särskilt evenemang för fans. Och det har de ju egentligen också. 

Jag vill ta reda på vad mumintrollen betyder för japanerna. Jag närmar mig gruppens 
tolk, Eri Sanoa, som vänligt lovar att hjälpa till. 

MUMINVÄRLDEN ÄR EN PLATS SOM TOVE JANSSON-FANS VALLFÄRDAR
TILL, SOM MAN KOMMER FÖR ATT BEUNDRA FRÅN HELA VÄRLDEN. MEN
VAD BEROR MUMINTROLLENS GLOBALA POPULARITET EGENTLIGEN
PÅ, OCH VAD GER MUMINTROLLEN MÄNNISKOR I OLIKA ÅLDRAR? JAG 
BESTÄMDE MIG FÖR ATT TA REDA PÅ DET.

I spåren av ett 
fenomen
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"TOV E J A N S S O N 
Ä R STO R 
I  J A PA N.” 

MER OM MUMINTROLLENS VÄRDERINGAR OCH VÄGEN TILL BILJETTFÖRSÄLJNINGEN: muminvarlden.fi 
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Här har du 10 av barnens favoriter à la Åbo, Finland.
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Åbo älskar barnfamiljer och 
barnfamiljer älskar Åbo! Oavsett 
om man är sugen på utflykter, 
bad eller att svettas finns det 
något att göra för småbarn i 
denna fartfyllda stad. 
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Funikularen
Det senaste tillskottet bland färdmedlen i Åbo, bergbanan 
Funikularen, tar en upp till Kakolabacken och tillbaka. Förut-
om de vackra vyerna kan man åka upp hit och titta närmare 
på Finlands ökända före detta fängelse och annan under-
hållning. Åkturen är gratis!
turku.fi/sv/funikularen

SuperPark
SuperPark är en aktivitetspark inomhus i anslutning till 
Caribia, som är helt super. Under samma tak kan man 
hoppa, spela, klättra och spurta tills man storknar. Man blir 
garanterat svettig!
superpark.fi

Flowpark
Sugen på ett snäpp mer utmanande nöje? I äventyrs- 
parken Flowpark balanserar man på lina, tar sig över hinder 
och hänger i lianer som Tarzan. Äventyrsbanorna är byggda 
i riktiga träd (ingen fara, man slår inte i dem) och färgkoda-
de enligt svårighet. 
flowpark.fi

JukuPark
Vattenparken JukuPark är ett poolparadis i piratanda och det 
hetaste resmålet för alla vattendjur på sommaren. Det finns 
pooler, hoppborgar och rutschkanor som är så roliga att 
man aldrig vill åka hem.
jukupark.fi/Abo

Äventyrsparken 
Äventyrsparken Seikkis är ett välkänt ställe för knattar i Åbo. 
Detta paradis för busiga barn mitt i den lummiga Kuppispar-
ken bjuder in till lek och rörelse året om. Och inträdesavgif-
ten är 0 €, så det är bara att bege sig hit!
turku.fi/sv/aventyrsparken

Samppalinna simstadion
Samppalinna simstadion erbjuder trevligt chillande för en li-
ten peng på sommaren. I den stora bassängen finns det gott 
om plats för att plaska och hopptornet reser sig inbjudande 
mot höjden. De minsta har en egen bassäng. 
turku.fi/sv/kultur-och-motion

10XBarnsliga 
aktiviteter
Forum Marinum och 
Tyrskynmyrskyn
Det maritima centret Forum Marinum är barnens Sjöfarts-
museum som lär barnen mer om sjöfartens värld genom 
lek. Den centrala punkten i utställningen är äventyrsskeppet. 
Ombord på det kan man utforska stjärnbilder och titta in i 
kaptenens salong. 
forum-marinum.fi/sv/

Botaniska trädgården
Mitt i den tropiska oasen glömmer man nästan att man 
faktiskt är i Åbo i Finland. I Botaniska trädgården hittar man 
massor att undersöka och förundras över, från karpdammen 
till vinterträdgården. 
sites.utu.fi/kasvitieteellinen-puutarha

