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 ∙ Abborrskär, 60°5'47" N, 21°48'54" Ö, 2 ha 
stor ö 5 km Ö om Ängsö, 7 km N om Boskär, 
12 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Kniv-
skär, Maggasgrundet, Käringskär.

 ∙ Abborrvarpet, 60°1'23" N, 21°45'58" Ö, 
4 ha stor ö 1 km S om Boskär, 8 km N om 
Nötö, 21 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Drakaskär, Gölpan, Abborrvarps harun.

 ∙ Abborrvarps harun, 60°1'21" N, 21°45'38" 
Ö, 0,5 ha stor ö 1 km SV om Boskär, 7 km N 
om Nötö, 21 km S om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Abborrvarpet, Utterkobbarna, Drakaskär.

 ∙ Aiviskläppen, 59°54'36" N, 21°50'30" Ö, 
0,9 ha stor ö 7 km SÖ om Nötö, 14 km S om 
Boskär, 32 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Kålskär, Gåsören, Sillskär.

 ∙ Algrunden, 60°5'48" N, 21°45'2" Ö, ö 2 km 
SÖ om Ängsö, 5 km Ö om Lom, 14 km SV 
om Kyrkbacken. Grannöar: Högholm, Ut-
holm, Kasan.

 ∙ Alharuna, 60°5'1" N, 21°49'45" Ö, 0,6 ha 
stor ö 6 km SÖ om Ängsö, 7 km NÖ om 
Boskär, 13 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Grund-Horsskär, Högharun, Spiringskläppen.

 ∙ Alkläpparna, 60°3'59" N, 21°47'30" Ö, ö 4 
km N om Boskär, 6 km SÖ om Ängsö, 16 km 
SV om Kyrkbacken. Grannöar: Lammklob-
barna, Tallkobbarna, Kalskär.

 ⭘ Alskär, 59°57'55" N, 22°1'44" Ö, 10 ha stor 
ö 12 km N om Borstö, 15 km Ö om Nötö, 26 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Rönnören, 
Limskär, Bergören.

 ⭘ Alskär, 59°48'57" N, 21°48'29" Ö, 8 ha stor 
ö 10 km SV om Borstö, 24 km S om Boskär, 
42 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Skärirå-
sen, Vitskär, Garpharu.

 ∙ Alvickören, 59°55'10" N, 21°45'42" Ö, 0,8 
ha stor ö 4 km S om Nötö, 13 km S om Bo-
skär, 32 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Notholmen, Fingerskär, Svedjeskär.

 ∙ Alören, 60°7'2" N, 22°2'21" Ö, 0,5 ha stor 
ö 5 km N om Stenskär, 6 km SV om Pensar, 
11 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Gris-
selkobben, Lutgrund, Käldinge harun.

 ⊕ Anisor, 60°8'42" N, 21°56'50" Ö, 110 ha 
stor ö 9 km V om Pensar, 10 km NV om 
Stenskär, 6 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Fårgrund, Orrgrund, Skötgrund.

 ∙ Antas näsan, 60°4'32" N, 21°59'19" Ö, ö 3 
km V om Stenskär, 11 km SV om Pensar, 14 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Skrakörar-
na, Västra blänkan, Smultrongrundet.

 ∙ Apagrunden, 60°10'43" N, 21°42'58" Ö, ö 4 
km S om Vandrock, 6 km Ö om Kyrklandet, 
11 km V om Kyrkbacken. Grannöar: Rishol-
men Tallholmen, Koum holmen, Bisagrunden.

 ∙ Apagrundet, 60°12'45" N, 21°54'18" Ö, ö 9 
km SÖ om Innamo, 9 km SV om Majholmen, 
2 km N om Kyrkbacken. Grannöar: Kaiplot, 
Björkholm, Svingrundet.

 ∙ Apelholmen, 60°3'6" N, 21°48'43" Ö, 2 ha 
stor ö 3 km NÖ om Boskär, 8 km SÖ om 
Ängsö, 17 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Lockören, Fölisören, Svartkläppen.

 ▶ Arbetsgivare
Många i Nagu är s.k. mångsysslare som 
får sin utkomst från många olika håll. 
Runt om i Nagu finns i anslutning till går-
darna även direktförsäljning av grönsa-
ker, frukt, bär, bröd, kött, hantverk m.m.

Den största icke-kommunala arbetsgiva-
ren i Nagu är i dag företaget Naficon Lii-
tin Oy på Kyrkbacken. Naficon som jobbar 
med fiberoptik är grundat år 1994. År 2015 
grundade Naficon dotterbolaget NFOM 
(Naficon Fiber Optic Manufacturing) LLC 
i Dubai. 

 ∙ Askgrundet, 60°12'0" N, 22°9'31" Ö, 0,9 ha 
stor ö 1 km SV om Ön, 3 km NÖ om Sandö, 
14 km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: Hara-



Askskär

12

holm, Bässholmarna, Kärrholmen.
 ∙ Askskär, 60°1'24" N, 21°53'2" Ö, 1 ha stor 

ö 6 km Ö om Boskär, 10 km NÖ om Nötö, 
19 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Askskärs 
kläpparna, Hummelkläpparna, Grålandet.

 ∙ Askskärs kläpparna, 60°1'27" N, 
21°52'44" Ö, 0,5 ha stor ö 6 km Ö om Bo-
skär, 10 km NÖ om Nötö, 19 km S om Kyrk-
backen. Grannöar: Askskär, Hummelkläppar-
na, Grålandet.

 ∙ Aspgrundet, 60°14'36" N, 21°46'7" Ö, 1 
ha stor ö 1 km S om Innamo, 4 km NÖ om 
Vandrock, 9 km NV om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Rutilot, Tampankari, Haplot.

 ⭘ Aspholm, 60°9'47" N, 22°10'31" Ö, 25 ha 
stor ö 0 km N om Aspholm, 4 km N om Lök-
holmen, 15 km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: 
Västergrunden, Östra Tallholm, Hältholm.

 ∙ Aspören, 60°6'12" N, 22°6'25" Ö, 2 ha stor 
ö 5 km NÖ om Stenskär, 5 km S om Pensar, 
15 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Öst-
ra Tallören, Lilla Klobbskärs grundet, Stora 
Klobbskär.

 ∙ Baggen, 60°13'26" N, 21°43'33" Ö, 1 ha stor 
ö 1 km N om Vandrock, 4 km SV om Innamo, 
10 km V om Kyrkbacken. Grannöar: Kyrko-
gårdsgrundet, Lövskär, Grangrundet.

 ∙ Baggskär, 60°3'19" N, 21°43'33" Ö, 0,6 
ha stor ö 3 km NV om Boskär, 6 km S om 
Ängsö, 18 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Flyorna, Ådkläpparna, Rönngaddarna.

 ▷ Banker Se Nagus historia, underrubrik 
Bankväsendet

 ∙ Basskär, 59°51'48" N, 21°58'45" Ö, 1 ha stor 
ö 1 km Ö om Borstö, 22 km SÖ om Boskär, 
37 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Riddar-

hällen, Klöverharu, Borstö.
 ∙ Bastuholmen, 60°14'32" N, 21°58'32" Ö, 2 

ha stor ö 4 km SV om Majholmen, 5 km SV 
om Västra Linsor, 7 km NÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Ålderman, Högholmen, Själö.

 ∙ Bastukobben, 59°50'29" N, 21°59'10" Ö, 
0,5 ha stor ö 3 km SÖ om Borstö, 24 km 
SÖ om Boskär, 39 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Båtskärs kläpparna, Trollkobben, 
Båtskären.

 ∙ Berg-Hundskär, 60°6'10" N, 22°0'29" Ö, 
2 ha stor ö 4 km NV om Stenskär, 8 km 
SV om Pensar, 12 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Lilla Hundskär, Hundskärs ören, 
Stora Hundskär.

 ∙ Bergbulten, 60°6'0" N, 22°2'40" Ö, 2 ha 
stor ö 3 km N om Stenskär, 7 km SV om 
Pensar, 13 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Bultarna, Hästskär, Svärtskärs ören.

Berghamn

 ⭘ Berghamn, 60°3'0" N, 21°48'0" Ö, 62 ha 
stor ö 3 km NÖ om Boskär, 8 km SÖ om 

Ängsö, 17 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Storörs klobben, Holmen, Fölisören.

 ⭘ Bergholm, 60°8'41" N, 22°2'3" Ö, 27 ha 
stor ö 5 km V om Pensar, 6 km SV om Sandö, 
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9 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Kläp-
pen, Junskils grundet, Bockholmen.

 ⭘ Bergholm, 59°54'25" N, 21°44'18" Ö, 42 ha 
stor ö 6 km S om Nötö, 14 km S om Boskär, 
33 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Gölp-
kobben, Bodö revet, Bodö grunden.

 ▶ Bergqvist, Sandra

 Sandra Ida Christina Bergqvist (född 14 
april 1980 i Nagu) är en finländsk politiker 
som är riksdagsledamot för Svenska folk-
partiet i Sydvästra Finlands valkrets. 
Bergqvist är också ordförande för Svens-
ka Finlands folkting, vice ordförande för 
Svenska folkpartiet, medlem i Stiftelsen 
för Åbo Akademis delegation och sakkun-
nig vid Kommunförbundet.

Hon är samtidigt jordbruksföretagare, 
och driver sin hemgård i Nagu tillsam-
mans med sina syskon. Bergqvist är ock-
så aktiv i Kirjais byaförening. Till utbild-
ningen är Bergqvist politices magister 
från Åbo Akademi och har grundutbild-
ning inom familjedagvård och äldreom-
sorg.

 ⊕ Bergö, 60°6'57" N, 21°45'55" Ö, 100 ha stor 
ö 2 km Ö om Ängsö, 6 km Ö om Lom, 12 km 
SV om Kyrkbacken. Grannöar: Halsholm, 
Bildholm, Kalvholm.

 ∙ Bergören, 59°57'30" N, 22°1'9" Ö, 0,5 ha 
stor ö 11 km N om Borstö, 14 km Ö om Nötö, 
27 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Mor-

skär, Alskär, Rönnören.
 ∙ Bergören, 59°54'38" N, 21°53'35" Ö, 1 ha 

stor ö 6 km NV om Borstö, 15 km SÖ om 
Boskär, 32 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Sundören, Långören, Birsskär.

 ∙ Bergören, 60°4'39" N, 22°1'24" Ö, 0,5 ha 
stor ö 1 km NV om Stenskär, 10 km SV om 
Pensar, 14 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Skogören, Äspör, Grytfot.

 ▶ Bertel Nagubo

Bertel Nagubo

Bertel Nagubo: Å he blir betär om tu å komber me!

Bertel Nagubo är en fiktiv person, enligt 
egen utsago ”En rätt så gamal gentleman, 
e myky för ti spatser med käpp på Körk-
backan i Nagu socken. Gillar mest å filoso-
fer å studer vad som händer å sker, å spe-
ciellt då i Nagu.”. Bertel uppstod på privat 
initiativ i maj 2010 i samarbete med turis-
menheten i dåvarande Väståbolands stad. 
Bertel uttrycker sig på Nagudialekt i skrift 
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på sociala medier.

Bertel vill knyta samman ständiga Na-
gubor med tidvisa Nagubor och turister. 
Bertel "vill vara hjälpsam mot allt och 
alla, och hoppas att han inspirerar allt fler 
att tillbringa allt mer tid i det vididullåt 
vackra Nagu".

Bertels ackuschörska är IT-företagaren 
Kaj Arnö. Pargas stad har för Bertel vun-
nit brons i kommunal marknadsföring år 
2011.

 ⭘ Bildholm, 60°7'11" N, 21°46'52" Ö, 13 ha 
stor ö 3 km Ö om Ängsö, 7 km Ö om Lom, 11 
km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Lössan-
darna, Halsholm, Rågholm.

 ∙ Biriskär, 60°3'47" N, 21°44'48" Ö, 4 ha 
stor ö 4 km N om Boskär, 5 km S om Ängsö, 
17 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Rönng-
addarna, Ådkläpparna, Flyorna.

 ⭘ Birsskär, 59°51'23" N, 21°59'30" Ö, 6 ha 
stor ö 2 km SÖ om Borstö, 23 km SÖ om 
Boskär, 38 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Birsskärs harun, Lillön, Krokskär.

 ⭘ Birsskär, 59°54'32" N, 21°54'5" Ö, 20 ha 
stor ö 6 km NV om Borstö, 16 km SÖ om 
Boskär, 32 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Småskär, Långören, Bergören.

 ⭘ Birsskär, 60°4'8" N, 22°2'41" Ö, 19 ha stor 
ö 0 km S om Stenskär, 10 km SV om Pensar, 
16 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Sten-
skär, Äspör, Gräsgrunden.

 ∙ Birsskären, 59°52'20" N, 21°49'32" Ö, 2 ha 
stor ö 8 km V om Borstö, 18 km S om Bo-
skär, 36 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 

Rånbässen, Låga Sundskär, Lilla Ejskär.
 ∙ Birsskärs harun, 59°51'32" N, 21°59'31" 

Ö, 0,3 ha stor ö 2 km SÖ om Borstö, 23 
km SÖ om Boskär, 38 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Birsskär, Moringkobbarna, Klö-
verharu.

 ∙ Bisagrunden, 60°10'7" N, 21°44'21" Ö, 0,5 
ha stor ö 5 km S om Vandrock, 7 km N om 
Ängsö, 10 km V om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Koum holmen, Risholmen Tallholmen, 
Apagrunden.

Flygfoto av Norrströmsbron

 ⊕ Biskopsö, 60°10'0" N, 21°55'60" Ö, 260 
ha stor ö 10 km V om Pensar, 11 km V om 
Sandö, 3 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Estholm, Trattarna, Gräggholm.

 ⭘ Björkholm, 60°8'13" N, 22°2'27" Ö, 47 
ha stor ö 4 km V om Pensar, 6 km SV om 
Sandö, 10 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Österholm, Småholm, Bergholm.

 ⭘ Björkholm, 60°12'55" N, 21°56'5" Ö, 16 
ha stor ö 8 km SV om Majholmen, 9 km SV 
om Västra Linsor, 3 km NÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Skoggrund, Vallmo, Rundgrund.

 ∙ Björkholmen, 60°13'51" N, 21°58'29" Ö, 1 
ha stor ö 5 km SV om Majholmen, 6 km SV 
om Västra Linsor, 6 km NÖ om Kyrkbacken. 
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Grannöar: Ålderman, Kolkankarit, Svartö.
 ∙ Björkör, 60°4'16" N, 22°4'2" Ö, 3 ha stor 

ö 1 km Ö om Stenskär, 9 km S om Pensar, 
16 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Älör, 
Saltkläpp, Korsskär.

 ∙ Björkören, 60°2'25" N, 21°45'26" Ö, 0,9 
ha stor ö 1 km NV om Boskär, 8 km S om 
Ängsö, 19 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Marskär, Högskär, Rågskär.

 ⭘ Blyglo, 60°5'40" N, 22°4'4" Ö, 22 ha stor ö 
3 km NÖ om Stenskär, 7 km SV om Pensar, 
14 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Spåra-
skär, Brändör, Blyglos ören.

 ∙ Blyglos ören, 60°5'51" N, 22°3'49" Ö, 0,8 
ha stor ö 3 km N om Stenskär, 7 km SV om 
Pensar, 14 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Spåraskär, Hästskär, Blyglo.

 ∙ Blåbåda, 59°49'20" N, 22°1'23" Ö, 0,6 ha 
stor ö 6 km SÖ om Borstö, 27 km SÖ om 
Boskär, 42 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Pryss, Tärningharu, Svartbåda.

 ⭘ Blåbärholm, 60°7'23" N, 21°48'24" Ö, 36 
ha stor ö 5 km Ö om Ängsö, 9 km Ö om 
Lom, 10 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Petsor, Tyvholmen, Rågrund.

 ∙ Blålägnan, 59°46'3" N, 21°55'36" Ö, ö 11 
km S om Borstö, 31 km S om Boskär, 47 km 
S om Kyrkbacken. Grannöar: Labbharu bå-
dan, Lotan, Labbharu.

 ⭘ Bockholmen, 60°9'5" N, 22°2'24" Ö, 12 
ha stor ö 4 km V om Pensar, 5 km SV om 
Sandö, 9 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Lilla Bårnholm, Junskils grundet, Kläppen.

 ∙ Bockholmen, 59°54'42" N, 21°46'26" Ö, 
4 ha stor ö 5 km S om Nötö, 13 km S om 
Boskär, 32 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 

Skärigårdsören, Ånholm, Bockholms grunden.
 ∙ Bockholms grunden, 59°54'30" N, 

21°46'20" Ö, ö 5 km S om Nötö, 14 km S om 
Boskär, 33 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Bockholmen, Ånholm, Skärigårdsören.

 ∙ Bockskär, 60°3'29" N, 21°48'36" Ö, 2 ha 
stor ö 4 km NÖ om Boskär, 7 km SÖ om 
Ängsö, 16 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Hattskär, Holmen, Käringören.

 ∙ Bockören, 60°2'14" N, 21°42'27" Ö, 1 ha 
stor ö 4 km V om Boskär, 8 km SÖ om Lom, 
21 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Mat-
moran, Hummelskär, Skränmåsskär.

 ∙ Bodholm, 60°11'3" N, 22°5'21" Ö, 0,8 ha 
stor ö 2 km V om Sandö, 4 km NV om Pen-
sar, 10 km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: 
Persholm, Ön, Stora Äggskär.

 ⊕ Bodö, Nagu, 59°55'0" N, 21°46'0" Ö, 123 ha 
stor ö 4 km S om Nötö, 13 km S om Boskär, 
32 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Finger-
skär, Ånholm, Svedjeskär.

 ∙ Bodö grunden, 59°53'55" N, 21°44'42" Ö, 1 
ha stor ö 6 km S om Nötö, 15 km S om Bo-
skär, 34 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Bodö revet, Hästharun, Bergholm.

 ∙ Bodö revet, 59°54'10" N, 21°44'52" Ö, 0,3 
ha stor ö 6 km S om Nötö, 15 km S om Bo-
skär, 34 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Hästharun, Bodö grunden, Bergholm.

 ∙ Bogrund, 60°5'38" N, 21°50'3" Ö, 1,9 ha 
stor ö 6 km Ö om Ängsö, 8 km NÖ om Bo-
skär, 12 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Vitharu, Tvågrund, Knivskär.

 ⭘ Bolanskär, 60°5'3" N, 22°9'59" Ö, 6 ha stor 
ö 6 km S om Lökholmen, 7 km Ö om Sten-
skär, 19 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Dalskärs harun, Bolanskärs bådan, Bolanskärs 
grynnorna.

 ∙ Bolanskärs bådan, 60°5'10" N, 22°11'11" 
Ö, ö 5 km S om Lökholmen, 8 km Ö om Sten-
skär, 20 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Bolanskärs grynnorna, Bolanskär, Stångskärs 
kläpparna.

 ∙ Bolanskärs grynnorna, 60°4'43" N, 
22°10'24" Ö, ö 6 km S om Lökholmen, 7 km 
Ö om Stenskär, 20 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Bolanskär, Bolanskärs bådan, 
Dalskärs harun.

 ▶ Bomärke
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1. Islänningen Ormur Ketilssons bomärke (1369), 
2. Islänningen Þordur Snorrasons bomärke (1439), 
3. Kalmarrådmannen Sweder Scalles bomärke 
(1413), 4. Stenhuggarmärke från Uppsala domkyr-
ka.

Ett bomärke är ett skrivtecken som be-
står av en eller flera linjer, och som i hu-
vudsak har använts på samma sätt som en 
namnteckning. Ibland består bomärket 
av parallella linjer eller inskurna bågar, 
men ofta bildas det av en stav med tillagda 
kännestreck (se bild). Märkena påminner 
mycket om runorna.

Även efter att skrivkonsten började be-
mästras av folket kunde bomärket signe-
ras intill namnteckningen på protokoll, 
avtal o.d. Men märket har tidigare an-
vänts på hus och bohag, liksom varit in-
bränt eller inskuret i boskapsdjur. En per-
sons bomärke gick ibland i arv. Ofta hade 
även gårdar sitt eget bomärke. Ursprung-
ligen var det dessa som kallades bomärken, 
medan övriga endast märken. Numera 
benämns samtliga märken bomärken. 
Bomärke hade även individuella sten-
huggare som arbetade för ett större bygg-
nadsbolag. Sådana märken kan åskådas i 
Lunds domkyrka eller Vadstena kloster-
kyrka.

Under medeltiden hade varje borgare 
sitt bomärke, vilket markerades på varje 
tillhörighet och sigill. Varje svensk stad 
och flera företag hade även de bomärken. 
Timret som flottades på de norrländska 
älvarna bar sin ägares bomärke.

Bruket av bomärke har förekommit så 
gott som i hela Sverige långt tillbaka i 
tiden. Även idag (2004) används det av 
exempelvis samer för att öronmärka re-
nar. Men det resterande bruket avtog då 
skrivkonsten blivit mer allmän bland fol-
ket, och bomärket ersattes med initialer. 
Gamla bomärken har i vissa fall emeller-
tid tagits upp som sköldemärke i moderna 
heraldiska vapen.
Forskning
Det har gjorts forskning i ämnet huruvida 
det finns något samband mellan bomär-
kena eller om de bara är slumpmässigt 
formade figurer. Fram tills på senare 

tid menar svenska forskare att det inte 
har funnits någon minsta gemensamma 
nämnare. Mats Rehnberg uttrycker det på 
följande sätt:

Man har ofta försökt finna likheter mellan 
enskilda bomärken och föregivna symboliska 
figurer, runtecken etc. Det har emellertid icke 
gått att påvisa något som helst bindande bevis 
för sammanhang mellan bomärkets yttre form 
och någon dylik inre betydelse. Då man med 
några streck, helst raka, vill skapa ett tecken el-
ler märke, sker detta säkerligen i de allra flesta 
fall ganska slumpartat, och helt naturligt kan 
likartade märken uppstå på vitt skilda platser.  
– från "Bomärken" i Berg G. & Svensson 
S. (red): Gruddbo på Sollerön. En byun-
dersökning, tillägnad Sigurd Erixon 26/3 
1938, 1938

Tuve Skånberg tyckte sig däremot se mer 
i tecknen; i sin doktorsavhandling i kyr-
kohistoria, Glömda gudstecken, påvisar 
han att det finns en kristen symbolik i 
grunden för bomärkena.

Bomärkena har av somliga forskare ansetts 
ha utformats slumpvis, enbart med syftet att 
kunna skilja en bomärkesmarkering från en 
annan. I föreliggande bok, som är en doktors-
avhandling i kyrkohistoria, visas i motsats till 
detta antagande att bomärkena har en lång 
och fascinerande historia, och utgör en hittills 
okänd symbolvärld. Med utgångspunkt från 27 
595 bomärkesbelägg från de nordiska länderna, 
England, Tyskland, Schweiz och Lettland pre-
senteras ett 80-tal olika bomärkestyper med 
mer än 230 varianter. Bomärkestyperna visar 
sig utgöra medeltida, kristna symboler som 
kors, treenighetssymboler, Kristus- och Maria-
monogram samt olika helgonattribut. 

 ▷ Bondeseglation Se Nagus historia, under-
rubrik Bondeseglationen

 ∙ Borgarlot, 60°7'4" N, 21°52'54" Ö, 1 ha stor 
ö 9 km Ö om Ängsö, 10 km NV om Stenskär, 
9 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Svart-
holm, Redamo och Sackholm, Koisar.

 ⭘ Borgen, 60°0'14" N, 21°55'36" Ö, 7 ha stor 
ö 9 km Ö om Boskär, 10 km SV om Stenskär, 
21 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Norrlan-
det, Norrkläppen, Lederskärs grundet.
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 ∙ Borgen, 59°49'52" N, 21°48'40" Ö, 4,8 ha 
stor ö 9 km SV om Borstö, 23 km S om Bo-
skär, 41 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Långskär, Lökskär, Sumpskär.

 ▷ Bornholm Se Nagu, underrubrik Sevärd-
heter

 ▶ Borstö

Stugor vid Södergården.

Borstö är en by och hade två mantals-
skrivna invånare år 2011. Ön trafikeras av 
förbindelsebåten M/S Nordep från Kirjais 
söder om Nagu Lillandet.
Geografi

Borstö hamn

Båthus i Borstö hamn

Borstögumman blickar mot sydost

Borstögumman i närbild

Borstö: Föremål på väg mot Borstögumman

Borstö ligger mellan Vänö och Jurmo, syd-
ost om Nötö, omkring 67 kilometer söder 
om Åbo och omkring 170 kilometer väster 
om Helsingfors. Öns area är 47,2 hektar 
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och dess största längd är 1,1 kilometer i 
nord-sydlig riktning.
Historia
Husgrunderna norr om Norrgård beräk-
nas vara minst femhundra år gamla, men 
den första kända bonden på Borstö flytta-
de till ön från Trunsö på 1740-talet. Som 
mest, efter 1956, fanns fyra gårdar på ön. 
Under fortsättningskriget befästes ön. 
Kanonernas fästen kan ännu ses. Den sis-
ta bofasta innevånaren Hildur Danielsson 
avled 2001 och sedan dess saknar Borstö 
åretruntboende.

I äldre tider var vrakplundring en lönsam 
bisyssla på Borstö. Här finns ett litet mu-
seum med föremål som har med livet på 
ön att göra samt sådant som bärgats från 
tremastade galeoten St  Mikael som för-
liste vid ön 1747 och barken Nordstiernan 
som förliste 1809. En galjonsfigur, Borst-
ögumman, sannolikt från ett krigskepp 
från 1700-talet, som hittades i isarna på 
1800-talet och restes uppe på ön, har bli-
vit en symbol och ett landmärke för ön. 
Borstögumman är arvtagare till den ännu 
äldre Borstögubben. Ett populärt skämt 
var att lägga Borstögubben i någons säng 
vilket antagligen var skälet till att han 
eldades upp någon gång på 1920-talet.

Just på grund av vrakplundringen har Bo-
stöborna fått öknamnet ”styggor”.
Inför havets anlete
Vrakplundring är något som avspeglas i 
handlingen i Arvid Mörnes bok Inför ha-

vets anlete som utspelas på Borstö 1828. 
Historien är baserad på berättelser av 
Borstöbon Anders Danielsson.

Boken har filmatiserats och spelades då 
in på plats på Borstö med Teuvo Puro som 
regissör. De tre huvudpersonerna i denna 
stumfilm var studenten Kristoffer (spelad 
av Urho Seppälä) som blir förtjust i Hen-
rika (spelad av Heidi Blåfield-Korhonen) 
som är dottern till öns ende husbonde, 
och drängen Jaan (spelad av Eero Vepsälä) 
som även han är förtjust i husbondens 
dotter. Filmen Inför havets anlete hade pre-
miär 1926 och blev en publiksuccé.

 ⭘ Boskär, 60°1'59" N, 21°46'12" Ö, 80 ha stor 
ö 0 km N om Boskär, 9 km N om Nötö, 19 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Ruggskär, 
Brännskär, Råkobben.

 ∙ Brantkläppen, 59°51'25" N, 21°57'45" Ö, 
0,6 ha stor ö 1 km S om Borstö, 22 km SÖ om 
Boskär, 38 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
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Sikkobb harun, Långskär, Nätiskär.
 ∙ Bredharu, 59°50'2" N, 21°55'45" Ö, 3 ha 

stor ö 4 km SV om Borstö, 24 km SÖ om 
Boskär, 40 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Rödkläppen, Gåsharu, Rudharu kobbarna.

 ∙ Bredkläppen, 59°48'28" N, 21°50'31" Ö, 1 
ha stor ö 9 km SV om Borstö, 25 km S om 
Boskär, 43 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Långören, Gölsören, Stenkläppen.

 ∙ Bredviks grunden, 60°7'33" N, 21°42'38" 
Ö, 0,2 ha stor ö 2 km NV om Ängsö, 4 km 
NÖ om Lom, 13 km SV om Kyrkbacken. 
Grannöar: Snäckö, Viberholm, Oxgrund.

 ∙ Brokonskärs kobben, 60°4'57" N, 
21°56'26" Ö, 0,8 ha stor ö 6 km V om Sten-
skär, 11 km NÖ om Boskär, 13 km S om 
Kyrkbacken. Grannöar: Mellanlandet, Flada-
grundet, Storlandet.

 ∙ Brudgrynnan, 60°5'27" N, 22°2'34" Ö, ö 2 
km N om Stenskär, 8 km SV om Pensar, 14 
km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Vargskär, 
Vargskärs revet, Svärtskärs grynnorna.

 ∙ Brudkobb, 59°58'16" N, 21°45'35" Ö, 0,5 ha 
stor ö 2 km N om Nötö, 7 km S om Boskär, 
26 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Ekholm, 
Ostkobb, Granholm.

 ∙ Brydjeklobb, 60°3'40" N, 21°47'56" Ö, 0,5 
ha stor ö 4 km NÖ om Boskär, 7 km SÖ om 
Ängsö, 16 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Tallkobbarna, Lammklobbarna, Käringören.

 ∙ Bråmaskär, 60°4'51" N, 21°48'27" Ö, 2 
ha stor ö 5 km SÖ om Ängsö, 6 km N om 
Boskär, 14 km SV om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Sigfrids kläppen, Norra Björklandet, 
Skarp-Båtskär.

 ∙ Brändö Kläpparna, 60°0'13" N, 21°51'33" 
Ö, ö 6 km SÖ om Boskär, 8 km NÖ om Nötö, 
21 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Hund-
skär, Ådön, Klöttret.

 ⭘ Brändön, 60°0'34" N, 21°50'43" Ö, 13 ha 
stor ö 5 km SÖ om Boskär, 8 km NÖ om 
Nötö, 21 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Hundskär, Brändö Kläpparna, Klöttret.

 ∙ Brändör, 60°5'25" N, 22°3'55" Ö, 0,6 ha 
stor ö 2 km NÖ om Stenskär, 7 km S om 
Pensar, 15 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-

ar: Hamnskärs ören, Hamnskär, Knektkobb.
 ∙ Brändören, 59°57'43" N, 21°52'50" Ö, 2 

ha stor ö 7 km Ö om Nötö, 10 km SÖ om 
Boskär, 26 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Buskören, Vindankläppen, Gloskärs ören.

 ∙ Brännholm, 60°11'5" N, 22°9'17" Ö, ö 2 km 
Ö om Sandö, 3 km SV om Ön, 14 km Ö om 
Kyrkbacken. Grannöar: Kilholm, Lilla Lin-
holm, Stora Linholm.

 ⭘ Brännlandet, 60°5'28" N, 21°53'28" Ö, 7 
ha stor ö 9 km V om Stenskär, 9 km Ö om 
Ängsö, 11 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Brännlands kläpparna, Högkobben, Lepon.

 ∙ Brännlands kläpparna, 60°5'21" N, 
21°53'43" Ö, ö 9 km V om Stenskär, 9 km 
NÖ om Boskär, 12 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Brännlandet, Östra Viggesören, 
Lepon.

 ∙ Brännskär, 60°1'45" N, 21°45'31" Ö, 3 ha 
stor ö 1 km SV om Boskär, 8 km N om Nötö, 
20 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Gåsö-
ren, Utterkobbarna, Råkobben.
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 ⭘ Brännskär, 60°5'17" N, 21°58'8" Ö, 46 ha 
stor ö 5 km V om Stenskär, 11 km SV om 
Pensar, 12 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Hamngrundet, Byskär, Klappträet.

 ▶ Brännskär (vid Kirjais)

Brännskär Fiskö 2010

Förbindelsebåtarna M/S Nordep och M/S 
Cheri trafikerar Brännskär. Den närmas-
te förbindelsebåtshamnen i Nagu finns på 
Kirjais Österudden.
Skärgårdshemmanet Brännskär
På Brännskär bor två familjer året om. Via 
företaget Living Archipelago bedrivs un-

der sommarhalvåret besökshamns- och 
caféverksamhet. Även snickeriföretaget 
LennArt och teatergruppen Teater Kojan 
är verksamma på ön som är ett populärt 
besöksmål i Åbolands skärgård. En årli-
gen återkommande tradition på Bränn-
skär har varit familjefesten Brännskärs-
dagen med tillhörande Muminkonsert, 
men även många andra evenemang ord-
nas på ön.

Skärgårdshemmanet Brännskär är ett år 
2011 grundat pilotprojekt för Åbolands 
skärgårdsstiftelse. Tillsammans med 
Svenska småbruk och egna hem förvär-
vades skärgårdshemmanet Brännskär i 
Nagu södra skärgård "i syfte att främja 
året-om-boende och -verksamhet på ön 
och förhindra att det socialt och kulturellt 
viktiga hemmanet inte genom ägarbyte 
skulle ha tagits i privat fritidsbruk".

Brännskär har varit föremål för flera ut-
vecklingsprojekt, vilka har involverat 
flera renoverings- och byggprojekt. Åbo-
lands skärgårdsstiftelse sköter förvalt-
ningen av fastigheten och deltar som part 
i utvecklingsprojekten.
Bilder
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 ⭘ Brännskär, 59°56'58" N, 21°48'39" Ö, 8 ha 
stor ö 3 km Ö om Nötö, 10 km S om Boskär, 
28 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Bränn-
skärs grundet, Rockskärs ören, Grisselkobben.

 ⭘ Brännskär och Ängholm, 60°8'43" N, 
21°55'33" Ö, 44 ha stor ö 11 km NV om Sten-
skär, 11 km V om Pensar, 6 km S om Kyrk-
backen. Grannöar: Skötgrund, Peholmarna, 
Fårgrund.

 ∙ Brännskärs grundet, 59°57'3" N, 
21°48'22" Ö, 0,6 ha stor ö 2 km Ö om Nötö, 
9 km S om Boskär, 28 km S om Kyrkback-
en. Grannöar: Brännskär, Norra Furuholmen, 
Grisselkobben.

 ▷ Brännvinsbränning Se Nagus historia, 
underrubrik Brännvinsbränningen

 ⭘ Bultarna, 60°5'48" N, 22°2'53" Ö, 17 ha 
stor ö 3 km N om Stenskär, 7 km SV om 
Pensar, 13 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Bergbulten, Hästskär, Spåraskär.

 ∙ Buskören, 59°57'45" N, 21°53'5" Ö, 0,6 ha 
stor ö 7 km Ö om Nötö, 10 km SÖ om Bo-
skär, 26 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Brändören, Vindankläppen, Dömmaskär.

 ▷ Byar Se Nagus historia, underrubrik Byar 
och hemman

 ▷ Bygdesjöfart Se Nagus historia, under-
rubrik Bygdesjöfarten

 ⭘ Byskär, 60°4'59" N, 21°58'21" Ö, 17 ha stor 
ö 4 km V om Stenskär, 11 km SV om Pensar, 
13 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Bränn-
skär, Hamngrundet, Slippan.

 ⭘ Bånholm, 59°56'32" N, 21°43'43" Ö, 28 ha 
stor ö 2 km SV om Nötö, 10 km S om Bo-
skär, 30 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Bånholms ören, Ljungharun, Grimsholm.

 ∙ Bånholms ören, 59°56'19" N, 21°43'56" Ö, 
0,9 ha stor ö 3 km SV om Nötö, 11 km S om 
Boskär, 30 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 

Ljungharun, Bånholm, Korvören.
 ∙ Bårnholm, 60°11'11" N, 22°6'15" Ö, 4 ha 

stor ö 1 km NV om Sandö, 4 km N om Pen-
sar, 11 km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: Lilla 
Äggskär, Kivikari, Stora Äggskär.

 ∙ Båtskären, 59°50'43" N, 21°59'5" Ö, 2,8 ha 
stor ö 3 km SÖ om Borstö, 24 km SÖ om 
Boskär, 39 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Trollkobben, Ängeskär, Rödharun.

 ∙ Båtskärs kläpparna, 59°50'23" N, 
21°59'17" Ö, 1 ha stor ö 3 km SÖ om Borstö, 
25 km SÖ om Boskär, 40 km S om Kyrk-
backen. Grannöar: Bastukobben, Ytterskär, 
Båtskären.

 ∙ Båtskärs kobben, 60°5'19" N, 21°47'59" Ö, 
2 ha stor ö 5 km SÖ om Ängsö, 6 km N om 
Boskär, 13 km SV om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Västra Båtskär, Mellan-Båtskär, Sigfrids 
kläppen.

 ∙ Båtsmansgrundet, 59°57'42" N, 21°54'29" 
Ö, ö 8 km Ö om Nötö, 11 km SÖ om Boskär, 
26 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Koppar-
holm, Vitharuna, Grimblekan.

 ▶ Båtsmän och dragoner
Tillsammans med Åland och resten av 
Åboland stod Nagu för en stor del av båts-
männen i Svenska örlogsflottan. Under 
1700-talet var antalet båtsmän i Nagu för 
det mesta 17 och deras uppehälle sköttes 
av Nagubönderna som var sammanslagna 
i rotar kring varje båtsman. I Nagu fanns 
även så många större och mer förmögna 
gårdar att dessa å sin sida utsågs till rust-
håll som skulle ställa ryttare, dragoner, 
till arméns förfogande. Både Prostvik och 
Högsar gård hade två dragoner var.

 ∙ Bäckeskären, 59°51'57" N, 21°56'6" Ö, ö 2 
km V om Borstö, 21 km SÖ om Boskär, 36 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Edokläp-
pen, Delekobbarna, Skavaskär.

 ∙ Bäckgrund, 60°6'23" N, 21°49'8" Ö, 0,4 ha 
stor ö 5 km Ö om Ängsö, 9 km N om Boskär, 
11 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Kä-
ringskär, Påkmo, Käringmössan.

 ∙ Bäcklandet, 59°51'42" N, 21°56'15" Ö, 3,9 
ha stor ö 2 km V om Borstö, 21 km SÖ om 
Boskär, 37 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Måskobbarna, Edokläppen, Skavaskär.

 ▶ Bäckman, Guy
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Guy Mikael Bäckman (född 6 april 1940 i 
Nagu) är en finländsk samhällsvetare.

Bäckman avlade politices doktorsexa-
men 1969. Han arbetade 1967–1969 vid 
Statistiska centralbyrån, var 1970–1976 
överlärare i socialpolitik vid Social- och 
kommunalhögskolan samt utnämndes 
1976 till professor i socialpolitik vid Åbo 
Akademi.

Bäckman har som forskare intresserat sig 
främst för hälso- och sjukvårdsrelaterade 
frågor. Bland hans arbeten märks Työ-
ikäiset miehet sairaalapalvelusten kuluttajina 
(1969), Psychosocial environment and health 
(1984), Yksilö, lähiympäristö ja terveys (1987, 
svensk översattning Individ, närmiljö och 
hälsa, 1991) och The enigma of health: the case 
of Japan (1999).

 ∙ Bärnholm, 60°12'22" N, 22°0'46" Ö, ö 5 
km SV om Haverö, 7 km NV om Sandö, 6 km 
Ö om Kyrkbacken. Grannöar: Hallongrund, 
Järngrundet, Kauris.

 ∙ Bässgrundet, 60°5'52" N, 21°57'2" Ö, 0,4 
ha stor ö 6 km NV om Stenskär, 11 km SV 
om Pensar, 11 km S om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Gråskär, Remmargrunden, Kyrkkläpparna.

 ∙ Bässholmarna, 60°12'23" N, 22°8'12" Ö, ö 
2 km V om Ön, 3 km N om Sandö, 13 km Ö 
om Kyrkbacken. Grannöar: Lilla Bässholmen, 
Morgongåvan, Stora Bässholmen.

 ∙ Bässkär, 60°5'36" N, 22°1'20" Ö, 3 ha stor 
ö 3 km NV om Stenskär, 8 km SV om Pensar, 
13 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Svärt-
skärs grynnorna, Tistronören, Svärtskär.

 ∙ Bässkär, 60°3'41" N, 22°0'13" Ö, 3 ha stor ö 
3 km SV om Stenskär, 12 km SV om Pensar, 
16 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Bässkärs 
harun, Marskär, Storören.

 ∙ Bässkärs harun, 60°3'44" N, 22°0'19" Ö, 
0,8 ha stor ö 2 km SV om Stenskär, 12 km 
SV om Pensar, 16 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Bässkär, Marskär, Storören.

 ⭘ Bässören, 59°57'28" N, 21°52'48" Ö, 9 ha 
stor ö 6 km Ö om Nötö, 10 km SÖ om Bo-
skär, 26 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Västrastören, Vindankläppen, Dömmaskär.

