Vanhalinna on romanttinen kei das lähellä Turkua
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un ajat muutaman kilometriä Turun keskustasta koilliseen autojen äänet hiljenevät ja sinua ympäröi vihreä, perinteinen maaseutumaisema Aurajoen kupeessa. Edessä kohoaa
Linnavuori 55 metriä merenpinnan yläpuolella. Vuoren takaa löytyy yksi maakuntamme
helmistä, kartanokokonaisuus Liedon Vanhalinna.
Niityltä kuuluu lampaan määintä. Mikä tuoksuu niin hyvältä? Tuoksu johtaa 1800-luvun navetan
kahvilaan – täältähän saa vastapaistettuja vohveleita!
- Tuoreen raparperihillon kera, tehty Vanhalinnan omasta raparperista, sanovat kesätyöntekijät
Akseli Syrjänen ja Veera Sahlberg ylpeinä.

LIEDON VANHALINNA
Missä sijaitsee: Vanha Härkätie 111,
7 km Turun keskustasta
Avoinna: 2-6-16.8.2009 ti - su klo. 11-18.
Ruoka, juoma: Kesäkahvila Vanha Talli, kahvia, leivonnaisia, makeisia, kesän uutuutena
vohvelit
Huomaa myös tämä: Aidan takan on viikinkiajan hauta. Lapsille on keinu ja puujalat
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Häitä ja historiaa
Vanhalinna on niin romanttinen keidas, ettei ole ihme että kartanossa vietetään vuosittain 50 hääjuhlaa ja 350 muuta juhlaa. Vierailijoita on vuodessa noin 20 000.
Monet kiipeävät 200 rappusta ylös Linnavuorelle ihailemaan kansallismaisemaa ja syömään
piknikin. Kannattaa tutustua myös museoihin, joissa avautuu maakuntamme historia kivikaudelle
asti.
Tämän kesän erikoisnäyttelyssä on esillä Turun kaakelitehtaan (1874-1954) käyttö- ja koristekeramiikkaa, jota ei ole ennen esitelty yleisölle näin laajasti.
Mauno ja Ester Wanhalinnan perinnettä vaalii kodikas kartanokotimuseo, josta löytyy vanhan
Turun yliopiston, Phoenixin, kalusteet. Mauno Wanhalinnan asekokoelmakin on vaikuttava näky.
Arkeologinen näyttely esittelee Linnavuoren kaivauksilta löydettyä esineistöä. ”Elämänlanka” kuvaa lounaissuomalaisen naisen työtä ja elämää. Lisäksi voi ihailla Elias Lönnrotin keräämiä viikinkiajan kasveja.

Vanhalinna – en romantisk oas nära Åbo
När du kör några kilometer mot nordost från Åbo centrum tystnar billjuden och du omges av
ett grönt, fridfullt ålandskap. Framför dig höjer sig Linnavuori 55 m ovanför vattenytan. Bakom
berget finns en av landskapets pärlor, herrgårdsmiljön Vanhalinna i Lundo.
Från ängen hörs får bräka. Vad doftar så gott? Doften leder till kaféet i 1800-talsstallet – här
får man ju nygräddade våfflor!
- Med färsk rabarbersylt, gjord av Vanhalinnas egen rabarber, säger sommararbetarna
Akseli Syrjänen och Veera Sahlberg stolt.
Vanhalinna är en romantisk oas där ca 50 bröllop firas varje år, liksom 350 andra fester. Årligen
har herrgården 20 000 besökare.
Många kliver de 200 trapporna upp till Linnavuori för att beundra nationallandskapet och äta
picknick. Det lönar sig också att besöka museerna, som skildrar vår historia sedan stenåldern.
Sommarens specialutställning visar Åbo kakelfabriks (1874-1954) bruks- och prydnadskeramik, som inte förr har visats i denna omfattning.
Mauno och Ester Wanhalinnas tradition värnas i herrgårdsmuseet, där man kan se möbler
från gamla Turun yliopisto, Phoenix. Mauno Wanhalinnas vapensamling är en imponerande
syn.
Den arkeologiska utställningen visar föremål som hittats under utgrävningar vid Linnavuori.
En utställning visar kvinnans arbete och liv i sydvästra Finland. Dessutom kan man beundra
vikingatidens växter, insamlade av Elias Lönnrot.
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