S:t Karins
S:t Karins lockar barnfamiljer med sina badstränder, natur-
områden och aktiviteter. En stark rekommendation är S:t 
Karins naturslingor och ruinerna av medeltida Kustö biskops-
borg – båda är attraktiva utflyktsmål på sommaren.
visitkaarina.fi  

Holiday Club Caribia
På Caribia spa hotel är arbetsfördelningen tydlig: de vuxna 
får koppla av och barnen får plaska omkring tills de storknar. 
Caribias poolavdelning med rutschkanor och sjörövarskepp 
är alla småbarns dröm, så de får inte tråkigt i första taget.
holidayclubresorts.com 
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DOCKTEATER, GRAFFITI, PERFORMANCE OCH 
EXPERIMENTELL MODERN MUSIK. ALLT DET ÄR 
DEN MODERNA UNDERGROUNDEN I ÅBO. DET 
LEGENDARISKA FENOMENET BÖRJADE PÅ 60-TALET 
I ÅBO OCH VERKAR INTE FALNA. STADEN ÄR FULL 
AV NYA FORMER AV UNDERGROUND. 

Underground, det vill säga U, som man kallar det i 
Åbo, var ett fenomen i slutet av 1960-talet. Det ty-
piska för undergrounden var att hitta nytt och göra 
saker på alternativa sätt. U var en del av en inter-
nationell rörelse, som hade starka rötter i USA. Där 
började medborgarrörelser som kallades för mot-
kulturer att stärkas på 60-talet. Deras mål var att 
förnya och ifrågasätta de rådande kulturella upp-
fattningarna, som uppfattades som konservativa. 

För upplevelsetörstiga ungdomar var Åbo en lock-
ande stad och en perfekt plattform. I Åbo hade man 
redan hunnit arrangera Finlands första rockkonsert, 
till mångas förargelse – och närheten till Sverige 
gjorde det lättare att få influenser från Stockholm. 
Där anordnades även Finlands första rockfestival i 
U:s otvungna anda. Nu är den festivalen mainstre-
am, det är Ruisrock.

Ibland testade man också gränser i förnyelsens 
anda. I underground ingår det att göra uppror och 
göra folk upprörda med konstens hjälp. 

– En gång i tiden väckte Harro Koskinens Svimessias 
förskräckelse, men numera blir folk inte längre upp-
rörda över konst på samma sätt, funderar Leppä-
nen. 

– Nuförtiden finns det en stark undergroundkänsla 
i exempelvis punkkretsar. Det finns inga regler, alla 
kan delta, säger Leppänen.

Det har alltid varit svårt att ange kännetecknen för 
underground, det är viktigare att göra och skapa 
nytt. På det området är Åbo fortfarande den bästa 
scenen. 

Underground ÅBO

1 Jarkko Laine 

2 Markku Intos roman U

3 M. A. Numminen

UNDERGROUND 
BETYDER NYTT 

1

2

3

D E T H A R A L LT I D VA R I T 
SVÅ RT AT T A N G E 

K Ä N N E T EC K N E N FÖ R 
U N D E RG RO U N D, D E T Ä R 

V I K T I GA R E AT T G Ö R A 
O C H S K A PA N Y T T. 

– UNDERGROUND HAR DÖTT, JAG GRÅTER INTE. Så prokla-
merade den framlidne författaren och poeten Jarkko Lai-
ne ödet för underground år 1970.

Whagadam! Underground har varken dött eller upp-
hört! Det lever fortfarande starkt på klubbar, poesi- och 
litteraturevenemang, experimentella konsthappenings, 
performance och cirkus samt på småfestivaler. Och na-
turligtvis där ingen har haft vett att leta, någonstans djupt 
nere under marken. Hur tog en sådan underground-tanke 
sin början?