 ∙ Bönderna, 60°7'55" N, 21°52'33" Ö, ö 9 km 

Ö om Ängsö, 12 km NV om Stenskär, 7 km 
S om Kyrkbacken. Grannöar: Hucklot, Nöt-
holm, Sikalot och Mansk.

 ▶ M/S Cheri
M/S Cheri trafikerar längs den så kallade 
tvärgående rutten som sammanbinder 
Kirjais Österudde i öster med Pärnäs i 
väster. Längs rutten ligger öar som Gull-
krona, Stenskär, Brännskär, Grötö, Matt-
näs (by på södra Storlandet), Berghamn 
och Ängsö.

 ▶ Claesson, Petter
Petter Claesson (1739-1810) var en svensk 
kofferdikapten och varvsdisponent. Han 
tillhörde sitt sekels mest betydande skep-
parsläkt i Åbo och var dess främste repre-
sentant.
Biografi
Petter Claessons far Niclas Claesson var 
skåning och flyttade år 1732 till Åbo för 
att tjänstgöra som styrman på skeppet 
Södra Finlands Wapn. Skeppet ägdes av 
några åboborgare och var avsett för sal-
timport från Portugal. Från år 1739 var 
Niclas Claesson skeppare på olika fartyg 
men seglade alltjämt till Portugal. År 1757 
lät han i Nagu bygga skeppet Patientia 
(80 läster). Han behöll två åttondelar av 
skeppet och var dess befälhavare åren 
1757–1762. Som en del av sonen Petters 
utbildning för sjömansyrket seglade den-
ne som styrman under honom tills sonen 
tog över befälet år 1762. Samma år svor 
Petter burskapseden i Åbo. Hans första 
resa som skeppare gick till Genua och var 
mycket framgångsrik. Då han återkom till 
Åbo 1764 övergick han som skeppare till 
snauen Delphin med vilken han segla-
de till några tyska hamnar vid Nordsjön. 
Från 1768 till 1778 var han skeppare på 
brigantinen Apparence som ägdes av köp-
mannen Jacob Bremer. Fartygets ständiga 
uppdrag var att hämta råvara vanligen 
från Bordeaux till Bremers sockerbruk 
i Åbo. Från Åbo kunde man främst föra 
virke till den livliga franska hamnstaden.

På 1770-talet var Åbo rikets tredje sjö-
fartsstad. Petter Claesson liksom andra 
kaptener lyfte en liten lön av rederiet men 
fick därtill olika ersättningar för utlägg. 
Betydligt viktigare för inkomsten var 
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hans egen förning, dvs. mindre varupar-
tier som kaptenen fick medföra för egen 
räkning. I handeln med dem deltog inte 
bara kaptenens egen hustru och kolleger 
men också redare och köpmän på färden. 
Claesson och hans närmaste kaptensvän i 
Stockholm handlade tillsammans och för 
sig vanligen med kaffe, tobak, starksprit, 
textilier, hattar och porslin. Efter tio år 
på Apparence gick Claesson iland för att 
bli jordbrukare i Skåne. Han sade upp 
sitt burskap i Åbo och köpte egendomen 
Algustorp nära Hässleholm, men trivdes 
inte länge där.

Korrespondensen med Åbo fortsatte och 
då Jacob Bremer lät bygga fregatten Mars 
(223 läster) bad han Claesson ställa upp 
som kapten på fartyget. Claesson löste 
också in en sextondel i fartyget, som han 
sedan kom att föra under sjutton vinter-
resor. Sommaren 1780 övervakade han 
utrustandet av Mars i Gamlakarleby och 
på hösten svor han burskapseden i Åbo på 
nytt. Mars första resa gick till Setubal och 
återkom våren 1781 i saltlast, så som man 
brukade göra med nya fartyg för att de-
ras lastrum skulle impregneras av saltet. 
På sin andra utresa 1782 erbjöds Mars en 
förmånlig frakt på Cap François på Haitis 
nordkust. På tillbakavägen hämtade Mars 
för rederiets räkning socker, vin och salt.

Då det amerikanska frihetskriget avslu-
tades år 1783 var den goda konjunkturen 
slut och Mars fick istället segla med vir-
ke till Bordeaux och salt till Åbo. Under 
Gustav III:s ryska krig 1788-1790 låg de 
finska fartygen i hamn. År 1790 valdes en 
direktion för sjömanshuset i Åbo och Pet-
ter Claesson valdes in som den ena av två 
skepparrepresentanter. Hösten 1791 seg-
lade Claesson åter ut som kapten på Mars 
med virke och på returen med salt i lasten. 
På följande resa hösten 1793 blev Mars 
uppbringad av en engelsk örlogskutter 
och förd till Deal. Där tvingades Claesson 
sälja virkeslasten men fick sedan fortsätta 
till Setubal, där man som vanligt lastade 
salt.

Då Mars 1794 återkom till Östersjön hade 
konjunkturen ändrat totalt. Frankrikes 
krig mot Holland och England, liksom re-

volutionsoroligheterna i Frankrike gjor-
de import från Frankrike omöjlig. Däre-
mot rådde det en stor brist på spannmål 
och det var något som fanns i de baltiska 
provinserna vid Östersjön. Mars seglade 
därför hösten 1794 med spannmål i lasten 
från Riga till Brest men tog för säkerhets 
skull vägen norr om de Brittiska öarna. 
Följande år seglade Mars med spannmål 
till Plymouth men sedan försämrades 
fraktmarknaden snabbt. Claesson överlät 
vid det laget befälskapet på svärsonen Pe-
treij. Då det gamla skeppsvarvet i Åbo år 
1800 ombildades till ett aktiebolag skaf-
fade sig Claesson andelar i bolaget men 
blev också dess disponent, vilket han var 
till sin död 1810. Ännu år 1803 lät Claesson 
bygga briggen Thor (53 läster), som under 
en följd av år förde ut virke och hämtade 
salt på de för honom bekanta rutterna. 
Kort före sin död 1810 antogs Petter Claes-
son som stadens edsvurne skeppsmätare.
Familj
Petter Claesson var son till kofferdikap-
tenen Niclas Claesson (1705-1774) i Stock-
holm och Åbo samt till Susanna Grund 
(1714-1783).

Petter Claesson gifte sig senast 1763 med 
Maria Elisabet Lundgren (1745-1809).

Paret Claesson bodde före flyttningen till 
Skåne 1777 vid Nylandsgatan i Kloster-
kvarteret men vid återkomsten till Åbo 
1780 köpte de en garvaregård i Norra 
kvarteret. Gården rustades upp och för-
sågs med ett lusthus. Vid Gustav III:s be-
sök i staden kunde hans överkammarher-
re inkvarteras i det förnämliga hemmet. 
Senare lät Claessons ännu bygga ett nytt, 
pråligare hus vid Drottninggatan.

År 1774 köpte Claesson ett halvt rusthåll i 
Halikko, vilket tycks ha varit en ren pen-
ningplacering. År 1778 löste han in av 
sin mor och sina syskon säterirusthållet 
Toras eller Thorsund och dess augments-
hemman i Nagu.
Barn
• Maria Elisabet (1775–1847), fabrikör vid Fortuna 
fajans och Lerkärilsfabrik i Nagu. Gift 1793 med 
kaptenen Gustaf  Adolf  Finckenberg (1768–1809).

• Ulrika (1777–1806). Gift 1797 med skepparen, 
löjtnanten vid amiralitetet Johan Christian Petreij 



Dalskär

24

(1764–1828).

 ⭘ Dalskär, 60°5'4" N, 22°8'59" Ö, 10 ha stor 
ö 6 km SV om Lökholmen, 6 km Ö om Sten-
skär, 18 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Tofsharu, Dalskärs harun, Bolanskär.

 ∙ Dalskärs harun, 60°4'47" N, 22°9'26" Ö, 1 
ha stor ö 6 km S om Lökholmen, 6 km Ö om 
Stenskär, 19 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Tofsharu, Dalskär, Bolanskär.

 ∙ Delekobbarna, 59°52'6" N, 21°55'53" Ö, 1 
ha stor ö 2 km V om Borstö, 20 km SÖ om 
Boskär, 36 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Bäckeskären, Edokläppen, Skavaskär.

 ▶ Delfin Cruises

Delfin Clipper år 2013 under namnet Silver Explo-
rer.

Delfin Cruises var ett finländskt re-
deri med Nagu som hemort som under 
åren 1989–1990 ordnade kryssningar från 
Åbo bland annat till Visby och Stockholm. 
Bolaget ville erbjuda lyxigare och mer av-
slappnade resor än de för tiden typiska 
bilfärjorna.
Historia
Det år 1988 grundade rederiet beställde en 
ny typ av kryssningsfartyg från Rauma–
Repolas varv i Raumo. I planeringen togs 
rederiets affärsidé i beaktande. Fartyget 
MS Delfin Clipper blev färdigt redan ett 
år senare, i juni 1989. Efter detta beställde 
Delfin Cruises ett andra fartyg som var av 
motsvarande modell men aningen större. 
Delfin Clipper trafikerade onsdagar och 
söndagar till Visby på Gotland och freda-
gar till Stockholm. Vinterhalvårets kryss-
ningar blev inte så populära som man 
hade hoppats och vintern 1990 hyrdes 
fartyget ut till Silja Line för att ersätta far-
tyget Sally Albatross som hade förstörts i 
en brand, och samma år övergick Delfin 
Clipper i Rauma-Repolas ägo. Sommaren 
1992 utchartrades sedan sommaren 1992 
ut till Baltic Link, innan den bara några 

månader senare utchartrades till Ocean 
Trade Chartering på Bahamas. Efter detta 
har fartyget blivit ombyggt vid Samsungs 
varv i Sydkorea och bytt namn flera gång-
er. År 2011 omdöptes fartyget som fort-
farande var flaggad i Bahamas till Silver 
Explorer. 

Rederiet mottog sitt andra fartyg MS Del-
fin Caravelle i maj 1990. Hon trafikerade 
framgångsrikt under en sommars tid till 
Gotland, Bornholm, Tallinn och Ösel. 
Dessutom ordnades 24-timmarskryss-
ningar samt konferensresor där företag 
eller sammanslutningar hyrde hela far-
tyget för sin egen användning. På grund 
av lågkonjunkturen i början av 1990-talet 
fick Delfin Cruises dock snabbt problem 
och inte heller en planerad försäljning av 
Delfin Caravelle till ett bolag i Singapore 
förverkligades. På grund av betalnings-
svårigheter återgick fartyget i Rauma-Re-
polas ägo och Delfin Cruises avslutade sin 
verksamhet. Bolagets terminalbyggnad 
som hade legat i Åbo hamn flyttades år 
1992 till Björneborg, där den blev klubb-
hus vid golfbanan Kalafornia. Byggnaden 
är fortsättningsvis i samma användning.

 ⭘ Delholm, 60°12'49" N, 22°1'25" Ö, 30 ha 
stor ö 4 km SV om Haverö, 6 km S om Väs-
tra Linsor, 7 km Ö om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Kauris, Järngrundet, Grisselborg.

 ▶ Dialekt
Nagudialekten är en typisk åboländsk di-
alekt, vilket syns i vokabulär, grammatik 
och uttal.

På nätet finns exempel på i skrift nedteck-
nad Nagudialekt, såsom En byfärd i tjocka 
av Edit Mattson, Heli Laaksonens dikter 
präntta på Nagudialekt och Fogdn Jakob Abra-
hamssons vistels i Naw sockn.

Nagubon Ole Svahnström brukar på Na-
gudialekt framföra den klassiska visan 
Undi kockoträ.

Här följer några uttalsexempel på orter i 
Nagu, enligt Svenska litteratursällskapet i 
Finlands studie över finlandssvenska be-
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byggelsenamn:
• Antböle: ämmböl

• Berghamn: bärjham

• Bisarböle: bisa

• Biskopsö: byssö

• Böle: bö:l

• Borstö: bå(r)sjte

• Finby: fymmby

• Gyttja: gyti

• Högsar: hökksår

• Hummelholm: hombälhålm

• Innamo: immå

• Käldö: ke:ldi

• Kirjais: kirjas

• Koum: köum

• Kvivlax: kolas

• Lökholm: lökkhålm

• Nötö: nöute

• Packais: pakas

• Poutuis: po:rtus

• Prästgården: prestgå:rdn

• Risis: riss

• Samslax: samplas

• Såris: så:ris så:(r)sj

• Sellmo: söllmo

• Sexnappa: seksnap

• Simonby: simånbi simåmbi

• Själö: sjä:li sä:li

• Sommarö: såmari

• Stenskär: steinsjär

• Strandby: stramby

• Sydänperä: sö:mpär

• Tackork: takårt

• Trunsö: trunsse

• Väcklax: veklas

• Vikperä: vippära

• Vinappa: vi:nap 
 ∙ Djäkenskär, 59°53'27" N, 21°56'44" Ö, 2,9 

ha stor ö 3 km NV om Borstö, 19 km SÖ om 
Boskär, 34 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Ådgrunden, Sundskären, Kummelharu kobbar-
na.

 ∙ Djäkensäckarna, 60°11'47" N, 21°57'10" Ö, 
ö 8 km SV om Haverö, 10 km V om Sandö, 
3 km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: Greno-
grund, Oxgrunden, Killingholm.

 ⭘ Dockbotet, 60°2'17" N, 21°57'14" Ö, 15 ha 
stor ö 6 km SV om Stenskär, 10 km Ö om 
Boskär, 18 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Trybots grunden, Trybotet, Stora Gråbotet.

 ▶ Dragsfjärd

 
Strandmagasinen i Dalsbruk, byggda i empirestil 
på 1830-talet.
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Dragsfjärds kyrka.

Dragsfjärd [ˈdrag̥sfj̥æːd] var en kommun 
i landskapet Egentliga Finland i Västra 
Finlands län. Dragsfjärd har omkring 
3500 invånare och har en yta på 267 km².

Dragsfjärd var en tvåspråkig kom-
mun med svenska som majoritetsspråk 
(76,6 %) och finska (23,4 %) som minori-
tetsspråk.

Den 1 januari 2009 slogs Dragsfjärd 
ihop med Kimito och Västanfjärd till en 
ny Kimitoöns kommun, uppkallad efter 
ön med samma namn som bland annat 
Dragsfjärd ligger på.
Geografi och geologi
Dragsfjärds största samhälle är Dalsbruk 
där det årligen hålls en jazzfestival som 
heter Baltic Jazz. Ett annat betydande 
samhälle är Kasnäs, där det finns en stor 
marina och ett nybyggt spa med simhall. 
Övriga orter i Dragsfjärd är Dragsfjärds 
kyrkby och Björkboda.

Dragsfjärd har en vidsträckt skärgård 
med över 2  000 öar. I söder ligger Hitis 
skärgård, som omfattar ett tjugotal stör-
re öar och ett tusental små öar och skär. 
Hitis var en egen kommun ända fram till 
år 1969 men slogs då ihop med Drags-
fjärd under lågkonjunkturen. Hitis har 
den näst äldsta träkorskyrkan i Finland. 
Den sista lagliga avrättningen utfördes på 
Galgberget i Hitis, och då var det en röva-
re som fick sätta livet till.

Vid Rosendal har Finlands geologiska un-
dersökningar funnit betydande mängder 

tantalit, som möjligen kan exploateras 
genom gruvdrift.

I Dragsfjärd ingår byarna Biskopsö, 
Björkboda, Bolax, Dals, Dalsbruk, Gen-
böle, Hammarsboda, Hertsböle, Hit-
is, Holma, Högsåra, Kasnäs, Kaxskäla, 
Kråkvik, Kulla, Kärra, Labbnäs, Lillfinn-
hova, Långnäs, Nordanå, Purunpää, Ro-
sala, Rosendal, Rövik, Skinnarvik (med 
flotthamn), Smedskulla, Storfallan, Stor-
finnhova, Stubbnäs, Stusnäs, Sunnanå, 
Söderby, Söderlångvik, Söglö, Tynglax 
(del av Hertsböle), Vänoxa, Ytterkulla (del 
av Kulla), Ölmos (med Ytterölmos och 
Överölmos).

Här finns också fjärden Bruksfjärden (ut-
anför Dalsbruk), sundet Jungfrusund, far-
leden Lövö krokar, grundet Järngrynnan 
(med fyr), stranden Ölmos Långsidan, 
öarna Falkö, Helsingholmen, Hitislan-
det, Högland, Kivskär (med seglarhamn), 
Rosalalandet, Snåldön, Storö, Tunnhamn 
(skärgrupp), Örö (kustfort) samt sjön 
Hammarsboda träsk.
Sevärdheter
• I Dalsbruk finns en på 1920-talet uppförd slagg-
stenskyrka.

• Den gula korskyrkan uppfördes 1755. Här finns 
kommunens gravgård.

• Bengtskär

• Söderlångvik
 ∙ Drakaskär, 60°1'14" N, 21°45'58" Ö, 0,9 ha 

stor ö 1 km S om Boskär, 7 km N om Nötö, 
21 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Abborr-
varpet, Gölpan, Drakaskärs harun.

 ∙ Drakaskärs harun, 60°1'3" N, 21°45'56" Ö, 
0,4 ha stor ö 2 km S om Boskär, 7 km N om 
Nötö, 21 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Drakaskär, Äleklobbs haruna, Abborrvarpet.

 ⭘ Duvholm, 60°6'8" N, 22°9'25" Ö, 28 ha stor 
ö 4 km SV om Lökholmen, 6 km SÖ om Pen-
sar, 17 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Duvholms ören, Lilla Gärskär, Stora Hamn-
holmen.

 ∙ Duvholms ören, 60°5'56" N, 22°9'47" Ö, ö 
4 km S om Lökholmen, 6 km SÖ om Pensar, 
18 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Duv-
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holm, Lilla Gärskär, Stångskär.
 ∙ Dyvikholm, 60°13'2" N, 22°2'23" Ö, 3 ha 

stor ö 3 km SV om Haverö, 6 km S om Väs-
tra Linsor, 8 km Ö om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Grisselborg, Ådholm, Kasberget.

 ⭘ Dömmaskär, 59°59'31" N, 22°7'42" Ö, 7 
ha stor ö 10 km SÖ om Stenskär, 16 km S 
om Lökholmen, 26 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Långörs revet, Norrbådan, Röd-
gadden.

 ⭘ Dömmaskär, 59°57'50" N, 21°53'22" Ö, 16 
ha stor ö 7 km Ö om Nötö, 10 km SÖ om 
Boskär, 26 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Buskören, Gloskär, Gloskärs ören.

 ∙ Edokläppen, 59°51'51" N, 21°56'4" Ö, 1 ha 
stor ö 2 km V om Borstö, 21 km SÖ om Bo-
skär, 37 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Bäckeskären, Måskobbarna, Bäcklandet.

 ∙ Edonskär, 59°58'32" N, 22°8'43" Ö, 2 
ha stor ö 12 km SÖ om Stenskär, 18 km S 
om Lökholmen, 28 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Rönnharun, Nagelören, Notvarp-
harun.

 ∙ Egelskär, 59°49'3" N, 21°47'48" Ö, 3 ha stor 
ö 11 km SV om Borstö, 24 km S om Boskär, 
42 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Stor-
skär, Glasaskär, Kalkskär.

 ▶ M/S Eivor

M/S Eivor vid kajen i Pärnäs.

M/S Eivor trafikerar söderut från Pärnäs 
i västra Nagu. Rutten går under namnet 
Utörutten och anlöper Nagus västligaste 
samt Korpos östligaste och sydligaste öar. 
Längs rutten finns bland annat följande 
öar: Nagu Berghamn, Nötö, Aspö, Jurmo 
och Utö.

 ▶ M/S Eivor

Eivor på Nötö

M/S Eivor (tidigare Baldur, IMO 8712582) 
är ett finländskt förbindelsefartyg som 
ägs av rederiet Saariston Meritie Oy, som 
i sin tur ägs av Archipelago Lines och Kul-
jetus-Savolainen. Eivor trafikerar trafike-
rar i Skärgårdhavet, söderut från Pärnäs 
i västra Nagu. Rutten går under namnet 
Utörutten och anlöper Nagus västligaste 
samt Korpos östligaste och sydligaste öar: 
Pärnäs–Berghamn–Nötö–Aspö–Jurmo–
Utö.

Fartyget byggdes på Island på Thorgeir 
& Ellert-varvet år 1990. Hon trafikerade 
fram till år 2006 under namnet Baldur. 
Hemhamnen var Stykkisholmur och för-
bindelsefartygssrutten gick längs Islands 
nordvästra kust. År 2006 köpte Åbore-
deriet Rosita fartyget och introducerade 
henne på Utörutten. Sedan början av år 
2018 trafikerar Eivor för konsortiet Utön 
Liikenne och trafiken sköts i praktiken av 
Saariston Meritie Oy.
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 ∙ Ejskär, 59°57'0" N, 21°49'27" Ö, 4 ha stor ö 
3 km Ö om Nötö, 10 km S om Boskär, 27 km 
S om Kyrkbacken. Grannöar: Grisselkobben, 
Rockskärs ören, Brännskär.

 ∙ Ekholm, 60°8'59" N, 21°59'5" Ö, ö 7 km 
V om Pensar, 8 km SV om Sandö, 7 km SÖ 
om Kyrkbacken. Grannöar: Fårgrundet, 
Lisagrund, Svaluholm.

 ⭘ Ekholm, 59°58'7" N, 21°45'45" Ö, 14 ha stor 
ö 2 km N om Nötö, 7 km S om Boskär, 26 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Brudkobb, 
Äspholm, Granholm.

 ⭘ Ekholmarna, 60°17'24" N, 21°47'35" Ö, 7,6 
ha stor ö 4 km N om Innamo, 7 km NÖ om 
Järvsor, 12 km NV om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Stålhatten, Viggholmen, Kuusis grynnan.

 ▶ Elektra

 Elektra är en hybridfärja som trafikerar 
rutten mellan Pargas och Nagu sedan juni 
år 2017. Färjan tillverkades på det polska 
varvet S.A Crist i den polska staden Gdy-
nia. 

Enligt ägaren, färjeoperatören Finferries, 
är Elektra Finlands mest miljövänliga 
färja. Färjans primära energikälla är ett 
batteripaket som laddas med landström 
varje gång färjan anlöper färjfästet.  Som 
sekundär kraftkälla har Elektra dieselge-
neratorer, som främst används vid extre-
ma isförhållanden eller vid elavbrott.

Elektra vid Prostvik färjfäste.

 ▷ Elviskär Se Älveskär
 ▶ Engship

 ▷ Engship Se även Nagus historia, under-
rubrik Rederi Ab Engship

M/S Estraden under gång mot Bremerhaven.

Rederi Ab Engship var ett finskt rederi 
med hemort i Nagu. Rederiet såldes 2006 
till Bore.

Familjen Engblom hade redan länge va-
rit verksamma i redarbranschen då de, 
efter att verksamheten vuxit, 1973 grun-
dade aktiebolaget Rederi Ab Engship. 
Som mest hade rederiet 16 fraktfartyg 
och 430 anställda. Huvudkontoret fanns i 
Åbo men rederiets hemort och fartygens 
hemmahamn var Nagu. Av 27 fartyg var 9 
nybyggen, varav de första, Najaden, Vinden 
och Trenden, byggdes 1989. Det sista ny-
bygget, Estraden, byggdes 1999. Fartygen 
fraktade framförallt exportprodukter för 
den finska skogs- och stålindustrin.

Engship utvecklade tillsammans med 
Transfennica och Bror Husell Chartering 
(BHC) en ny typ av fartyg för transport 
av skogsprodukter. Det första fartyget av 
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den nya typen levererades till BHC 1996.

År 2006 sålde familjen Engblom alla rede-
riets aktier till rederiet Bore, som i sin tur 
2016 såldes till nederländska Spliethoff. 
Tre av de tidigare Engship-fartygen in-
gick i det senare köpet.

 ∙ Enholm, 60°9'22" N, 21°56'32" Ö, 2 ha stor 
ö 10 km V om Pensar, 10 km V om Sandö, 5 
km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Liniholm, 
Gräggholm, Estholm.

 ∙ Enskär, 59°52'47" N, 21°50'18" Ö, ö 7 km V 
om Borstö, 17 km S om Boskär, 35 km S om 
Kyrkbacken. Grannöar: Fliskläppen, Birsskä-
ren, Rånbässen.

 ∙ Entallsgrund, 60°12'1" N, 21°58'19" Ö, ö 7 
km SV om Haverö, 9 km V om Sandö, 4 km 
Ö om Kyrkbacken. Grannöar: Gåsholm, Gre-
nogrund, Likholm.

Flygfoto v Norrströmsbron som går mellan Ern-
holm och Biskopsö

 ⊕ Ernholm, 60°10'60" N, 21°55'60" Ö, 228 
ha stor ö 10 km SV om Haverö, 10 km V om 
Sandö, 2 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Mickelssons grynnorna, LIlla Hästholmen, Kil-
lingholm.

 ▶ Ernholm

Ernholm ligger granne med Kyrkbacken 
i Nagu och har bland annat ett större eg-
nahemshusområde i anslutning till tätor-
ten. På Ernholm finns även Ernholm gård, 
som är känd som den plats där konstnä-
ren Victor Westerholm tillbringade sin 
barndoms somrar. Till minnet av honom 
finns i dag på Ernholm den populära Wes-
terholmstigen.

 ⭘ Estholm, 60°9'34" N, 21°56'8" Ö, 13 ha stor 
ö 10 km V om Pensar, 11 km V om Sandö, 4 
km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Enholm, 
Låset, Gräggholm.

 ∙ Estholm, 60°9'37" N, 22°4'13" Ö, 3,8 ha 
stor ö 3 km NV om Pensar, 4 km SV om 
Sandö, 10 km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: 
Ragnholm, Korpholm, Stora Bårnholm.

 ▷ Estonias minnesmärke Se Nagu, under-
rubrik Sevärdheter

 ∙ Evighetsgrynnan, 59°55'42" N, 22°1'32" 
Ö, ö 8 km NÖ om Borstö, 16 km S om Sten-
skär, 30 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Stenharu kobbarna, Påvalskär, Påvalskärs 
ören.

 ▶ Exklaven Taiplax
Nagu har en exklav, en del av ön Taiplax 
med omgivande vatten, 12 km norr om 
Innamo, till vars ägor Taiplax hör. Taiplax 
utgör en enklav inom Rimito, som upp-
gått i Nådendal. 

Nagu ytterskärgård
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 ∙ Fagerholm, 60°3'50" N, 21°24'57" Ö, ö 5 
km Ö om Västerön, 7 km SV om Gyltö, 31 
km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Långa 
Ljusskär, Matmoran, Stuguholm.
Fagerholm är en holme med vädersta-
tion och tidigare sjöbevakningsstation 
som ligger intill Ängsö i Korpoströms far-
ledskorsning i Nagu i Åbolands skärgård. 
Sjöbevakningsstationen ägs nuförtiden 
av företaget Captium Havstjärna Ab, som 
ordnar möten och liknande tillställningar 
för mindre grupper.

Gammalt hus på Fagerholm; förmodligen Nagus 
äldsta, näst kyrkan

Pjäs på Fagerholm i Nagu, med vindflöjel

Byggnader på Fagerholm i Nagu

Huvudbyggnaden på Fagerholm i Nagu

Västerut från Fagerholm går farleden mot 
Åland och Stockholm, österut mot Jung-
frusundHangö, norrut mot Åbo och sö-
derut mot Utö. Fagerholm ligger 14,75 km 
(fågelvägen) sydväst om Nagu.

De närmaste öarna ligger på under 1 ki-
lometers avstånd, den närmaste, Äng-
sö, i öster på ca 500 meters avstånd. Den 
yttre skärgården öppnar sig från Fager-
holm mot syd-sydost. Ön är klippig och 
har endast begränsad lågvuxen löv- och 
barrskog, mest på öns östra sida. De flesta 
byggnader ligger på öns norra sida.

Väderstationen ligger på den västra de-
len av den klippiga ön. Vindmätaren har 
installerats i radartornet, som ligger i öns 
sydvästra del. 

Förbindelsebåtarna M/S Myrskylintu / 
M/S Cheri trafikerar Fagerholm tre gång-
er i veckan. 

På ön finns den gamla tullstationsbygg-
naden kvar från 1700-talet.
Fagerholms fyr
Ön har också en aktiv yttre fyr (60°6′40″N 
21°41′53″E) av typen sektorfyr, som mär-
ker ut en skarp kurva i storströmmen 
mellan Korpo och Nagu. Fyren är vitmå-
lad, 6 meter hög och bredvid den står ett 
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sjömärke i gult med en orange vertikal 
rand.
Historia
Den 19 november 1942 sjönk den tyska 
fraktbåten S/S Hindenburg (byggd 1921) 
i sundet sydväst om holmen. Fartyget var 
på väg från Hamburg, Tyskland till Ja-
kobstad i Finland med ettusen sovjetiska 
krigsfångar ombord, då det 17.11.1942 ut-
anför Utö körde i en mina lagd av den sov-
jetiska ubåten L3. Besättningen lämnade 
fartyget och flyttades ombord på andra 
båtar.

Då fartyget nästa dag skulle bogseras 
körde den på grund vid Snökubb. Då den 
finska sjöbevakningen kom på plats flyt-
tades krigsfångarna, som ännu var kvar 
inlåsta på fartyget, över till räddningsfar-
tyget Assistans. Efter pumpning lyckades 
man lossa fartyget från grundet, men un-
der bogseringen följande dag började det 
läcka igen, brast itu och sjönk mellan Fa-
gerholm och Lohms Östernäsudden.

Vraket ligger på 57 meters djup. Vraket lo-
kaliserades igen i slutet av 1960-talet, och 
dykningar gjordes försiktigt på 1970-ta-
let. År 1983 försvann en sportdykare i 
vrakets djup och sedan dess har det rått 
dykförbud på platsen.

 ▷ Fagerlunds traktormuseum Se Nagu, 
underrubrik Sevärdheter

 ▷ Faiance och Lerkärils Fabrique Se Na-
gus historia, underrubrik Faiance och Ler-
kärils Fabrique

 ▶ M/S Falkö
M/S Falkö trafikerar på den norra rutten 
med Kyrkbacken som hemhamn. Förbin-
delsebåten anlöper Naguöarna Själö och 
Innamo samt Korpoöarna Järvsor, Ma-
skinnamo, Åvensor och Norrskata.

 ∙ Fallbådan, 59°44'47" N, 21°51'42" Ö, ö 15 
km SV om Borstö, 32 km S om Boskär, 50 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Lillharun, 
Korslägnarna, Storharun.

 ▶ Fast vägförbindelse Nagu-Pargas

Nagu - Pargas rak bro från Prostviks Kalvudd

En fast vägförbindelse mellan Pargas 
och Nagu har diskuterats sedan 1960-ta-
let , i flera olika omgångar. De flesta po-
litiker och invånare är överens om att 
en fast vägförbindelse behövs, men när 
det gäller hur den borde förverkligas går 
åsikterna isär. 

Både bro- och tunnelbygge har diskute-
rats, men en bro har förespråkats både av 
myndigheterna och av invånare.  Myndig-
heterna har ändå ännu inte fattat ett of-
ficiellt beslut om den potentiella vägför-
bindelsen borde utgöras av en bro eller av 
en tunnel.  Det är också fortfarande oklart 
hur projektet skulle finansieras. 
Historia
Redan på 1960-talet fanns en vision om 
att skapa en fast vägförbindelse från fast-
landet till Åland, via Pargas och Nagu 
(Insinööritoimisto Koskela & Lehvonen, 
1966: Kiinteä tieyhteys Ahvenanmaa – 
manner-Suomi). Under årens lopp har 
olika alternativ diskuterats i olika om-
gångar och de senaste årtiondena har fle-
ra officiella planläggningsdokument och 
utredningar publicerats.

Vägsträckningen från Vikom över till 
Biskopsö och Norrströmsbron mellan 
Biskopsö och Ernholm öppnades 1993, 
varvid en färjsträcka Vikom – Ernholm 
(Emtholm - Korsudden) eliminerades.

Både tunnel- och brobygge har diskute-
rats för sträckan Pargas-Nagu, men bro-
alternativet har fått mer stöd. År 1995 
förespråkade dåvarande kommunika-
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tionsminister Ole Norrback att planerna 
borde framskrida enligt alternativet bro, 
men inga officiella beslut fattades. Hot om 
indragningar i färjetrafiken hösten 2014 
satte fart på diskussionen igen. 

År 2016 sa den dåvarande kommunika-
tionsministern Anne Berner att hon före-
språkar en bro framom en tunnel. 

I december 2018 nobbade regeringen en 
motion om två miljoner euro för att starta 
brobygget mellan Pargas och Nagu. Mo-
tionen hade lagts fram av SFP-politikern 
Stefan Wallin.

Långa färjköer har bidragit till att en ma-
joritet av invånarna gärna skulle se ett al-
ternativ till färjetrafiken.  

År 2017 började den eldrivna hybridfär-
jan Elektra trafikera rutten Pargas-Nagu. 
Enligt färjeoperatören Finlands Färjetra-
fik Ab, Finferries, är Elektra Finlands 
mest miljövänliga färja. Färjans primära 
energikälla är ett batteripaket som laddas 
med landström.  Den nya färjan rymmer 
fler bilar och har bidragit till att köerna 
har minskat. Under midsommaren 2019 
trafikerade tre färjor rutten, i motsats till 
två midsommaren 2018.  Det bidrog till 
mindre köbildning och nöjdare trafikan-
ter.
Utredningar om behovet av bro

Nagu - Pargas rak bro

År 2018 gjorde Stiftelsen för projektforsk-
ning en utredning av de socioekonomiska 
effekterna av en fast vägförbindelse till 

Nagu. Rapporten slog fast att det finns 
goda argument för att ersätta den nuva-
rande färjetrafiken mellan Pargas och 
Nagu med en fast vägförbindelse, förut-
satt att färjetrafiken hålls på nuvarande 
nivå. Utredningen visade att en fast väg-
förbindelse skulle medföra klart förbätt-
rad tillgänglighet, ökat arbetsmarknads-
område (t.ex. bättre möjligheter

till pendling) och ökad omsättning i om-
rådet, framförallt inom turismen. Rap-
porten konstaterade också att en fast 
vägförbindelse är en långsiktig, smidig 
och fungerande transportlösning som 
förväntas bidra till att vända den negati-
va befolkningsutvecklingen i området och 
därmed trygga den åboländska skärgår-
dens fortsatta livskraft. En dylik utveck-
ling sågs i Replot i Korsholms skärgård 
efter att Replotbron togs i bruk 1997.

De som motsätter sig alla alternativ till 
en fast vägförbindelse har bland annat 
lyft fram att de är oroade över att skär-
gårdens exotik ska försvinna. En del har 
också oroat sig över att en bro kan leda till 
ökad brottslighet, men erfarenheter från 
Replotbron har visat att så inte är fallet.
Alternativa rutter
Flera alternativa rutter och lösningar har 
diskuterats, bland dem:
Broförbindelse via Haverö (Erstanbron - Ha-
verö - Mattholmsbron)
Det alternativ som har fått mest stöd är 
en broförbindelse från Airisto via Haverö 
över Mattholmsfjärden till Nagu. En bro 
via Haverö beräknas kosta 120 miljoner 
euro enligt en kostnadskalkyl som gjor-
des år 2016. Bron skulle medföra att en 
landsväg byggs över Haverö.

En utredning från år 2015 slog fast att av 
broalternativen skulle en bro via Haverö 
vara det mest vettiga alternativet ur ett 
totalekonomiskt perspektiv.

År 2015 uttryckte dåvarande kommuni-
kationsminister Anne Berner sitt stöd för 
Haverö-alternativet. Planerna har väckt 
protester, och år 2016 startades en namn-
insamling mot planerna. Initiativtagarna 
ansåg att en väg över Haverö skulle för-
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störa den idylliska skärgårdsmiljön. 
Direkt bro från Lillmälö till Prostvik

Nagu - Pargas rak bro Lillmälö

Det andra broalternativet är en bro som 
löper direkt från Lillmälö till Prostvik, in-
vid det nuvarande färjfästet. Det alterna-
tivet presenterades först år 2016.

Ännu har ingen miljökonsekvensbedöm-
ning gjorts. En kostnadskalkyl som gjor-
des 2016 uppskattade att det alternativet 
skulle kosta 215 miljoner euro.
En tunnel
Ett tredje alternativ är att bygga en 4,5 
kilometer lång tunnel under Korsfjärden. 
En kostnadskalkyl som gjordes år 2008 
uppskattade att en tunnel skulle kosta 95 
miljoner euro.
Endast färjetrafik
Det nuvarande avtalet med färjeoperatö-
ren Finferries är i kraft till 2022 och Tra-
fikverkets långsiktiga plan då det gäller 
färjetrafiken sträcker sig till 2030.

Färjetrafiken kostar omkring 6 miljoner 
euro per år.
Miljökonsekvensbedömning
Stora byggprojekt kräver en så kallad mil-
jökonsekvensbedömning för att kunna 
genomföras. År 2002 gjorde NTM-cen-
tralen i Egentliga Finland en miljökonse-
kvensbedömning för bland annat Have-
rörutten och tunnelalternativet, men den 
är nu föråldrad. För en direkt bro mellan 
Pargas och Nagu finns i nuläget ingen så-
dan bedömning. Att göra en ny bedöm-

ning beräknas ta åtminstone två år.

Nagu - Pargas rak bro på väg till Pargas

Finansieringsmodeller
Sedan 1960-talet har det allmänna an-
tagandet varit att staten skulle finansie-
ra den fasta vägförbindelsen till hundra 
procent, men det senaste året har också 
andra alternativ lyfts fram.

I sin rapport år 2018 lyfte Stiftelsen för 
projektforskning fram en finansierings-
metod som grundar sig på samverkan 
mellan det offentliga och privata aktö-
rer samt på användaravgifter för de som 
skulle använda sig av bron. 

Förslaget har väckt kritik, men bland an-
dra Stefan Wallin har ställt sig positivt till 
tanken, eftersom det kunde bidra till att 
projektet framskrider.

 ▷ Fenno Steamship Ltd Se Nagus historia, 
underrubrik Fenno Steamship Ltd

 ▶ Finferries

 Finferries eller Finlands Färjetrafik 
Ab (Suomen Lauttaliikenne Oy på finska) är 
ett aktiebolag som driver förbindelse-
båts- och färjtrafik i Finland. Finferries 
inledde sin verksamhet 1.1.2010 och ägs i 
sin helhet av den Finska staten.
Verksamhet
Finferries sköter förbindelsebåts- och 
färjtrafiken i Finland på drygt 40 rutter. 
Rutterna varierar från små sund till mer 
krävande färder ute till havs. Den kortas-
te rutten är Kivimo i Houtskär, 169 meter. 
Den längsta rutten är 9,5 km, från Korpo 
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till Houtskär. En del rutter trafikeras av 
frigående färjor medan andra sköts av va-
jerfärjor.

Verkställande direktör är Mats Rosin. 
Koncernen har omkring 330 anställda och 
huvudkontoret ligger i Åbo.
Historia
Färjetrafiken i Finland var tidigare en del 
av Destia, men bolaget separerades efter-
som staten ville utveckla förbindelsebåts- 
och färjtrafiken och göra verksamheten 
mer effektiv.

År 2012 förvärvade Finlands Färjetrafik 
Ab Arctia Skärgårdsrederi Ab:s hela ak-
tiestock. Genom köpet blev Finlands Fär-
jetrafik den enda statsägda aktören som 
bedriver trafik med både förbindelse-
fartyg och färjor. Arctia Skärgårdsrederi 
blev Finlands Färjetrafiks dotterbolag och 
namnet byttes till Finlands Skärgårdsre-
deri Ab. 

 ∙ Fingerskär, 59°55'2" N, 21°45'55" Ö, 4 ha 
stor ö 4 km S om Nötö, 13 km S om Boskär, 
32 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Bodö, 
Nagu, Notholmen, Alvickören.

 ∙ Finnholm, 60°9'37" N, 22°8'44" Ö, ö 2 km 
V om Aspholm, 2 km NÖ om Pensar, 14 km 
Ö om Kyrkbacken. Grannöar: Synnarstholm, 
Hallonholm, Hältholms grunden.

 ∙ Finnkobbarna, 59°53'21" N, 21°59'6" Ö, ö 
3 km N om Borstö, 20 km SÖ om Boskär, 34 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Lotan, Djä-
kenskär, Sundskären.

 ∙ Fiskargrunden, 60°10'24" N, 22°7'43" Ö, 
ö 1 km SÖ om Sandö, 3 km N om Pensar, 
13 km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: Sandö, 
Halsholm, Rödgrund.

 ▷ Fiske Se Nagus historia, underrubrik Fis-
ket

 ∙ Fiskjaskären, 59°52'26" N, 21°54'41" Ö, 2,9 
ha stor ö 3 km V om Borstö, 19 km SÖ om 
Boskär, 36 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 

Skärgården, Delekobbarna, Kläppen.
 ∙ Fiskskär, 59°54'26" N, 21°48'55" Ö, 3 ha 

stor ö 6 km SÖ om Nötö, 14 km S om Bo-
skär, 32 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Jusar, Örarna, .

 ∙ Fjärdblekan, 60°1'5" N, 21°57'50" Ö, ö 7 
km SV om Stenskär, 11 km Ö om Boskär, 20 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Högkobben, 
Österharun, Lilla Gråbotet.

 ∙ Fjärdblekorna, 59°49'16" N, 21°53'48" Ö, 
0,3 ha stor ö 6 km SV om Borstö, 25 km S om 
Boskär, 41 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Gråskären, Hamnkläppen, Kobben.

 ∙ Fjärdkobbarna, 59°55'45" N, 21°48'57" Ö, 
0,7 ha stor ö 4 km SÖ om Nötö, 12 km S om 
Boskär, 30 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Södra Furuholmen, Vindulskär, Ståtkobbarna.

 ∙ Fjärdskär, 59°56'24" N, 21°47'39" Ö, 3 ha 
stor ö 2 km SÖ om Nötö, 10 km S om Bo-
skär, 29 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Killingholm, Norra Furuholmen, Brännskärs 
grundet.

 ∙ Fladagrundet, 60°5'13" N, 21°56'7" Ö, 0,7 
ha stor ö 6 km V om Stenskär, 11 km NÖ om 
Boskär, 12 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Storlandet, Brokonskärs kobben, Mellanlandet.

 ∙ Flakaskär, 60°3'31" N, 21°46'7" Ö, 1 ha stor 
ö 3 km N om Boskär, 6 km SÖ om Ängsö, 
17 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Haver-
skär, Oxklobben, Ko-Birsskär.

 ∙ Flatgadden, 60°2'20" N, 21°52'54" Ö, 0,8 
ha stor ö 6 km Ö om Boskär, 10 km SV om 
Stenskär, 17 km S om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Gaddarna, Höggadden, Ståtgadden.

 ∙ Flatgrundet, 60°2'51" N, 21°55'49" Ö, 2,2 
ha stor ö 7 km SV om Stenskär, 9 km Ö om 
Boskär, 16 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Stenkläppen, Trybots grunden, Skrovlandet.

 ▶ Flipper Boats

 Flipper Boats är ett varumärke för mo-
torbåtar. Inledningsvis grundades företa-
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get NaBoats av Harry Ölander år 1966 i 
Nagu, Finland. Ett samarbete med Sigurd 
Isacson i Sverige inleddes och företaget 
tillverkade Sigurd Isacsons segeljolle 
"Örnjollen", som redan tillverkades på ett 
par ställen i Sverige. NaBoats exporterade 
under inledningsåren i första hand sina 
båtar till Sverige. År 1968 tillverkades den 
första Flippermodellen och utbudet kom 
att växa till att omfatta 20 olika båtmodel-
ler. NaBoats hade under 1970-talet 65 an-
ställda i Nagu och var den största arbets-
givaren på orten. Efter att svenska Flipper 
gick i konkurs 1971 flyttades all tillverk-
ning till Finland, där företaget expande-
rade och hade fabriker i Pemar, Kimito 
och Puumala. NaBoats blev Nordens 
största motorbåtstillverkare samt mark-
nadsledare i Finland och Sverige. Förut-
om till Sverige exporterade man också 
båtar till de övriga skandinaviska länder-
na, till England, USA, Frankrike, Belgien 
och Grönland.

År 1984 omvandlades företaget till ett 
aktiebolag med namnet Oy Flipper Boats 
Ab. Samma år blev Flipper Boats med sina 
tre fabriker en koncern tillsammans med 
säljbolaget Oy Flipper Market Ab i Hel-
singfors. År 1986 införlivades Oy Flipper 
Karelia Ab i koncernen då Harry Ölander 
köpte sin fjärde fabrik. Samma år såldes 
aktiemajoriteten till Rapala Group. 

Företaget inklusive varumärket blev upp-
köpt år 1992 och i samband med detta 
ingår de idag i Bella Veneets produktsvit. 
Idag erbjuder de tio olika båtmodeller 
inom områdena kabin-, daycruiser- och 
hardtopbåtar.

 ▷ Flipper Se även Nagus historia, under-
rubrik NaBoats/ Flipper

 ∙ Fliskläppen, 59°52'55" N, 21°49'48" Ö, 0,3 
ha stor ö 8 km V om Borstö, 17 km S om 
Boskär, 35 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 

Enskär, Långören, Rånbässen.
 ∙ Fliskobben, 59°59'52" N, 21°45'1" Ö, 1,3 ha 

stor ö 4 km S om Boskär, 5 km N om Nötö, 
23 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Glupen, 
Mossaskär, Skogsflisan.

 ∙ Flyorna, 60°3'26" N, 21°44'7" Ö, 0,4 ha 
stor ö 3 km NV om Boskär, 6 km S om Äng-
sö, 18 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Baggskär, Ådkläpparna, Rönngaddarna.

 ∙ Fläskgrund, 60°4'39" N, 22°2'46" Ö, 0,9 
ha stor ö 1 km N om Stenskär, 9 km SV om 
Pensar, 15 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Rödgrund, Långören, Högör.

 ▶ Forneldarnas natt i Nagu

Forneldarnas Natt 2012.

Forneldsfesten i Nagu ordnas varje år vid 
Framnäs på Kyrkbacken. Forneldsfesten 
i Nagu är särskilt populär bland barnfa-
miljer. Under kvällen bjuds det på upp-
trädanden av kända och mindre kän-
da artister. Nagu Rotary r.f. arrangerar 
sandslottstävling för barn, och sedan år 
2017 även för vuxna. Flera av ortens för-
eningar arrangerar gemensamt kvällen i 
samarbete med Pargas stad.

 ▶ Fortuna fajans- och lerkärlsfabrik
Fortuna fajans- och lerkärlsfabrik ver-
kade i Nagu socken åren 1816–1867 och 
dess lerpipsfabrik åren 1839–1867.
Historik
Maria Elisabet Finckenberg anhöll år 1814 
om privilegium för att i sina omyndiga sö-
ners namn driva en fajans- och lerkärlsfa-
brik på Käldinge frälsesäteri i Nagu. Detta 
beviljades trots det ovanliga att hon var 
en kvinna som ville bli företagare. Hon 
hade dock några år tidigare ärvt stora 
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mängder kontanta medel av sin far, den 
företagsamma sjökaptenen Petter Claes-
son i Åbo, och därtill det handelskunnan-
de som behövdes. De flesta råvaror som 
behövdes fanns på gårdens marker och 
hon var bekant med handeln på Stock-
holm, där annat som behövdes kunde 
skaffas. I staden fanns också förebilder-
na Rörstrands Porcelaine Werks Bolag 
och Ulfsunda Fajans och Porcelainfabrik. 
I Sverige hittade hon därtill de verkmäs-
tare som kände till de nya effektiva ka-
kelugnarna med interna rökkanaler, som 
hade bättre värmeekonomi och bevarade 
värmen bättre. De kände också till gla-
seringen med opak tennglasyr som hade 
kommit på modet. Samtidigt blev det allt 
vanligare att man i hushållen använde 
blyglaserade lerkärl och kärl tillverkade 
av rödbränd lera, vilket den nya fabriken 
Fortuna kunde leverera.

Verksamheten kom igång år 1816 men 
starten var långsam och redan år 1822 ar-
renderade kaptensänkan Finckenberg ut 
fabriken till verkmästaren. En vändpunkt 
kom med den stora stadsbranden i Åbo 
1827 och året efter den hade produktionen 
av kakel i Fortunafabriken tredubblats. 
Den leddes nu av den yngre, kvarvarande 
sonen Gustaf  Adolf  Finckenberg. För att 
få avsättning för den allt större produk-
tionen skaffade man sig fasta agenter i 
städerna i sydvästra Finland. År 1839 var 
verksamheten så stor och lönsam att man 
beslöt att komplettera fabriken med en 
fabrik för lerpipor. Detta visade sig i läng-
den vara mer lönsamt än kakel- och hus-
hållskärlsproduktionen. Liksom kakelfa-
briken leddes pipfabriken till en början 
av svenskar. År 1845 beslöt Finckenberg 
att modernisera kakelfabriken främst 
genom att uppföra en ny brännugn av en 
typ som kallas dubbelugn. Den var till for-
men rund och hade tre eldstäder, som gav 
värme effektivt och jämnt. Disponentens 
privata situation förändrades dock ge-
nom att hans mor och bror avled och han 
själv blev ensam ägare till fabriken. Han 
gifte sig också med en kvinna från bygden 
och arrenderade ut fabriken till en svensk 
man som inte klarade uppgiften och snart 

försvann från orten.

I början av 1850-talet hade fajansfabriken 
problem därför att deras produkter var 
för dyra för marknaden. År 1852 inför-
des en ny produkt, taktegel, som dittills 
hade importerats från Holland. Samtidigt 
svängde modet i tobaksanvändningen så 
att importerade långskaftade sjöskumspi-
por och eleganta fajanspipor blev moder-
na och cigaretterna gjorde sitt segertåg. 
I Finland höll dock lerpiporna länge sin 
ställning. Krimkriget under åren 1853–
1856 förhindrade varuimporten till Fin-
land. Därmed kunde taktegelproduktio-
nen vid Fortuna bli både stor och lönsam 
och kriget var säkert också en orsak till 
att lerpiporna kunde hålla sin ställning 
så länge. Efter kriget gick verksamheten 
tillbaka och fajans- och lerkärlsfabriken 
blev helt olönsam, endast lerpipstillverk-
ningen gav inkomster. När Gustaf  Adolf  
Finckenberg avled år 1867 hade änkan och 
dottern som enda alternativ att lägga ner 
de båda fabrikerna.
Se även
• Tobaksrökning

Övrigt
Fortunas produkter finns avbildade på 
sajten Finna.fi. 

 ∙ Foten, 60°4'18" N, 22°2'2" Ö, ö 1 km V om 
Stenskär, 10 km SV om Pensar, 15 km SÖ 
om Kyrkbacken. Grannöar: Äspör, Birsskär, 
Gråsö.

 ▶ Framnäs

Framnäs

Framnäs föreningshus (Framnäs) är 
Nagu ungdomsförening rf:s lokal som 
ligger på Fäudden på Kyrkbacken i Nagu. 
Huset invigdes 2 oktober 1910 och har Na-
gus största församlingssal, med plats för 
250 personer.

I Framnäs ordnas evenemang året runt, 
de flesta av Nagu UF.

En av de årliga traditionerna sedan 
1990-talet är midsommarstången vid 
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Framnäs. Ros-Mari Eskills har lett löv-
ningen och resandet av midsommar-
stången.

Den 2 oktober 2010 firades Framnäs 
100-årsfest med 50-talsinspirerad triv-
selkväll, då huset och Nagu UF bl.a. upp-
vaktades med en tavla föreställande huset 
innan renoveringen och tillbyggnaden år 
1968. Konstnären antas vara Ingeborg 
”Boggi” Liljelund.

 ▷ Frihetskriget Se Striderna i Nagu 1918
 ∙ Frukostgrund, 60°14'33" N, 21°56'25" Ö, ö 

6 km SV om Majholmen, 7 km SV om Västra 
Linsor, 6 km N om Kyrkbacken. Grannöar: 
Kuddholmarna, Långgrundet, Siikakari.

 ▷ Frälsehemman Se Nagus historia, under-
rubrik Frälsehemman

 ▶ Fullmäktige
Sedan kommunsammanslagningen 2009 
väljs förtroendevalda från Nagu till Par-
gas stadsfullmäktige. Av fullmäktiges 35 
platser innehas åren 2017–2021 fyra plat-
ser av lokalpolitiker bosatta i Nagu: Olof  
Elenius (SFP), Carita Henriksson (SDP), 
Nina Söderlund (VF), Staffan Åberg (SFP).

 ⭘ Fur-Birsskär, 60°2'30" N, 22°6'37" Ö, 12 
ha stor ö 5 km SÖ om Stenskär, 11 km SV 
om Lökholmen, 20 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Utterharu, Tjukan, Rödgadden.

 ∙ Furuholm, 60°5'35" N, 21°44'25" Ö, 2,3 ha 
stor ö 2 km S om Ängsö, 5 km Ö om Lom, 14 
km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Högholm, 
Algrunden, Kasan.

 ⭘ Furuskär, 59°54'35" N, 21°47'52" Ö, 5 ha 
stor ö 5 km S om Nötö, 14 km S om Boskär, 
32 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Morin-
gören, Örarna, Sänkören.

 ⭘ Furuskär, 60°5'34" N, 22°5'6" Ö, 26 ha stor 
ö 3 km NÖ om Stenskär, 7 km S om Pensar, 
15 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Mås-
hemmet, Vitören, Fårkläpparna.

 ∙ Fågelholmen, 60°14'0" N, 22°5'25" Ö, 3,3 
ha stor ö 2 km SÖ om Haverö, 5 km SÖ 
om Majholmen, 11 km NÖ om Kyrkbacken. 

Grannöar: Klintholmen, Träskholm, Kalven.
 ∙ Fårgrund, 60°8'55" N, 21°56'19" Ö, 0,5 ha 

stor ö 10 km V om Pensar, 10 km NV om 
Stenskär, 5 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Skötgrund, Anisor, Orrgrund.

 ∙ Fårgrundet, 60°8'56" N, 21°59'25" Ö, 0,6 
ha stor ö 7 km V om Pensar, 8 km SV om 
Sandö, 7 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Ekholm, Lisagrund, Svaluholm.

 ∙ Fårkläpparna, 60°5'32" N, 22°4'35" Ö, 1 
ha stor ö 3 km NÖ om Stenskär, 7 km S om 
Pensar, 15 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Kirtengrund, Måshemmet, Knektkobb.

 ∙ Fårskärs grundet, 59°52'40" N, 21°46'26" 
Ö, 1 ha stor ö 9 km S om Nötö, 17 km S om 
Boskär, 36 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Gömskär, Gloskären, Stora Gloskär.

 ⊕ Fårö, 59°55'25" N, 21°47'3" Ö, 170 ha stor ö 
4 km S om Nötö, 12 km S om Boskär, 31 km 
S om Kyrkbacken. Grannöar: Lususkär, Ån-
holm, Svedjeskär.

 ⭘ Fåviskär, 60°3'51" N, 22°3'47" Ö, 5 ha stor 
ö 1 km SÖ om Stenskär, 10 km S om Pensar, 
17 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Salt-
kläpp, Ön, Högskär.

 ∙ Fölisören, 60°3'6" N, 21°48'23" Ö, 0,4 ha 
stor ö 3 km NÖ om Boskär, 8 km SÖ om 
Ängsö, 17 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Apelholmen, Berghamn, Storörs klobben.

 ∙ Gaddarna, 60°2'25" N, 21°52'55" Ö, 0,4 ha 
stor ö 6 km Ö om Boskär, 10 km V om Sten-
skär, 17 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Flatgadden, Höggadden, Ståtgadden.

 ∙ Gadden, 59°45'9" N, 21°49'40" Ö, 1,4 ha 
stor ö 15 km SV om Borstö, 31 km S om Bo-
skär, 49 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Skeppsbådarna, Fallbådan, Storharun.

 ∙ Galtarna, 60°3'44" N, 22°9'13" Ö, ö 6 km Ö 
om Stenskär, 8 km S om Lökholmen, 20 km 
SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Skalloglan-
den, Åsmoskär, Spelharun.

 ∙ Garpharu, 59°48'40" N, 21°48'35" Ö, 2 ha 
stor ö 11 km SV om Borstö, 25 km S om Bo-
skär, 43 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Alskär, Vitskär, Sundskär.

 ⭘ Gert, 60°15'16" N, 21°43'53" Ö, 8 ha stor ö 2 
km V om Innamo, 2 km Ö om Järvsor, 12 km 
NV om Kyrkbacken. Grannöar: Voit, Kråk-
holmen, Kråkholmsgrundet.
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 ⭘ Get-Björkeholm, 59°57'33" N, 21°48'20" 
Ö, 9 ha stor ö 2 km Ö om Nötö, 8 km S om 
Boskär, 27 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Limpkobben, Brännskärs grundet, Grisselkob-
ben.

 ∙ Get-Björkeholms grunden, 59°58'0" 
N, 21°48'47" Ö, 0,6 ha stor ö 3 km NÖ om 
Nötö, 8 km S om Boskär, 26 km S om Kyrk-
backen. Grannöar: Norrkobben, Limpkobben, 
Sivarholmen.

 ∙ Getgrund, 60°12'6" N, 21°56'41" Ö, ö 8 km 
SV om Haverö, 10 km SV om Västra Linsor, 2 
km NÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Killing-
holm, Oxgrunden, Djäkensäckarna.

 ⭘ Getnäsholmen, 60°15'1" N, 22°2'30" Ö, 5 
ha stor ö 1 km NV om Haverö, 2 km S om 
Västra Linsor, 10 km NÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Kortholmen, Lindholmen, Hässje-
holmen.

 ⭘ Getskär, 60°1'17" N, 22°3'0" Ö, 10 ha stor 
ö 6 km S om Stenskär, 15 km SV om Lökhol-
men, 21 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Kalskärs kobben, Hålskär, Kobbharun.

 ∙ Getskärs grundet, 60°0'44" N, 22°2'54" 
Ö, ö 7 km S om Stenskär, 16 km SV om Lök-
holmen, 22 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Kalskärs kobben, Getskär, Kobbharun.

 ∙ Getskärs kläppen, 59°52'55" N, 21°55'17" 
Ö, 1 ha stor ö 3 km NV om Borstö, 19 km 
SÖ om Boskär, 35 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Gråskär, Halfaskär, Skärgården.

 ∙ Gladagrundet, 60°13'7" N, 21°47'56" Ö, 
ö 4 km Ö om Vandrock, 4 km SÖ om Inn-
amo, 7 km NV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Tunngrundet, Hummelholm, Smultrongrund.

 ∙ Glasaskär, 59°49'15" N, 21°47'23" Ö, 3 ha 
stor ö 11 km SV om Borstö, 24 km S om Bo-
skär, 42 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Storskär, Kalkskär, Egelskär.

 ⭘ Glosan, 60°1'48" N, 21°46'58" Ö, 6 ha stor 
ö 1 km SÖ om Boskär, 8 km N om Nötö, 19 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Granskär, 
Gölpan, Boskär.

 ⭘ Gloskär, 59°58'1" N, 21°53'4" Ö, 7 ha stor ö 
7 km Ö om Nötö, 10 km SÖ om Boskär, 25 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Gloskärs 
ören, Buskören, Dömmaskär.

 ⭘ Gloskär, 60°1'58" N, 21°57'44" Ö, 11 ha 

stor ö 6 km SV om Stenskär, 11 km Ö om 
Boskär, 18 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Linuskär, Dockbotet, Lilla Gråbotet.

 ∙ Gloskären, 59°52'54" N, 21°46'54" Ö, ö 8 
km S om Nötö, 17 km S om Boskär, 35 km 
S om Kyrkbacken. Grannöar: Lilla Gloskär, 
Gömskär, Stora Gloskär.

 ∙ Gloskärs ören, 59°57'57" N, 21°52'40" Ö, 1 
ha stor ö 6 km Ö om Nötö, 10 km SÖ om 
Boskär, 25 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Gloskär, Buskören, Brändören.

 ∙ Glupen, 60°0'11" N, 21°45'12" Ö, 3 ha stor 
ö 3 km S om Boskär, 5 km N om Nötö, 23 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Fliskobben, 
Troll-Birsskär, Skogsflisan.

 ∙ Gomman, 60°2'23" N, 21°46'57" Ö, ö 1 km 
NÖ om Boskär, 8 km S om Ängsö, 18 km S 
om Kyrkbacken. Grannöar: Gommorna, Vi-
tören, Granskärs kläppen.

 ∙ Gommorna, 60°2'25" N, 21°46'54" Ö, ö 1 
km NÖ om Boskär, 8 km S om Ängsö, 18 km 
S om Kyrkbacken. Grannöar: Gomman, Vitö-
ren, Granskärs kläppen.

 ∙ Grabbaskläppen, 59°49'7" N, 21°48'58" Ö, 
1 ha stor ö 10 km SV om Borstö, 24 km S om 
Boskär, 42 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Skäriråsen, Alskär, Svensör.

 ▶ Grandell, Axel
Axel Mikael Grandell, född 1 augusti 
1899 i Nagu, död 6 november 1993 i Åbo, 
var en finländsk företagsekonom.

Grandell blev filosofie doktor 1945. Han 
inledde sin karriär som bokförare vid 
Pargas kalk 1922–1933 och undervisade 
från 1930 i företagsekonomi vid Handels-
högskolan vid Åbo Akademi, där han 1944 
blev kallad att sköta professuren i handel-
steknik, från och med 1948 företagseko-
nomi. Han var 1951–1965 innehavare av 
den ordinarie professuren i ämnet och 
1957–1965 rektor för handelshögskolan, 
som under hans ledning utvecklades till 
en självständig enhet med gott anseende.

Grandell forskade bland annat i redovis-
ningens historia och blev landets främste 
expert på området. Bland hans arbeten 
märks Äldre redovisningsformer i Finland 
(1944), Redovisningens utvecklingshistoria 
(1972) och Historiska studier i folkliv, handel-
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steknik och redovisning (1989).

 ∙ Grangrundet, 60°13'35" N, 21°43'38" Ö, 1,6 
ha stor ö 2 km N om Vandrock, 4 km SV om 
Innamo, 11 km V om Kyrkbacken. Grannöar: 
Kyrkogårdsgrundet, Lövskär, Baggen.

 ∙ Grangrundet, 60°10'6" N, 21°51'21" Ö, 
0,4 ha stor ö 9 km SÖ om Vandrock, 10 
km NÖ om Ängsö, 4 km SV om Kyrkback-
en. Grannöar: Kalvholmen, Nämarholmen, 
Högsar.

 ⭘ Granholm, 59°58'27" N, 21°45'17" Ö, 30 ha 
stor ö 2 km N om Nötö, 7 km S om Boskär, 
26 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Brud-
kobb, Ostkobb, Granholms kobben.

 ∙ Granholms kobben, 59°58'27" N, 
21°44'47" Ö, 2 ha stor ö 2 km NV om Nötö, 
7 km S om Boskär, 26 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Granholm, Halmörarna, Brud-
kobb.

 ▶ Granqvist, Ruben
Ruben Johannes Mikael Granqvist, 
född 17 mars 1892 i Nagu, död 19 april 
1979, var en finländsk ingenjör.

Granqvist, som var son till sjökapten Carl 
Granqvist och Ida Granit, blev student 
1910 och diplomingenjör 1915. Han var 
anställd vid Allmänna Ingenjörsbyrån 
1915–1922, tjänstgjorde bland annat i Si-
birien 1916 och i Persien 1917 och var chef  
för firmans kontor i Helsingfors 1919–
1922. Han var teknisk ledare vid Finska 
Byggnads Ab 1922, bedrev egen konsulte-
rande ingenjörsbyrå 1923–1925, var biträ-
dande gatubyggnadschef  vid Helsingfors 
stads byggnadskontor 1926–1939, gatu-
byggnadschef  1939–1945 och direktör för 
tekniska ärenden i Helsingfors stadssty-
relse 1945–1956. Han ägde och bebrukade 

Grännäs Storgård i Nagu.

Granqvist uppgjorde bland annat av-
loppslednings- och kloakvattenrenings-
projekt för ett flertal städer, köpingar och 
fabrikssamhällen. Han var bland annat 
ordförande i styrelsen för Finska Fläkt-
fabriken Ab 1946–1964, viceordförande 
i styrelsen för Nokia Ab 1960–1961 och 
ordförande 1962–1966. Han var ordföran-
de i Olympiska spelens byggnadskom-
mitté 1952. Han var ordförande vid Tek-
niska föreningens i Finland avdelning för 
byggnadsteknik 1922, 1924, 1926 och 1937, 
i styrelseordförande i föreningen 1941 och 
1942 och blev hedersledamot där 1960. 
Han blev ledamot av Svenska tekniska 
vetenskapsakademien i Finland 1942, 
blev styrelsemedlem 1950, var ordföran-
de 1957–1960 och blev hedersledamot där 
1961.

Granqvist skrev Utnyttjandet av Finlands 
vattenkraft (1920), Ergebnisse und Erfahrung-
en an der Kloranlage Byholmen zu Helsingfors 
(1935), Råholmen (1939) samt deltog i utar-
betandet av Teknisk ordbok 1934–1938 och 
utgav reseskildringar från Sibirien och 
Persien.

 ⭘ Granskär, 60°2'5" N, 21°47'31" Ö, 15 ha stor 
ö 1 km Ö om Boskär, 9 km N om Nötö, 19 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Granskärs 
kläppen, Mälhamn, Glosan.

 ⭘ Granskär, 60°1'35" N, 21°58'46" Ö, 5 ha 
stor ö 6 km SV om Stenskär, 12 km Ö om 
Boskär, 19 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Granskärs grundet, Linuskärs grunden, Sten-
harun.

 ∙ Granskärs grundet, 60°1'27" N, 21°58'57" 
Ö, 0,6 ha stor ö 6 km SV om Stenskär, 12 
km Ö om Boskär, 19 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Granskär, Linuskärs grunden, 
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Stenharun.
 ∙ Granskärs harun, 60°1'49" N, 21°53'32" 

Ö, 0,9 ha stor ö 7 km Ö om Boskär, 10 km 
SV om Stenskär, 18 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Askskär, Höggadden, Lederskär.

 ∙ Granskärs kläppen, 60°2'14" N, 21°47'34" 
Ö, 0,9 ha stor ö 1 km Ö om Boskär, 9 km SÖ 
om Ängsö, 18 km S om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Granskär, Mälhamn, Gomman.

 ∙ Gravstenen, 60°3'57" N, 21°48'45" Ö, ö 4 
km NÖ om Boskär, 7 km SÖ om Ängsö, 15 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Hem-Hors-
skär, Lilla Salskär, Rödharuna.

 ∙ Grenogrund, 60°11'45" N, 21°57'28" Ö, 0,6 
ha stor ö 8 km SV om Haverö, 9 km V om 
Sandö, 3 km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: 
Djäkensäckarna, Gåsholm, Killingholm.

 ∙ Grimblekan, 59°58'1" N, 21°55'2" Ö, ö 9 
km Ö om Nötö, 11 km SÖ om Boskär, 25 km 
S om Kyrkbacken. Grannöar: Grimmen, Ne-
dersätugrundet, Kopparholm.

 ⭘ Grimmen, 59°58'6" N, 21°54'52" Ö, 7 ha 
stor ö 8 km Ö om Nötö, 11 km SÖ om Bo-
skär, 25 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Grimblekan, Nedersätugrundet, Kopparholm.

 ⊕ Grimsholm, 59°56'46" N, 21°44'12" Ö, 390 
ha stor ö 2 km SV om Nötö, 10 km S om 
Boskär, 29 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Gåsholms bådan, Bånholm, Svartbådan.

 ∙ Gripafång, 60°10'4" N, 22°4'49" Ö, 3 ha 
stor ö 3 km SV om Sandö, 3 km NV om 
Pensar, 10 km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: 
Ragnholm, Estholm, Korpholm.

 ⭘ Grisselborg, 60°13'7" N, 22°1'32" Ö, 5 ha 
stor ö 4 km SV om Haverö, 6 km S om Västra 
Linsor, 7 km NÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Delholm, Ådholm, Klobban.

 ∙ Grisselborgen, 59°49'21" N, 21°50'14" 
Ö, 0,5 ha stor ö 9 km SV om Borstö, 24 
km S om Boskär, 41 km S om Kyrkbacken. 

Grannöar: Molnkobben, Gördskär, Svensör.
 ∙ Grisselflis haruna, 60°1'12" N, 21°43'57" 

Ö, 0,3 ha stor ö 3 km SV om Boskär, 7 
km N om Nötö, 22 km SV om Kyrkbacken. 
Grannöar: Grisselflisan, Vargskäret, Grålan-
det.

 ⭘ Grisselflisan, 60°0'52" N, 21°44'8" Ö, 9 
ha stor ö 3 km SV om Boskär, 7 km N om 
Nötö, 22 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Vargskäret, Vargskärs kläpparna, Grålandet.

 ∙ Grisselharuna, 59°57'22" N, 21°43'13" Ö, 3 
ha stor ö 2 km V om Nötö, 9 km S om Bo-
skär, 28 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Svartbådan, Gåsholms bådan, Gåsholmen.

 ∙ Grisselkobben, 60°3'14" N, 21°56'57" 
Ö, 0,5 ha stor ö 6 km V om Stenskär, 10 
km Ö om Boskär, 16 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Mellan-Medskär, Höga Medskär 
och Rödgrund, Klovaskär.

 ∙ Grisselkobben, 60°7'15" N, 22°2'21" Ö, 0,5 
ha stor ö 5 km SV om Pensar, 5 km N om 
Stenskär, 11 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Lutgrund, Alören, Käldinge harun.

 ∙ Grisselkobben, 59°57'2" N, 21°48'60" Ö, 
1 ha stor ö 3 km Ö om Nötö, 10 km S om 
Boskär, 28 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Brännskär, Ejskär, Killingholm.

 ∙ Grisselskär, 59°54'19" N, 21°56'35" Ö, 1,2 
ha stor ö 5 km N om Borstö, 17 km SÖ om 
Boskär, 32 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Kummelharu kobbarna, Ytterstör, Gråharu.

 ⭘ Grund-Horsskär, 60°4'47" N, 21°49'54" Ö, 
7 ha stor ö 6 km NÖ om Boskär, 7 km SÖ 
om Ängsö, 13 km S om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Horsskärs harun, Alharuna, Spiringskläp-
pen.

 ∙ Grunden, 60°8'54" N, 22°6'34" Ö, ö 0 km 
SV om Pensar, 3 km S om Sandö, 12 km SÖ 
om Kyrkbacken. Grannöar: Pensar, Hässje-
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holm, Lammören.
 ∙ Grytfot, 60°4'46" N, 22°1'14" Ö, 0,3 ha stor 

ö 2 km NV om Stenskär, 9 km SV om Pensar, 
14 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Skogö-
ren, Foten, Bergören.

 ∙ Grågrund, 60°12'49" N, 22°7'28" Ö, 0,5 ha 
stor ö 3 km V om Ön, 4 km N om Sandö, 12 
km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: Lilla Bäss-
holmen, Kalven, Bässholmarna.

 ∙ Grågrund, 60°7'0" N, 21°53'56" Ö, 0,5 ha 
stor ö 10 km Ö om Ängsö, 10 km NV om 
Stenskär, 9 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Svartholm, Västra Stångholm, Strömsrevet.

 ∙ Gråharu, 59°54'37" N, 21°56'14" Ö, 3,5 ha 
stor ö 5 km N om Borstö, 17 km SÖ om Bo-
skär, 32 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Ytterstör, Grisselskär, Gymmerskär.

 ∙ Gråharun, 60°6'2" N, 21°57'51" Ö, 0,3 ha 
stor ö 6 km NV om Stenskär, 10 km SV om 
Pensar, 11 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Remmargrunden, Gråskär, Bässgrundet.

 ∙ Gråharun, 60°5'12" N, 21°51'13" Ö, 1,8 ha 
stor ö 7 km Ö om Ängsö, 8 km NÖ om Bo-
skär, 12 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Starrgrund, Västra Viggesören, Horsskärs kob-
ben.

 ∙ Gråharuna, 59°50'58" N, 21°53'57" Ö, 1,9 
ha stor ö 4 km SV om Borstö, 22 km S om 
Boskär, 38 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Ståtbåda, Bredharu, Ljuskobbarna.

 ∙ Gråkläpp grynnorna, 59°47'27" N, 
21°46'59" Ö, 0,4 ha stor ö 13 km Ö om 
Jurmo, 27 km S om Boskär, 45 km S om 
Kyrkbacken. Grannöar: Gråkläppen, Pattak-
läpp, Sprängharu.

 ∙ Gråkläppen, 59°47'38" N, 21°46'58" Ö, 1 
ha stor ö 12 km Ö om Jurmo, 27 km S om 
Boskär, 45 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Gråkläpp grynnorna, Petkobben, Sprängharu.

 ∙ Grålandet, 60°0'33" N, 21°44'41" Ö, 1,4 
ha stor ö 3 km SV om Boskär, 6 km N om 
Nötö, 22 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Vargskärs kläpparna, Skogsflisan, Grisselfli-
san.

 ∙ Grålandet, 60°1'9" N, 21°53'9" Ö, 2 ha stor 
ö 7 km Ö om Boskär, 10 km NÖ om Nötö, 19 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Lederskär, 
Askskärs kläpparna, Askskär.

 ∙ Gråskär, 59°52'55" N, 21°55'52" Ö, 2,4 ha 
stor ö 3 km NV om Borstö, 19 km SÖ om 
Boskär, 35 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Getskärs kläppen, Halfaskär, Sundskären.

 ∙ Gråskär, 60°5'43" N, 21°57'17" Ö, 1,2 ha 
stor ö 6 km NV om Stenskär, 11 km SV om 
Pensar, 11 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Bässgrundet, Remmargrunden, Klappträet.

 ⭘ Gråskären, 59°48'42" N, 21°52'50" Ö, 33 
ha stor ö 8 km SV om Borstö, 25 km S om 
Boskär, 43 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Hamnkläppen, Gudinggrund, Kobben.

 ▶ Gråsäl

 Gråsäl (Halichoerus grypus) är en säl som 
förekommer i Östersjön och Atlanten. 
Den tillhör familjen öronlösa sälar och är 
den enda arten i släktet Halichoerus. 
Gråsälen är större än knubbsälen och vi-
karen, och i motsats till andra sälarter 
som förekommer vid svenska kusten har 
den ett konformigt huvud. Gråsälshanen 
kallas också för ståte, pluralis ståtar.
Utseende
Den fullvuxna sälhanen är mörkgrå med 
ljusare fläckar. Den fullvuxna sälhonan 
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har mörkgrå fläckar på en silvergrå päls 
och ungarna (kutarna) är vita. Teckning-
en är avhängigt av belysningen och hur 
våt pälsen är. Med sin längd på omkring 
250 centimeter och vikt upp till 300 ki-
logram är hanen klart större än honan 
som är cirka 180 centimeter lång och 150 
till 200 kilogram tung. Huvudet är kon-
format med mycket låg panna. Hanen har 
större nosparti än honan. Vid födelsen är 
ungen 90 till 110 cm lång och den väger 11 
till 20  kg. Hanar vid Amerikas kustlinje 
blir större än hannar i europeiska vatten. 
Ungarna byter sin ljusa päls (lanugo) efter 
två till tre veckor.

Utbredning och taxonomi
Gråsälen förekommer i tre geografiskt 
åtskilda bestånd. Trots att de båda euro-
peiska beståndens utbredningsområden 
möts norr om Danmark förekommer 
hybridisering mellan de båda taxonen 
sällan, huvudsakligen på grund av olika 
parningstider. På grund av detta delades 
arten tidigare upp i tre underarter men 
idag erkänns bara två:
• Halichoerus grypus grypus - "atlantisk gråsäl", 
förekommer i västra och östra Nordatlanten, längs 
kusterna av Labrador, New Brunswick, Nova Scotia 
i Kanada och vid Grönland i väster, och utmed 
Island, Storbritannien, Irland och Färöarna i öster. 
Den förekommer även sällsynt i Nordsjön.

• Halichoerus grypus macrorynchus - "östersjögråsäl", 
förekom tidigare i hela Östersjön men förekom-
mer nu i stort sett bara vid de nordliga kusterna på 
grund av hårt jakttryck. Bara under vandringar når 
enskilda gråsälar Polen och Tyskland.
Tidigare delades den atlantiska gråsälen 
upp i en västlig, och en östlig underart där 
den senare bar det vetenskapliga namnet 
H. g. atlantica. Östersjögråsälen bar tidiga-

re det vetenskapliga namnet H. g. baltica 
(Rice 1998). Under vandringar når gråsä-
len söderut till New Jersey respektive Por-
tugal.
Ekologi
Gråsälen föredrar klippiga kuster men 
i Nord- och Östersjön förekommer den 
även på sandbankar. Mellan maj och juni 
ligger gråsälarna vanligen på land och 
byter päls. När det inte är parningstid 
vandrar många unga sälar till avlägsna 
stränder. Men de återvänder som regel. 
För de atlantiska underarten sker par-
ningen under hösten medan östersjögrå-
sälen har sin brunsttid under våren. Som 
föda tar gråsälen främst fisk som ibland 
kompletteras med bläckfisk och kräftdjur. 
I sällsynta fall dödar gråsälen ett större 
bytesdjur som en knubbsäl eller en van-
lig tumlare. Året 2014 dokumenterades 
dessutom en hanne som dödade elva unga 
gråsälar och åt deras kött. Sår som kan 
bero på liknande fall av kannibalism upp-
täcktes även på flera andra ungar. Under 
den tidiga våren kan arten även vila på is 
som är kopplad till landet. Djuret stannar 
vanligen nära havsytan när den dyker till 
60-100 meters djup och den vistas all-
mänt fyra till tio minuter under vatteny-
tan. Gråsälen kan dyka ned till 425 meters 
djup och stanna upp till en timme under 
vattenytan.

Under parningstiden bildar gråsälen 
små flockar men det förekommer också 
de som lever hela året i grupp. I flocken 
finns i genomsnitt sex honor och en hane. 
I större flockar kan det finnas flera hanar 
med var sitt harem. Strider mellan hanar-
na förekommer endast sällan. Oftare ser 
man mindre hanar som visar undergiv-
enhet mot en dominant hane. Parningen 
sker ungefär två veckor efter födseln av 
de unga gråsälarna, när honan slutar att 
ge di.

Dräktigheten varar i drygt elva månader 
men embryot vilar en tid efter befrukt-
ningen. Digivningsperioden är med två 
till tre veckor, vilket är påfallande kort. 
Honor blir könsmogna efter cirka fem år, 
och hanar ett år senare, men ofta tar det 
fyra år till innan hanarna kan etablera ett 
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harem.

Livslängden ligger vid 40 år och den älds-
ta kända individen blev 46 år gammal.
Gråsälen och människan
Status och hot
För säljägare har gråsälen varit ett viktigt 
byte. Även fiskare dödade gråsälar för de 
såg djuret som en konkurrent. Nu finns i 
de flesta länder skyddsåtgärder för grå-
sälen. Beståndet vid Kanadas kustlinjer 
uppskattas med 250  000 individer och 
framför USA:s kustlinje lever omkring 
7 300 gråsälar.

Vid 1900-talets början, innan intensiv 
jakt och miljögifter drabbade beståndet, 
uppskattas antalet gråsälar i Östersjön 
ha kunnat uppgå till cirka 100  000 djur. 
Beståndet i Östersjön var som minst i bör-
jan av 1980-talet då det bara fanns 2 000-
3  000 djur i havet. Utöver jakten bestod 
faran i miljögifter vilka förorsakade fort-
plantningsstörningar. År 2000 uppgick 
antalet gråsälar till cirka 15  500 stycken. 
Från 1990-talet beräknades beståndet 
växa med cirka åtta procent per år till 
2006. År 2005 uppskattades populatio-
nen i Östersjön med ungefär 22 000 indi-
vider. Vid flera ställen inrättades skydds-
zoner med tillträdesförbud.
Konflikter med fiske
Gråsälen äter huvudsakligen fisk och då 
ett flertal viktiga matfiskar kan ingå i dess 
diet och på grund av att den kan skada 
fångster och fiskeredskap har den kom-
mit att hamna i konflikt med fisket på fle-
ra håll inom sitt utbredningsområde.

Ett exempel är att den växande gråsäl-
stammen i Östersjön har lett till ökade 
sälskador i det kustnära fisket, främst i 
Sverige och Finland. Sälarna söker föda 
i redskap och river både fångst och red-
skap. Man har försökt att utveckla säl-
säkra ryssjor, men nätfisket är svårare att 
skydda. Både Sverige och Finland har åter 
infört en begränsad jakt på gråsäl. Det är 
frågan om kvotjakt och fortplantningsti-

den är fredad.

 ⭘ Gråsö, 60°4'40" N, 22°2'9" Ö, 12 ha stor ö 
1 km NV om Stenskär, 9 km SV om Pensar, 
15 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Fläsk-
grund, Bergören, Skogören.