Matti Komulainen och Petri Leppänen har under-
sökt underground i Åbo, det vill säga U, och deras verk U:n 
aurinko nousi lännestä (Sammakko 2009) handlade om un-
dergroundrörelsens historia särskilt ur Åbos synvinkel. Det 
är också ett fenomen som var ganska typiskt för Åbo. 

Ledarfigurerna i början av U är kända namn för många: 
ovan nämnda Jarkko Laine, diktaren Markku Into och 
den fortfarande aktiva kulturpersonligheten M.A. Num-
minen. Även bildkonstnär Harro Koskinen ingår rättmä-
tigt i denna krets. 

Petri Leppänen stötte på U via de lokala klassikerna.
– Markku Intos roman U och Tuonela rock, Jarkko Lai-

nes tidiga romaner Haamumaili och Kuin ruumissaatto, 
faksimilen av tidningen Aamurusko som hittades på Åbo 
bokkafé och bandet  Suomen Talvisota 1939–1940:s rock-
skiva Underground är de som Leppänen räknar upp. 

– För mig var de en sorts hörnstenar, som vi öste in-
spiration ur för tvärkonstnärliga grepp till vårt före detta 
band Turun Romantiikka.

Leppänen berättar även att han själv upplevt sig vara 
åtminstone en liten del av U-kontinuumet, det skedde ny-
ligen på Down By The Laituri, när Turun Romantiikka 
ackompanjerade M.A. Numminen och Markku Into. 
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TAFF-FESTIVALEN | TAFF är Finlands yngsta och mest förtjusande fes-
tival för animerade filmer. Den bjuder på ett internationellt utbud av 
korta och längre animerade filmer i kulturfabriken Manilla i augusti. 
taff.fi

VIDEOART-FESTIVALEN | VideoArt-festivalen, det vill säga VAFT, 
är en internationell videokonstfestival som anordnas i maj varje år, 
som breder ut sig över Åbo. 
videoartfestivalturku.com 

AURA OF PUPPETS | Nätverket 
för yrkesverksamma inom dock-
teater Aura of Puppets gör den 
moderna dockteatern känd både 
i Finland och utomlands. På fes-
tivalen som det anordnar, Turku 
International Puppetry Festival 
det vill säga TIF-Fest, deltar topp-
namn i branschen.
auraofpuppets.com

FÖRENINGEN BOKENS HUS | Som namnet vittnar om är Bokens 
hus ett hus om böcker mitt i Åbo. Bokens hus är kontor, arrangör av 
evenemang, kurslokal samt centrum för workshoppar och nätverk 
året runt.
kirjantalo.org 

RUNOVIIKKO-FESTIVALEN (DIKT-
VECKAN) | Under diktveckan har 
poeter som vill det möjlighet att upp-
träda. Festivalen, som äger rum på 
pubar och kaféer via poesin, hante-
rar fenomen.
vsrunoviikko.net

NEW PERFORMANCE-FESTIVALEN  
| New Performance Turku Festival är 
en internationell festival för perfor-

mance och framställningskonst, som anordnas årligen i oktober 
på olika håll i Åbo. 
newperformance.fi

HIMERA – FESTIVAL FÖR EXPERIMENTELL 
MUSIK  | Himera, som anordnas i oktober, 
bjuder lyssnarna på musik från margina-
lerna: experimentell och experimenterande 
musik, fri improvisation, noise, free-jazz, 
självständig pop- och folkmusik – allt som 
spelas någonstans på gallerier, klubbar, 
källare och barer.
himera.fi

U idag: 
EHKÄ-PRODUKTIONEN OCH CENTRET FÖR NUTIDSKONST 
KUTOMO | Den konstnärsdrivna Ehkä-produktionen sampro-
ducerar verk, besök och projekt av konstnärsgrupper och kol-
lektiv inom modern dans och framställningskonst. Ehkä hålls av 
centret för nutidskonst Kutomo, där det anordnas föreställning-
ar, evenemang, dansundervisning och workshoppar för olika 
målgrupper året runt.
ehka.net