 ∙ Gräggholm, 60°9'25" N, 21°56'55" Ö, ö 9 
km V om Pensar, 10 km V om Sandö, 5 km 
SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Liniholm, En-
holm, Skötgrund.

 ∙ Gräsgrunden, 60°4'27" N, 22°3'2" Ö, ö 0 
km NÖ om Stenskär, 9 km SV om Pensar, 16 
km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Långö-
ren, Fläskgrund, Stenskär.

 ∙ Gräsgrundet, 59°59'49" N, 22°6'17" Ö, 0,6 
ha stor ö 9 km SÖ om Stenskär, 16 km S 
om Lökholmen, 25 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Hjortronharu, Norrgrundet, Säl-
gskär.

 ∙ Gräskläppen, 60°3'27" N, 21°58'5" Ö, 0,3 
ha stor ö 5 km V om Stenskär, 11 km Ö om 
Boskär, 16 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Klovaskär, Lilla Tommosskär, Skrakaskär.

 ∙ Gräsören, 59°54'53" N, 21°50'46" Ö, ö 6 km 
SÖ om Nötö, 14 km S om Boskär, 31 km S 
om Kyrkbacken. Grannöar: Smörkläppen, 
Långskär, Labbskär.

 ⭘ Grötö, 60°4'55" N, 22°0'50" Ö, 29 ha stor ö 
2 km NV om Stenskär, 9 km SV om Pensar, 
14 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Gryt-
fot, Norrören, Skogören.
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 ∙ Gudinggrund, 59°48'11" N, 21°53'54" Ö, 
0,5 ha stor ö 8 km SV om Borstö, 27 km S om 
Boskär, 43 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Kalskär, Långskär, Laxkobben.

 ∙ Gudingsgrundet, 60°1'55" N, 21°48'42" Ö, 
ö 2 km Ö om Boskär, 9 km N om Nötö, 19 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Lillklobben, 
Mälhamns klobben, Granskärs kläppen.

 ∙ Gullkrona, 60°5'12" N, 22°5'6" Ö, ö 3 km 
NÖ om Stenskär, 7 km S om Pensar, 16 km 
SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Måshemmet, 
Vitören, Skallonskär.

 ▶ Gullkrona

Gullkrona.
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Gullkronas besökshamn sommaren 2005.

Gullkronas lotsmuseum.

Gullkrona är en ö i Skärgårdshavet, i 
kommundelen Nagu i Pargas i Finland, 
ca fyra sjömil sydost om Kirjais. Ön är be-
bodd året om. Det finns en liten gammal 
lotsstuga högst uppe på ön, som numera 
fungerar som ett litet museum. Det går 
också en trevlig naturstig kring ön.
Historia
Gullkrona nämns första gången i 1540 års 
jordebok, då under namnet Guskruno. Den 

uppges då vara obebodd (en klippa bos intet 
uppå), men beskattades med fem öre. 1571 
var ön bebodd och fiskarbonden tvinga-
des bidra med drygt fyra mark till Älvs-
borgs lösen.

Gullkrona besökshamn, som varit myck-
et populär, stängdes efter säsongen 2008, 
då familjen som drivit den nu ville ha 
lugn och ro. Stängningen av gästham-
nen behandlades i flera nummer av Åbo 
Underrättelser (från 19 augusti 2008). 
Sommarsäsongen 2009 var besökare 
åter välkomna för dagbesök och museet 
var öppet, men servicen var nu mer an-
språkslös och båtplatser erbjöds inte för 
övernattning. 2017 planerar en ny ägare 
att öppna gästhamn.
Gullkrona AB
Gullkrona kan också avse ett av förening-
en Åbolands Hantverk rf  ägt aktiebolag, 
som fått namn efter ön och fjärden. Bo-
lagets målsättning är att ta tillvara och 
utveckla hantverket till en levande nä-
ringsgren – till ett framträdande inslag i 
Åbolands folkkultur.
Sägner
Två sägner har olika förklaringar till 
namnet ”Gullkrona”.

Den mest kända är att drottning Blanka 
av Namur som 1348 följde med sin make 
kung Magnus Eriksson till Finland. Säg-
nen säger att drottningen skulle ha blivit 
så betagen av skärgårdens skönhet att 
hon offrade sin krona i fjärden.

Den andra sägnen säger att svenske kung-
en (oklart vilken kung som avses) begärde 
lots under sin färd till Åbo. Ingen av lot-
sarna var hemma, men en gammal gum-
ma erbjöd sig att lotsa fartyget. När de väl 
ankom till Åbo frågade kungen vad hon 
ville ha i lotspeng. Hon svarade att hon 
ville ha Runsala. Det gick inte kungen 
med på, men han gav henne en av öarna 
de passerat på vägen.
Se även
• Gullkrona fjärd

 ▶ Gullkrona fjärd
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Gullkrona fjärd (finska: Gullkronansel-
kä) är en fjärd sydost om Nagu huvudöar 
i Skärgårdshavet, i Pargas stad i västra 
Åboland, nära ön Gullkrona. Gullkrona 
fjärd bildar gräns mot Kimitoön och östra 
Åboland och uppfattas ofta som en sym-
bol för hela södra Skärgårdshavet.
Se även
• Gullkrona

 ⭘ Gulskär, 60°7'23" N, 22°7'6" Ö, 5 ha stor ö 
3 km S om Pensar, 4 km V om Lökholmen, 14 
km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Gålskärs 
Bådarna, Långskäret, Gulskärs revet.

 ∙ Gulskärs revet, 60°7'18" N, 22°8'35" Ö, ö 3 
km SV om Lökholmen, 3 km SÖ om Pensar, 
15 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Gål-
skärs Bådarna, Tärnören, Gulskär.

 ∙ Gunnkobbarna, 60°4'54" N, 21°44'23" Ö, 
ö 3 km S om Ängsö, 5 km SÖ om Lom, 16 km 
SV om Kyrkbacken. Grannöar: Furuholm, 
Västra Gunnkobbarna, Skötgrundet.

 ∙ Gymmerskär, 59°54'34" N, 21°55'24" Ö, 4 
ha stor ö 5 km NV om Borstö, 16 km SÖ om 
Boskär, 32 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Idglo, Ytterstör, Skataskär.

 ∙ Gålskärs Bådarna, 60°7'7" N, 22°7'39" Ö, 
ö 4 km S om Pensar, 4 km SV om Lökhol-
men, 15 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Gulskär, Långskäret, Gulskärs revet.

 ∙ Gålören, 59°49'46" N, 21°51'44" Ö, 0,6 ha 
stor ö 7 km SV om Borstö, 23 km S om Bo-
skär, 41 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Ådskär, Tärskläppen, Sandören.

 ▷ Gårdfarihandlare Se Nagus historia, un-
derrubrik Marknader, gårdfarihandlare och 
lanthandlar

 ∙ Gåsharu, 59°50'37" N, 21°57'60" Ö, 2,1 ha 
stor ö 2 km S om Borstö, 24 km SÖ om Bo-
skär, 39 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Ljuskobben, Gåsharu kläppen, Rödharun.

 ∙ Gåsharu kläppen, 59°50'28" N, 21°58'20" 
Ö, 0,8 ha stor ö 3 km S om Borstö, 24 km 
SÖ om Boskär, 39 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Ljuskobben, Gåsharu, Rödharun.

 ∙ Gåsholm, 60°11'48" N, 21°57'54" Ö, 1 ha 
stor ö 8 km SV om Haverö, 9 km V om 
Sandö, 3 km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: 
Grenogrund, Djäkensäckarna, Entallsgrund.

 ∙ Gåsholmen, 59°57'7" N, 21°44'3" Ö, ö 2 km 
V om Nötö, 9 km S om Boskär, 29 km S om 
Kyrkbacken. Grannöar: Svartbådan, Grims-
holm, Gåsholms bådan.

 ∙ Gåsholms bådan, 59°56'59" N, 21°44'18" 
Ö, ö 2 km SV om Nötö, 9 km S om Boskär, 
29 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Gåshol-
men, Grimsholm, Kappalholmen.

 ⭘ Gåsskär, 60°4'20" N, 22°5'7" Ö, 5 ha stor 
ö 2 km Ö om Stenskär, 9 km S om Pensar, 
17 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Rönn-
klobben, Tjuvskär, Led-Knivskär.

 ∙ Gåsskären, 59°59'2" N, 21°50'8" Ö, ö 5 km 
NÖ om Nötö, 7 km SÖ om Boskär, 24 km S 
om Kyrkbacken. Grannöar: Stora Gåsskär, 
Östra holmarna, Lilla Gåsskär.

 ∙ Gåsörarna, 60°3'46" N, 22°2'22" Ö, 3 ha 
stor ö 1 km S om Stenskär, 11 km SV om 
Pensar, 16 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Birsskär, Magnusskär, Stenskär.

 ∙ Gåsören, 60°1'40" N, 21°45'38" Ö, ö 1 km 
SV om Boskär, 8 km N om Nötö, 20 km SV 
om Kyrkbacken. Grannöar: Brännskär, Ut-
terkobbarna, Råkobben.

 ∙ Gåsören, 59°54'15" N, 21°49'35" Ö, 1 ha stor 
ö 7 km SÖ om Nötö, 15 km S om Boskär, 33 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Jusar, Fisk-
skär, Rävaskär.

 ⭘ Gäddgloskär, 59°53'6" N, 21°48'42" Ö, 5 ha 
stor ö 8 km S om Nötö, 17 km S om Boskär, 
35 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Gädd-
gloskärs kläpparna, Ägglupen, Skarvkläppen.

 ∙ Gäddgloskärs kläpparna, 59°52'56" N, 
21°48'17" Ö, 0,3 ha stor ö 8 km S om Nötö, 
17 km S om Boskär, 35 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Ägglupen, Gäddgloskär, Skarv-
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kläppen.
 ▷ Gästgiverier Se Nagus historia, under-

rubrik Krogar och gästgiverier
 ▷ Gästhamnen Se Nagu, underrubrik Se-

värdheter
 ⭘ Gölpan, 60°1'29" N, 21°46'24" Ö, 19 ha stor 

ö 1 km S om Boskär, 8 km N om Nötö, 20 km 
S om Kyrkbacken. Grannöar: Abborrvarpet, 
Glosan, Drakaskär.

 ∙ Gölpgrunden, 60°1'20" N, 21°47'13" Ö, ö 2 
km SÖ om Boskär, 8 km N om Nötö, 20 km 
S om Kyrkbacken. Grannöar: Gölpan, Glo-
san, Drakaskär.

 ∙ Gölpkobben, 59°54'24" N, 21°43'48" Ö, 
0,4 ha stor ö 6 km S om Nötö, 14 km S om 
Boskär, 33 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Tistronören, Bergholm, Bodö revet.

 ∙ Gölsören, 59°48'51" N, 21°50'36" Ö, 1 ha 
stor ö 9 km SV om Borstö, 25 km S om Bo-
skär, 42 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Gördskär, Långören, Stenkläppen.

 ∙ Gömskär, 59°52'37" N, 21°46'9" Ö, 1 ha 
stor ö 9 km S om Nötö, 17 km S om Boskär, 
36 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Fårskärs 
grundet, Långören, Stora Gloskär.

 ∙ Gördskär, 59°48'53" N, 21°50'41" Ö, ö 9 km 
SV om Borstö, 25 km S om Boskär, 42 km S 
om Kyrkbacken. Grannöar: Gölsören, Långö-
ren, Stenkläppen.

 ▶ Haartman, Carl Daniel von 

Carl Daniel von Haartman.

Carl Daniel von Haartman, född 5 maj 
1792 i Åbo, död 15 augusti 1877 i Pikis, var 
en finländsk läkare. Han var son till Gab-
riel Erik von Haartman och halvbror till 
Lars Gabriel von Haartman.

Haartman blev 1805 student i Åbo, 1813 fi-
losofie kandidat, 1814 medicine kandidat, 
1815 filosofie magister och 1816 medicine 
licentiat. Han antogs 1817 till stadsläkare i 
Åbo, utnämndes 1818 till adjunkt i kirurgi 
och obstetrik 1825 till förlossningsläkare 
i Åbo. År 1833 befordrades han till pro-
fessor i kirurgi och obstetrik vid Helsing-
fors universitet, förordnades samtidigt 
att vara tillförordnad generaldirektör för 
Medicinalverket samt utnämndes 1836 
till ordinarie innehavare av detta ämbete, 
från vilket han tog avsked 1855.

Haartman var en skicklig läkare och 
förvärvade sig anseende även som ve-
tenskaplig författare. Hans Handbok för 
barnmorskor (1821) nyttjades nära trettio 
år som ledning vid barnmorskeundervis-
ningen i Finland. I det främst på hans in-
itiativ grundade Finska Läkaresällskapets 
handlingar offentliggjorde han flera ar-
tiklar, främst innehållande meddelanden 
från hans praktiska läkarverksamhet, 
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samt utgav Anvisning till igenkännande af de 
allmännaste sjukdomar hos menniskan (1844-
45). Slutligen bör framhållas, att Haart-
man genom sitt Försök att bestämma den ge-
nuina racen af de i Finland boende folk, som tala 
finska ("Acta Societatis scientiarum Fen-
nicæ", 1845) var den förste, som hävdade, 
att finnarna ur antropologisk synpunkt 
måste hänföras till flera olika raser.

Carl Daniel von Haartman, som själv 
härstammade från Nagu på fädernet, var 
gift med Emilia Theodora Westzynthius, 
dotter till Carl Gabriel Westzynthius och 
Magdalena Charlotta af  Schultén från 
Prostvik i Nagu. Gården Prostvik Söderby 
ägdes av von Haartman från år 1828 fram 
till hans död år 1884, varefter den över-
togs av parets arvingar.  Han var far till 
juristen och borgmästaren i Helsingfors 
Johannes von Haartman.

 ▶ Haartman, Gabriel Erik von

Gabriel Erik von Haartman.

Gabriel Erik von Haartman, född den 9 
mars 1757 i Nagu socken, död den 2 augus-
ti 1815 i Åbo, var en finländsk läkare och 
statsman.
Biografi
Gabriel Erik von Haartman var son till 
häradsskrivaren och vice landskamre-
raren Gabriel Haartman och Margare-
tha Lithander, och sonsons son till Jakob 
Bengtsson Haartman.

Haartman blev 1771 student i Åbo, avlade 
1779 medicine licentiatexamen och ut-
nämndes 1781 till adjunkt samt 1784 till 
professor i praktisk medicin vid nämnda 
universitet.

Samtidigt som Haartman med framgång 
ägnade sig åt läkaryrket och den medicin-
ska vetenskapen, riktade han sitt intresse 
även åt andra håll. Han var en av Finska 
hushållningssällskapets stiftare och fick 
1805 dess pris för Anmärkningar rörande 

landtmäteri- och storskiftesförfattningarna i 
Finland.

Från 1806 var Haartman en av direktö-
rerna vid det då inrättade diskontverket 
i Åbo. 1808 valdes han, då universitetets 
rektor, att som universitetets deputerad 
avgå till Sankt Petersburg.

Haartman adlades 1810, utnämndes 1811 
till ordförande i det då inrättade Collegium 
medicum, kallades samma år till adjoint 
hos chefen för konseljens finansexpedi-
tion, blev 1812 chef  för denna expedition 
samt var 1812-1813 interimschef  för kam-
marexpeditionen.

Angående Haartmans verksamhet som 
finanschef  och politisk personlighet i 
övrigt var samtidens åsikter delade. Som 
vetenskapsman hedrades han med inval 
i Vetenskapsakademien i Stockholm med 
flera lärda samfund.

Haartman var far till Lars Gabriel och 
Carl Daniel von Haartman, farfar till Vik-
tor von Haartman.

 ▶ Hagelstam, Otto Julius 
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Lissma gård, litografi av Hagelstam.

Otto Julius Hagelstam, född 11 mars 
1785 i Nagu socken, Åbo och Björneborgs 
län, död 28 april 1870 i Stockholm, var en 
svensk (finlandssvensk) militär, karto-
graf  och skriftställare.
Biografi
Föräldrar var kaptenen Gabriel August 
Hagelberg och Anna Lovisa Qvick, som 
var utomäktenskaplig dotter till fältmar-
skalken greve Augustin Ehrensvärd.

Vid femton års ålder ingick han i kronans 
tjänst som extra kvartersman vid skepps-
byggeriet på Sveaborg, utnämndes 1801 
till fänrik i arméns flotta, då han antog 
namnet Hagelstam, och befordrades 1808 
till löjtnant. Under Finska kriget utmärk-
te han sig i flottans strider, bland annat 
vid Lemo, Sandö, Grönviks sund och 
Kahiluoto-ön, där den fyra gånger talri-
kare ryska truppen besegrades.

Efter fredsslutet stannade Hagelstam 
kvar i svensk tjänst, blev 1810 kapten vid 
Sjömätningskåren och utförde en mängd 
sjömätningar och andra kartografiska 
arbeten. Vid flottornas sammanslagning 
1824 befordrades han till överste och 
ställdes på indragningsstat.

Efter att ha adlats 1818 deltog han i riks-
dagsarbetet samt var 1828, 1834 och 1840 
ledamot av statsutskottet. Han var aktiv i 
ordnadet av Sveriges marina försvar och 
ville införa en särskild skärgårdsflotta. 
Han var genom ett förslag 1818 initiativ-

tagare till Väddö kanal i Roslagen. Han 
var även en ivrig nykterhetsförespråka-
re och en av honom författad broschyr 
om brännvinsmissbruket trycktes i över 
45 000 exemplar. Hagelstam medverkade 
därvid till att brännvinsskatten omlades 
1855 och husbehovsbränningen förbjöds 
1860.

Hagelstam var gift med Eva Fredrika Bu-
renstam (1791–1877), genom vilken han 
ärvde Stjernsunds slott i Askersunds 
socken, som han 1823 sålde till kung Karl 
XIV Johan. Han var även ägare till Lissma 
gård i Huddinge socken mellan 1823 och 
1845. Vid Hagelstams död 1870 utdog ätten 
på manslinjen.

 ∙ Halfaskär, 59°53'22" N, 21°55'15" Ö, 2,4 ha 
stor ö 4 km NV om Borstö, 18 km SÖ om 
Boskär, 34 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Ådgrunden, Getskärs kläppen, Gråskär.

 ⭘ Hallonholm, 60°9'56" N, 22°8'30" Ö, 6 
ha stor ö 2 km SÖ om Sandö, 2 km NÖ om 
Pensar, 13 km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: 
Halsholm, Finnholm, Rödgrund.

 ∙ Halmörarna, 59°58'7" N, 21°45'2" Ö, 1 ha 
stor ö 2 km NV om Nötö, 7 km S om Boskär, 
26 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Äsp-
holm, Brudkobb, Granholms kobben.

 ⭘ Halsholm, 60°7'18" N, 21°46'21" Ö, 6 ha 
stor ö 3 km NÖ om Ängsö, 7 km Ö om Lom, 
11 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Lös-
sandarna, Bildholm, Rågholm.

 ⭘ Halsholm, 60°9'58" N, 22°9'2" Ö, 28 ha 
stor ö 1 km V om Aspholm, 3 km NÖ om 
Pensar, 14 km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: 
Hallonholm, Hältholm, Rödgrund.

 ⭘ Halsholmen, 59°58'31" N, 21°50'1" Ö, 27 
ha stor ö 4 km NÖ om Nötö, 7 km SÖ om 
Boskär, 25 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Östra holmarna, Sivarholmen, Norrholmen.

 ∙ Hamngrundet, 60°5'22" N, 21°58'42" 
Ö, 0,6 ha stor ö 4 km NV om Stenskär, 10 
km SV om Pensar, 12 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Slippan, Remmargrunden, Bränn-
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skär.
 ∙ Hamnholmarna, 60°6'16" N, 22°10'41" 

Ö, ö 3 km S om Lökholmen, 6 km SÖ om 
Pensar, 18 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Lilla Hamnholmen, Duvholms ören, Stora 
Hamnholmen.

 ∙ Hamnkläppen, 59°48'38" N, 21°52'55" Ö, 
ö 8 km SV om Borstö, 25 km S om Boskär, 
43 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Gråskä-
ren, Kalskär, Kobben.

 ∙ Hamnkobbarna, 59°59'6" N, 21°56'25" Ö, 
1,5 ha stor ö 10 km Ö om Nötö, 11 km SÖ om 
Boskär, 23 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Lederskärs grundet, Mjotike, Lederskär.

 ⭘ Hamnskär, 60°5'11" N, 22°3'46" Ö, 10 ha 
stor ö 2 km NÖ om Stenskär, 8 km S om 
Pensar, 15 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Hamnskärs ören, Brändör, Spåharu.

 ∙ Hamnskärs ören, 60°5'20" N, 22°3'45" 
Ö, 1 ha stor ö 2 km NÖ om Stenskär, 7 km 
SV om Pensar, 15 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Brändör, Hamnskär, Knektkobb.

 ⭘ Haplot, 60°14'38" N, 21°47'2" Ö, 18 ha stor 
ö 1 km SÖ om Innamo, 5 km NÖ om Vand-
rock, 9 km NV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Svedjegrundet, Aspgrundet, Häggrundet.

 ▷ Hantverkare Se Nagus historia, under-
rubrik Hantverkare

 ∙ Haraholm, 60°11'41" N, 22°9'33" Ö, 2 ha 
stor ö 2 km SV om Ön, 3 km NÖ om Sandö, 
14 km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: Kil-
holm, Brännholm, Askgrundet.

 ⭘ Haraskär, 60°4'22" N, 21°52'45" Ö, 29 ha 
stor ö 7 km NÖ om Boskär, 9 km V om Sten-
skär, 14 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Hemkläppen, Västerharuna, Lepon.

 ∙ Harpanharu, 59°55'59" N, 21°43'19" Ö, 
2 ha stor ö 3 km SV om Nötö, 11 km S om 
Boskär, 31 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 

Ljungharun, Korvören, Bånholms ören.
 ∙ Haru kläppen, 59°52'6" N, 21°44'29" Ö, 

1 ha stor ö 10 km S om Nötö, 18 km S om 
Boskär, 37 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Harun, Långören, Korpskär.

 ∙ Harun, 59°56'41" N, 22°5'5" Ö, 1,5 ha stor 
ö 11 km NÖ om Borstö, 18 km Ö om Nötö, 
29 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Söder-
grund, Södergrundet, Rävskär.

 ∙ Harun, 59°52'3" N, 21°45'4" Ö, 3 ha stor ö 
10 km S om Nötö, 18 km S om Boskär, 37 km 
S om Kyrkbacken. Grannöar: Korpskär, Mar-
skär, Haru kläppen.

 ∙ Hattskär, 60°3'22" N, 21°48'46" Ö, 1 ha 
stor ö 4 km NÖ om Boskär, 8 km SÖ om 
Ängsö, 16 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Lockören, Bockskär, Lilla Birsskär.

 ▷ Haverier Se Nagus historia, underrubrik 
Haverier och vrak

 ⭘ Haverskär, 60°3'41" N, 21°46'35" Ö, 8 ha 
stor ö 3 km N om Boskär, 6 km SÖ om Äng-
sö, 16 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Vattukläpparna, Ko-Birsskär, Flakaskär.

Haverö färjfäste

 ⊕ Haverö, 60°14'41" N, 22°3'53" Ö, 426 ha 
stor ö 0 km N om Haverö, 3 km S om Västra 
Linsor, 10 km NÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Träskholm, Getnäsholmen, Klintholmen.

 ⭘ Hem-Horsskär, 60°3'51" N, 21°48'27" Ö, 8 
ha stor ö 4 km NÖ om Boskär, 7 km SÖ om 
Ängsö, 15 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Hem-Horsskärs kläpparna, Gravstenen, Bryd-
jeklobb.

 ∙ Hem-Horsskärs kläpparna, 60°3'55" N, 
21°48'9" Ö, 0,7 ha stor ö 4 km NÖ om Bo-
skär, 6 km SÖ om Ängsö, 15 km S om Kyrk-
backen. Grannöar: Hem-Horsskär, Tallkob-
barna, Gravstenen.

 ⭘ Hem-Kråkskär, 59°57'4" N, 21°57'35" Ö, 12 
ha stor ö 9 km N om Borstö, 14 km SÖ om 
Boskär, 27 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Lilla Kråkskär, Långskär, Rödgadden.

 ∙ Hemgrundet, 59°53'60" N, 21°48'24" Ö, 
0,4 ha stor ö 7 km S om Nötö, 15 km S om 
Boskär, 33 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
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, Fiskskär, Sänkören.
 ∙ Hemkläppen, 60°4'23" N, 21°52'20" Ö, ö 7 

km NÖ om Boskär, 9 km SÖ om Ängsö, 14 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Västerhar-
una, Haraskär, Lepon.

 ▷ Hemman Se Nagus historia, underrubrik 
Byar och hemman

 ∙ Hemskärs ören, 59°54'21" N, 21°51'59" 
Ö, 0,6 ha stor ö 7 km NV om Borstö, 15 
km S om Boskär, 32 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Kummelskär, Lökholm, Skogsskär.

 ▷ Hemslöjd Se Nagus historia, underrubrik 
Hemslöjd

 ∙ Hepokari, 60°15'15" N, 21°48'1" Ö, 1,8 ha 
stor ö 2 km Ö om Innamo, 6 km Ö om Järvs-
or, 9 km NV om Kyrkbacken. Grannöar: Koi-
rankari, Numminvor, Häggrundet.

 ▶ Hitis

Skärgårdsvy

Hitis vapen

Hitis (finska: Hiittinen) är en före detta 
skärgårdskommun i Åboland i sydvästra 
Finland. Namnet kan också avse byn som 
var huvudort eller huvudön Hitislandet.

Hitis kommun sammanslogs 1969 med 
Dragsfjärds kommun som i sin tur 2009 
kom att ingå i den nya kommunen Kimi-
toön. Området har, liksom hela Kimitoön, 
svenskspråkig majoritet. Namnet Hitis 
används fortfarande i vidare bemärkelse, 
ofta för att beteckna tidigare Hitis kom-
muns område. Exempel är Hitis kapell-
församling inom Kimitoöns församling, 
Folkhälsan i Hitis, Finlands Röda Kors 
Hitisavdelning, Hitis ruttområde (förbin-
delsebåtarna) och Hitis-Rosala skola.

Ytan (landsareal) var 122,4 km² och kom-
munen beboddes av 1 868 människor med 
en befolkningstäthet av 15,3 km².

Hitis har den näst äldsta träkorskyrkan i 
Finland.

2007 blev Hitis FBK utnämnd till årets 
frivilliga brandkår. Holmströms lanthan-
del är den enda butiken på ön.
Kyrksund
Ørsund nämns som hamn mellan Aspö 
och Hangö i det Danska itinerariet, från 
mitten av 1200-talet. Ruttens moderna 
benämning är Kung Valdemars segelled.
Se även
• Högholmen, Dragsfjärd

• Rosala
 ∙ Hjortonskärs ören, 60°2'55" N, 21°45'22" 

Ö, 0,6 ha stor ö 2 km NV om Boskär, 7 
km S om Ängsö, 18 km SV om Kyrkbacken. 
Grannöar: Hjortronskär, Hjortronskärs bå-
dan, Rävkläppen.

 ⭘ Hjortronharu, 59°59'55" N, 22°6'35" Ö, 
11 ha stor ö 9 km SÖ om Stenskär, 16 km S 
om Lökholmen, 24 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Gräsgrundet, Norrgrundet, Döm-
maskär.

 ∙ Hjortronharu gaddarna, 60°0'22" N, 
22°7'20" Ö, ö 8 km SÖ om Stenskär, 15 km 
S om Lökholmen, 24 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Vitharun, Norrgrundet, Dömma-
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skär.
 ⭘ Hjortronskär, 60°2'45" N, 21°45'28" Ö, 8 

ha stor ö 2 km NV om Boskär, 7 km S om 
Ängsö, 18 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Hjortonskärs ören, Älvonören, Rävkläppen.

 ∙ Hjortronskärs bådan, 60°3'2" N, 
21°45'42" Ö, ö 2 km N om Boskär, 7 km S om 
Ängsö, 18 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Hjortonskärs ören, Oxklobben, Rönngaddarna.

 ∙ Holmen, 60°12'49" N, 21°50'22" Ö, ö 6 km 
SÖ om Innamo, 6 km Ö om Vandrock, 4 km 
NV om Kyrkbacken. Grannöar: Mustlot, Krå-
kan, Jungfrun.

 ∙ Holmen, 60°3'20" N, 21°48'17" Ö, 1 ha stor 
ö 3 km NÖ om Boskär, 7 km SÖ om Ängsö, 
16 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Käringö-
ren, Fölisören, Bockskär.

 ⭘ Holmen, 59°54'12" N, 21°47'41" Ö, 31 ha 
stor ö 6 km S om Nötö, 14 km S om Boskär, 
33 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Morin-
gören, Furuskär, Sänkören.

 ∙ Hoppilot, 60°16'45" N, 21°47'35" Ö, ö 3 km 
NÖ om Innamo, 6 km NÖ om Järvsor, 11 km 
NV om Kyrkbacken. Grannöar: Viggholmen, 
Kattilot, Stora Styrholm.

 ∙ Horsskärs harun, 60°4'35" N, 21°49'57" Ö, 
1 ha stor ö 6 km NÖ om Boskär, 7 km SÖ om 
Ängsö, 14 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Grund-Horsskär, Horsskärs kobben, Spirings-
kläppen.

 ∙ Horsskärs kobben, 60°4'38" N, 21°50'36" 
Ö, ö 6 km NÖ om Boskär, 7 km SÖ om Äng-
sö, 13 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Hors-
skärs harun, Grund-Horsskär, Alharuna.

 ▶ Houtskär

Båthus i Hyppeis (Hyppeinen).
Karta över Houtskär.

Houtskär (finska Houtskari) är en kom-
mundel och före detta kommun. Houtskär 
upphörde att vara kommun år 2009 för 
att istället ingå i Pargas stad.

Houtskär blev en tvåspråkig kommun 
från och med 2003 med svenska (88  %) 
som majoritetsspråk och finska (11  %) 
som minoritetsspråk.

I Houtskär finns tre butiker, en bank och 
post och kyrkan Santa Maria i Näsby cen-
trum. De gamla båthusen är fredade. På 
Houtskär växer orkidén Adam och Eva, 
Houtskärs sockenblomma, som är frid-
lyst och inte går att finna på många andra 
ställen i Finland. Vid olika tillfällen året 
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om ordnas danser, vilket är en gammal 
tradition som hålls i liv med både äldre 
och unga deltagare som dansar pardan-
ser från humppa till schottis till levande 
musik.

Houtskär erbjuder en mycket god basser-
vice som kompletteras av privata företag. 
Föreningsverksamheten är mycket livlig 
och bidrar i hög grad till invånarnas triv-
sel.
Geografi och natur
Houtskär ligger i Åbolands skärgård och 
består av cirka 700 holmar av olika stor-
lek, av vika 546 har egen sida på Wikipe-
dia. Houtskär har en stor fritidsbefolk-
ning, och för tillfället finns cirka 800 
fritidshus som ägs av personer utanför 
Houtskär.

Naturen är omväxlande och floran är 
artrik bland annat tack vare en kalkrik 
jordmån, gott klimat och hävdade jord-
bruksmarker. Houtskär ingår i sin hel-
het i Skärgårdshavets biosfärområde och 
delvis i Skärgårdshavets nationalpark. 
En karaktärsart för Houtskär är orkidén 
Adam och Eva (Dactylorhiza latifolia). 
Adam och Eva är vanlig i landskapet 
Åland men österut är den en sällsynthet. 
I Houtskär förekommer den på många 
platser, ställvis talrikt. Större delen av be-
ståndet växer på ön Jungfruskär.

Ejdern (S. molissima) har utsetts till 
Houtskärs sockenfågel. Ejdern är rela-
tivt vanlig i Östersjön, och den finns på 
många platser i Houtskär. Houtskär utta-
las Hotsjär.
Houtskärs byar
I Houtskär finns det många livskraftiga 
byar. Flera av dem är fortfarande traditio-
nella ”gytterbyar”. Speciellt Hyppeis och 
Björkö är kända för sina vackra båthus. 

Byaförteckning: Näsby som är Houtskärs 
kyrkby, Storpensar, Saverkeit, Kittuis (ut-
talas tjitt-), Medelby, Hönsnäs, Berghamn, 
Träsk, Jervis (eller Järvis), Hyppeis, Ros-
lax, Kivimo (uttalas tjivimå), Björkö, Jöut-
mo, Lempnäs, Mossala, Äpplö och Nåtö.

I så gott som varje by reses en midsom-
marstång på midsommarafton. Midsom-

marstången smyckas med löv och gräs 
och förses med symboler såsom granar, 
båtar samt en snurrande ”sol”. Ingen 
stång är den andra lik, varje by har sina 
traditioner. Motsvarande tradition med 
att klä och resa midsommarstång finns 
bland annat i Iniö och i de åländska kom-
munerna.

Här finns också färjhamnen Harlot, fjär-
darna Bastö stråket, Finnö djupet (mel-
lan Houtskär och Korpo), Mossalafjärden 
(mellan Houtskär och Iniö), viken Hålax 
vik, sunden Hönssundet, Kivimo sund, 
berget Borgberg samt öarna Lömsö, Sör-
dö och Topsala.

Det finns skola på Houtskär.
Jordbruk och odlingar
I Houtskär finns det inte många stora 
sammanhängande åkrar. Skärgårdsna-
turen bjuder istället på ett lapptäcke av 
skogsmark, berg, kärr, åkermark och vat-
tendrag. Dagens krav på stora effektiva 
enheter gör att skärgårdsbonden inte har 
det lätt. Ett sätt att klara sig är att satsa på 
specialodlingar. Houtskär är känt för sin 
tidiga och goda nypotatis. Tidigt på våren 
ser det i många byar ut som om åkrarna 
skulle vara snötäckta men skenet bedrar. 
De blänkande tegarna är skyddstäckta 
potatisodlingar. 

Tomater är en annan stor exportvara[käl-
la behövs] och tomater odlas numera året 
om. Andra specialgrödor är bland annat 
isbergsallad och kinakål.
Allmogeseglingar
I Houtskär finns det gott om vackra all-
mogebåtar. De flesta är gamla båtar som 
tidigare har använts som bruksbåtar men 
det finns även några nybyggda. Nästan 
varje veckoslut under sommaren ordnas 
det allmogeseglingstävlingar i Houtskär 
eller någon av grannkommunerna.

Föreningen Houtskärs allmogeseglare RF sam-
lar allmogebåtsintresserade och är ar-
rangör för en årlig segeltävling som hålls 
i samband med Houtskärsdagarna. Även 
Houtskärs båtklubb ordnar årligen en se-
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geltävling, Trollbergsseglingen.
Politik
I kommunalvalet 2008 röstade houtskär-
borna följande, fördelat på antal röster:

SFP 338

Saml. 20

C 11

VF 9

SDP 5

Gröna 5

Sann. 2

KD 1

Resultatet visar sammanslaget av Näsby 
samt Mossala valdistrikt.

 ∙ Hucklot, 60°7'54" N, 21°52'49" Ö, ö 9 km Ö 
om Ängsö, 11 km NV om Stenskär, 7 km S 
om Kyrkbacken. Grannöar: Bönderna, Nöt-
holm, Sikalot och Mansk.

 ∙ Hummelgrund, 60°8'47" N, 21°57'51" 
Ö, 0,8 ha stor ö 8 km V om Pensar, 9 km 
NV om Stenskär, 6 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Näsholm, Mörholm, Hässjeholm.

 ⭘ Hummelholm, 60°13'14" N, 21°47'31" Ö, 
11 ha stor ö 4 km Ö om Vandrock, 4 km 
SÖ om Innamo, 7 km NV om Kyrkbacken. 
Grannöar: Låggrundet, Gladagrundet, Smult-
rongrund.

 ⭘ Hummelholm, 60°5'56" N, 21°47'24" Ö, 95 
ha stor ö 4 km Ö om Ängsö, 7 km N om Bo-
skär, 12 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 

Nepe, Mossaholm, Kalvholm.
 ∙ Hummelkläpparna, 60°1'15" N, 21°52'10" 

Ö, 1,2 ha stor ö 6 km Ö om Boskär, 9 km NÖ 
om Nötö, 19 km S om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Askskärs kläpparna, Lillön, Klöttret.

 ⭘ Hummelskär, 60°1'53" N, 21°42'43" Ö, 21 
ha stor ö 3 km V om Boskär, 8 km SÖ om 
Lom, 21 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Österkläppen, Söderharun, Skränmåsskär.

 ∙ Hummelören, 60°5'22" N, 22°3'23" Ö, 3 
ha stor ö 2 km N om Stenskär, 8 km SV om 
Pensar, 14 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Hamnskärs ören, Vargskär, Spåraskär.

 ⭘ Hundskär, 60°0'31" N, 21°51'18" Ö, 5 ha 
stor ö 5 km SÖ om Boskär, 8 km NÖ om 
Nötö, 21 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Brändön, Brändö Kläpparna, Klöttret.

 ∙ Hundskärs kobben, 60°6'2" N, 21°59'10" 
Ö, ö 5 km NV om Stenskär, 9 km SV om 
Pensar, 11 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Stora Hundskär, Gråharun, Lilla Hundskär.

 ∙ Hundskärs ören, 60°5'47" N, 22°0'25" Ö, 1 
ha stor ö 3 km NV om Stenskär, 9 km SV om 
Pensar, 12 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Lilla Hundskär, Tistronören, Stora Hund-
skär.

 ⭘ Husskär, 59°58'23" N, 22°5'41" Ö, 20 ha 
stor ö 11 km S om Stenskär, 18 km Ö om 
Nötö, 27 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Söderreven, Södergrundet, Sandskär.

 ∙ Hylkeenkloppi, 60°16'13" N, 21°51'19" Ö, 
ö 5 km Ö om Innamo, 9 km Ö om Järvsor, 
9 km N om Kyrkbacken. Grannöar: Stora 
Äggskär, Lilla Äggskär, Marilot.

 ▶ Hyryläinen, Anne-Mari
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Anne-Mari Hyryläinen

Anne-Mari Hyryläinen, född Koskinen 
15 augusti 1978 i Tammerfors, är en finsk 
långdistansidrottare. Hon represente-
rar Nagu IF och hennes tränare är Simo 
Wannas. Fram till 2016 representerade 
Hyryläinen Helsingforsklubben Helsing-

in Jyry.

Hyryläinen nådde toppen av Mount Eve-
rest som den andra finska kvinnan den 23 
maj 2010. Den första finska kvinnan som 
nådde toppen av Mount Everest var Cari-
na Räihä, som nådde toppen den 17 maj 
2010. Hyryläinen har också bestigit Lhot-
se och Manaslu .

Inom idrotten har Hyryläinen huvud-
sakligen fokuserat på långdistanslöpning 
och hennes huvudgren är maraton. Hon 
har vunnit SM-guld i maraton 2014 och 
SM-silver 2004. Åren 2017 och 2019 vann 
hon SM-guld i halvmaraton. Dessutom 
har hon vunnit SM-medaljer i duathlon   .

Vid VM i Peking 2015 placerade sig 
Hyryäinen på 29: e plats i maraton med 
en tid på 2,41. Hyryläinen sprang sitt då-
varande maratonrekord på 2.35.17 i Dubai 
i januari 2015.  I februari 2016 sprang hon 
en rekordtid på halv maraton på 1.12.27, 
den bästa finska tiden på 16 år. I april 2016 
förbättrade hon sitt maratonrekord till 
2.34.12 vid Hamburg Marathon. Vid EM 
2016 i Amsterdam slutade hon på 20: e 
plats i Halvmaraton med tiden 1.13.13 och 
på plats 51 i OS i Rio med tiden 2.39.02. 
Vid VM 2017 i London blev Hyryläinen 25: 
e i maraton och endast sex europeiska lö-
pare var snabbare än hon. 

I januari 2017 satte Hyryläinen nytt per-
sonbästa vid Dubai Marathon. Tiden på 
2.32.19 räckte för att kvala in till VM i Lon-
don. I januari 2018 satte Hyryläinen sitt 
nuvarande personbästa rekord, samtidigt 
Finlands genom tiderna fjärde bästa tid, 
också denna gång vid Dubai Marathon. 
Tiden är 2.28.53. Hyryläinen sprang sitt 
halvmaratonrekord i Berlin den 1 april 
2018. Vid VM i Doha 2019 blev Hyryläinen 
19: e i maraton med tiden 2.51,26. Hon var 
den femte bästa europén i tävlingen.

Hyryläinen bor i Dubai.

 ⭘ Håkonö, 59°56'23" N, 21°44'51" Ö, 47 ha 
stor ö 2 km SV om Nötö, 10 km S om Bo-
skär, 30 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Bånholms ören, Ljungharun, Grimsholm.

 ⭘ Hålskär, 60°1'39" N, 22°3'18" Ö, 12 ha stor 
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ö 5 km S om Stenskär, 14 km SV om Lökhol-
men, 20 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Hålskärs bådan, Hålskärs ören, Stora Kalskär.

 ∙ Hålskärs bådan, 60°1'55" N, 22°3'38" Ö, 
0,5 ha stor ö 5 km S om Stenskär, 13 km SV 
om Lökholmen, 20 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Hålskärs ören, Hålskär, Stora Kal-
skär.

 ∙ Hålskärs ören, 60°2'3" N, 22°3'15" Ö, 2 
ha stor ö 4 km S om Stenskär, 13 km SV 
om Lökholmen, 20 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Hålskärs bådan, Hålskär, Stora 
Kalskär.

 ∙ Häggrundet, 60°14'46" N, 21°47'43" Ö, ö 2 
km Ö om Innamo, 5 km NÖ om Vandrock, 
8 km NV om Kyrkbacken. Grannöar: Svedje-
grundet, Västra Petisholmen, Haplot.

 ⭘ Hältholm, 60°9'43" N, 22°9'28" Ö, 8 ha 
stor ö 1 km V om Aspholm, 3 km NÖ om 
Pensar, 14 km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: 
Hältholms grunden, Östra Tallholm, Synnarst-
holm.

 ∙ Hältholms grunden, 60°9'39" N, 22°9'20" 
Ö, 1 ha stor ö 1 km V om Aspholm, 2 km 
NÖ om Pensar, 14 km Ö om Kyrkbacken. 
Grannöar: Hältholm, Finnholm, Synnarst-

holm.
 ∙ Härbärgskläppen, 59°47'33" N, 21°51'14" 

Ö, 4,1 ha stor ö 10 km SV om Borstö, 27 
km S om Boskär, 45 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Stubbskärs kobborna, Labbskär, 
Stora Stubbskär.

 ∙ Härilot, 60°7'39" N, 21°47'25" Ö, 4 ha stor 
ö 4 km NÖ om Ängsö, 8 km Ö om Lom, 10 
km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Rågholm, 
Tavestholm, Rågrund.

 ∙ Hässjeholm, 60°9'9" N, 21°57'41" Ö, 1 ha 
stor ö 9 km V om Pensar, 9 km V om Sandö, 
6 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Matt-
grund, Mörholm, Svaluholm.

 ∙ Hässjeholm, 60°8'43" N, 22°6'3" Ö, ö 1 km 
SV om Pensar, 4 km S om Sandö, 12 km SÖ 
om Kyrkbacken. Grannöar: Lammören, Peno, 
Grunden.

 ∙ Hässjeholmen, 60°14'34" N, 22°1'59" Ö, 
3 ha stor ö 2 km V om Haverö, 3 km S om 
Västra Linsor, 9 km NÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Lindholmen, Tallholmen, Korthol-
men.

 ∙ Hästharu bådan, 60°4'21" N, 21°46'34" Ö, 
ö 4 km N om Boskär, 5 km SÖ om Ängsö, 15 
km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Äskeörar-
na, Hästharun, Ko-Birsskär.

 ∙ Hästharun, 60°4'39" N, 21°46'9" Ö, 2 ha 
stor ö 4 km SÖ om Ängsö, 5 km N om Bo-
skär, 15 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Hästharu bådan, Äskeörarna, Stavskär.

 ∙ Hästharun, 59°53'59" N, 21°45'14" Ö, 1,1 ha 
stor ö 6 km S om Nötö, 15 km S om Boskär, 
34 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Bodö re-
vet, Gölpkobben, Bodö grunden.

 ∙ Hästskär, 60°6'6" N, 22°3'18" Ö, 3 ha stor ö 
3 km N om Stenskär, 6 km SV om Pensar, 13 
km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Bergbul-
ten, Bultarna, Blyglos ören.

 ∙ Höga Medskär och Rödgrund, 60°3'25" 
N, 21°56'21" Ö, 4 ha stor ö 6 km V om Sten-
skär, 10 km Ö om Boskär, 15 km S om Kyrk-
backen. Grannöar: Mellan-Medskär, Grissel-
kobben, Skrovlandet.

 ∙ Höga Sundskär, 59°52'10" N, 21°47'58" Ö, 
3 ha stor ö 9 km V om Borstö, 18 km S om 
Boskär, 37 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Lilla Porslan, Låga Sundskär, Stora Porslan.
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 ∙ Höggadden, 60°2'34" N, 22°5'8" Ö, 0,7 
ha stor ö 4 km SÖ om Stenskär, 12 km SV 
om Lökholmen, 20 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Stengadden, Trutgadden, Lång-
gadden.

 ∙ Höggadden, 60°2'16" N, 21°52'58" Ö, 0,6 
ha stor ö 6 km Ö om Boskär, 10 km SV om 
Stenskär, 17 km S om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Flatgadden, Gaddarna, Ståtgadden.

 ∙ Högharu, 59°51'36" N, 22°0'14" Ö, 0,7 ha 
stor ö 2 km Ö om Borstö, 23 km SÖ om 
Boskär, 38 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Birsskärs harun, Birsskär, Sälkobben.

 ∙ Högharun, 60°5'16" N, 21°49'52" Ö, 2 ha 
stor ö 6 km Ö om Ängsö, 7 km NÖ om Bo-
skär, 13 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Tvågrund, Alharuna, Grund-Horsskär.

 ∙ Högholm, 60°9'42" N, 22°6'31" Ö, 3 ha stor 
ö 1 km N om Pensar, 2 km S om Sandö, 12 
km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: Ragnholms 
trattarna, Ragnholm, Sandholm.

 ∙ Högholm, 60°5'42" N, 21°44'49" Ö, 0,5 ha 
stor ö 2 km SÖ om Ängsö, 5 km Ö om Lom, 
14 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Al-
grunden, Furuholm, Kasan.

 ⭘ Högholmen, 60°14'36" N, 21°59'39" Ö, 27 
ha stor ö 3 km SV om Majholmen, 4 km SV 
om Västra Linsor, 7 km NÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Bastuholmen, Ålderman, Kaskis.

 ∙ Högkobben, 60°5'40" N, 21°53'35" Ö, ö 9 
km V om Stenskär, 9 km Ö om Ängsö, 11 km 
S om Kyrkbacken. Grannöar: Brännlandet, 

Brännlands kläpparna, Lepon.
 ∙ Högkobben, 60°0'49" N, 21°58'34" Ö, ö 7 

km SV om Stenskär, 12 km Ö om Boskär, 20 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Österhar-
un, Knivskär, Stenharun.

 ∙ Höglandet, 59°51'39" N, 21°56'44" Ö, 2 ha 
stor ö 1 km SV om Borstö, 21 km SÖ om 
Boskär, 37 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Måskobbarna, Västsöderlandet, Skavaskär.

Landmärket uppe på Smörasken.
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 ⊕ Högsar, 60°8'50" N, 21°51'29" Ö, 1212 ha 
stor ö 8 km NÖ om Ängsö, 10 km SÖ om 
Vandrock, 6 km SV om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Lillkvivas, Tobaksgrund, Storkvivas.

 ▶ Högsar

Terrängen på Högsar är delvis mycket 
platt, men på ön finns även högre berg 
som Smörasken som är öns högsta punkt 
(45 meter ö. h.) och en populär sevärdhet 
i Nagu. Högsar sträcker sig 5,2 kilometer 
i nord-sydlig riktning, och 5,7 kilometer i 
öst-västlig riktning.
Förbindelser
Högsar färja, byggd år 1972 rymmer cirka 
10 personbilar, och förbinder ön Högsar 
via Grännäs och ön Ängholm. Färjpasset 
är 319  meter långt och trafikeras vid be-
hov frånsett lagstadgade pauser. Högsar 
färja blev den 20 september 2018 Finlands 
första eldrivna vajerfärja. Färjan får ener-
gin via en elkabel direkt från det riksom-
fattande nätet. Som reservkraft finns en 
dieselgenerator, med tanke på eventuella 
elavbrott. Den närmaste förbindelsebåts-
brygga till ön Högsar finns i Mattnäs.
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Historia

Triangelmätningstornet på Smörasken

Namnet Högsar antas härstamma från 
finskans Haukisaari (sv. Gäddholmen), al-
ternativt från finskans Haukka (sv. Hök).

Ön Högsar omnämns på 1460-talet i Bir-
ger Trolles räkenskaper för Åbo slott. 
Högsars bol var år 1540 Nagus första och 
största . Högsar räknades till frälsegod-
sen i Nagu och öns hemman gavs som 
förläningar upprepade gånger fram till 
1800-talet. Richard Rosencrantz af  Gran-
hammar (född Isaksson) var en överste 
och ståthållare som erhöll Högsar i förlä-
ning år 1612 som pant för ett lån till kro-
nan. Den mest betydande förläningstaga-
ren av Högsar blev under 1600-talet dock 
fältmarskalken greve Arvid Wittenberg, 
som hade 35 hemman i Nagu, vilket år 
1655 motsvarade 20 % av den produktiva 
jorden i Nagu. Wittenberg ägde hemman i 
Mattnäs, Risis, Tackork, Sydänperä, Ant-
böle, Vikom och på Högsar ägde han hela 
sju hemman. Han fick dessutom i Qviflax 
gårdarna Vestergård och Grannas i förlä-
ning.

Smörasken fotograferad från luften hösten 2019

Smörasken högst på Kamskal, på Högsar i Nagu

Högsar stamfastighet (i folkmun kall-

lad Högsar gård) bildades år 1690 genom 
en sammanslagning av en del av hem-
manen på ön och på 1840-talet gjordes 
ytterligare en större sammanslagning. 
Högsar gård ägdes efter detta i sex gene-
rationer fram till år 1894 av familjen von 
Haartman och var den största gården i 
Nagu. År 1884 grundade forstmästare Al-
fred Mikael von Haartman ett mejeri på 
Högsar gård. Verksamheten fortgick till 
år 1952 och mejeriet kom att bli känt för 
sin grädd- och kryddost som bland annat 
såldes i Helsingfors, Åbo och Mariehamn. 
När osttillverkningen var som störst upp-
gick den till 15 000 kg per år. Samme Al-
fred Mikael von Haartman grundade år 
1874 även en sågindustrianläggning på 
Högsar. Den ångdrivna sågen var belägen 
i Kamskallviken och var en av de största i 
skärgården. Driften sköttes av en maski-
nist och sju sågarbetare. Sågen hade också 
en egen bogserbåt vid namn "Högsar" för 
att kunna sköta leveranser och samma 
ångfartyg gick i passagerartrafik mellan 
Åbo och Nagu. Sågverksamheten varade 
endast i några år och sågen brann ner 10 
år efter att den hade byggts. Ångsågens 
kontorsbyggnad finns kvar än i dag och är 
i privat ägo som sommarstuga.

Senare ägare av Högsar gård har va-
rit släkterna Schauman och Wahlforss. 
Högsar gård ägs sedan år 1969 av Carolus 
Rosenlew, som även äger Wijks Gård i Ki-
mito.

Närliggande öar med anknytning till 
Högsar:
• Redamo och Sackholm (en ö)

• Tobaksgrund (en ö)

Kommentarer
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 ∙ Högskär, 60°2'13" N, 21°45'39" Ö, 2 ha stor 
ö 1 km NV om Boskär, 8 km S om Ängsö, 19 
km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Rågskär, 
Björkören, Marskär.

 ⭘ Högskär, 60°3'60" N, 22°3'25" Ö, 36 ha 
stor ö 1 km SÖ om Stenskär, 10 km S om 
Pensar, 16 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Saltkläpp, Älör, Fåviskär.

 ∙ Högör, 60°4'43" N, 22°3'9" Ö, 1 ha stor ö 1 
km NÖ om Stenskär, 9 km SV om Pensar, 
15 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Röd-
grund, Korsörarna, Långören.

 ∙ Idglo, 59°54'42" N, 21°55'29" Ö, 3 ha stor ö 
6 km NV om Borstö, 16 km SÖ om Boskär, 
31 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Ytter-
stör, Gymmerskär, Skataskärs ören.

 ▶ Inbördeskriget 1918

Det finska inbördeskriget 1918 satte spår 
även i Nagus historia. Den mest kända 
händelsen under striderna i Nagu 1918 
var slaget vid Mielis på norra Storlan-
det. På kyrkogården vid Nagu kyrka finns 
minnesmärken både över stupade tyska 
soldater och stupade röda soldater under 
striderna i Nagu 1918. På Ängsö söder om 
Storlandet fanns efter inbördeskriget ett 
fångläger för röda fångar. En minnessten 
finns på platsen. På ön Pensar syd-ost om 
Lillandet finns de vitas, Skärgårdens fri-
kårs minnesmärke.

 ▷ Inbördeskriget Se även Striderna i Nagu 
1918

 ▷ Industrier Se Nagus historia, underrubr-
ik Industrier

 ▶ Ingenjör Pettersson

Ingenjör Pettersson är en sektorfyr som 
ligger norr om Nagu utanför Stora Träsk-
holm. Ingenjör Pettersson byggdes år 
1909 och har fått sitt namn efter ingenjör 

Karl R. Pettersson, som ritade fyren. 

Fyren är vitmålad och sex meter hög. Den 
är placerad till havs invid en farled och 
kan därför endast nås med båt. 

Det finns också en del roliga traditioner 
kopplade till Ingenjör Pettersson. Fyren 
har en minnesplatta som varje år poleras 
av studenter. En del båtfarare brukar lyf-
ta på hatten och hälsa på fyren då de åker 
förbi. 

 ▶ Iniö

Utsikt västerut från Kasberget vid Norrby natur-
stig i Iniö. Kasberg ligger cirka 40 meter över havet 
och är därmed den högsta platsen i Iniö.

Iniös vapen
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Iniös läge

Iniö är en före detta kommun. Iniö upp-
hörde vara kommun år 2009. Numera är 
Iniö en kommundel i Pargas stad. Iniö har 
cirka 210 invånare och en yta på 63,86 km².

Iniö var en tvåspråkig kommun med 
svenska som majoritetsspråk och finska 
som minoritetsspråk. Iniös centralort är 
Norrby.

Iniös två huvudöar är Iniö och Keistiö. Av 
Iniös öar har 328 egen sida på Wikipedia.
Byar
I Iniö finns följande byar:Jumo, Keistiö, 
Kolko, Norrby, Perkala, Söderby och Åsel-
holm. Här finns också halvön Helgö samt 
öarna Hepmo, Kvarnholm, Lånholm, Sal-
mis och Ytterstö. Iniöfjärden skiljer Iniö 
från Gustavs. Mossalafjärden skiljer Iniö 
från Houtskär. Iniö är en del av Skärgår-
dens ringväg och har reguljär färjtrafik 
från Heponiemi i Gustavs och Mossala i 
Houtskär.

I Iniö verkar en deltidsboendeförening 
med över 300 medlemmar.

Iniö har från 1 januari 2009 uppgått i den 
nya kommunen Väståboland vilken bytte 
namn till Pargas stad den 1 januari 2012.

 ⊕ Innamo, 60°15'9" N, 21°45'52" Ö, 281 ha 
stor ö 0 km N om Innamo, 4 km Ö om Järv-
sor, 10 km NV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Numminvor, Kråkholmsgrundet, Aspgrundet.

 ∙ Innerören, 59°50'32" N, 21°46'43" Ö, 1 ha 
stor ö 11 km V om Borstö, 21 km S om Bo-
skär, 40 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Ytterören, Trutkläppen, Stenören.

 ▶ Invånarantal
I Nagu bor ca 1 380 personer året om och 
sommartid drygt 10 000 personer.

 ∙ Isakasgrundet, 60°8'8" N, 21°55'27" Ö, 0,7 
ha stor ö 10 km NV om Stenskär, 11 km V 
om Pensar, 7 km S om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Långholm, Mattasgrundet, Starrgrundet.

 ∙ Jaakkogrund, 60°8'1" N, 21°48'57" Ö, ö 
6 km NÖ om Ängsö, 10 km NÖ om Lom, 8 
km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Tottholm, 
Petsor, Ladugrundet.

 ▷ Jakt Se Nagus historia, underrubrik Jakt på 
storvilt

 ▶ Jansson, Svea
Svea Jansson, född 30 september 1904 i 
Nagu, död 1 december 1980 i Skövde, var 
en finlandssvensk vissångerska som räk-
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nas som en av de främsta i Norden i mo-
dern tid. Hennes vissång dokumentera-
des första gången 1923.

Jansson var uppvuxen i ett fiskarhem på 
Nötö i Åbolands skärgård. Visforskaren 
Greta Dahlström upptecknade 1923–29 
för Svenska litteratursällskapet visor ef-
ter Jansson och hennes mormor. År 1939 
sjöng hon in på lackskiva och i radio, 1957 
upptäcktes hon av Sveriges Radio och 1959 
flyttade hon till Sverige. Inför Matts Arn-
bergs inspelningsresa till Finland 1957 
(för Sveriges Radio) hade man förlorat 
kontakten med Jansson, och tog då hjälp 
av Mariehamnspolisen för att leta upp 
alla personer med namnet på Åland, där 
man trodde att hon befann sig, och hit-
tade henne till sist i Andersböle, Jomala. 
År 1964 tilldelades hon Nordiska museets 
Arthur Hazelius-medalj i silver. Hon blev 
svensk medborgare 1967.

Janssons repertoar omfattade 1 000-1 
200 visor, allt från medeltida ballader till 
moderna slagdängor. Jansson hade lärt 
flera av visorna av sin mormor Eva Gus-
tava Jansson, född 1842, som i sin tur lärt 
dem av sin mormor Caisa Eriksdotter, 
född 1786, och kunde således represente-
ra 1700-talets vistradition via endast ett 
mellanled. Hon medverkade till att spri-
da kännedom om den finlandssvenska 
vistraditionen. Inspelningar med henne 
finns på cd-skivorna Den medeltida balladen 
(1995) och Lena, Ulrika och Svea (1996) som 
ingår i serien Musica Sveciae (Caprice Re-
cords).

 ▷ Jordbruk Se Nagus historia, underrubrik 
Jordbruket

 ∙ Julgrund, 60°2'11" N, 21°45'3" Ö, 0,4 ha 
stor ö 1 km V om Boskär, 8 km S om Ängsö, 
20 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Mar-
skär, Björkören, Rågskär.

 ▷ Jungfrudansen Se Nagu, underrubrik 
Sevärdheter

 ⭘ Jungfruhamn, 60°8'39" N, 22°4'4" Ö, 9 
ha stor ö 3 km V om Pensar, 5 km SV om 
Sandö, 11 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Käringgrund, Lilla Tallholm, Svartholm.

 ∙ Jungfrun, 60°13'1" N, 21°48'50" Ö, 0,5 ha 
stor ö 5 km Ö om Vandrock, 5 km SÖ om 
Innamo, 6 km NV om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Tunngrundet, Kråkan, Gladagrundet.

 ∙ Junskils grundet, 60°8'52" N, 22°1'1" Ö, 
0,4 ha stor ö 6 km V om Pensar, 7 km SV om 
Sandö, 8 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Bergholm, Lisagrund, Bockholmen.

 ∙ Jusar, 59°54'23" N, 21°49'10" Ö, ö 6 km SÖ 
om Nötö, 14 km S om Boskär, 32 km S om 
Kyrkbacken. Grannöar: Fiskskär, Gåsören, 
Rävaskär.

 ∙ Jussholmen, 60°14'60" N, 22°1'14" Ö, 2 
ha stor ö 2 km SV om Majholmen, 3 km SV 
om Västra Linsor, 9 km NÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Kortholmen, Lindholmen, Kaskis.

 ∙ Järngrundet, 60°12'29" N, 22°1'23" Ö, 2 
ha stor ö 5 km SV om Haverö, 6 km NV om 
Sandö, 7 km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: 
Notholm, Bärnholm, Delholm.

 ∙ Järvskär, 60°5'37" N, 22°12'34" Ö, ö 4 km S 
om Lökholmen, 8 km S om Aspholm, 20 km 
SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Mellanlandet, 
Söderlandet, Stångskärs kläpparna.

 ▶ Jättekast
I Sverige avser jättekast ett större flyttblock.

Ett jättekast i Höyterinpohja, Kotka.

Jättekast är i Finland benämning på ett 
uppkastat gravröse av kullerstenar från 
bronsåldern.

Från Finland känner man till omkring 
3 000 jättekast, av vilka endast ett hund-
ratal blivit undersökta. De är vanligen 
belägna på bergstoppar i närheten av 
vattendrag, i nedre Satakunta även på 
låglänt mark. Jättekast kan påträffas ut-
med kusten från östra Nyland ända upp 
till trakten av Uleåborg. Särskilt talrikt 
förekommer dessa bronsåldersgravar (på 
finska hiidenkiuas, vare eller kruunu) i Kiu-
kais och Nakkila i nedre Satakunta samt i 
Österbotten. En del jättekast kan dateras 
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till äldre järnåldern.

 ⭘ Jäämäluoto, 60°15'11" N, 21°58'51" Ö, 6 
ha stor ö 3 km SV om Majholmen, 4 km SV 
om Västra Linsor, 8 km NÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Päiväluoto, Bastuholmen, Kalv-
grundet.

 ⭘ Kaiplot, 60°12'59" N, 21°55'1" Ö, 63 ha stor 
ö 8 km SV om Majholmen, 9 km SÖ om Inn-
amo, 3 km N om Kyrkbacken. Grannöar: 
Apagrundet, Björkholm, Skoggrund.

 ⭘ Kait, 60°14'24" N, 21°44'38" Ö, 10 ha stor ö 
2 km SV om Innamo, 3 km N om Vandrock, 
10 km NV om Kyrkbacken. Grannöar: Kait-
grundet, Tampankari, Kråkholmsgrundet.

 ∙ Kaitgrundet, 60°14'19" N, 21°44'30" Ö, 
0,7 ha stor ö 2 km SV om Innamo, 3 km 
N om Vandrock, 10 km NV om Kyrkbacken. 
Grannöar: Kait, Tampankari, Kråkholms-
grundet.

 ∙ Kaksoiskarit, 60°15'11" N, 21°56'4" Ö, 2 
ha stor ö 6 km V om Majholmen, 7 km V 
om Västra Linsor, 7 km N om Kyrkbacken. 
Grannöar: Långgrundet, Kalvgrundet, Sved-
jegrundet.

 ∙ Kaldorna, 60°6'6" N, 21°46'8" Ö, 0,6 ha 
stor ö 2 km Ö om Ängsö, 6 km Ö om Lom, 
13 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Kalv-
holm, Långvarpet, Algrunden.

 ⭘ Kalkskär, 59°48'53" N, 21°47'29" Ö, 6 ha 
stor ö 11 km SV om Borstö, 24 km S om 
Boskär, 43 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Storskär, Vitskär, Egelskär.

 ∙ Kalskär, 60°3'60" N, 21°47'7" Ö, 4 ha stor 
ö 4 km N om Boskär, 6 km SÖ om Ängsö, 16 
km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Alkläp-

parna, Äskeörarna, Lammklobbarna.
 ∙ Kalskär, 59°48'0" N, 21°53'28" Ö, 1,8 ha 

stor ö 8 km SV om Borstö, 27 km S om Bo-
skär, 44 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Gudinggrund, Långskär, Svartbåda.

 ∙ Kalskär, 60°7'20" N, 22°1'26" Ö, 4 ha stor 
ö 6 km N om Stenskär, 6 km SV om Pensar, 
10 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Skju-
tarkobben, Lutgrund, Grisselkobben.

 ⭘ Kalskärs kobben, 60°1'6" N, 22°2'21" Ö, 5 
ha stor ö 6 km S om Stenskär, 15 km Ö om 
Boskär, 21 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Kobbharun, Getskärs grundet, Getskär.

 ∙ Kalven, 60°13'17" N, 22°6'3" Ö, 4 ha stor ö 
3 km SÖ om Haverö, 5 km V om Ön, 11 km 
Ö om Kyrkbacken. Grannöar: Klintholmen, 
Maltholm, Fågelholmen.

 ∙ Kalvgrundet, 60°14'59" N, 21°56'46" Ö, 
0,8 ha stor ö 5 km V om Majholmen, 6 km 
V om Västra Linsor, 7 km N om Kyrkbacken. 
Grannöar: Kaksoiskarit, Långgrundet, Kudd-
holmarna.

 ⭘ Kalvholm, 60°6'19" N, 21°46'17" Ö, 53 ha 
stor ö 2 km Ö om Ängsö, 6 km Ö om Lom, 12 
km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Kaldorna, 
Långvarpet, Kasan.

 ⭘ Kalvholmen, 60°10'1" N, 21°51'33" Ö, 5 ha 
stor ö 9 km SÖ om Vandrock, 10 km NÖ om 
Ängsö, 4 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Grangrundet, Nämarholmen, Kuckulot.

 ∙ Kalvörarna, 59°55'33" N, 21°54'57" Ö, ö 7 
km NV om Borstö, 14 km SÖ om Boskär, 30 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Tackören, 
Lillandet, Stora Alskär.

 ▶ Kammarmusikfestival

Nagu Kammarmusikfestival 2010



Kappalholmen

64

Stråkkvartetten UNI uppträdde 2010

Nagu Kammarmusikdagar ordnas första 
veckoslutet i juli, sedan år 2002. Arrangö-
ren har sedan början varit cellisten Erkki 
Lahesmaa. 

På programmet står både kammarmu-
sikkonserter med klassisk musik och en 
traditionell orgelkonsert. Den huvud-
sakliga konsertplatsen är Nagu kyrka 
med sin unika Schwan-orgel från 1791.. 
Evenemang ordnas också på andra ställ-
en i Nagu, t.ex. år 2019 i Själö kyrka, res-
taurang L'Éscale och Vestergård i Qviflax. 
Under festivalen uppträder framträdan-
de musiker, men även ortens egna unga 
musikstuderande får under parallellkon-
serten Ur kamar'n uppträda tillsammans 
med yrkesmusikerna. Ur kamar'n ordnas 
i samarbete med föreningen Multiculti rf. 

 ⭘ Kappalholmen, 59°57'15" N, 21°44'23" Ö, 
32 ha stor ö 1 km V om Nötö, 9 km S om 
Boskär, 28 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Gåsholmen, Gåsholms bådan, Svartbådan.

 ⭘ Kasan, 60°6'6" N, 21°44'29" Ö, 98 ha stor 
ö 1 km SÖ om Ängsö, 5 km Ö om Lom, 14 
km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Tveskifts-
holm, Tregrunden, Skötgrundet.

 ▶ Kasberget
Kasberget (finska: Kaasivuori) är en 
kulle i Finland. Toppen på Kasberget är 62 
meter över havet. Kasberget ligger på ön 
Lillandet i Nagu.

 ▷ Kasberget Se även Nagu, underrubrik 
Sevärdheter

 ⭘ Kaskis, 60°14'42" N, 22°0'54" Ö, 28 ha 

stor ö 2 km SV om Majholmen, 3 km SV 
om Västra Linsor, 8 km NÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Tallholmen, Jussholmen, Korthol-
men.

 ∙ Kaskisgrundet, 60°14'52" N, 21°49'39" Ö, 
3 ha stor ö 4 km Ö om Innamo, 7 km NÖ 
om Vandrock, 7 km NV om Kyrkbacken. 
Grannöar: Östra Petisholmen, Kummelgrun-
det, Hepokari.

 ⭘ Kaslot, 60°13'37" N, 21°49'14" Ö, 19 ha stor 
ö 4 km SÖ om Innamo, 5 km Ö om Vand-
rock, 6 km NV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Östergrundet, Korvet, Kummelgrundet.

 ∙ Katavaluoto, 60°13'59" N, 21°57'17" Ö, 2 
ha stor ö 6 km SV om Majholmen, 7 km SV 
om Västra Linsor, 5 km NÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Kolkankarit, Vättjan, Kolkan.

 ⭘ Kattilot, 60°16'51" N, 21°48'13" Ö, 13 ha 
stor ö 4 km NÖ om Innamo, 7 km NÖ om 
Järvsor, 11 km NV om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Stora Styrholm, Viggholmen, Hoppilot.

 ∙ Kauris, 60°12'46" N, 22°0'59" Ö, 4 ha stor 
ö 4 km SV om Haverö, 7 km S om Västra 
Linsor, 6 km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: 
Pilkari, Delholm, Bärnholm.

 ∙ Kilholm, 60°11'28" N, 22°9'22" Ö, 2 ha stor 
ö 2 km SV om Ön, 2 km NÖ om Sandö, 14 
km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: Haraholm, 
Brännholm, Smultrongrunden.

 ∙ Killingholm, 59°56'18" N, 21°48'26" Ö, ö 3 
km SÖ om Nötö, 11 km S om Boskär, 29 km 
S om Kyrkbacken. Grannöar: Södra Furuhol-
men, Norra Furuholmen, Grisselkobben.

 ⭘ Killingholm, 60°11'54" N, 21°56'44" Ö, 17 
ha stor ö 8 km SV om Haverö, 10 km SV 
om Västra Linsor, 2 km Ö om Kyrkbacken. 
Grannöar: Getgrund, Oxgrunden, Greno-
grund.

 ⭘ Kiningholm, 60°13'10" N, 22°0'20" Ö, 
7 ha stor ö 4 km SV om Haverö, 6 km SV 
om Västra Linsor, 6 km NÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Tottan, Klobban, Sillholm.

 ▶ Kirjais
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Karta över Kirjais.

Kirjais ligger 9 kilometer sydost om Nagu 
kyrka, 40 kilometer söder om Åbo och 
omkring 170 kilometer väster om Hel-
singfors. Från Kirjais servicehamn tra-
fikerar förbindelsebåtarna M/S Nordep 
och M/S Cheri Nagu södra ruttområde 
och Nagu tvärtrafiksrutt.

Öns area är 9,99 kvadratkilometer och 
dess största längd är 5,6 kilometer i 
öst-västlig riktning. Ön höjer sig omkring 
40 meter över havsytan.

År 1958 fanns det 83 fast bosatta perso-
ner på Kirjais, och år 2009 var siffran 31, 
medan antalet fritidsboende var 248.

Förutom servicehamnen med bl.a. förbin-
delsebåtsbrygga, café, bybutik och natur-
stig drivs på ön även en sommarrestau-
rang, Restaurang Bystrand, ett växhus, 
samt Kirjais Kursgård. Sedan år 1997 har 
byaföreningen Kirjais och Sommaröbyg-
dens Utveckling r.f. verkat för att utveckla 
servicen och stötta gemenskapen på ön 
genom olika projekt och evenemang. För-
eningens ordförande är Pär Mickos, och 
av de andra aktiva kan nämnas Sandra 
Bergqvist, riksdagsledamot (17.4.2019-) 
och 2. viceordförande i Svenska folkpar-
tiet, som även är jordbruksföretagare och 
driver sin hemgård på ön tillsammans 

med sina syskon.

Öns historia från 1700-talet framåt be-
skrivs i historiken "Från rusthåll till 
sommarparadis. Vårt Kirjais under 260 
år", som har sammanställts och skrivits 
av Benita Andrén och kom ut år 2013. 
Materialet till boken samlades in under 
åtta års tid, främst av invånarna på går-
darna i Kirjais. En modifierad version av 
historiken, riktad till barn, "Kirjaisgub-
ben - Skattens förbannelse och andra le-
gender" har senare getts ut med ledning 
av Alice Björklöf  och illustratören Lena 
Frölander-Ulf.

Öns namn, Kirjais, anses ha bildats mer 
eller mindre direkt från personnamnet 
Kirja (Kirjainen), såsom många gårdsnamn 
i det svenska språkområdet: genom att -s 
lagts till för- eller tillnamn. Ortnamn som 
övertagits från finskan slutar på svenska 
ofta på -s. Namnet nämns i skriftliga käl-
lor redan för femhundra år sedan, Kyriaws 
by (1474) och Kijriax (1540).

 ∙ Kirtengrund, 60°5'38" N, 22°4'39" Ö, 1 ha 
stor ö 3 km NÖ om Stenskär, 7 km S om 
Pensar, 15 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Fårkläpparna, Furuskär, Knektkobb.

 ∙ Kistskär, 59°52'9" N, 21°46'47" Ö, 3 ha stor 
ö 10 km S om Nötö, 18 km S om Boskär, 37 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Stora Pors-
lan, Lilla Porslan, Marskär.

 ∙ Kivikari, 60°11'37" N, 22°6'30" Ö, ö 2 km 
NV om Sandö, 4 km SV om Ön, 11 km Ö om 
Kyrkbacken. Grannöar: Stora Äggskär, Bårn-
holm, Lilla Äggskär.

 ∙ Klappträet, 60°5'34" N, 21°57'48" Ö, ö 5 
km NV om Stenskär, 11 km SV om Pensar, 12 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Remmar-
grunden, Gråskär, Brännskär.

 ▶ Klimat
Inlandsklimat råder i Nagu. Årsmedel-
temperaturen i trakten är 3  °C i norra 
Nagu och 6 °C i södra Nagu. Den varmaste 
månaden är juli, då medeltemperaturen 
är 17 °C, och den kallaste är januari, med 
-9 °C i norr och -2 °C i söder.

 ⭘ Klintholmen, 60°13'46" N, 22°4'50" Ö, 5 
ha stor ö 2 km SÖ om Haverö, 5 km S om 
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Västra Linsor, 10 km NÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Fågelholmen, Maltholm, Kalven.

 ⭘ Klobban, 60°13'17" N, 22°0'49" Ö, 9 ha stor 
ö 4 km SV om Haverö, 6 km S om Västra 
Linsor, 7 km NÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Kiningholm, Tottan, Sillholm.

 ∙ Klockarsten, 60°3'15" N, 21°51'27" Ö, ö 5 
km NÖ om Boskär, 9 km SÖ om Ängsö, 16 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Västnorr-
gadden, Stångörarna, Sikviks ören.

 ⭘ Klockskär, 60°4'3" N, 21°57'57" Ö, 18 ha 
stor ö 4 km V om Stenskär, 12 km Ö om 
Boskär, 14 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Skrakaskär, Tistronören, Klovaskär.

 ▷ Klockstapeln Se även Nagu kyrka
 ∙ Klovaskär, 60°3'30" N, 21°57'40" Ö, 3 ha 

stor ö 5 km V om Stenskär, 11 km Ö om Bo-
skär, 15 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 

Gräskläppen, Västergrund, Skrakaskär.
 ∙ Klovören, 60°3'59" N, 22°5'51" Ö, 0,7 ha 

stor ö 3 km Ö om Stenskär, 9 km SV om Lök-
holmen, 18 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Rönnören, Tjuvskär, Nätiskär.

 ∙ Kläpparna, 59°53'33" N, 21°50'49" Ö, ö 7 
km NV om Borstö, 16 km S om Boskär, 34 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Vitskären, 
Kvessören, Fliskläppen.

 ∙ Kläppen, 59°52'20" N, 21°53'55" Ö, 0,7 ha 
stor ö 4 km V om Borstö, 19 km SÖ om Bo-
skär, 36 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Fi-
skjaskären, Lilla Ljuskobben, Skärgården.

 ∙ Kläppen, 60°8'43" N, 22°2'52" Ö, 0,6 
ha stor ö 4 km V om Pensar, 6 km SV om 
Sandö, 10 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Lilla Bårnholm, Björkholm, Bergholm.

 ∙ Klöttret, 60°0'55" N, 21°51'39" Ö, 0,4 ha 
stor ö 5 km Ö om Boskär, 9 km NÖ om Nötö, 
20 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Lillön, 
Hummelkläpparna, Grålandet.

 ∙ Klöverharu, 59°51'40" N, 21°59'8" Ö, 0,9 
ha stor ö 1 km SÖ om Borstö, 23 km SÖ om 
Boskär, 37 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Moringkobbarna, Birsskärs harun, Sommarö.

 ∙ Klöverharu flyen, 59°59'53" N, 21°57'35" 
Ö, ö 9 km SV om Stenskär, 11 km Ö om Bo-
skär, 22 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Klöverharun, Vikarharun, Lederskär.

 ∙ Klöverharun, 60°0'8" N, 21°57'20" Ö, 1,1 
ha stor ö 9 km SV om Stenskär, 11 km Ö om 
Boskär, 22 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Klöverharu flyen, Vikarharun, Knivskär.

 ∙ Knektkobb, 60°5'22" N, 22°4'18" Ö, 0,9 
ha stor ö 2 km NÖ om Stenskär, 7 km S om 
Pensar, 15 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Brändör, Fårkläpparna, Kirtengrund.

 ∙ Knivkärs bådan, 60°4'42" N, 22°6'21" Ö, ö 
3 km Ö om Stenskär, 8 km SV om Lökhol-
men, 17 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Led-Knivskär, Nätiskärs grynnorna, Köp-
manskär.

 ∙ Knivlägnan, 59°45'46" N, 21°53'8" Ö, ö 12 
km S om Borstö, 31 km S om Boskär, 48 km 
S om Kyrkbacken. Grannöar: Lotan, Fallbå-
dan, Småsörarna.

 ∙ Knivskär, 60°5'58" N, 21°49'2" Ö, ö 5 km Ö 
om Ängsö, 8 km N om Boskär, 12 km SV om 
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Kyrkbacken. Grannöar: Abborrskär, Maggas-
grundet, Käringskär.

 ⭘ Knivskär, 60°0'34" N, 21°58'34" Ö, 18 ha 
stor ö 8 km SV om Stenskär, 12 km Ö om 
Boskär, 21 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Söderkobborna, Högkobben, Stenharun.

 ⭘ Ko-Birsskär, 60°3'54" N, 21°46'31" Ö, 7 
ha stor ö 4 km N om Boskär, 6 km SÖ om 
Ängsö, 16 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Äskeörarna, Haverskär, Lammklobbarna.

 ∙ Kobben, 59°48'19" N, 21°52'58" Ö, 2,1 ha 
stor ö 8 km SV om Borstö, 26 km S om Bo-
skär, 43 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Svartbåda, Gråskären, Hamnkläppen.

 ∙ Kobbharun, 60°0'53" N, 22°1'49" Ö, 0,8 
ha stor ö 6 km S om Stenskär, 15 km Ö om 
Boskär, 21 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Kalskärs kobben, Getskärs grundet, Små Äggö-
rarna.

 ∙ Koholm, 60°8'37" N, 21°42'5" Ö, 2 ha stor ö 
4 km N om Ängsö, 5 km SÖ om Kyrklandet, 
13 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Svart-
holms grunden, Vindargrund, Såris vargarna.

 ∙ Koirankari, 60°15'41" N, 21°47'32" Ö, ö 2 
km NÖ om Innamo, 6 km Ö om Järvsor, 10 
km NV om Kyrkbacken. Grannöar: Num-
minvor, Hepokari, Stora Paukutgrundet.

 ⭘ Koisar, 60°6'58" N, 21°52'34" Ö, 13 ha stor 
ö 8 km Ö om Ängsö, 11 km NV om Stenskär, 
9 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Borgar-
lot, Hallongrund, Svartholm.

 ∙ Kolkan, 60°13'53" N, 21°57'4" Ö, 2 ha stor ö 
6 km SV om Majholmen, 7 km SV om Västra 
Linsor, 5 km NÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Katavaluoto, Vättjan, Kolkankarit.

 ∙ Kolkankarit, 60°13'53" N, 21°57'31" Ö, ö 5 
km SV om Majholmen, 7 km SV om Västra 
Linsor, 5 km NÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Katavaluoto, Vättjan, Kolkan.

 ▷ Kommunalfullmäktige Se Nagus histo-
ria, underrubrik Kommunalstämma, full-
mäktige och kommunalnämnd

 ∙ Konungskär, 60°4'5" N, 22°10'10" Ö, ö 
7 km Ö om Stenskär, 7 km S om Lökhol-
men, 20 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Konungskärs harun, Bolanskärs grynnorna, 

Skogslandet.
 ∙ Konungskärs harun, 60°3'56" N, 

22°10'10" Ö, 1 ha stor ö 7 km Ö om Stenskär, 
8 km S om Lökholmen, 20 km SÖ om Kyrk-
backen. Grannöar: Konungskär, Bolanskärs 
grynnorna, Skogslandet.