WHAT EVER WORKS |  What ever Works är en urban festival 
för modern musik som anordnas på våren och en arena för en 
ny och mångsidig konstgemenskap. Den fördomsfria festivalen 
har anordnats sedan 2013.
facebook.com/whateverworksfestival

KULTURFABRIKEN MANILLA OCH FABRIKSFESTIVALEN MA-
NIFEST  | Manilla är en livlig kulturfabrik där det finns tre 
teatrar, bildkonstnärer, fotostudior, arkitektbyråer och andra 
småföretag inom de kreativa 
branscherna. Konstfabrikens 
Manifest i september har re-
dan blivit ett begrepp som ett 
mångkonstnärligt evenemang.
manillantehdas.fi

 ▼ Raekallio Corp. "Muistiku-
via - Recollections"

Efter att Into gått bort var det visst väldigt dystert. Men 
underground försvinner inte. 

– Det kommer dock knappast längre att bli en mång- och 
tvärkonstnärlig rörelse som det var på 60-talet. Musik, teater 
och litteratur är alltid motkrafter till det som är mainstream 
och det var även U och det är det som det fortfarande hand-
lar om, säger Leppänen.

På upptäcktsfärd till Åbo

I dagens Åbo finns det mycket att upptäcka. Det bjuds på 
konst som enbart är organiserad, men som ännu inte nått 
mainstream i form av alltifrån korta animerade filmer till 
dockteater, från performance till poesi och experimentell 
modern musik. 

Oorganiserad konst i Underground-anda hittar man på 
kaféer och klubbar. 

Och det är alltid bra att surfa runt och se vad som är på 
gång i stan. Det händer ofta allt möjligt i samband med de 
aktuella festivalerna: citering av poesi med strumpbyxor på 
huvudet på bordet på någon klubb eller någon annan fart-
fylld performance mitt i staden.

En attackgrupp i den lätt organiserade motkulturen utmärkte 
sig särskilt i Åbo och Helsingfors i mitten av 1960-talet. Typ-
iskt för Åbo var de västerländska influenserna, i synnerhet de 
amerikanska, som exempelvis beat-, hippie- och yippie-rörel-
serna, rockmusiken, de tecknade serierna, performancen och 
den experimentella poesin. Den mest kända representanten för 
U i Åbo var rock- och performancegruppen Suomen Talviso-
ta 1939-1940 och dess rockskiva Underground samt tidningen 
Aamurusko. Även radioprogrammet Maanalaista menoa, som 
tog sig ända till YLE, var ett av gruppens verk. 

Underground-antologin (1970), som Jarkko Laine var redaktör 
för redde ut bakgrunden till och begreppen inom rörelsen. Det 
fanns många fler liknande publikationer med provokativt inne-
håll i beat- och yippieanda. 

Åbo underground som sådan falnade, men lämnade sina spår i 
form av imponerande många influenser och nya, självständiga 
attityder. 

Kända jippon, band och festivaler i U-anda, som har blivit till 
begrepp:
• Ruisrock • bandet Pasi & Mysiini
• Pääkköset • Koneisto-festivalen
• Turun runoliike • Down By The Laituri/DBTL
 
 

NYA FENOMEN OCH 
INTERNATIONELLA FESTIVALER 

ÅBO UNDERGROUND OCH 
DESS EFTERFÖLJARE

KOM OCKSÅ IHÅG DE HÄR!

Evenemang i Åbo:
KESÄRAUHA | Trendig urban indie- och alternativfes-
tival som gjorde enorm succé sommaren 2019 – och 
garanterat gör det även nästa sommar. 
kesarauha.fi

JAZZ CITY TURKU | Jazz City Turku erbjuder ett mång-
sidigt utbud av syndigt härliga jazzkonserter året runt, 
över hela Åbo. 
jazzcityturku.fi

FOOD & ART FESTIVAL | Fantastiska smakupplevelser 
tillagade av toppkockar och barmästare och ett intres-
sant konstprogram.
foodandart.fi

VEGÅNIA | Vegansk street food-festival med en massa
matstånd med veganska läckerheter. 
vegania.fi