 ∙ Konungskärs kobben, 60°4'18" N, 
22°11'11" Ö, 2 ha stor ö 7 km S om Lökhol-
men, 8 km Ö om Stenskär, 21 km SÖ om 
Kyrkbacken. Grannöar: Skogslandet, Bolan-
skärs bådan, Konungskär.

 ⭘ Kopparholm, 59°57'54" N, 21°54'18" Ö, 
42 ha stor ö 8 km Ö om Nötö, 11 km SÖ om 
Boskär, 25 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Båtsmansgrundet, Vindankläpparna, Grim-
men.

 ⭘ Korpgrunden, 60°16'50" N, 21°50'15" Ö, 7 
ha stor ö 5 km NÖ om Innamo, 8 km Ö om 
Järvsor, 10 km N om Kyrkbacken. Grannöar: 
Marilot, Lilla Styrholm, Stora Styrholm.

 ⭘ Korpholm, 60°9'19" N, 22°5'3" Ö, 41 ha 
stor ö 2 km V om Pensar, 3 km SV om 
Sandö, 11 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Ragnholm, Estholm, Svartholms grunden.

 ▶ Korpo

Korpos gamla kommunvapen.

Korpo (finska Korppoo) är en kommundel 
i Pargas stad. Då staden bildades genom 
sammanslagning av kommunerna i Vä-
ståboland 1 januari 2009 hade Korpo cir-
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ka 880 invånare, en landyta på 177,30 km² 
och vattenområde på 2 275,50 km². Korpo 
var en tvåspråkig kommun med svenska 
(73 procent) som majoritetsspråk och fin-
ska (27 procent) som minoritetsspråk.

Korpo ligger i Åbolands skärgård och be-
står av cirka 2 000 holmar och skär av oli-
ka storlek, av vilka 1072 har egen sida på 
Wikipedia. Klart störst är huvudön Korpo 
Kyrklandet (cirka 10 km från väst till öst) 
och holmen Norrskata (cirka 5  km, med 
cirka 50 invånare).

Korpo Långholm, sen kväll i skärgårdshavet.

Historia
I århundarden låg Korpo i centrum för 
Sveriges vattentransporter genom områ-
det. Korpos bönder förde en stor mängd 
med varor såsom fisk och ved till Stock-
holm och Mälarregionen. Då det svenska 
rikets många farleder gick igenom det 
Korpo-vatten så blev platsen en mycket 
viktig punkt. Då det senare behövdes fler-
tal lotsar och fyrvaktare. Även under den 
ryska tiden hade Korpo skärgård militär-
startegisk betydelse, som även fortsatte 
under den finska självständigheten
Korpo kyrka
Korpo kyrka uppfördes i slutet av 1200-ta-
let och är tillägnad ärkeängeln Mikael.
Ortnamn
Byar i Korpo är Bendby, Bonäs, Brunskär, 
Böhle, Elvsö, Galtby (färjhamn), Gyltö 
(kustfort), Havträsk, Houtsala, Inikorp, 
Järvsor, Kalgarholm, Karby, Kopois, Kor-
poström, Kyrkoby (f.d. kommuncentrum), 
Kälö, Kärvois (uttalas tjärr-), Kölingby, 
Lempersö, Lillpensar, Markomby, Rosk-
lax, Rumar, Skofatt, Strömma, Syvälax, 
Vattkast, Väsby, Västerkalax, Västerretais, 
Åvensor (fi. Ahvensaari), Änkis, Österka-
lax, Österretais och Österskär. Korpogård 
är en gård i kyrkbyn Korpo.

Öar, holmar och skär i Korpo är Alu, 
Bokulla, Heimarmo, Hevonkack, Häss-
lö, Jurmo, Kait, Killingholm (lotsstation), 
Kokombrink (skär med ledfyr), Kråkskär, 
Käldersö (uttalas tj-), Lillgyltö, Lohm, Ma-
skinnamo, Snökobben Ulvingen och Utö. 

Fjärdar är Finnödjupet (mellan Korpo och 
Houtskär), Lockvattnet (mellan Korpo och 
Rimito) och Vidskärsfjärden (strax norr 
om Utö, invid gränsen till Åland). En vik 
heter Kuggvik. Grund är Grimsörarna och 
Smörgrundet. Berg är Hjortöbötet och Si-
tilax klint.

Märk att Korpolaisbacken är en del av Åbo 
stad.
Sevärdheter
Hembygdsmuseet – grundades 1960. 
På museiområdet finns huvudbyggna-
den från 1800-talet, en väderkvarn, Idas 
torp samt ett antal bodar. Här kan man se 
bruksföremål som använts i socknen.

Korpo gård – Gården år från tidigt 1800-
tal och ritad av den kände italienska ar-
kitekten Charles Bassi som även har ritat 
Akademihuset i Åbo. Gården är stil- och 
storleksmässigt unik för en skärgårds-
kommun. Gården är privatägd och inte 
öppen för allmänheten.

Minnesmärket i Korpoström – Min-
nesmärke över sjöslaget Sjöslaget vid 
Korpoström mellan svenskar och ryssar 
år 1743.

Norrskatta Kyrka - En träkyrkan på 
Norrskata som byggdes under åren 1932–
1934.

Skärgårdscentrum i Korpoström – som 
erbjuder flera olika utställningar

Utkikstornet – Utsiktstornet på Rumar 
berg byggdes 1997. I tornet finns Meteoro-
logiska institutets väderradar, vars utslag 
kan ses på en radarskärm på markplanet. 
Dessutom kan man bekanta sig med lokal 
kultur och besöka utekafeet. År 2001 in-
troducerades en natur/kulturstig i närhe-
ten av tornet.

Skärimuseet - 

Ett museum som invigdes 16 juni 2012, 
den lyfter fram skärgårdslivets vardag 
och livsstil och inleder med utställning-
en Korpo i sikte. Utställningen förevisar 
redskap anknutna till fiske och berättar 
bland annat om den utdöende fiskemeto-
den notdragning. Även om spritsmuggling-
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en
Kuriosa
Korpo är även känt för att uppvakta den 
finska presidenten med en gädda den 20 
december. Det är en gammal tradition 
som har sina rötter från 1700-talet då 
man gav den svenska kungen en julgädda.

Ragnar Granit, som 1967 tilldelades No-
belpriset i fysiologi eller medicin tillsam-
mans med amerikanarna Haldan Keffer 
Hartline och George Wald. Hans föräldrar 
kom ifrån Korpoström (Korpo).

 ⭘ Korpskär, 60°2'48" N, 22°1'58" Ö, 9 ha stor 
ö 3 km S om Stenskär, 12 km S om Pensar, 
18 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Lilla 
Kalskär, Magnusskär, Stora Kalskär.

 ∙ Korpskär, 59°52'16" N, 21°45'11" Ö, 0,9 ha 
stor ö 9 km S om Nötö, 18 km S om Boskär, 
37 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Harun, 
Långören, Kistskär.

 ∙ Korslägnarna, 59°44'23" N, 21°53'25" Ö, ö 
15 km S om Borstö, 33 km S om Boskär, 50 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Fallbådan, 
Lillharun, Knivlägnan.

 ∙ Korsskär, 60°4'40" N, 22°4'13" Ö, 3 ha stor 
ö 2 km NÖ om Stenskär, 8 km S om Pensar, 
16 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Söder-
grunden, Spåharu, Korsörarna.

 ∙ Korsörarna, 60°4'37" N, 22°3'26" Ö, 0,6 
ha stor ö 1 km NÖ om Stenskär, 9 km S om 
Pensar, 15 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Långören, Högör, Rödgrund.

 ⭘ Kortholmen, 60°15'5" N, 22°1'42" Ö, 5 
ha stor ö 1 km S om Majholmen, 2 km SV 
om Västra Linsor, 9 km NÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Jussholmen, Lindholmen, Kaskis.

 ∙ Korvet, 60°13'32" N, 21°48'32" Ö, 3 ha stor 
ö 4 km SÖ om Innamo, 5 km Ö om Vand-
rock, 6 km NV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Tunngrundet, Kaslot, Gladagrundet.

 ∙ Korvören, 59°56'4" N, 21°44'5" Ö, ö 3 km 
SV om Nötö, 11 km S om Boskär, 30 km S 
om Kyrkbacken. Grannöar: Ljungharun, 
Bånholms ören, Sälgholm.

 ⭘ Koum holmen, 60°10'11" N, 21°43'8" Ö, 
9 ha stor ö 5 km S om Vandrock, 6 km Ö 
om Kyrklandet, 11 km V om Kyrkbacken. 
Grannöar: Risholmen Tallholmen, Pärnäs 
grund, Svartholmen.

 ⭘ Krabbholm, 60°7'9" N, 21°43'43" Ö, 8 ha 
stor ö 1 km N om Ängsö, 5 km NÖ om Lom, 
13 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Stån-
görarna, Oxgrund, Svedjeholm.

 ▷ Krig Se Nagus historia, underrubrik 
1808–09 års krig

 ∙ Kristinaklippan, 60°13'30" N, 21°44'20" 
Ö, 0,8 ha stor ö 1 km N om Vandrock, 3 km 
SV om Innamo, 10 km V om Kyrkbacken. 
Grannöar: Kyrkogårdsgrundet, Lövskär, Gr-
angrundet.

 ▷ Krogar Se Nagus historia, underrubrik 
Krogar och gästgiverier

 ∙ Krokogträ, 59°57'31" N, 21°51'49" Ö, 1 ha 
stor ö 6 km Ö om Nötö, 10 km SÖ om Bo-
skär, 26 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Lillhälpen, Västrastören, Stålsfot.

 ⭘ Krokskär, 59°51'15" N, 21°59'15" Ö, 6 ha 
stor ö 2 km SÖ om Borstö, 23 km SÖ om 
Boskär, 38 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Lillön, Birsskär, Sälgskär.

 ∙ Kråkan, 60°13'8" N, 21°49'34" Ö, ö 5 km 
SÖ om Innamo, 5 km Ö om Vandrock, 5 km 
NV om Kyrkbacken. Grannöar: Östergrun-
det, Jungfrun, Kaslot.

 ⭘ Kråkholmen, 60°14'59" N, 21°44'8" Ö, 37 
ha stor ö 2 km V om Innamo, 3 km Ö om 
Järvsor, 11 km NV om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Rakari, Gert, Kråkholmsgrundet.

 ∙ Kråkholmsgrundet, 60°14'45" N, 21°45'4" 
Ö, ö 1 km SV om Innamo, 4 km Ö om Järv-
sor, 10 km NV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Tampankari, Kait, Rutilot.

 ⭘ Kråkskär, 59°58'46" N, 21°53'12" Ö, 11 ha 
stor ö 7 km NÖ om Nötö, 9 km SÖ om Bo-
skär, 24 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Kråkskärs ören, Ostörarna, Storlands grundet.

 ⭘ Kråkskär, 59°58'43" N, 22°3'0" Ö, 12 ha 
stor ö 10 km S om Stenskär, 16 km Ö om 
Nötö, 25 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Kråkskärs harun, Södergrundet, Sandskär.

 ∙ Kråkskärs harun, 59°58'29" N, 22°2'19" 
Ö, 1 ha stor ö 11 km S om Stenskär, 15 km Ö 
om Nötö, 25 km S om Kyrkbacken. Grannö-
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ar: Kråkskär, Bergören, Alskär.
 ∙ Kråkskärs ören, 59°58'55" N, 21°53'33" Ö, 

2 ha stor ö 8 km NÖ om Nötö, 9 km SÖ om 
Boskär, 24 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Kråkskär, Ostörarna, Storlands grundet.

 ⭘ Kuckulot, 60°9'47" N, 21°54'23" Ö, 15 ha 
stor ö 11 km SÖ om Vandrock, 12 km NÖ om 
Ängsö, 3 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Matalot, Länsman, Ladilotarna.

 ∙ Kuddholmarna, 60°14'28" N, 21°56'36" Ö, 
ö 6 km SV om Majholmen, 7 km SV om Väs-
tra Linsor, 6 km N om Kyrkbacken. Grannö-

ar: Frukostgrund, Nurmisholm, Siikakari.
 ∙ Kumlena, 60°6'40" N, 21°53'3" Ö, 3 ha stor 

ö 9 km Ö om Ängsö, 10 km NV om Stenskär, 
9 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Svart-
holm, Hallongrund, Koisar.

 ∙ Kummelgrundet, 60°14'2" N, 21°49'30" 
Ö, 1,5 ha stor ö 4 km SÖ om Innamo, 6 km 
NÖ om Vandrock, 6 km NV om Kyrkbacken. 
Grannöar: Östra Petisholmen, Kaslot, Korvet.

 ∙ Kummelharu kobbarna, 59°54'5" N, 
21°56'49" Ö, 0,4 ha stor ö 4 km N om Bor-
stö, 18 km SÖ om Boskär, 33 km S om Kyrk-
backen. Grannöar: Grisselskär, Ådgrunden, 
Gråharu.

 ∙ Kummelskär, 59°54'14" N, 21°51'44" Ö, 0,7 
ha stor ö 7 km NV om Borstö, 15 km S om 
Boskär, 32 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Hemskärs ören, Lökholm, Skogsskär.

 ∙ Kummelskären, 59°53'52" N, 21°47'15" Ö, 
ö 6 km S om Nötö, 15 km S om Boskär, 34 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Sandholms 
Kummelskär, Trunsö Kummelskär, Holmen.

 ∙ Kummelskären, 59°49'58" N, 21°50'52" Ö, 
3 ha stor ö 8 km SV om Borstö, 23 km S om 
Boskär, 40 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Ådskär, Gålören, Salskärs kläpparna.

 ∙ Kunilot, 60°12'54" N, 21°44'51" Ö, 2 ha stor 
ö 1 km Ö om Vandrock, 4 km S om Innamo, 
9 km V om Kyrkbacken. Grannöar: Nässel-
grundet, Lilla Nässelgrundet, Kristinaklippan.

 ∙ Kuusis grynnan, 60°17'50" N, 21°48'18" Ö, 
ö 5 km NÖ om Innamo, 8 km NÖ om Järv-
sor, 13 km NV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Lökgrundet, Lilla Kuusis, Stålhatten.

 ∙ Kvarnören, 59°58'18" N, 22°4'55" Ö, ö 11 
km S om Stenskär, 18 km Ö om Nötö, 27 km 
SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Södergrundet, 
Sandskär, Husskär.

 ∙ Kvessören, 59°53'33" N, 21°50'12" Ö, 2 ha 
stor ö 8 km V om Borstö, 16 km S om Bo-
skär, 34 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Kläpparna, Långören, Fliskläppen.

 ▷ Kyrkan Se Nagu kyrka
 ▶ Kyrkbacken



Kyrkbacken

71

Kyrkbacken är centrum i Nagu. Kyrk-
backen var kommunhuvudort i före detta 
Nagu kommun. Tätorten, vars officiel-
la byanamn är Prästgården, ligger på ön 
Storlandet, den största av Nagus två hu-
vudöar.

I tätorten finns Nagu kyrka, hälsocentral, 
svensk sammanhållen grundskola från 
förskoleklass (f) till klass 9 och de finska 
grundskoleklasserna f–6 samt det tidi-
gare kommunkansliet som i dag är ett av 
Pargas stads områdeskontor. Andra cen-
trumfunktioner utgörs av mataffärer, 
banker, bränsle- och servicestation, res-
tauranger, ombudspost och försäkrings-
bolag, samt under sommarhalvåret torg-
försäljning i Södra hamnen och i Norra 
hamnen en av Skärgårdshavets största 
gästhamnar jämte turistinformation och 
olika försäljningsbodar.

Kyrkbacken som ligger vid Skärgårdsvä-
gen är det största samhället i trakten och 
en knutpunkt både för förbindelsebåts- 
och landsvägstrafik i regionen. Från Nor-
ra hamnen finns förbindelsefartygstrafik 
längs Nagu norra rutt samt sommartid 
via Själö till Hanga på Aaslaluoto i Ri-
mito för den avgiftsbelagda turistrutten 

"Lilla ringvägen". Kyrkbacken är även en 
huvudort längs den längre Skärgårdens 
ringväg som sommartid torde vara hela 
regionens största dragplåster.
Sevärdheter

Nagu kyrka sedd från sydväst.

Jungfrudansen i Finby ligger på promenadavstånd 
från Kyrkbacken.

Skärgårdsvägen i Nagu centrum sedd i riktning 
mot Korpo.

Skärgårdsvägen i Nagu centrum sedd i riktning 
mot Pargas.
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Torgföräljning i Nagu, Södra hamnen.

Nagu Gästhamn, Norra hamnen.

Kyrkbacken är en knutpunkt både längs 
den 250 kilometer långa Skärgårdens 
ringväg (Åbo – Nådendal – Gustavs – Iniö 
– Houtskär – Korpo – Nagu – Pargas – S:t 
Karins – Åbo) och den kortare rutten Lilla 
ringvägen, som erbjuder en genväg över 
Nådendal – Rimito (Hanka) – Själö – Nagu 
Kyrkbacken.

Nagu kyrka, gråstenskyrkan på Kyrk-
backen i Nagu är från 1440-talet. 
Schwan-orgeln från 1791 hör till Nagus 
viktigaste sevärdheter.

Sjöfartshuset i Nagu bjuder på utställ-
ningar som berättar om stolta sjöfartstra-
ditioner på orten från 1800-talets början 
fram till idag. I utställningen berättas i 
ord och bild om skeppsbyggeri, fartyg, re-
dare och besättning.

Nagu-nalles egen stig på Nagu Kyrkback-
en är en populär vandringsstig för barn-
familjer. Stigen är uppbyggd kring för-
fattaren Henrika Anderssons böcker om 
Nagu-nalle.

Nagu gästhamn har varit en populär 
hamn bland seglare ända sedan 1980-ta-
let. Gästhamnen utsågs till Årets gäst-
hamn 1984, men har sedan dess kon-
tinuerligt utvidgats och förbättrats. I 
gästhamnen finns förutom bryggor, 
hamnkontor, servicebyggnader och 
bränslestation för båtar även restaurang 
och försäljningsbodar. Gästhamnen är 
öppen under sommarhalvåret.

Westerholmstigen är en vandringsled i 
varierande terräng som startar från tor-
get i Södra hamnen och leder till Ern-

holm, där konstnären Victor Westerholm 
tillbringade en stor del av sin barndom. 
Informationsskyltar längs stigen berättar 
om konstnären och Ernholms historia.

 
Nagu gästhamn

Jungfrudansen i Finby ligger på prome-
nadavstånd från Kyrkbacken (cirka 2 km 
från gästhamnen). Följ Parkvägen väs-
terut från Gästhamnen, förbi sport- och 
fotbollsplanerna och fortsätt längs Norr-
standsvägen tills vandringsledsmärken 
leder dig in i skogen söder om vägen och 
upp på berget till Jungfrudansen.

Själö hör inte till Kyrkbacken, men kan 
besökas till fots av den som tar någon av 
förbindelsebåtarna M/S  Östern (under 
högsäsong, mot avgift) eller M/S  Falkö 
(under lågsäsong, kostnadsfritt) från 
Nagu gästhamn.
Kommunal service
Intill Skärgårdsvägen mitt emot Kyrk-
backens skola, i det som tidigare var Nagu 
kommuns kommunkansli, finns i dag 
Pargas stads områdeskontor för Nagu 
kommunområde. Den kommunala ser-
vicen på Nagu områdeskontor omfattar 
informationssekreterares och socialarbe-
tares tjänster, samt en del av byggnads-
tillsynen. Dessutom är Pargas stads eko-
nomitjänster, turismenheten och en del 
av utvecklingsenheten förlagd till Nagu.

På Kyrkbacken finns på Klockstapelgränd 
ovanför skolhusen en kommunal hälso-
central med läkare, tandläkare, labbtjäns-
ter samt mödra- och barnrådgivning. I 
anslutning till hälsocentralen ligger äld-
reboendet Grannas, där även hemvårdar-
na i Nagu har sina arbetsutrymmen.

Bollhallen på Viksvägen utrustades vid 
en grundrenovering åren 2009–2011 med 
ett gym. Vid samma renovering byggde 
man om det kommunala biblioteket, som 
fungerar i samma byggnad, och Nagu fick 
även en ny ungdomsgård, Lyan. Förnyan-
det av Bollhallen finansierades med de så 
kallade "morotspengar" som Nagu kom-
mun fick vid kommunsammanslagningen 
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2009. Bakom huset ligger även isrinken, 
en mindre skridskobana för nybörjare 
och en skateramp som har finansierats av 
Sparbanksstiftelsen i Nagu. Idrottsplats 
med grusplan samt en fullstor gräsplan 
för fotboll finns på norra sidan av cen-
trum, vid Parkvägen väster om gästham-
nen. Vid fotbollsplanen startar även en 
upplyst motionsslinga genom skogen.

Kyrkbackens skola är en svensk enhets-
skola för klasserna f–9, det vill säga från 
förskoleklass till klass 9. Skolan har två 
byggnader, den äldre längan från 1958 
och den yngre ljusgula byggnaden från 
1987 som ursprungligen byggdes som 
ett separat högstadium med egen rektor. 
Samarbetet med Skärgårdshavets skola är 
intensivt; 7 av skolans lärare samt rektor 
jobbar i både kyrkbackens skola och Skär-
gårdshavets skola.

I den äldre skolbyggnaden verkar även Si-
monkylän koulu, Nagus finska grundsko-
la för klasserna f–6.

Det kommunala daghemmet i Nagu he-
ter Karusellen och finns på Ytternäsvägen 
nära Nagu-nalles egen stig.

Intill Skärgårdsvägen och Kyrkans bil-
parkering ligger den så kallade Kommu-
nalstugan där Nagu kommunstyrelse och 
-fullmäktige tidigare höll sina möten. 
Stugan kan hyras för möten. På samma 
adress upprätthåller Pargas stad även en 
lekpark och föreningen Folkhälsan i Nagu 
ett rum för familjecaféverksamhet.

Ungdomsgården Framnäs upprätthålls i 
samarbete med Nagu ungdomsförening 
r.f. Här ordnas vid sidan av större fester 
och teaterföreställningar bland annat 
Bio sydvästs filmförevisningar. På övre 
våningen finns Art-Dur musik- och bild-
konstskolas utrymmen där även stadens 
medborgarinstitut Kombi ordnar konst-
relaterade kurser.

Pargas stad upprätthåller sommartid 
en bemannad turistinformation i Norra 

hamnen.
Kyrklig service
Nagu kyrka är i kombination med för-
samlingshemmet centrum för Väståbo-
lands svenska församlings verksamhet i 
Nagu. De två byggnaderna och klocksta-
peln ligger alla vid varsin sida av den så 
kallade Kyrkvallen, ett litet grönområ-
de mitt på Kyrkbacken. Både kyrkan och 
församlingshemmet används för guds-
tjänster och dop och kyrkan är, speciellt 
sommartid, en populär kyrka för bröllop. 
I församlingshemmet och den intillig-
gande församlingsstugan finns pastor-
skansli och arbetsutrymmen för kapell-
församlingens anställda. Den fortlöpande 
verksamheten omfattar bl.a. musik- och 
körträffar för alla åldrar, kaffestuga och 
ungdomsklubbar.
Tjänsteutbud
• Två mataffärer och en Alko-affär

• Två banker, en bankautomat

• En bränsle- och servicestation för bilar och en 
bränslestation för båtar. En laddningsstation för 
elbilar.

• Ombudspost

• Apotek

• Två försäkringsbolag

• Fastighetsförmedling

• Tre vinteröppna lunchrestauranger

• 10–12 restauranger under sommarhalvåret

• Fyra hotell och ett lägenhetshotell

• Under sommarhalvåret finns många små för-
säljningsbodar för kläder, inredning, smycken. Året 
om betjänar en affär med gåvoartiklar, hantverk, 
blommor och inredningsartiklar.

• Fyra frisör- och skönhetssalonger

• Två massörer

• Passfotografering och tryckeritjänster

• Arkitektbyrå

• Två bokföringsbyråer
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 ∙ Kyrkkläpparna, 60°6'8" N, 21°56'39" Ö, ö 
7 km NV om Stenskär, 11 km SV om Pensar, 
10 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Bäss-
grundet, Remmargrunden, Gråskär.

 ∙ Kyrkogårdsgrundet, 60°13'28" N, 
21°43'46" Ö, 0,9 ha stor ö 1 km N om Vand-
rock, 4 km SV om Innamo, 10 km V om 
Kyrkbacken. Grannöar: Baggen, Lövskär, Gr-
angrundet.

 ∙ Kålskär, 59°54'26" N, 21°50'36" Ö, 1,9 ha 
stor ö 7 km SÖ om Nötö, 15 km S om Bo-
skär, 32 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Aiviskläppen, Gåsören, Sillskär.

 ∙ Kåmsor, 60°12'44" N, 21°45'59" Ö, 4 ha 
stor ö 2 km Ö om Vandrock, 4 km S om 
Innamo, 8 km V om Kyrkbacken. Grannöar: 
Norrgrundet, Vitgrunden, Smultrongrund.

 ⭘ Käldinge harun, 60°6'58" N, 22°2'51" 
Ö, 24 ha stor ö 5 km N om Stenskär, 5 km 
SV om Pensar, 12 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Mellanören, Alören, Skitukobb.

Nagu Käldö färjfäste

 ⊕ Käldö, 60°12'39" N, 21°59'25" Ö, 210 ha stor 
ö 6 km SV om Haverö, 7 km SV om Västra 
Linsor, 5 km NÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Lånholm, Hallongrund, Kiningholm.

 ∙ Käringbärigrundet, 60°3'21" N, 22°6'9" 
Ö, 0,9 ha stor ö 4 km SÖ om Stenskär, 10 
km SV om Lökholmen, 19 km SÖ om Kyrk-
backen. Grannöar: Stuvuskär, Utterharu, 
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Långharu.
 ∙ Käringgrund, 60°8'40" N, 22°3'42" Ö, 0,4 

ha stor ö 3 km V om Pensar, 5 km SV om 
Sandö, 10 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Jungfruhamn, Lilla Tallholm, Svartholm.

 ∙ Käringharun, 60°6'12" N, 21°55'27" Ö, 1,3 
ha stor ö 8 km NV om Stenskär, 11 km Ö om 
Ängsö, 10 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Sunnankobb, Tallkläppen, Kyrkkläpparna.

 ∙ Käringholm, 60°8'6" N, 21°49'50" Ö, 1 ha 
stor ö 6 km NÖ om Ängsö, 10 km SÖ om 
Vandrock, 8 km SV om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Tobaksgrund, Tottholm, Ladugrundet.

 ∙ Käringmössan, 60°6'32" N, 21°48'45" Ö, 
0,3 ha stor ö 5 km Ö om Ängsö, 9 km Ö om 
Lom, 11 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Tällholms grunden, Bäckgrund, Käringskär.

 ∙ Käringskär, 60°6'15" N, 21°48'55" Ö, ö 5 
km Ö om Ängsö, 8 km N om Boskär, 11 km 
SV om Kyrkbacken. Grannöar: Bäckgrund, 
Påkmo, Smultrongrundet.

 ∙ Käringören, 60°3'27" N, 21°48'16" Ö, 0,5 
ha stor ö 3 km NÖ om Boskär, 7 km SÖ om 
Ängsö, 16 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Holmen, Bockskär, Lilla Birsskär.

 ∙ Kärrholmen, 60°12'0" N, 22°8'39" Ö, 2 ha 
stor ö 2 km SV om Ön, 3 km NÖ om Sandö, 
13 km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: Smult-

rongrunden, Morgongåvan, Stora Bässholmen.
 ∙ Köpmanskär, 60°5'7" N, 22°5'57" Ö, 2 ha 

stor ö 3 km NÖ om Stenskär, 7 km S om 
Pensar, 16 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Skallonskär, Vitören, .

 ∙ Labbgrundet, 59°55'43" N, 21°53'7" Ö, 0,7 
ha stor ö 7 km SÖ om Nötö, 13 km SÖ om 
Boskär, 30 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Osenören, Södra Styrsholm, Styrsholmarna.

 ∙ Labbharu, 59°46'41" N, 21°55'42" Ö, 1,2 
ha stor ö 10 km S om Borstö, 30 km S om 
Boskär, 46 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Labbharu bådan, Lotan, Blålägnan.

 ∙ Labbharu bådan, 59°46'18" N, 21°56'16" 
Ö, ö 11 km S om Borstö, 31 km S om Boskär, 
47 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Blåläg-
nan, Lotan, Labbharu.

 ∙ Labbskär, 59°47'40" N, 21°53'8" Ö, 1 ha 
stor ö 9 km SV om Borstö, 27 km S om Bo-
skär, 44 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Stenskär, Kalskär, Långskär.

 ⭘ Labbskär, 59°54'56" N, 21°51'12" Ö, 8 ha 
stor ö 7 km SÖ om Nötö, 14 km S om Bo-
skär, 31 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Gräsören, Långskär, Smörkläppen.

 ∙ Ladilotarna, 60°8'50" N, 21°53'49" Ö, 2 ha 
stor ö 10 km NÖ om Ängsö, 12 km SÖ om 
Vandrock, 5 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Peholmarna, Matalot, Storkvivas.

 ∙ Ladugrundet, 60°8'29" N, 21°49'1" Ö, ö 6 
km NÖ om Ängsö, 9 km SÖ om Vandrock, 
8 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Tobaks-
grund, Jaakkogrund, Käringholm.

 ⭘ Lammasluoto, 60°14'4" N, 21°56'35" Ö, 13 
ha stor ö 6 km SV om Majholmen, 7 km SV 
om Västra Linsor, 5 km NÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Siikakari, Nurmisholm, Kolkan.

 ∙ Lammklobbarna, 60°3'49" N, 21°47'31" 
Ö, ö 4 km N om Boskär, 6 km SÖ om Ängsö, 
16 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Tall-
kobbarna, Alkläpparna, Ko-Birsskär.

 ∙ Lammören, 60°8'51" N, 22°5'45" Ö, 0,4 ha 
stor ö 1 km V om Pensar, 4 km S om Sandö, 
12 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Häs-
sjeholm, Peno, Korpholm.

 ▶ Landsvägsfärjor
Mellan Lillmälö på Pargassidan och 
Prostvik i Nagu trafikerar landsvägsfär-
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jorna Elektra (hybridfärja som drivs till 
största delen med el och vars batterier 
laddas vid båda färjfästen) och Sterna samt 
Falco vid behov.

Landsvägfärjan Sterna kör mellan Lillmälö på 
Pargassidan och Prostvik i Nagu.

Mellan Pärnäs i Nagu och Korpo trafike-
rar landsvägsfärjan Prostvik  1 och färjan 
Nagu 2 fungerar som reservfärja.

Det tredje statliga färjpasset i Nagu, 
"Högsarfärjan", löper mellan Grännäs by 
på Storlandet och färjfästet på ön Äng-
holm. Passet trafikeras av färja #182.

Utöver de statliga färjorna finns privata 
färjor till öarna Haverö, Sandö och Käl-
dö. Färjtrafiken till dessa drivs av öarnas 
väglag.

 ⭘ Langeskär, 59°55'4" N, 21°53'14" Ö, 13 ha 
stor ö 7 km NV om Borstö, 14 km SÖ om 
Boskär, 31 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Stackören, Bergören, Långören.

 ∙ Laxgrundet, 60°8'36" N, 21°58'27" Ö, ö 8 

km V om Pensar, 9 km NV om Stenskär, 7 
km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Hummel-
grund, Näsholm, Svaluholm.

 ∙ Laxkobben, 59°47'54" N, 21°54'25" Ö, 0,4 
ha stor ö 8 km SV om Borstö, 27 km S om 
Boskär, 44 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Långskär, Gudinggrund, Labbskär.

 ∙ Led-Knivskär, 60°4'41" N, 22°5'49" Ö, 
2 ha stor ö 3 km Ö om Stenskär, 8 km SV 
om Lökholmen, 17 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Knivkärs bådan, Nätiskärs gryn-
norna, Skallonskär.

 ⭘ Lederskär, 59°59'20" N, 21°57'30" Ö, 5 ha 
stor ö 10 km SV om Stenskär, 11 km Ö om 
Nötö, 23 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Lederskärs grundet, Vikarharun, Klöverharu 
flyen.

 ⭘ Lederskär, 60°1'7" N, 21°53'29" Ö, 5 ha stor 
ö 7 km Ö om Boskär, 10 km NÖ om Nötö, 19 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Grålandet, 
Askskärs kläpparna, Askskär.

 ∙ Lederskärs grundet, 59°59'24" N, 
21°56'45" Ö, 0,3 ha stor ö 11 km SV om Sten-
skär, 11 km Ö om Nötö, 23 km S om Kyrk-
backen. Grannöar: Hamnkobbarna, Vikar-
harun, Lederskär.

 ⭘ Lepon, 60°4'55" N, 21°53'43" Ö, 6 ha stor ö 
8 km V om Stenskär, 9 km NÖ om Boskär, 12 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Trutgrun-
den, Brännlands kläpparna, Storlandet.

 ∙ Likholm, 60°12'12" N, 21°57'32" Ö, 3 ha 
stor ö 7 km SV om Haverö, 9 km SV om Väs-
tra Linsor, 3 km Ö om Kyrkbacken. Grannö-
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ar: Oxgrunden, Lusholm, Grenogrund.
 ∙ Lilla Bergskär, 60°5'59" N, 22°1'49" Ö, 2 

ha stor ö 3 km N om Stenskär, 7 km SV om 
Pensar, 13 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Stora Bergskär, Bultarna, Svärtskärs ören.

 ∙ Lilla Birsskär, 60°3'32" N, 21°49'4" Ö, 2 
ha stor ö 4 km NÖ om Boskär, 8 km SÖ om 
Ängsö, 16 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Hattskär, Lilla Salskär, Stora Birsskär.

 ∙ Lilla Bocken, 59°56'3" N, 21°55'53" Ö, 0,6 
ha stor ö 8 km N om Borstö, 14 km SÖ om 
Boskär, 29 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Sävgrundet, Trutgrundet, Stora Bocken.

 ∙ Lilla Bårnholm, 60°9'4" N, 22°2'56" Ö, 1 
ha stor ö 4 km V om Pensar, 5 km SV om 
Sandö, 9 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Bockholmen, Jungfruhamn, Kläppen.

 ∙ Lilla Bässholmen, 60°12'27" N, 22°8'12" 
Ö, ö 2 km V om Ön, 3 km N om Sandö, 13 
km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: Bässhol-
marna, Morgongåvan, Stora Bässholmen.

 ∙ Lilla Ejskär, 59°52'22" N, 21°50'37" Ö, 1 ha 
stor ö 7 km V om Borstö, 18 km S om Bo-
skär, 36 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Rånbässen, Birsskären, Enskär.

 ∙ Lilla Gloskär, 59°52'49" N, 21°47'1" Ö, 4 ha 
stor ö 8 km S om Nötö, 17 km S om Boskär, 
36 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Gloskä-
ren, Gömskär, Stora Gloskär.

 ∙ Lilla Gråbotet, 60°1'29" N, 21°57'20" Ö, 2 
ha stor ö 7 km SV om Stenskär, 10 km Ö om 
Boskär, 19 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Stora Gråbotet, Linuskär, Fjärdblekan.

 ∙ Lilla Gåsskär, 59°59'5" N, 21°49'46" Ö, 0,7 
ha stor ö 5 km NÖ om Nötö, 6 km SÖ om 
Boskär, 24 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Gåsskären, Norrholmen, Stora Gåsskär.

 ⭘ Lilla Gärskär, 60°5'46" N, 22°9'15" Ö, 5 ha 
stor ö 5 km SV om Lökholmen, 6 km S om 
Pensar, 18 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Stora Gärskär, Söskärs grundet, Duvholms 
ören.

 ⭘ Lilla Hamnholmen, 60°6'11" N, 22°10'47" 
Ö, 6 ha stor ö 3 km S om Lökholmen, 6 km 
SÖ om Pensar, 18 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Hamnholmarna, Långörs kläppen, 
Stora Hamnholmen.

 ∙ Lilla Hundskär, 60°5'55" N, 22°0'15" Ö, 

3 ha stor ö 4 km NV om Stenskär, 8 km 
SV om Pensar, 12 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Hundskärs ören, Berg-Hundskär, 
Stora Hundskär.

 ∙ LIlla Hästholmen, 60°10'40" N, 21°57'12" 
Ö, 0,3 ha stor ö 9 km V om Sandö, 10 km 
V om Pensar, 3 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Ernholm, Mickelssons grynnorna, 
Grenogrund.

 ⭘ Lilla Kalskär, 60°2'22" N, 22°2'38" Ö, 5 ha 
stor ö 4 km S om Stenskär, 13 km S om Pen-
sar, 19 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Stora Kalskär, Hålskärs bådan, Hålskärs ören.

 ∙ Lilla Killskär, 59°56'50" N, 21°51'37" Ö, 
2,4 ha stor ö 5 km Ö om Nötö, 11 km SÖ om 
Boskär, 28 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Stora Killskär, Trutkläppen, Stålsfot.

 ⭘ Lilla Klobbskär, 60°5'57" N, 22°6'42" Ö, 8 
ha stor ö 5 km NÖ om Stenskär, 6 km S om 
Pensar, 15 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Lilla Klobbskärs grundet, Östra Tallören, 
Stora Klobbskär.

 ∙ Lilla Klobbskärs grundet, 60°6'3" N, 
22°6'36" Ö, ö 5 km NÖ om Stenskär, 5 km 
S om Pensar, 15 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Lilla Klobbskär, Östra Tallören, 
Stora Klobbskär.

 ∙ Lilla Kråkskär, 59°57'1" N, 21°57'8" Ö, 2 
ha stor ö 9 km N om Borstö, 14 km SÖ om 
Boskär, 27 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Hem-Kråkskär, Långskär, Rödgadden.

 ∙ Lilla Kuusis, 60°17'48" N, 21°49'22" Ö, ö 6 
km NÖ om Innamo, 8 km NÖ om Järvsor, 
12 km NV om Kyrkbacken. Grannöar: Kuusis 
grynnan, Lökgrundet, Ekholmarna.

 ∙ Lilla Linholm, 60°10'35" N, 22°9'18" Ö, 0,5 
ha stor ö 2 km Ö om Sandö, 4 km NÖ om 
Pensar, 14 km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: 
Linnholmarna, Brännholm, Stora Linholm.

 ∙ Lilla Ljuskobben, 59°52'32" N, 21°52'31" 
Ö, 0,3 ha stor ö 5 km V om Borstö, 18 km 
S om Boskär, 35 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Ljuskobbarna, Kläppen, Stora Lju-
skobben.

 ▷ Lilla ofreden Se Nagus historia, under-
rubrik Hattarnas krig eller Lilla ofreden, 
Pommerska kriget samt Gustav III:s krig

 ∙ Lilla Nässelgrundet, 60°12'39" N, 
21°44'26" Ö, 0,7 ha stor ö 1 km Ö om Vand-
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rock, 5 km S om Innamo, 9 km V om Kyrk-
backen. Grannöar: Nässelgrundet, Kunilot, 
Snäckholm.

 ∙ Lilla Paukutgrundet, 60°16'15" N, 
21°47'7" Ö, 1 ha stor ö 2 km NÖ om Innamo, 
5 km Ö om Järvsor, 11 km NV om Kyrkback-
en. Grannöar: Stora Paukutgrundet, Hoppi-
lot, Paukut.

 ∙ Lilla Porslan, 59°52'3" N, 21°47'48" Ö, 1 ha 
stor ö 9 km V om Borstö, 18 km S om Bo-
skär, 37 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Stora Porslan, Låga Sundskär, Höga Sundskär.

 ⭘ Lilla Rilot, 60°14'9" N, 21°54'15" Ö, 30 ha 
stor ö 8 km SV om Majholmen, 8 km Ö om 
Innamo, 5 km N om Kyrkbacken. Grannöar: 
Pilkari, Lilla Träskholm, Stora Rilot.

 ∙ Lilla Salskär, 60°3'46" N, 21°49'4" Ö, ö 4 
km NÖ om Boskär, 7 km SÖ om Ängsö, 15 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Stora Birs-

skär, Hem-Horsskär, Lilla Birsskär.
 ∙ Lilla Salskär, 59°50'28" N, 21°50'39" Ö, 3,4 

ha stor ö 7 km SV om Borstö, 22 km S om 
Boskär, 39 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Salskärs pattrorna, Ådskär, Salskärs kläppar-
na.

 ∙ Lilla Stenskär, 60°4'21" N, 21°48'35" Ö, 
2 ha stor ö 5 km NÖ om Boskär, 6 km SÖ 
om Ängsö, 15 km S om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Rödharuna, Hem-Horsskärs kläpparna, 
Skogsskär.