NYPOTATISFESTIVALEN  | På den här pigga festivalen 
firar åboborna den finska färskpotatisen genom att 
äta potatisrätter till ett späckat och glatt program. 
neitsytperunafestivaali.fi

TURKU FOOD & WINE FESTIVAL | Ja, precis som nam-
net skvallrar om äter och dricker man mycket gott på 
den här festivalen.
turkufoodandwinefestival.com

KONSTRUNDAN | Ett konstevenemang där konstnärer-
na öppnar sina ateljéer och arbetsrum för allmänhet-
en att beundra.
konstrundan.fi

MEDELTIDSMARKNADEN |  Mitt i vimlet på Medeltids-
marknaden känns det som om du tagit ett kliv rätt in i 
det medeltida Åbo.
sv.keskiaikaisetmarkkinat.fi

TORNERSPEL PÅ ÅBO SLOTT | Under sommaren för-
vandlas gården kring Åbo slott till ett historiskt slagfält, 
när rustningsprydda riddare mäter sig mot varandra
tournament.fi

PAAVO NURMI FESTIVAL & MARATON | Festivalen och 
löpevenemanget, som är tillägnade Åbos egen löpar-
gud, ger idrottsglädje åt alla.
paavonurmimarathon.fi

foto  Lauri Lundahl

© Hertta Kiiski
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Här presenteras även några 
museer och gallerier*, som det 
verkligen finns gott om i Åbo.
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Aboa Vetus & Ars Nova
Aboa Vetus & Ars Nova är ett spännande museum för arkeo-
logi och nutidskonst. Under samma tak får man veta mer om 
det medeltida Åbos ursprungskvarter och gå på en impone-
rande konstutställningsrunda. 
Östra Strandgatan 4–6

Sibeliusmuseum
På Sibeliusmuseum får man en spännande inblick i det finska 
tonsättargeniets liv och produktion samt den finska musikkul-
turen. Instrumentsamlingen består av ett par tusen instru-
ment från Finland och världen.
Biskopsgatan 17

Biologiska museet i Åbo
Biologiska museet har en anda av upptäcktsresande. Där vi-
sas 13 olika diorama, det vill säga uppbyggda naturlandskap 
som visar Finlands flora och fauna. 
Jungfrustigen 1

Åbo konstmuseum
Åbo konstmuseum som reser sig från krönet av Puolala-
backen gör intryck redan från utsidan. Här hittar man finska 
nationalskatter och temporära utställningar av hög kvalitet. 
Auragatan 26

Hantverksmuseet på Klosterbacken
Klosterbackens trähusområde, som klarade sig i Åbo brand 
1827, är en liten bit historia mitt i Åbo. De ursprungliga husen 
visar hantverkares liv på 1700–1800-talet. 
Vårdbergsgatan 2

Åbo slott
Åbo slott är kanske den mest ikoniska av sevärdheterna i Åbo. 
Det över 700 år gamla stenslottet bär på spännande berättel-
ser om såväl Åbos som hela Finlands historia. 
Slottsgatan 80

Ett Hem
Affärsmannen Alfred Jacobson från Åbo och hans fru Hélènes 
tidigare borgarhem. Det fantastiska kultiverade hemmets mu-
seum är fullt av inredning och konst från sekelskiftet 1800–1900.  
Biskopsgatan 14

Wäinö Aaltonens museum
På Wäinö Aaltonens museum hålls det varierande utställning-
ar, workshoppar och evenemang inom nutidskonst. Här visas 
även Aaltonens egna verk, som exempelvis teckningar, grafik 
och skisser. 
Östra Strandgatan 38
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FANTASTISKA MUSEER:

*Läs mer om det och mycket annat på kissmyturku.se

SPÄNNANDE GALLERIER:

Åbo konsthall
Konstcentret, som drivs av Konstnärsgillet i Åbo och Foto-
centrum Peri tillsammans, erbjuder en uppsjö av strålande 
visuella upplevelser. I entréhallen finns även Åbo Artotek, där 
man kan köpa och hyra konstnärernas verk. 
Gamla Stortorget 5

Titanik
Stig in i stadens äldsta plats för nutidskonst, Titanik! Här känns 
det som att det alltid är fantastiska, unika och djärva utställ-
ningar på gång. Även evenemang som komplement till utställ-
ningarna anordnas regelbundet – gratis även de, så klart.
Östra Strandgatan 8

Galleri Joella
När man passerar Galleri Joella måste man bara stanna till 
och beundra den grafiska konsten som visas i skyltfönstret. 
Just grafisk konst är grejen här, och det finns hundratals verk 
från tiotals olika konstnärer till försäljning.
Västra Strandgatan 21

Makasiini Contemporary
I historiska Landshövdingens magasin alldeles invid Åbo 
domkyrka finns ett av Åbos mest intressanta konstgallerier. 
På de inspirerade utställningarna visas imponerande verk av 
inhemska och internationella konstnärer.
Domkyrkogatan 6
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HISTORIA, MUSEER OCH GALLERIER
1  Aboa Vetus & Ars Nova
2  Apoteksmuseet och gården   
 Qwensel
3  Biologiska museet
4  Ett Hem
5 Forum Marinum
6 Hantverksmuseet på Klosterbacken
7  Sibeliusmuseet
8  Åbo konstmuseum
9  Wäinö Aaltonens museum
10  Makasiini Contemporary
11 Galleria Joella
12 Titanik
13 Åbo konsthall

PÅ VATTNET
14 M/S Lily
15 S/S Ukkopekka
16 M/S Rudolfina
17 Låna-båtarna  
18 Buster Rent 
19 Föri
20 Fölis vattenbuss
21 Tallink Silja
22  Viking Line
 
TA SIG RUNT I ÅBO
23  Föli, det gemensamma kollektiv- 
 trafikområdet i Åboregionen   
 (servicecenter)
24  Avis biluthyrning
25  Åbo busstation

26  Åbo centralstation
27 Kuppis järnvägsstation

NÖJEN FÖR BARN  
28  Äventyrspark  
29  SuperPark 
30  Samppalinna simstadion
31  JukuPark
32  Flowpark

TEATER OCH NÖJEN
33  Linnateatteri 
34  Samppalinna sommarteater 
35  Dansteatern ERI 
36  TEHDAS Teater 
37  Åbo stadsteater 
38  Åbo Svenska Teater 
39  Åbo Sommarteater 
40  Åbo Unga Teater
41  Aura of Puppets
42 Finnkino
43 Logomo
 
MUSIK OCH KULTUR
44 Bokens hus
45  Åbo konserthus  
46   Åbo filharmoniska orkester
47  Västra regionala danscentrumet
48  Aurinkobaletti

SEVÄRDHETER
49  Åbo slott
50 Gamla Stortorget

51  Huvudbiblioteket i Åbo 
52  Paavo Nurmis stadion
53  Åbo domkyrka
54  Mikaelskyrkan
55  Salutorget
56  Åbo saluhall
57  Lilltorget
58 Funikularen

KAFÉER, RESTAURANGER  
OCH NATTKLUBBAR
59 Kafé Tiirikkala    
60 Brahen Kellari  
61 Café Art  
62  Café Brahe
63 di Trevi 
64  E. Ekblom 
65  Grill it! Marina 
66  Gustavo 
67  Hus Lindman  
68  Kaskis  
69  Ludu  
70  M Kitchen & Cafe
71 Bryggerirestaurangen Koulu 
72  Piece of Cake – MBakery Café 
73  Pinella  
74  Sergio’s
75  Smör
76  Tårget   
77  Våghusets Paviljong
78  Vikingarestaurang Harald
79 Roster
80  Fontana

81  Walo Rooftop Bar
82 Hesburger
83  Gunnar Eatery & Bar
84  Bassi
85  Hügge
86 Nooa
87  Kakolanruusu
88 Panini
89  Göran