 ∙ Lilla Stubbskär, 59°48'4" N, 21°49'36" 
Ö, 1,2 ha stor ö 11 km SV om Borstö, 26 
km S om Boskär, 44 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Sundskär, Vitningen, Stubbskärs 
kobborna.

 ∙ Lilla Styrholm, 60°16'51" N, 21°49'25" Ö, 
ö 5 km NÖ om Innamo, 8 km Ö om Järvsor, 
11 km NV om Kyrkbacken. Grannöar: Korp-
grunden, Marilot, Stora Styrholm.

 ∙ Lilla Sådik, 60°13'47" N, 21°52'46" Ö, 4 ha 
stor ö 7 km Ö om Innamo, 8 km Ö om Vand-
rock, 4 km N om Kyrkbacken. Grannöar: Sto-
ra Sådik, Lilla Rilot, Pilkari.

 ∙ Lilla Tallholm, 60°8'35" N, 22°4'36" Ö, 0,3 
ha stor ö 2 km V om Pensar, 5 km SV om 
Sandö, 11 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Stora Tallholm, Peno, Jungfruhamn.

 ∙ Lilla Tamenkant, 60°16'23" N, 21°45'36" 
Ö, 4,8 ha stor ö 2 km N om Innamo, 4 km 
NÖ om Järvsor, 12 km NV om Kyrkbacken. 
Grannöar: Stora Tamenkant, Måsgrundet, 
Säckilot.

 ⭘ Lilla Tommosskär, 60°3'10" N, 21°58'51" 
Ö, 9 ha stor ö 4 km SV om Stenskär, 12 
km Ö om Boskär, 16 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Lilla Vitharun, Tommosskärs har-
un, Stora Tommosskär.

 ∙ Lilla Trutbådan, 60°5'1" N, 22°7'19" Ö, ö 4 
km Ö om Stenskär, 7 km SV om Lökholmen, 
17 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Stora 
Trutbådan, Vitskär, Knivkärs bådan.

 ⭘ Lilla Träskholm, 60°14'30" N, 21°54'11" 
Ö, 12 ha stor ö 8 km V om Majholmen, 8 
km Ö om Innamo, 5 km N om Kyrkbacken. 
Grannöar: Lilla Rilot, Pilkari, Stora Träsk-
holm.

 ∙ Lilla Vitharun, 60°3'1" N, 21°59'12" Ö, 0,7 
ha stor ö 4 km SV om Stenskär, 12 km Ö om 
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Boskär, 17 km S om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Vitharu, Lilla Tommosskär, Stora Tom-
mosskär.

 ∙ Lilla Äggskär, 60°15'40" N, 21°52'14" Ö, ö 
6 km Ö om Innamo, 9 km V om Majholmen, 
8 km N om Kyrkbacken. Grannöar: Ominais-
holmen, Hylkeenkloppi, Stora Äggskär.

 ∙ Lilla Äggskär, 60°11'24" N, 22°6'5" Ö, ö 2 
km NV om Sandö, 5 km N om Pensar, 11 km 
Ö om Kyrkbacken. Grannöar: Stora Äggskär, 
Persholm, Bårnholm.

 ⊕ Lillandet, 60°10'51" N, 21°59'36" Ö, 3850 
ha stor ö 7 km V om Sandö, 8 km NV om 
Pensar, 5 km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: 
LIlla Hästholmen, Gåsholm, Grenogrund.

 ▶ Lillandet
Lillandet eller Lill Nagu är den näst 
största ön i Nagu och en av Nagus hu-
vudöar. På ön fanns tidigare egen skola, 
post och butik i byn Käldinge. Även i byn 
Simonby fanns både butik och skola, den 
finska lågstadieskolan Simonkylän kou-
lu. I byn Prostvik på östra Lillandet finns 
färjstranden med landsvägsfärjorna som 
trafikerar på passet Prostvik (Nagu) – Lill-
mälö (Pargas). På västra Lillandet ligger 
byn Vikom med industriområde där fle-
ra mindre företag i dag verkar i Flipper 
Boats tidigare hallar. Från södra Lillandet 
och byn Dalkarby går vägen söderut över 
Sommarö till ön och byn Kirjais.

 ⭘ Lillandet, 59°55'35" N, 21°55'26" Ö, 13 ha 
stor ö 7 km N om Borstö, 15 km SÖ om Bo-
skär, 30 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Tackören, Skallotörarna, Stora Alskär.

 ∙ Lillharun, 59°45'6" N, 21°51'2" Ö, 0,9 ha 
stor ö 14 km SV om Borstö, 32 km S om 
Boskär, 49 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 

Storharun, Gadden, Skeppsbådarna.
 ∙ Lillhällen, 59°59'44" N, 21°43'3" Ö, ö 5 km 

SV om Boskär, 5 km NV om Nötö, 24 km 
SV om Kyrkbacken. Grannöar: Storhällen, 
Troll-Birsskär, Mossaskär.

 ∙ Lillhälpen, 59°57'34" N, 21°51'32" Ö, ö 5 
km Ö om Nötö, 10 km SÖ om Boskär, 26 km 
S om Kyrkbacken. Grannöar: Krokogträ, Väs-
trastören, Stålsfot.

 ∙ Lillklobben, 60°2'7" N, 21°48'51" Ö, 0,4 ha 
stor ö 2 km Ö om Boskär, 9 km N om Nötö, 
18 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Mäl-
hamns klobben, Gudingsgrundet, Granskärs 
kläppen.

 ∙ Lillkvivas, 60°8'6" N, 21°52'5" Ö, ö 8 km 
Ö om Ängsö, 12 km SÖ om Vandrock, 7 km 
S om Kyrkbacken. Grannöar: Ramkait, Bön-
derna, Sikalot och Mansk.

Merge arrows

 ▷ Lill-Nagu Se Lillandet
 ∙ Lillön, 59°51'13" N, 21°58'58" Ö, ö 2 km SÖ 

om Borstö, 23 km SÖ om Boskär, 38 km S 
om Kyrkbacken. Grannöar: Krokskär, Äng-
eskär, Sommarö.

 ⭘ Lillön, 60°0'51" N, 21°52'13" Ö, 7 ha stor ö 6 
km Ö om Boskär, 9 km NÖ om Nötö, 20 km 
S om Kyrkbacken. Grannöar: Klöttret, Ådön, 
Hummelkläpparna.

 ∙ Limpkobben, 59°57'34" N, 21°49'10" Ö, 2 
ha stor ö 3 km Ö om Nötö, 9 km S om Bo-
skär, 27 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Norrkobben, Tärskär, Grisselkobben.

 ⭘ Limskär, 59°57'50" N, 22°0'23" Ö, 5 ha stor 
ö 11 km N om Borstö, 13 km Ö om Nötö, 26 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Bergören, 
Morskär, Rönnören.

 ∙ Lindholmen, 60°14'45" N, 22°1'51" Ö, 2 ha 
stor ö 2 km V om Haverö, 3 km SV om Västra 
Linsor, 9 km NÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
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Hässjeholmen, Tallholmen, Kortholmen.
 ∙ Liniholm, 60°9'25" N, 21°56'46" Ö, ö 9 

km V om Pensar, 10 km V om Sandö, 5 km 
SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Gräggholm, 
Maggholm, Enholm.

 ∙ Linnholmarna, 60°10'36" N, 22°9'34" Ö, 
ö 2 km NV om Aspholm, 4 km S om Ön, 14 
km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: Stora Lin-
holm, Brännholm, Lilla Linholm.

 ⭘ Linuskär, 60°1'45" N, 21°58'18" Ö, 9 ha 
stor ö 6 km SV om Stenskär, 11 km Ö om 
Boskär, 19 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Linuskärs grunden, Granskär, Gloskär.

 ∙ Linuskärs grunden, 60°1'51" N, 21°58'38" 
Ö, ö 6 km SV om Stenskär, 12 km Ö om Bo-
skär, 19 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Li-

nuskär, Granskär, Granskärs grundet.
 ∙ Linuskärs Örarna, 60°2'13" N, 21°58'59" 

Ö, 0,4 ha stor ö 5 km SV om Stenskär, 12 
km Ö om Boskär, 18 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Linuskärs grunden, Vettakobbar-
na, Svartbåda.

 ∙ Lisagrund, 60°8'51" N, 21°59'52" Ö, 1 
ha stor ö 7 km V om Pensar, 8 km SV om 
Sandö, 7 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Fårgrundet, Ekholm, Svaluholm.

 ∙ Lisas grund, 60°5'50" N, 21°43'19" Ö, 1 ha 
stor ö 1 km S om Ängsö, 4 km Ö om Lom, 15 
km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Skötgrun-
det, Furuholm, Parholmarna.

 ∙ Ljungharun, 59°56'9" N, 21°43'42" Ö, 4 ha 
stor ö 3 km SV om Nötö, 11 km S om Boskär, 
30 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Korvö-
ren, Harpanharu, Bånholms ören.

 ∙ Ljuskläppen, 59°57'3" N, 21°50'24" Ö, 0,9 
ha stor ö 4 km Ö om Nötö, 10 km SÖ om 
Boskär, 27 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Trutkläppen, Ejskär, Stålsfot.

 ∙ Ljuskobbarna, 59°51'49" N, 21°52'35" Ö, ö 
5 km V om Borstö, 20 km S om Boskär, 37 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Stora Lju-
skobben, Kläppen, Lilla Ljuskobben.

 ∙ Ljuskobben, 59°50'37" N, 21°58'18" Ö, 0,3 
ha stor ö 2 km S om Borstö, 24 km SÖ om 
Boskär, 39 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Rödharun, Gåsharu, Gåsharu kläppen.

 ∙ Lockören, 60°3'15" N, 21°48'47" Ö, 0,4 ha 
stor ö 3 km NÖ om Boskär, 8 km SÖ om 
Ängsö, 16 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Hattskär, Apelholmen, Bockskär.

 ∙ Lotan, 59°52'46" N, 21°57'42" Ö, ö 2 km 
N om Borstö, 20 km SÖ om Boskär, 35 km 
S om Kyrkbacken. Grannöar: Sundskären, 
Norrharun, Sundskärs kobben.

 ∙ Lotan, 59°46'26" N, 21°54'22" Ö, 0,8 ha stor 
ö 11 km S om Borstö, 30 km S om Boskär, 47 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Labbharu, 
Rosinahällarna, Blålägnan.

 ▶ Lucander, Gustaf
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Nötö kapell självporträtt av Gustaf Lucander

Gustaf Lucander (även Locander eller 
Lukander), född 1743 troligen i Rimito, 
död 1805 i Åbo, var en finländsk konstnär.

Lucander var en på sin tid populär kyr-
komålare, som vi i dag vet ytterst lite om. .

Abrahamskapellet på Nötö i Nagu, Finland, var en 
av de kyrkor som Gustaf Lucander målade invän-
digt.

Släktens bakgrund och familjen
Gustaf  Lucanders far var skräddaren Eric 
Hendrichsson, senare Lucander, som föd-
des i Rimito Ylikylä i april 1699. Gustaf  
Lucanders mor hetter Anna Christina 
Cronbach. Familjen flyttade senare från 
Rimito till Nagu. Gustaf  var den sjätte i 
raden av sju syskon. Hans födelseort står 
inte angiven i något dokument, men den 
yngre brodern Abraham var född år 1747 
i Nagu.

Gustaf  Lucander omnämns i Nagus kyrk-
böcker för åren 1749–1758 och enligt dem 
har familjen bott i Nagu Druckis och 
Nickåker. Lucander gifte sig år 1771 med 
Maria Flodberg, kaplanens dotter. Paret 
fick fyra barn.

I Nagu kyrkbok för år 1773 omnämns må-
lare Gustaf  Lucander, hustru och dotter 
som boende på Kyrkbacken. Vid tiden 
då Lucander målade Nötö kapell, bodde 

han i Nagu Druckis. Familjen flyttade till 
Åbo år 1774, men tillbringade upprepade 
gånger tid även i Nagu.
Studier och karriär
Om Lucanders karriär vet vi att:
• han var lärling hos en målare i Stockholm under 
många år innan han år 1762 blev målargesäll.

• han avlade studier och innehade olika tjänster 
för att kunna erhålla titeln mästare. Bland annat 
var han gesäll i över fem år och utöver detta utom-
lands i fyra år. Under utlandsvistelsen fungerade 
han ett och ett halvt år som ledare för en målar-
verkstad i Danzig.

• år 1771 godkändes han som målarmästare.

• mellan åren 1782–1785 grundade han ett skrå för 
målare.

• under åren 1785–1805 fungerade Lucander som 
målarskråets första ålderman fram till sin död.

Lucander som konstnär

Lucanders altarmålning i Nötö kyrka.

Lucander målade år 1771 altarmålningen 
i Nötö kapell i Nagu. Målningen som är 
målad på väggen runt altarfönstret före-
ställer Jesu födelse (närmast fönstret) och 
korsfästelsen högst upp. I läktarmålning-
en fogade Lucander in sitt eget namn, pro-
sten Mjödhs namn (Mjödh hade donerat 
målningarna till kapellet) samt årtalet. I 
den lilla kyrkan finns även ett porträtt-
målning, som senare (1929) har identifie-
rats som Gustaf  Lucanders självporträtt.

Samma år målade Lucander prediksto-
len i Pargas kyrka. De tre läktarnas mål-
ningar utförde han med hjälp av sin bror. 
Följande år utsmyckade han kanterna på 
baldakinen ovanför predikstolen i Nagu 
kyrka med sex keruber. På läktarens sidor 
målade han personer ut gamla testamen-
tet och adliga vapen. Predikstolen och bil-
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derna från läktaren flyttades till Historis-
ka museet i Åbo, där de brann i samband 
med bombningarna av Åbo år 1941.

Läktaren i Nötö kyrka, Nagu, Finland.

Lucander målade altartavlorna i kyrkan i 
Pikis år 1776. Temat för den större altart-
avlan är Den korsfäste, medan den nedre 
altartavlan har den sista nattvarden som 
tema. Dessutom målade Lucande en mål-
ning föreställande ett stort draperi på ga-
velväggen och ovanför denna en träskiva 
med motivet Kristus uppståndelse.

Altartavlan i Pikis kyrka

Altarmålningen i Kimito kyrka är från år 
1787.

Målninartavlan och Lucander bilderna av 
apostlarna längs läktaren.

År 1798 restaurerade Lucander den nedre 
altartavlan i sidoaltaret i Hvittis kyrka. 
Tavlan kan ha skadats i en eldsvåda. Re-
parationen var så grundlig att tavlan kan 
anses vara målad av Lucander. 

År 1802 målade Lucander altartavlan och 
övriga målningar i Iniö kyrka. Tyvärr för-
stördes kyrkan invändigt i en brand år 
1880.

År 1803 målade Lucander räcket runt läk-
tarna i Nakkila kyrka med bibliska figu-

rer. Kyrkan revs år 1887.

 ∙ Lusholm, 60°12'36" N, 21°57'19" Ö, 2 ha 
stor ö 7 km SV om Haverö, 9 km SV om 
Västra Linsor, 3 km NÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Prostgrund, Likholm, Skoggrund.

 ∙ Lusklot, 60°10'5" N, 21°52'28" Ö, 2 ha stor 
ö 9 km SÖ om Vandrock, 10 km NÖ om Äng-
sö, 3 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Lök-
grundet, Nämarholmen, Grangrundet.

 ∙ Lususkär, 59°55'26" N, 21°45'50" Ö, 3 ha 
stor ö 3 km S om Nötö, 12 km S om Boskär, 
31 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Sved-
jeskär, Åsholm, Alvickören.

 ∙ Lutgrund, 60°7'13" N, 22°2'41" Ö, ö 5 km 
SV om Pensar, 5 km N om Stenskär, 11 km 
SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Grisselkob-
ben, Mellanören, Alören.

 ⭘ Låga Sundskär, 59°52'8" N, 21°48'28" Ö, 
8 ha stor ö 9 km V om Borstö, 18 km S om 
Boskär, 37 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Höga Sundskär, Lilla Porslan, Stora Porslan.

 ∙ Låggrundet, 60°13'5" N, 21°47'25" Ö, ö 3 
km Ö om Vandrock, 4 km S om Innamo, 7 
km V om Kyrkbacken. Grannöar: Hummel-
holm, Gladagrundet, Smultrongrund.

 ∙ Långa Ljusskär, 60°2'14" N, 21°41'37" Ö, 
2,9 ha stor ö 4 km V om Boskär, 7 km S om 
Lom, 21 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Matmoran, Bockören, Skränmåsskär.

 ∙ Långgadden, 60°3'2" N, 22°5'9" Ö, 0,8 
ha stor ö 3 km SÖ om Stenskär, 11 km SV 
om Lökholmen, 19 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Österskata gadden, Höggadden, 
Själskär.

 ∙ Långgrund, 60°12'58" N, 21°56'56" Ö, 0,9 
ha stor ö 7 km SV om Majholmen, 8 km SV 
om Västra Linsor, 3 km NÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Prostgrund, Lusholm, Rundgrund.

 ⭘ Långgrundet, 60°14'54" N, 21°55'52" Ö, 
5 ha stor ö 6 km V om Majholmen, 7 km 
V om Västra Linsor, 6 km N om Kyrkback-
en. Grannöar: Svedjegrundet, Frukostgrund, 
Kaksoiskarit.

 ∙ Långgrundet, 60°5'39" N, 21°52'43" Ö, 2 
ha stor ö 9 km Ö om Ängsö, 9 km NÖ om 
Boskär, 11 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
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Västra Viggesören, Brännlandet, Starrgrund.
 ∙ Långharu, 60°3'38" N, 22°6'14" Ö, 1 ha stor 

ö 3 km Ö om Stenskär, 9 km SV om Lökhol-
men, 18 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Rönnören, Viggesskär, Stuvuskär.

 ∙ Långharun, 60°4'15" N, 21°56'4" Ö, 1,9 ha 
stor ö 6 km V om Stenskär, 10 km NÖ om 
Boskär, 14 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Tistronören, Västergrund, Storlandet.

 ∙ Långholm, 60°8'4" N, 21°55'60" Ö, 3 ha 
stor ö 9 km NV om Stenskär, 10 km V om 
Pensar, 7 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Mattasgrundet, Isakasgrundet, Starrgrundet.

 ⊕ Långholm och Träskholm, 59°54'59" N, 
21°43'23" Ö, 140 ha stor ö 5 km SV om Nötö, 
13 km S om Boskär, 32 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Nippören, Tistronören, Sälgholm.

 ∙ Långkläpp revet, 59°55'38" N, 21°51'14" Ö, 
ö 6 km SÖ om Nötö, 13 km SÖ om Boskär, 
30 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Lång-
kläpparna, Långskär, Skitukobb.

 ∙ Långkläpparna, 59°55'24" N, 21°51'17" Ö, 
1 ha stor ö 6 km SÖ om Nötö, 13 km S om 
Boskär, 30 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Skitukobb, Långskär, Långkläpp revet.

 ⭘ Långskär, 59°51'29" N, 21°58'16" Ö, 14 ha 
stor ö 1 km S om Borstö, 22 km SÖ om Bo-
skär, 38 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Brantkläppen, Nätiskär, Sommarö.

 ⭘ Långskär, 59°56'43" N, 21°57'15" Ö, 6 ha 
stor ö 9 km N om Borstö, 14 km SÖ om Bo-
skär, 28 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Lilla Kråkskär, Vitharu, Rödgadden.

 ⭘ Långskär, 59°55'13" N, 21°50'57" Ö, 22 ha 
stor ö 6 km SÖ om Nötö, 13 km S om Bo-
skär, 31 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Skitukobb, Labbskär, Långkläpparna.

 ∙ Långskär, 59°47'44" N, 21°53'46" Ö, 2 ha 
stor ö 9 km SV om Borstö, 27 km S om Bo-
skär, 44 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 

Kalskär, Gudinggrund, Labbskär.
 ⭘ Långskär, 59°49'27" N, 21°48'13" Ö, 7 ha 

stor ö 10 km SV om Borstö, 23 km S om 
Boskär, 41 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Lökskär, Glasaskär, Sumpskär.

 ∙ Långskäret, 60°8'0" N, 22°6'56" Ö, 2 ha 
stor ö 2 km S om Pensar, 4 km V om Lökhol-
men, 13 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Tärnören, Gulskär, Svinö.

 ⭘ Långvarpet, 60°6'17" N, 21°45'31" Ö, 6 ha 
stor ö 2 km Ö om Ängsö, 6 km Ö om Lom, 13 
km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Tveskifts-
holm, Kaldorna, Kalvholm.

 ∙ Långö kobben, 60°0'56" N, 21°55'13" 
Ö, 0,3 ha stor ö 9 km Ö om Boskär, 9 km 
SV om Stenskär, 20 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Östnorrharun, Långön, Lederskär.

 ⭘ Långön, 60°0'45" N, 21°54'22" Ö, 11 ha stor 
ö 8 km Ö om Boskär, 10 km NÖ om Nötö, 
20 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Långö 
kobben, Västnorrharun, Grålandet.

 ⭘ Långören, 59°52'39" N, 21°45'19" Ö, 12 ha 
stor ö 9 km S om Nötö, 17 km S om Boskär, 
36 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Roggö-
ren, Korpskär, Gömskär.

 ⭘ Långören, 59°59'5" N, 22°7'8" Ö, 9 ha stor 
ö 10 km SÖ om Stenskär, 17 km S om Lök-
holmen, 26 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Långörs revet, Nagelskären, Sälgskär.

 ∙ Långören, 59°48'38" N, 21°50'52" Ö, 2,5 
ha stor ö 9 km SV om Borstö, 25 km S om 
Boskär, 43 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Stenkläppen, Gölsören, Bredkläppen.

 ⭘ Långören, 59°54'55" N, 21°53'38" Ö, 15 ha 
stor ö 7 km NV om Borstö, 15 km SÖ om 
Boskär, 31 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Sundören, Birsskär, Stackören.

 ∙ Långören, 60°5'58" N, 22°12'4" Ö, 2 ha stor 
ö 4 km S om Lökholmen, 7 km S om Asp-
holm, 19 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Långörs kläppen, Norrlandet, Stångskärs kläp-
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parna.
 ∙ Långören, 60°4'37" N, 22°3'13" Ö, 3 ha stor 

ö 1 km NÖ om Stenskär, 9 km S om Pensar, 
15 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Högör, 
Gräsgrunden, Korsörarna.

 ∙ Långören, 59°53'29" N, 21°49'29" Ö, 4 ha 
stor ö 8 km SÖ om Nötö, 16 km S om Bo-
skär, 34 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Kvessören, Hemgrundet, Skarvkläppen.

 ∙ Långörs harun, 59°58'48" N, 22°6'43" Ö, 
1 ha stor ö 11 km S om Stenskär, 17 km S 
om Lökholmen, 26 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Trädören, Långören, Sälgskärs 
kobben.

 ∙ Långörs kläppen, 60°5'59" N, 22°11'45" Ö, 
0,3 ha stor ö 4 km S om Lökholmen, 7 km 
SÖ om Pensar, 19 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Långören, Norrlandet, Stångskärs 
kläpparna.

 ∙ Långörs revet, 59°59'14" N, 22°7'19" Ö, ö 
10 km SÖ om Stenskär, 17 km S om Lökhol-
men, 26 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Långören, Dömmaskär, Sälgskär.

 ∙ Lånholm, 60°12'11" N, 21°59'45" Ö, 4 ha 
stor ö 6 km SV om Haverö, 7 km V om 
Sandö, 5 km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: 
Hallongrund, Bärnholm, Käldö.

 ∙ Låset, 60°9'22" N, 21°55'40" Ö, 1 ha stor ö 
10 km V om Pensar, 11 km V om Sandö, 4 km 
S om Kyrkbacken. Grannöar: Trattarna, Est-
holm, Skötgrund.

 ∙ Länsikari, 60°20'20" N, 21°45'55" Ö, 0,7 ha 
stor ö 10 km N om Innamo, 10 km NÖ om 
Järvsor, 18 km NV om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Taiplax, Lökgrundet, Stålhatten.

 ∙ Länsman, 60°9'31" N, 21°54'42" Ö, ö 11 km 
V om Pensar, 12 km NÖ om Ängsö, 4 km S 
om Kyrkbacken. Grannöar: Trattarna, Kuck-
ulot, Estholm.

 ∙ Länsmansgrunden, 60°10'27" N, 
21°54'12" Ö, 0,3 ha stor ö 10 km SÖ om 
Vandrock, 12 km SÖ om Innamo, 2 km S om 
Kyrkbacken. Grannöar: Kuckulot, Mickels-
sons grynnorna, Biskopsö.

 ∙ Lärftespacken, 60°5'6" N, 21°48'40" Ö, 0,6 
ha stor ö 5 km SÖ om Ängsö, 6 km N om 

Boskär, 13 km SV om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Östra Båtskär, Mellan-Båtskär, Sigfrids 
kläppen.

 ∙ Lökgrundet, 60°9'50" N, 21°52'19" Ö, 0,4 
ha stor ö 10 km SÖ om Vandrock, 10 km 
NÖ om Ängsö, 4 km SV om Kyrkbacken. 
Grannöar: Lusklot, Kalvholmen, Grangrun-
det.

 ∙ Lökgrundet, 60°18'8" N, 21°48'12" Ö, 0,6 
ha stor ö 6 km N om Innamo, 8 km NÖ om 
Järvsor, 13 km NV om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Kuusis grynnan, Lilla Kuusis, Stålhatten.

Båthus på Lökholm



Lökholm

85

 ⭘ Lökholm, 59°54'31" N, 21°52'40" Ö, 61 ha 
stor ö 7 km NV om Borstö, 15 km SÖ om 
Boskär, 32 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Hemskärs ören, Bergören, Stackören.

 ∙ Lökskär, 59°49'20" N, 21°48'53" Ö, 1 ha 
stor ö 10 km SV om Borstö, 24 km S om 
Boskär, 42 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Sumpskär, Långskär, Grabbaskläppen.

 ∙ Lössandarna, 60°7'25" N, 21°46'33" Ö, 0,5 
ha stor ö 3 km NÖ om Ängsö, 7 km Ö om 
Lom, 11 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Halsholm, Tavestholm, Rågholm.

 ∙ Lövskär, 60°13'11" N, 21°43'33" Ö, 1 ha stor 
ö 1 km N om Vandrock, 4 km SV om Innamo, 
10 km V om Kyrkbacken. Grannöar: Baggen, 
Vandrock, Kyrkogårdsgrundet.

 ∙ Maggasgrundet, 60°5'42" N, 21°49'22" Ö, 
2 ha stor ö 6 km Ö om Ängsö, 7 km N om 
Boskär, 12 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Abborrskär, Bogrund, Knivskär.

 ∙ Maggholm, 60°9'30" N, 21°57'23" Ö, 2 ha 
stor ö 9 km V om Pensar, 9 km V om Sandö, 
5 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Grägg-
holm, Liniholm, Enholm.

 ∙ Magnusskär, 60°3'34" N, 22°1'26" Ö, 4 ha 
stor ö 2 km SV om Stenskär, 11 km SV om 
Pensar, 16 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Västerlanden, Marskär, Bässkär.

 ⭘ Majholmen, 60°15'51" N, 22°2'0" Ö, 19 
ha stor ö 0 km N om Majholmen, 1 km SV 
om Västra Linsor, 10 km NÖ om Kyrkback-
en. Grannöar: Majholmsgrynnan, Måsgrund, 
Getnäsholmen.

 ∙ Majholmsgrynnan, 60°15'52" N, 22°1'19" 
Ö, ö 1 km V om Majholmen, 2 km V om 
Västra Linsor, 10 km NÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Majholmen, Matinkari, Jusshol-

men.
 ∙ Maltholm, 60°13'23" N, 22°3'59" Ö, 2 ha 

stor ö 2 km S om Haverö, 5 km S om Västra 
Linsor, 9 km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: 
Maltholms grynnan, Utterholm, Kasberget.

 ∙ Maltholms grynnan, 60°13'24" N, 
22°3'36" Ö, ö 2 km S om Haverö, 5 km S 
om Västra Linsor, 9 km Ö om Kyrkbacken. 
Grannöar: Maltholm, Utterholm, Småhol-
men.

 ▶ Manet

 För konstnären, se Édouard Manet

Physalia physalis, blåsmanet på Kanarieöarna

Maneter (Scyphozoa) är en klass inom 
stammen nässeldjur. Maneter lever i ha-
vet och har en livscykel som omfattar en 
växling mellan två olika utvecklingssta-
dium, ett fastsittande polypstadium och 
ett frisimmande medusastadium. Den 
frisimmande medusan är klockformad 
eller skivformad och består till stor del av 
vatten. Det som ger maneten dess form, 
ett hydrostatiskt skelett, kallat mesog-
lea och innehåller vatten samt kollagen. 
Munnen är placerad på undersidan och 
omgiven av ett antal munarmar. Längs 
kanten av munnen finns en krans av ten-
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takler. Maneten simmar medelst rytmis-
ka sammandragningar av kroppshålan 
som pumpvis åstadkommer en jetstråle 
som för den framåt. De följer ganska pas-
sivt havsströmmar.

Trivialnamnet sjökalv används arkaiskt 
och dialektalt för att beteckna en trådlös 
och inte brännande manet i Östersjön, 
och har givit namn till bl.a. kontorsfastig-
heten Sjökalven 25.
Systematik
Tidig systematik delade in organismer 
efter yttre likheter. Kubmaneter betrakta-
des fram till mitten av 1970-talet som en 
ordning av maneter innan de fick status 
som egen klass. Senare delades maneter-
na upp i de fyra ordningarna Semaeosto-
meae (skivmaneter), Rhizostomae (lung-
maneter), Coronatae (ringmaneter) och 
Stauromedusae (bägarmaneter), men nu-
mera placeras bägarmaneterna i den egna 
klassen Staurozoa.
Livscykel och fortplantning

 
Maneters livscykel

Hos maneter förekommer en generations-
växling mellan två olika utvecklingsstadi-
er, en könlös polypgeneration och en kön-
lig medusageneration. Det finns några få 
undantag, som lysmanet, vilken saknar 
ett fastsittande polypstadium.

Maneter förökar sig genom att hanarna 
sprutar sperma ur mun direkt i vattnet 
för att befrukta honornas ägg. Hos en del 
maneter, till exempel öronmanet, fästs de 
befruktade äggen på honans munarmar.

Äggen utvecklas till planulalarver som tar 
sig ned till bottnen där de fäster vid ett un-
derlag och startar sin polypfas. Efterhand 
som polypen växer till skivas toppen av 
och varje skiva blir en separat manet. De 
små maneterna kallas i detta stadium för 
ephyralarver. Dessa växer och utvecklas 

till könsmogna medusor.

Vissa maneter använder sig även av en 
asexuell metod kallad strobilation.
Föda
Maneter är köttätande djur som äter små-
djur som kräftdjur eller fiskar. Några av 
de större arterna kan även fånga fiskar 
eller andra maneter. Bytena fångas med 
hjälp av manetens nässelceller som sitter 
på manetens tentakler (bränntrådar) och 
vars gift dödar eller paralyserar bytet. Vid 
beröring av nässelcellerna sker en giftin-
jektion genom en liten hullingförsedd 
tråd som fastnar i bytet. Födan förs sedan 
igenom en öppning i magen på undersi-
dan av maneten där det finns ytterligare 
nässelcellsförsedda så kallade munarmar. 
Maneten placerades tidigare i stammen 
Coelenterata, som betyder just "ihåliga 
tarmen", men denna stam är idag inak-
tuell. Maneter i sig utgör föda för bland 
annat havssköldpaddor, klumpfiskar, och 
spadfiskar.
Maneter och människan
Vissa maneter, ofta kallade brännmane-
ter kan brännas mycket smärtsamt, och 
för människan finns det ett fåtal där be-
röring av bränntrådarna kan leda till så 
svåra skador att lemmar måste ampute-
ras, eller att individen dör.

Den gula maneten Rhopilerna Verrilli be-
traktas som delikatess i det asiatiska kö-
ket och torkas eller läggs in.[källa behövs]

 ∙ Mangrundet, 60°8'57" N, 21°49'36" Ö, ö 7 
km NÖ om Ängsö, 9 km SÖ om Vandrock, 7 
km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Mattnäs 
holmen, Tobaksgrund, Käringholm.

 ⭘ Marilot, 60°16'35" N, 21°50'5" Ö, 8,7 ha stor 
ö 5 km NÖ om Innamo, 8 km Ö om Järvsor, 
10 km NV om Kyrkbacken. Grannöar: Korp-
grunden, Lilla Styrholm, Hylkeenkloppi.

 ∙ Marskär, 60°2'15" N, 21°45'29" Ö, 4 ha stor 
ö 1 km NV om Boskär, 8 km S om Ängsö, 19 
km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Högskär, 
Björkören, Rågskär.

 ⭘ Marskär, 60°3'29" N, 22°0'38" Ö, 14 ha 
stor ö 2 km SV om Stenskär, 12 km SV om 
Pensar, 16 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Bässkär, Västerlanden, Bässkärs harun.
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 ⭘ Marskär, 59°52'11" N, 21°45'57" Ö, 5 ha 
stor ö 9 km S om Nötö, 18 km S om Boskär, 
37 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Korp-
skär, Harun, Kistskär.

 ∙ Marören, 60°4'54" N, 22°3'7" Ö, 0,8 ha 
stor ö 1 km N om Stenskär, 8 km SV om Pen-
sar, 15 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Rödgrund, Långören, Högör.

 ∙ Matalot, 60°9'33" N, 21°53'59" Ö, 3 ha stor 
ö 11 km NÖ om Ängsö, 11 km SÖ om Vand-
rock, 4 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Kuckulot, Länsman, Ladilotarna.

 ∙ Matinkari, 60°15'23" N, 22°1'3" Ö, ö 1 km 
SV om Majholmen, 2 km SV om Västra Lin-
sor, 9 km NÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Jussholmen, Majholmsgrynnan, Kortholmen.

 ∙ Matmoran, 60°2'6" N, 21°41'54" Ö, 1,1 ha 
stor ö 4 km V om Boskär, 8 km S om Lom, 
21 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Långa 
Ljusskär, Bockören, Skränmåsskär.

 ∙ Matmoran, 60°0'6" N, 21°53'54" Ö, 1,3 ha 
stor ö 8 km SÖ om Boskär, 9 km NÖ om 
Nötö, 21 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Västerkläppen, Norrkläppen, Lederskär.

 ∙ Mattasgrundet, 60°8'9" N, 21°56'20" Ö, ö 
9 km NV om Stenskär, 10 km V om Pensar, 7 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Långholm, 
Isakasgrundet, Skötgrund.

 ∙ Mattgrund, 60°9'4" N, 21°57'35" Ö, 0,5 ha 
stor ö 9 km V om Pensar, 9 km V om Sandö, 
6 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Mör-
holm, Hässjeholm, Anisor.

 ∙ Mattnäs holmen, 60°9'10" N, 21°49'41" Ö, 
ö 7 km NÖ om Ängsö, 9 km SÖ om Vand-
rock, 6 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Mangrundet, Tobaksgrund, Högsar.

 ▷ Mejerier Se Nagus historia, underrubrik 
Mejerinäringen

 ∙ Mellan-Båtskär, 60°5'15" N, 21°48'27" Ö, 
4 ha stor ö 5 km SÖ om Ängsö, 6 km N om 
Boskär, 13 km SV om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Västra Båtskär, Lärftespacken, Sigfrids 

kläppen.
 ∙ Mellan-Medskär, 60°3'15" N, 21°56'36" Ö, 

4 ha stor ö 6 km V om Stenskär, 10 km Ö om 
Boskär, 16 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Grisselkobben, Höga Medskär och Rödgrund, 
Skrovlandet.

 ∙ Mellan-Rödskär, 59°49'9" N, 21°58'5" Ö, 1 
ha stor ö 5 km S om Borstö, 26 km SÖ om 
Boskär, 42 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Västra Rödskär, Stora Rödskär, Rödskärs bå-
darna.

 ⭘ Mellan-Tällholm, 60°6'36" N, 21°47'44" 
Ö, 6 ha stor ö 4 km Ö om Ängsö, 8 km Ö om 
Lom, 11 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Södra Tällholm, Norra Tällholm, Käringskär.

 ∙ Mellangadden, 59°59'11" N, 21°47'13" Ö, 
1,5 ha stor ö 4 km N om Nötö, 5 km S om 
Boskär, 24 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Norrgadden, Vitningen, Skagsgadden.

 ⭘ Mellanlandet, 60°5'4" N, 21°56'31" Ö, 5 ha 
stor ö 6 km V om Stenskär, 11 km NÖ om 
Boskär, 12 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Brokonskärs kobben, Fladagrundet, Storlandet.

 ∙ Mellanlandet, 60°5'38" N, 22°12'29" Ö, ö 
4 km S om Lökholmen, 8 km S om Aspholm, 
20 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Järv-
skär, Söderlandet, Stångskärs kläpparna.

 ∙ Mellanören, 60°7'5" N, 22°3'16" Ö, 0,4 ha 
stor ö 5 km SV om Pensar, 5 km N om Sten-
skär, 12 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Käldinge harun, Lutgrund, Alören.

 ∙ Mickelssons grynnorna, 60°10'46" N, 
21°55'28" Ö, ö 11 km SV om Haverö, 11 
km V om Sandö, 2 km SÖ om Kyrkback-
en. Grannöar: Ernholm, Länsmansgrunden, 
Kuckulot.

 ▷ Militärväsendet Se Nagus historia, un-
derrubrik Militärväsendet

 ∙ Mittigrunden, 60°7'59" N, 21°59'3" Ö, ö 
8 km V om Pensar, 8 km NV om Stenskär, 
8 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Norr-
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grunden, Laxgrundet, Kirjais.
 ∙ Mjotike, 59°58'59" N, 21°55'19" Ö, 3,3 ha 

stor ö 9 km Ö om Nötö, 10 km SÖ om Bo-
skär, 23 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Hamnkobbarna, Nedersätugrundet, Storlands 
grundet.

 ⊕ Mjoö, 59°58'14" N, 21°47'9" Ö, 100 ha stor 
ö 2 km NÖ om Nötö, 7 km S om Boskär, 26 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Tistronö-
rarna, Ostkobb, Skagsgadden.

 ∙ Mjölksgrund, 60°2'39" N, 21°48'27" Ö, 0,4 
ha stor ö 2 km NÖ om Boskär, 8 km SÖ om 
Ängsö, 18 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Rödkläppen, Tistronörarna, Svartkläppen.

 ⭘ Moisk, 60°7'60" N, 21°54'29" Ö, 70 ha stor 
ö 10 km NV om Stenskär, 10 km Ö om Äng-
sö, 7 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Muna-
kari, Peholmarna, Starrgrundet.

 ∙ Molnkobben, 59°49'10" N, 21°49'43" Ö, ö 9 
km SV om Borstö, 24 km S om Boskär, 42 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Svensör, 
Lökskär, Grisselborgen.

 ⭘ Morgongåvan, 60°11'55" N, 22°7'34" Ö, 5 
ha stor ö 2 km N om Sandö, 3 km V om Ön, 
12 km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: Stora 
Bässholmen, Lilla Äggskär, Smultrongrunden.

 ∙ Moringkobbarna, 59°51'46" N, 21°59'25" 
Ö, ö 1 km Ö om Borstö, 23 km SÖ om Bo-
skär, 37 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 

Klöverharu, Basskär, Birsskärs harun.
 ∙ Moringören, 59°54'23" N, 21°47'40" Ö, 1 

ha stor ö 6 km S om Nötö, 14 km S om Bo-
skär, 33 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Holmen, Furuskär, Sänkören.

 ∙ Morsholmen, 60°13'57" N, 22°1'56" Ö, 4 
ha stor ö 2 km SV om Haverö, 4 km S om 
Västra Linsor, 8 km NÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Mörholm, Ramsholmen, Småhol-
men.

 ∙ Morskär, 59°57'13" N, 22°0'56" Ö, 1,6 ha 
stor ö 10 km N om Borstö, 14 km Ö om 
Nötö, 27 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Bergören, Trutgrund, Rönnören.

 ∙ Morsörarna, 59°55'53" N, 21°56'26" Ö, ö 7 
km N om Borstö, 15 km SÖ om Boskär, 29 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Stora Bock-
en, Norra Bocken, Lilla Bocken.

 ∙ Mossaholm, 60°5'30" N, 21°47'9" Ö, 4 ha 
stor ö 4 km SÖ om Ängsö, 7 km N om Bo-
skär, 13 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Mossaholms grunden, Nepe, Sigfrids kläppen.