SHOPPING
90 Hansakvarteret
91  Sokos Wiklund
92  Midas Guldsmeder 
93  KUI Design
94 PUF Design Market

LOGI OCH SPA
95 Centro Hotel   
96 Holiday Club Caribia
97 Solo Sokos Hotel    
 Turun Seurahuone
98 Hotel Scandic Julia
99  Hotel Scandic Plaza
100  Hotel Scandic Atrium
101 Hotel Seaport
102 Radisson Blu Marina   
 Palace Hotel
103  Original Sokos Hotel 
 Wiklund
104  Spahotell Ruissalo
105 Spahotell Nådendal  
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Åbo – en smidig och 
kompakt stad

Åbo är en stad i kompakt storlek, som är lätt att ta i besittning.  
Allt det nödvändiga finns nära till hands och man tar sig  
lättast fram till fots eller med cykel. Det är avslappnat,  

trevligt och även väldigt bra för miljön. 

LÄRA KÄNNA ÅBO TILL FOTS? Ja, tack! Rundvandringarna i Visit Turkus Walk-produktfamilj ger möjligheten att uppleva 
Åbo från många olika synvinklar. Välj det tema som intresserar dig mest, promenera och öka dina kunskaper om Åbo. 
Ett ganska trevligt koncept, som både passar turister och lokalbor.
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OBS! Antalet platser på rundvandringen 
är begränsat. Säkra din plats genom att 
köpa biljetter i förväg antingen i Visit Tur-
kus webbshop eller på turistinformationen. 

Började det spritta i fötterna? Läs 
mer om alla Walk-temarundvand-
ringar  ▶  visitturku.fi

FOOD WALK

Läckergom där, skaffa ett Food Walk-
kort och ge dig iväg på Åbos läckraste 
rundvandring! Under den får du spetsa 
godbitar med härliga smaker på gaffeln 
på stadens bästa restauranger. Av tio 
restauranger väljer du fem. Sedan är det 
bara att promenera från ställe till ställe, 
äta och njuta. 

RIVERSIDE WALK

En fantastisk mini-tour direkt till Åbos 
kärna. På rundvandringen får du njuta av 
den sköna promenaden längs åbobor-
nas älskade Aura ås strand och höra om 
de urbana konstverken, de historiska 
byggnaderna och de andra kulturella 
sevärdheterna. 

WALK & SEA

När man först promenerar till hamnen 
längs Aura å och sedan hoppar på en 
vattenbuss som tar en till ön Runsala, 
får man en heltäckande uppfattning av 
Åbos sanna natur. Även en guide från 
Visit Turku är med och berättar historier.

Köp hotellpaket och andra turistpaket på webben: 
www.visitturku.fi/sv/visit-turku-sv/natbutiken

Turistinformation
Auragatan 2, 20100 Åbo (Våren 2020: Auragatan 8)
Tfn (02) 2627 444 | info@visitturku.fi | visitturku.tv
Se öppettiderna: www.visitturku.fi 
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ÅBO SKÄRGÅRD ÄR VÄRLDENS STÖRSTA, MEN ÄR DEN ÄVEN VÄRLDENS VACKRASTE? KOM HIT OCH TA REDA PÅ DET. 

40 000 öar 
och skär kan 
inte ha fel.

Åbo skärgård gränsar till Åbo i öster, Åland i väster, Bengtskärs 
fyr i söder och Bottenhavet i norr. I området som helhet finns 
det cirka 40 000 öar och skär, vilket gör det till världens mest 
mångfaldiga skärgård. Det har också en natur i världsklass, 
där man exempelvis kan få syn på den majestätiska havsör-
nen. Arten var utrotningshotad för bara ett drygt årtionde se-
dan, men nu består havsörnsbeståndet i Skärgårdshavet av 
hundratals fåglar. 

I den här broschyren hittar du många sätt att ta dig ut i Åbo 
skärgård. Läs mer om utflyktsmål och förbindelser samt få tips 
och idéer här: kissmyturku.fi

ÅBO SKÄRGÅRD