 ∙ Mossaholms grunden, 60°5'26" N, 
21°47'22" Ö, ö 4 km SÖ om Ängsö, 7 km 
N om Boskär, 13 km SV om Kyrkbacken. 
Grannöar: Mossaholm, Nepe, Sigfrids kläp-
pen.

 ∙ Mossaskär, 60°0'2" N, 21°43'44" Ö, 4 ha 
stor ö 4 km SV om Boskär, 5 km N om Nötö, 
24 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Stor-
hällen, Troll-Birsskär, Lillhällen.

 ▶ Multiculti
Multiculti r.f. är en i Nagu registrerad för-
ening, vars syfte är att stödja olika former 
av kultur i Nagu. Multiculti ordnar i sam-
arbete med andra föreningar i Nagu kul-
turevenemang i större och mindre skala, 
såsom potatisfestivalen De Vita Päron, 
musikevenemanget Ur kamarn för amatö-
rer och professionella kammarmusiker, 
en familjefest under forneldarnas natt och 
konserten Musica Silentii in Archipelago när 
höstmörkret ligger som tätast över skär-
gården. Dessutom inbjuder Multiculti 
författare, musiker och mindre teater-
grupper samt ordnar kulturluncher och 
hembygdsturer (i samarbete med Nagu 
hembygdsförening r.f.).

 ∙ Munakari, 60°7'59" N, 21°53'45" Ö, 1 ha 
stor ö 10 km Ö om Ängsö, 11 km NV om 
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Stenskär, 7 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Moisk, Hucklot, Storkvivas.

 ⭘ Mustlot, 60°13'15" N, 21°50'23" Ö, 5 ha stor 
ö 5 km SÖ om Innamo, 6 km Ö om Vand-
rock, 5 km NV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Östergrundet, Kråkan, Holmen.

 ∙ Myggskär, 59°46'48" N, 21°58'18" Ö, 0,3 
ha stor ö 10 km S om Borstö, 30 km SÖ om 
Boskär, 46 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Labbharu bådan, Lotan, Labbharu.

 ∙ Måsgrund, 60°15'29" N, 22°2'37" Ö, ö 1 km 
SÖ om Majholmen, 1 km S om Västra Linsor, 
10 km NÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Maj-
holmen, Getnäsholmen, Kortholmen.

 ∙ Måsgrundet, 60°15'56" N, 21°46'7" Ö, ö 1 
km N om Innamo, 4 km Ö om Järvsor, 11 km 
NV om Kyrkbacken. Grannöar: Stora Tamen-
kant, Lilla Tamenkant, Paukut.

 ∙ Måsgrundet, 60°7'24" N, 21°44'7" Ö, ö 2 
km N om Ängsö, 5 km NÖ om Lom, 12 km 
SV om Kyrkbacken. Grannöar: Svedjeholm, 
Oxgrund, Krabbholm.

 ∙ Måsharu, 59°54'51" N, 21°57'17" Ö, 2 ha 
stor ö 5 km N om Borstö, 17 km SÖ om Bo-
skär, 31 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Äl-
veskär, Måsharu grundet, Grisselskär.

 ∙ Måsharu grundet, 59°55'16" N, 21°57'51" 
Ö, 0,6 ha stor ö 6 km N om Borstö, 16 km 
SÖ om Boskär, 30 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Måsharu, Älveskär, Storlands 
ören.

 ∙ Måshemmet, 60°5'24" N, 22°4'57" Ö, ö 3 
km NÖ om Stenskär, 7 km S om Pensar, 15 
km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Furuskär, 
Fårkläpparna, .

 ∙ Måskobbarna, 59°51'43" N, 21°56'33" Ö, 
0,3 ha stor ö 1 km V om Borstö, 21 km SÖ om 
Boskär, 37 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Höglandet, Bäcklandet, Bäckeskären.

 ⭘ Mälhamn, 60°2'18" N, 21°48'30" Ö, 40 ha 
stor ö 2 km Ö om Boskär, 9 km SÖ om Äng-
sö, 18 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Mäl-
hamns klobben, Mälhamns bådan, Rödkläppen.

 ∙ Mälhamns bådan, 60°2'27" N, 21°48'52" 

Ö, ö 3 km Ö om Boskär, 9 km SÖ om Äng-
sö, 18 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Mäl-
hamns klobben, Mälhamn, Skålklobb.

 ∙ Mälhamns klobben, 60°2'13" N, 21°48'49" 
Ö, ö 2 km Ö om Boskär, 9 km SÖ om Ängsö, 
18 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Lillklob-
ben, Mälhamn, Skålklobb.

 ∙ Mälören, 59°55'7" N, 21°54'38" Ö, 3 ha stor 
ö 7 km NV om Borstö, 15 km SÖ om Boskär, 
31 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Rågören, 
Äspören, Skataskärs ören.

 ▷ Märgel Se Nagus historia, underrubrik 
Märgelfyndigheten på Kasaholm

 ∙ Mörholm, 60°8'58" N, 21°57'37" Ö, 2 ha 
stor ö 9 km V om Pensar, 10 km V om Sandö, 
6 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Matt-
grund, Näsholm, Laxgrundet.

 ∙ Mörholm, 60°14'8" N, 22°1'57" Ö, 1 ha stor 
ö 2 km SV om Haverö, 4 km S om Västra 
Linsor, 8 km NÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Morsholmen, Ramsholmen, Småholmen.

 ▶ Mörne, Axel
Axel Alfred Mörne, född 31 maj 1886 i 
Nagu, död 17 oktober 1935 i Helsingfors, 
var en finländsk arkitekt.

Efter examen från Tekniska högskolan i 
Helsingfors 1915 var Mörne först verksam 
vid Överstyrelsen för allmänna bygg-
naderna, därefter vid Socialstyrelsen 
1918–1923, varefter han bedrev egen ar-
kitektverksamhet i Helsingfors. Han var 
främst verksam som sjukhusarkitekt och 
ritade bland annat distriktssinnessjukhu-
sen i Seinäjoki, Tyrvis, Uleåborg, Halik-
ko, Siilinjärvi, S:t Michel, Harjavalta och 
Ekenäs. Han ritade även många kommu-
nalhem i hela Finland och ett antal villor 
i Ekenäs.

 ▶ Möviken Runt
Möviken runt är ett löpevenemang som 
går av stapeln årligen den första lördagen 
i juli i Nagu skärgård. Rutten är 11 kilo-
meter lång. Möviken runt har ordnats 46 
gånger. Organisatör är Nagu Idrottsför-
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ening rf  (Nagu IF).

Löparna kan delta i motionsklassen utan 
tidtagning eller i följande tävlingsklasser:

H, H35, H45, H55, H65, H17, P15, P13

D, D35, D45, D50, D60, D17, F15, F13.

Dessutom ordnas MiniMöviken på 3,6 km 
för barn under 11 år (kategori F/P11).

Pris delas ut till de tre bästa per tävlings-
klass, och priser lottas även ut bland alla 
deltagare. Alla deltagare får en minnes-
medalj. 
Externa länkar

 ∙ Nagelskären, 59°58'50" N, 22°7'25" Ö, ö 11 
km SÖ om Stenskär, 17 km S om Lökholmen, 
27 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Säl-
gskärs kobben, Trädören, Långören.

 ∙ Nagelören, 59°58'58" N, 22°9'13" Ö, 1,6 
ha stor ö 12 km SÖ om Stenskär, 17 km S 
om Lökholmen, 27 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Rönnharun, Notvarpharun, Ox-
haru.

 ▶ Nagu
Nagu (finska: Nauvo) är en kommundel i 
Pargas stad.

Nagu var till 2009 en egen kommun. Nagu 
hade då cirka 1 440 invånare och en yta på 
247,51 km². Nagu var en tvåspråkig kom-
mun med svenska (71 %) som majoritets-
språk och finska (27 %) som minoritets-
språk. År 2017 var antalet invånare 1375 
personer[1]. År 2009 slogs kommunerna 
Houtskär, Iniö, Korpo, Nagu och Pargas 
samman till den nya staden Väståboland, 
vars namn 2012 byttes till Pargas. Före 
kommunsammanslagningen var Nagus 
grannkommuner Dragsfjärd (fram till 

1969 Hitis), Korpo, Pargas och Rimito.

Nagus placering i Finland

Nagu består av två huvudöar, Storlandet 
och Lillandet. Mellan dem ligger öar-
na Biskopsö och Ernholm. I tidningen 
Ilta-Sanomats undersökning om bästa 
platsen att bo i Finland (publicerad i ja-
nuari 2019) placerade sig Lillandet på 
andra plats.[2] Naguarkipelagen består 
dessutom av omkring 3 000 mindre öar 
och holmar, av vilka 1 219 med egen sida 
på Wikipedia. Fast bosättning finns på 40 
öar, men de allra flesta av invånarna bor 
på huvudöarna Storlandet och Lillan-
det, eller på öar med broförbindelse till 
dessa[1]. Till en del av de närmaste öarna 
finns landsvägsfärjor medan förbindel-
sebåtar trafikerar till bebodda öar längre 
bort. Kyrkbacken med Nagu kyrka från 
1440-talet, grundskola och andra cen-
trumfunktioner samt en av Skärgårds-
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havets största gästhamnar finns på östra 
Storlandet.

Vägen från fastlandet går över landsvägs-
färja från Lillmälö i Pargas till Prostvik 
på Lillandet. Skärgårdsvägen fortsätter 
därifrån över Lillandet, Biskopsö och Er-
nholm till Kyrkbacken och vidare över 
Storlandet till Pärnäs med färja till Retais 
i Korpo. Bron över Norrströmmen[3] mel-
lan Biskopsö och Ernholm ersatte 1986 
färjan vid Vikom och färjan till Biskopsö.

Bland öarna i skärgården söder om Na-
gus huvudöar kan nämnas Nötö, som i 
tiderna haft en befolkning på tvåhundra 
personer, och som med butik och kapell 
varit en lokal centralort, och Gullkrona, 
som blivit ett slags symbol för södra Skär-
gårdshavet. Många av de bebodda öarna 
har också traditionellt haft bara en eller 
några gårdar. Norr om Kyrkbacken finns 
Själö, med biologisk station och före det-
ta hospital, till en början för spetälska, 
därefter för sinnessjuka. Byggnaderna är 
sedan 1970-talet i Åbo universitets bruk 
och används av Skärgårdshavets forsk-
ningsinstitut (Åbo universitets Matema-
tisk- och naturvetenskapliga fakultet).

Avståndet mellan Nagus nordligaste 
punkt på ön Taiplax (60°20'53" N) och 
Nagus sydligaste punkt på Korslägnarna 
(59°44'23" N) är 67 km i rätt nord-sydlig 
riktning. Avståndet mellan Nagus väst-
ligaste punkt på Snäckö (21°41'04" O) 
och Nagus östligaste punkt på Rödha-
ru (22°41'51" O) är 31 km i rätt väst-östlig 
riktning.

 ▷ Nagu Andelshandel Se Nagus historia, 
underrubrik Nagu Andelshandel

 ▶ Nagu IF

Start inför Möviken runt

Plakett för Möviken runt

Nagu IF (NIF) är en idrottsförening från 
Nagu i Finland. Klubben bedriver fotboll, 
friidrott, gymnastik, innebandy, volley-
boll och orientering. Smeknamnet för 
klubben är Niffen.

Nagu idrottsförenings mest framgångs-
rika nu levande idrottare är maratonlö-
paren Anne-Mari Hyryläinen som med 
god framgång har deltagit i flera interna-
tionella stortävlingar, bland andra VM i 
Doha 2019, med Nagu IF som hemfören-
ing. Hyryläinen utsågs till Årets Niffare 
år 2017.

Föreningen ordnar årligen av tradition 
alltid den första lördagen i juli, löpartäv-
lingen Möviken runt (11 km). Tävlingen 
har både motionsklass (utan tidtagning) 
och tävlingsklass. För barn upp till 11 år 
ordnas tävlingen MiniMöviken. Rutten 
Möviken runt är en ofta använd motions-
runda året om

 .

 ▶ Nagu Kajakmaraton

Nagu Kajakmaraton vid Prostvik färjfäste

Nagu Kajakmaraton ordnas sista vecko-
slutet före midsommar i juni, sedan år 
2012. Rutten går från Nagu hamn runt Er-
nholm, under Norrströmsbron, Biskopsö 
bro till Kirjais Bystrand, varefter rutten 
går mot Pensar där sträckan är halvvägs. 
Den totalt 45 km långa rutten fortsätter 
runt Pensar och Sandö via Prostvik färj-



Nagu kyrka

92

fäste och sedan norr om Lillandet tillbaka 
till Nagu hamn. 

Paddling utövas flitigt av idrottsentusi-
aster i Nagu, även vid sidan av Nagu Ka-
jakmaraton  . Paddlarna idkar även andra 
former av idrott gemensamt, såsom löp-
ning, yoga och simning .

 ▶ Nagu kommundel
År 2009 sammanslogs Nagu med grann-
kommunerna Korpo, Houtskär, Iniö och 
Pargas till Väståboland som 2012 efter en 
folkomröstning bytte namn till Pargas. I 
folkomröstningen röstade en överväldi-
gande majoritet av Nagus befolkning för 
att bibehålla namnet Väståboland. Nagus 
tidigare kommunvapen valdes till Pargas 
stads nya stadsvapen vid kommunsam-
manslagningen.

 ▶ Nagu kyrka

Nagu kyrka är en medeltida gråstenskyr-
ka från 1440-talet belägen i Nagu i Västå-
boland i Finland. Kyrkan är helgad åt S:t 

Olof.

Predikstolen.

Om kyrkan
Kyrkans exakta byggnadsår är inte känt. 
På platsen fanns en kyrka innan gråsten-
skyrkan byggdes. Man antar att den nu-
varande kyrkan har murats upp kring en 
äldre kyrka i trä. Träkyrkan tros därefter 
ha rivits när den nya kyrkan började bli 
färdig. Den gamla träkyrkan stod troli-
gen på platsen redan på 1200-talet. Den 
äldsta delen av den nuvarande kyrkan, 
sakristian, beräknas vara byggd på sent 
1300-tal och tros ha fått sina valv i början 
av 1400-talet. Kyrkbyggnaden är troligen 
även den från tidigt 1400-tal. Efter 1462 
byggdes gavelornering och vapenhus.

Nagu kyrka är, liksom de flesta finländ-
ska gråstenskyrkorna, byggd i gotisk stil. 
Kyrkan har fyra pelarpar i tegel och tegel-
valv. Valven är prydda med kalkmålning-
ar från 1400-talet. På väggarna kan rester 
av målningar från 1600-talet beskådas. 
Även kyrkans pelare har målningar i form 
av kvadratformade rutor med ornament-
motiv. Dessa ornament är troligen målade 
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kring sekelskiftet 1600.

Nagu kyrkas altartavla är utformad av 
hovmålaren Robert Wilhelm Ekman 
(1850) efter Leonardo da Vincis målning 
Nattvarden. Krucifixet som hänger över 
altartavlan härstammar från 1400-talet. 
Krucifixet torde vara tillverkat på Got-
land, men av en Mecklenburgsk mästare. 
Altartavlan var från början placerad så att 
den delvis täckte det medeltida korfönst-
ret och flyttades därför senare till den 
norra väggen. Korfönstret är en kopia, 
tillverkad 1909–1914, av gamla medeltida 
glasmålningar, föreställande S:t Olof  och 
S:t Erik. De ursprungliga glasmålning-
arna finns på Finlands nationalmuseum 
och är målade på 1440-talet. Överst i kor-
fönstret finns små rombformade dekora-
tioner i färgat glas från 1500-talet. De är 
de enda medeltida glasmålningarna i ori-
ginal som ännu finns kvar i en finländsk 
stenkyrka.

Åren 1957–1958 restaurerades kyrkan 
under ledning av arkitekten Anna-Lisa 
Stigell. I samband med det installerades 
golvvärme och elbelysning. Man restau-
rerade även kyrkans målningar.

Museiverket har inkluderat Nagu kyrka 
på listan över byggda kulturmiljöer av 
riksintresse.
Klockstapeln

Kyrkans klockstapel ovanifrån.

Klockstapeln.

År 1751 byggdes klockstapeln på ett berg 
nära kyrkan. Tornet är 15,5 meter högt och 

har två klockor. Den åttkantiga delen av 
tornet är från senare år. År 1784 blev den 
större av de båda klockorna omgjuten. I 
samband med omgjutningen fick den två 
texter, en på vardera sida, hämtade ur 
Psaltaren, psalm 122 och psalm 95. Texten 
lyder :
• Psalm 122:1: "Iagh glädes i det mig sagdt är / Wi skola 
gå i Herrans hus."

• Psalm 95:6: "Kommer låter oss tillbedia och knäböia/ 
och nederfalla för Herranom then os giordt hafwer."
Den mindre av de båda klockorna är 
prydd med bladornament och bilder på 
fåglar och fyrfota djur. När klockan till-
verkades är inte känt. År 1971 elektrifiera-
des klocktornet.
Orgeln
Nagu innehar en särställning i Finlands 
orgelhistoria då det var den första lands-
ortsförsamlingen som ägde en orgel. Den 
upptogs i kyrkans inventarielängd 1658, 
men kan ha levererats något år tidiga-
re. Denna den första orgel, som i dag är 
Finlands äldsta bevarade orgel, kallas för 
Nagupositivet och finns på Finlands na-
tionalmuseum.
Schwanorgel

Schwanorgeln i Nagu kyrka.

Den nuvarande orgeln är Schwanorgeln, 
uppkallad efter sin skapare Olof  Schwan. 
Olof  Schwan var en mästare från Stock-
holm som år 1788 fick i uppdrag av Nagu 
kyrka att bygga en ny orgel. Orgeln har 
tolv stämmor och är än i dag placerad på 
sin ursprungliga plats. Orgeln har ge-
nomgått renoveringar, men sett till ande-
len originaldelar som finns kvar och de-
ras skick samt den bevarade klangen från 
1700-talet kan orgeln beskrivas som Fin-
lands äldsta kyrkorgel som ännu är i bruk.

År 1790 var orgeln enligt kontraktet fär-
dig. Uppmonteringen i Nagu kyrka fick 
dock skjutas upp ett år på grund av det 
krig som Gustaf  III förde med ryssarna. 
Farvattnen var osäkra och man vågade 
därför inte ta risken att transportera den 
dyrbara orgeln från Stockholm. Orgeln 
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levererades i stället år 1791 och togs i bruk.

På 1870-talet var orgeln i behov av repa-
ration. Den danske orgelbyggaren Jens 
Alexander Zachariassen (1839–1902) i 
Nystad fick i uppdrag att undersöka or-
geln och utföra arbetet. Det visade sig 
att orgeln var i mycket dåligt skick och 
att arbetet skulle bli mycket omfattan-
de. Zachariassen byggde nya bälgar, nytt 
spelbord, ny mekanik och nya luftkana-
ler. Han lade till en andra manual med två 
stämmor och två pedalstämmor. Orgeln 
intonerades även helt på nytt då intone-
ringsidealen hade förändrats från det att 
orgeln byggdes på 1700-talet.

Orgeln fick år 1958 en översyn av Suomen 
Urkuhuolto Oy som genomförde rengö-
ringsarbeten och installerade elektrisk 
fläkt.

Under 1970-talet genomgick orgeln ytter-
ligare en restaurering, denna gång en his-
toriskt vetenskaplig. Arbetet utfördes av 
Bröderna Moberg från Sandviken i Sve-
rige. Arbetet innebar att både Schwans 
och Zachariassens arbeten bevarades och 
restaurerades. Störst fokus lades dock vid 
Schwan-verket för att få tillbaka dess ur-
sprungliga klang. Orgeln återinvigdes 19 
december 1976.

Den senaste restaureringen av orgeln ge-
nomfördes år 2014 av Urkurakentamo 
Kriisa från Estland. 
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 ▶ Nagu Segelsällskap
Nagu Segelsällskap r.f. grundades ur-
sprungligen redan 1893. Hemhamnen 
finns i Nagu med en brygga som har 42 
platser. Klubbkontor finns vid bryggan 
vid gästhamnen. Klubben har ca. 220 
medlemmar. 

Ursprungligen stadgades att "Segelsäll-
skapets syftemål är att förmedelst anstäl-
lande af  täflingar uti segling, befordra 
konsten att på ändamålsenligaste sätt 
bygga och tackla samt handtera större 
och mindre skärgårdsfarkoster och sprida 
praktisk kunskap om de första begreppen 
i sjöväsendet." .

NSS idkar även idag undervisning i seg-
ling och gott sjömanskap.

 ▶ Nagu socken
Nagu är en gammal socken och försam-
ling som omnämns i historiska dokument 
så tidigt som år 1395. Nagu sockens namn 
stavades på 1300-talet Nave, Naw samt 
Nawe, medan man år 1540 skrev Naau, 
Naffu och Naw. Nagu gråstenskyrka är 
byggd i början av 1400-talet och helgad 
åt S:t  Olof. Nagu socken var först i den 
östra rikshalvan med att skaffa en egen 
orgel till församlingen. Nagupositivet, 
som denna första orgel kallas, är Finlands 
äldsta bevarade orgel och finns på Natio-
nalmuseum i Helsingfors. Nagu fortsatte 
att vara föregångare och fick år 1791 en 
ny orgel, byggd av den kände svenske or-
gelbyggaren Olof  Schwan. Orgeln har ge-
nomgått renoveringar, men sett till ande-
len originaldelar som finns kvar och deras 
skick samt den bevarade klangen från 
1700-talet kan orgeln beskrivas som Fin-
lands äldsta kyrkorgel som ännu är i bruk.

 ▶ Nagu Ungdomsförening
Nagu ungdomsförening r.f. (Nagu UF, 
Nuffen) är en ungdomsförening som är 
verksam i Nagu. Föreningen grundades år 
1904 och äger Framnäs föreningshus, som 
används aktivt i verksamheten. Nagu UF 
är medlem i Åbolands ungdomsförbund 

och Finlands svenska ungdomsförbund.
Verksamhet
Föreningens ändamål är att erbjuda 
mångsidig verksamhet och avkoppling 
för de unga i Nagu, bland annat i form av 
evenemang, diskussioner, och skapande 
aktivitet, samt allmänt medverka i sam-
hällsdebatten. Föreningen samarbetar 
med andra på orten verksamma förening-
ar och organ med liknande målsättning.

Under årens lopp har Nagu UF ordnat ett 
stort antal olika slags evenemang, t.ex.:
• musikevenemang som Nagu Rock 16.6.2012;

• teaterföreställningar, både som egna uppsätt-
ningar, t.ex. Grejorna i februari 2009, och inbjudna 
gästspel, t.ex. De fattigas rikedom, som uppfördes 
av Kronoby hembygdsförening sommaren 2011 
på Själö. Gästpelet arrangerades i samarbete med 
Multiculti r.f. och Pro Nagu r.f.;

• Lådbilsrally fr.o.m. år 2016, med start på Kyrks-
tigen och ändpunkt vid Framnäs .

Historia
En ungdomsförening grundades i Nagu 
redan 1897, men eftersom de centrala per-
sonerna i föreningen också var med i det 
nystartade Nagu Segelsällskapet så tyna-
de föreningen bort efter några år, och den 
nuvarande Nagu UF grundades sedan år 
1904. 

 ▶ Nagumodellen
Nagumodellen går ut på att lokalbefolk-
ningen på en ort aktivt inkluderar nyan-
lända flyktingar eller invandrare i fri-
tidsaktiviteter och evenemang som redan 
ordnas på orten.
Bakgrund

Hotell Strandbo på Kyrkbacken i Nagu fungerade i 
Röda korsets regi som tillfällig mottagningscentral 
för asylsökande vintern 2015–2016. Ortsbornas 
engagemang gav upphov till att begreppet "Nagu-
modellen" myntades.

I oktober 2015 öppnade Finlands Röda 
Kors en tillfällig mottagningscentral i 
Hotel Strandbos vintertomma utrymmen 
på Kyrkbacken i Nagu (kommunområde 
i Pargas stad i Syd-västra Finland). Drygt 
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100 asylsökande inkvarterades i Nagu 
över vintern. Begreppet Nagumodellen föd-
des inom några veckor efter flyktingarnas 
ankomst då det lyckade flyktingmottag-
andet på orten nådde över nyhetströskeln 
både nationellt och internationellt.
Frivilligarbetet
Före öppnandet av mottagningscentralen 
bjöd Röda korset tillsammans med Poli-
sen in till en informationskväll för orts-
borna. Bland annat beslöt man under mö-
tet att organisera sig via sociala medier för 
att underlätta kommunikationen mellan 
den kommande personalen på Strandbo 
och de ortsbor som ville hjälpa till. Den 
här vägen organiserades bland annat om-
fattande frivilliginsatser med att montera 
sängar och våningssängar till alla som var 
på väg samt en insamling av hygienar-
tiklar som packades till personliga paket 
åt kvinnor, män respektive barn. När de 
boende anlände fungerade kanalen som 
ett sätt för personalen att med kort varsel 
efterlysa till exempel blöjor, underkläder, 
fotboll, cyklar med mera.

Röda korset ordnade också en vänkurs för 
intresserade och under detta möte fatta-
des ett kollektivt tyst beslut om att hälsa 
på de nyanlända på gatan när man mötte 
dem, om man så kände dem eller inte. Na-
guborna kallade från start de nyanlända 
för "Strandboarna" i stället för "flykting-
arna".

För att undvika ett okontrollerbart till-
flöde av donationer till receptionen på 
Strandbo ordnades i stället vid ett par 
tillfällen "lopptorg" där alla ortsbor som 
hade kläder, leksaker med mera att und-
vara ställde upp sina saker på ungdoms-
gården Framnäs. De nyanlända kunde 
själva gå runt och plocka åt sig det de be-
hövde, gratis eller mot en symbolisk sum-
ma.

Två frivilliga sammanställde med orts-
bornas hjälp en lång lista över alla de fort-
löpande fritidsaktiviteter som ordnades i 
Nagu under vintern. Idrottsföreningens, 
församlingens, Marthornas och medbor-
garinsitutets återkommande veckoaktivi-
teter listades och några lediga platser per 
aktivitet lediganslogs. Idrottsförening-

en kom emot med medlemsavgifter och 
Pargas stads medborgarinstitut Kombi 
gav ett par friplatser per kurs. Strandbo 
mottagningscentral bistod med tolk och 
aktiviteterna presenterades för de nyan-
lända som fick anmäla sig och sina barn 
till någon önskad aktivitet. Ortsbor från 
respektive aktivitet kom sinsemellan 
överens om vem som hämtade de nya del-
tagarna från Strandbo första gången de 
skulle delta i sin nya hobby.

Den lokala församlingen och föreningar 
som kulturföreningen Multiculti r.f., Folk-
hälsan, Nagu ungdomsförening och Marthaför-
eningen såg aktivt till att bjuda in Strand-
boarna till alla evenemang som ordnades, 
men även flera extra evenemang, konser-
ter, utflykter, handarbetscirklar och mid-
dagar ordnades där Strandboarna kunde 
umgås med ortsborna. Många ortsbor 
ordnade också eget program som båt- och 
fiskeutfärder. Via Röda korset ordnades, 
förutom skola för barnen, kurs i finska 
där några volontärer dagligen ställde upp 
som stödlärare. Strandboarna bjöds in att 
pröva på vinterbad och några av dem bör-
jade dyka upp regelbundet. På ett lokalt 
café ordnades på en privatpersons initia-
tiv en lista där ortsborna kunde betala för 
två koppar te eller kaffe och lämna den 
andra koppen odrucken, vilket gjorde det 
möjligt för Strandboarna att komma förbi 
på en kopp som vilken ortsbo som helst.

När mottagningscentralen på Strandbo 
stängde våren 2016 organiserades med 
frivilliga krafter privata boenden åt ett 
antal familjer som ville stanna kvar och 
inte flytta till andra flyktingförläggning-
ar.
Nagumodellen i medierna

Krigsfotografen Giles Duley besökte på uppdrag av 
FN:s flyktingkommissariat den tillfälliga flykting-
mottagningscentralen i Nagu vintern 2015 för att 
rapportera om den så kallade Nagumodellen för 
brittiska The Guardian.



Nagu-nalles egen stig

97

I de lokala medierna Åbo Underrättelser, 
Yle Vega Åboland och Turun Sanomat blev 
mottagningscentralen för drygt 100 per-
soner som öppnade i en by med cirka 500 
fast bosatta snabbt en nyhet. Tidnings-, 
radio- och senare även riks-TV-inslagen 
fick spridning och rapporterna om Na-
gubornas engagemang lockade till sig 
freelance-reportrar från olika håll. FN:s 
flyktingkommissariat (UNHCR) i Genève 
fick upp ögonen för de positiva nyheterna 
från Nagu och sände sin samarbetspart-
ner, krigsfotograf  Giles Duley till Nagu. 
Duleys vistelse i Nagu resulterade bland 
annat i ett reportage i brittiska The Guar-
dian.

Frivilligarbetare från Nagu bjöds in att 
tala vid olika seminarier, bland annat till 
Deutsche Welles Global Media Forum i 
Bonn. Flera organisationer och forskare 
besökte Nagu för att lära sig mer och Par-
gas stad har fått dela med sig av erfaren-
heterna från Nagu i olika sammanhang.

Giles Duleys bilder från Nagu har figu-
rerat i fotoutställningar och bland annat 
också i ett bildspel under den brittiska 
gruppen Massive Attacks konserter.

 ▷ Nagu-nalles egen stig Se Nagu, under-
rubrik Sevärdheter

 ▶ Nagunämnden
Områdesnämnden i Nagu är ett för Par-
gas stadsfullmäktige rådgivande organ 
beträffande kommundelen Nagu. Områ-
desnämnden väljs för en mandatperiod 
på två år. Ordförande för Nagunämnden 
mandatperioden 2017-2019 är Olof  Eleni-
us (ersättare Johan Broos).

 ▶ Nagupositivet

Nagu kyrka

Nagupositivet är Finlands äldsta bevara-
de orgel.

I slutet av 1600-t. fanns det orglar i kyr-
korna i Åbo, Borgå, Vasa, Nykarleby, Pe-
dersöre, Nagu m.fl. Under stora ofreden 

förstördes största delen av dessa instru-
ment; helt bevarat är endast det s.k. Na-
gupositivet (6 stämmor), Finlands äldsta 
bevarade orgel som numera finns i Natio-
nalmuseum.

Nagu medeltida gråstenskyrka utrusta-
des med orgel i mitten av 1660-talet, och 
Nagu blev då den första landsortsförsam-
lingen i Finland att få en orgel. Nagupo-
sitivets byggnadshistoria är inte känd och 
man vet inte heller vem som har byggt 
orgeln, men man kan utgå från att or-
geln antingen är byggd i Sverige, eller av 
svenska orgelbyggare som befunnit sig i 
Finland. Nagupostitivet användes i Nagu 
kyrka fram till 1791, då J.A. af  Petersén 
köpte orgeln och donerade den till sin 
hemförsamling i Dragsfjärd. I 90 år tjäna-
de orgeln Dragsfjärds församling. År 1915 
flyttades instrumentet till Nationalmu-
seum. Så sent som på 1960-talet spelade 
man på orgeln, och enligt Juhani Marti-
kainen, Finlands kanske främste expert 
på Nagupositivet, är orgeln fortfarande i 
spelbart skick.

Nationalmuseum i Helsingfors

Nagu fortsatte att vara föregångare och 
fick år 1791 en ny orgel, byggd av den kän-
de svenske orgelbyggaren Olof  Schwan. 
Schwanorgeln i Nagu kyrka är i dag en 
viktig sevärdhet på orten och flera orgel-
konserter har spelats in i Nagu. 

 ▶ Nagus historia
Nagus historia beskrivs utförligt i de två 
böckerna Nagu sockenhistoria I och Nagu 
sockenhistoria II. Den här sidan behandlar 
Nagus historia från medeltid framåt och 
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har byggts upp kring en stomme av sam-
manfattade kapitel i den sistnämnda bok-
en, skriven av Johanna Aminoff-Winberg.
Byar och hemman

Stenskär, Nagu

I jämförelse med andra gamla socknar i 
Åboland har Nagu haft relativt små byar, 
t.o.m. ”byar” med endast ett hemman. För 
Naguborna har havet under flera århund-
raden gett en fast inkomst. I första hand 
fisket och sedan sjöfarten har tryggat be-
folkningens möjligheter att leva och verka 
i den karga skärgården.

Nagu socken växte fram redan före 
1500-talet, men först från och med 
1540-talet finns s.k. jordeböcker beva-
rade. I Åboland kan sockenindelningen 
härledas åtminstone till 1200-talet, Den 
gamla kyrksocknen motsvarade stort sett 
det område som senare blev Nagu kom-
mun, men i vissa fall har gränserna mel-
lan grannsocknarna justerats och vissa 
öar förts över på en annan socken. År 1540 
räknades 63 byar och 221 hemman i Nagu.

Hemmanen indelades på den här tiden i 
tre olika kategorier: skatte-, krono- och 
frälsehemman. På skattehemmanet hade 
bonden en ärftlig rätt till gården, men 
kronan hade rätt att uppbära skatt på av-
kastningen. Hemman som inte klarade 
av att betala skatt övergick i kronans ägo 
och blev kronohemman. De hemman som 
lydde under adeln benämndes frälsehem-
man. I Nagu ledde utvecklingen till att 
det under 1500-talet fanns skattebönder, 
under 1600-talet frälsebönder och under 

1700-talet kronobönder.
Frälsehemman

På 1900-talet ägdes Högsar gård av bland andra 
Wilhelm Wahlforss, verkställande direktör för Ab 
Wärtsilä Oy.

Nathanael Gerhard af Schultén från Prostvik i 
Nagu var matematiker och astronom.

Till frälsegodsen i Nagu räknades Thoras, 
Käldinge, Vikom, Prostvik och Högsar. 
Dessa storgods hade torp på holmar eller 
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i strandbyarna. Också andra hemman, el-
ler rentav hela byar, har i tiderna ägts av 
adelsmän. Till exempel Grännäs by var 
frälse och ägdes till hälften av Erik Fle-
ming, Gustav Vasas betrodde man i Fin-
land.

Förändringarna från skatte- till kro-
no- och frälsehemman under 1600-talet 
berodde på att det blev allt vanligare att 
hemman gavs som förläningar till adeln.

Den förste betydande förläningstagaren i 
Nagu under 1600-talet var generalguver-
nören friherre Nils Bielke.

Den siste var fältmarskalken greve Ar-
vid Wittenberg, som hade 35 hemman i 
Nagu, vilket år 1655 motsvarade 20  % av 
den produktiva jorden i Nagu. Witten-
berg ägde hemman i Mattnäs, Risis, Tack-
ork, Sydänperä, Antböle, Vikom och på 
Högsar ägde han hela sju hemman. Han 
fick dessutom i Qviflax gårdarna Vester-
gård och Grannas i förläning.

Wittenberg lät i Vikom år 1655 uppföra ett 
nytt stort hus och gården benämndes sä-
teri, en term som användes för att beskri-
va det frälsegods där innehavaren hade 
sin bostad. Wittenberg dog dock i Polen år 
1657 och bosatte sig aldrig på Vikom. Går-
den förföll och användes som ladugård 
tills sonen Leonard Johan (även: Lennart 
Johan) Wittenberg lät rusta upp den, men 
inte heller han bosatte sig på Vikom och 
det planerade säteriet blev en parentes i 
Nagus historia. Nuvarande Vikom gård 
står på en annan plats i samma by och är 
uppförd långt senare.

Andra som innehade frälsehemman i 
Nagu var Richard Rosencrantz och Jöns 
Rosenschmidt. Jöns Rosenschmidt (född 
Smith, adlad 1640) var major och ägde 
hemman i Druckis, Mattnäs, Böle, Grän-
näs, Galls, och Krok samt på Berghamn. 
Han var gift med Arvid Wittenbergs sys-
ter, Margareta Wittenberg, som efter 
mannens död erhöll flera stora gårdar: 
i Mattnäs, Piparby och Selmo samt på 
Berghamn, Käldö och Lökholm.

Richard Rosencrantz af  Granhammar 
(född Isaksson) var överste och ståthålla-

re. Han erhöll år 1612 Högsar och tre hem-
man i Thoras i förläning. Thoras ägdes 
av släkten Rosencrantz fram till 1684 då 
gården övertogs av befallningsman Mi-
kael Claesson. Högsar hade Rosencrantz 
fått i pant för ett lån till kronan, men de 
olika hemmanen på ön kom senare att 
ägas av flera andra, bl.a. Arvid Wittenberg 
(se ovan.) Högsar hade nämnts i Birger 
Trolles skatteräkenskaper för Åbo slotts 
så tidigt som 1464 och öns hemman gavs 
som förläningar upprepade gånger fram 
till 1800-talet. Högsar gård hade år 1690 
bildats genom en sammanslagning av en 
del av hemmanen på ön och på 1840-talet 
gjordes ytterligare en större sammanslag-
ning. Högsar gård ägdes efter detta i sex 
generationer fram till år 1894 av familjen 
von Haartman och var den största gården 
i Nagu. Senare ägare av Högsar gård har 
varit släkterna Schauman och Wahlforss.

En annan anrik gård i Nagu är Käldinge. 
Käldinge säteris karaktärsbyggnad är 
från år 1766 och hör till de äldsta husen 
i Nagu. Käldinge var (vid sidan av ett re-
ducerat säteri i Kivis) det enda frälsesäte-
riet i Nagu socken. Käldinge ägdes under 
1500-talen av släkterna Starck och Munck 
af  Fulkila och under följande sekel av fa-
miljerna Ille och Giös. Då Gustaf  Adolf  
Finckenberg gifte sig med Brita Katari-
na Giös år 1698 kom Käldinge gård i den 
Finckenbergska släktens ägo. Den ägdes i 
fem generationer av släkten, som även vid 
det här laget ägde Vikom, Hangslax och 
några andra gårdar i Nagu.

Även Thoras gård som sedan 1684 hade 
tillhört släkten Claesson kom genom in-
gifte att höra till de Finckenbergska går-
darna. År 1778 hade Petter Claesson löst in 
Thoras av sin mor och sina syskon. Thoras 
var vid det här laget säterirusthåll. Petters 
syster gifte sig dock med Gustav Adolf  
Finckenberg 

och Thoras övergick i den släktens ägo 
tills den köptes av Karl Ludvig Lindberg 
år 1867.

De adliga släkternas och de större gårdar-
nas historia i Nagu flätas in i varandra ge-
nom giftermål. Släkterna Finckenberg, af  
Schultén och von Haartman intar alla en 
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framträdande plats i Nagus historia un-
der 1700–1800-talen. 

Jacobina Theodora Finckenberg från Käl-
dinge gifte sig med Nathanael Gerhard 
af  Schultén från Prostvik. Prostvik hade 
varit ett enda hemman i flera hundra år 
då byn vid arvsskiftet efter dem delades i 
Söderby och Norrby på 1820-talet. Sonen 
Otto Reinhold af  Schultén, hovrättspresi-
dent, senator och friherre, blev ägare till 
Prostvik Norrby. Prostvik Söderby ägdes 
genom ingifte å sin sida åren 1860–77 av 
Karl Daniel von Haartman

från Högsar gård. Prostvik Söderby gick 
vidare i den von Haartmanska släktens 
ägo.

Den ”Finckenbergska eran” i Nagu upp-
hörde i och med att arvtagerskan Mar-
gareta Elisabet Charlotta Finckenberg på 
Käldinge gifte sig med sjökapten Julius 
Fogelberg.
Torp
Fram till 1700-talet var det förbjudet att 
bilda torp på kronojordar och oskiftad 
jord. På detta sätt kunde adeln utnyttja 
all extra arbetskraft för sina egna behov. 
Ett undantag utgjorde soldattorpen. Att 
inneha ett soldattorp medförde ingen 
arbetsskyldighet. I den åboländska skär-
gården skedde en aktiv torpbildning på 
1800-talet. Skärgårdstorparna var fram-
för allt fiskare med endast små åkrar där 
främst potatis odlades. Fisket bedrevs ut-
anför byarnas egentliga fiskeplatser eller 
vid mera avlägsna kronoskär. Välmåen-
de torpare kunde äga kreatur och till och 
med skeppsandelar. På Högsar var många 
torp så stora att de måste hålla egen dräng 
som hela tiden gick i gårdens arbete till-
sammans med torparen. Det förefaller 
som om torparen i skärgården i många 
fall hade det avsevärt mycket bättre än 
torparna i det inre av Finland. År 1898 
uppgavs att det fanns 86 torp i socknen. 
Torpen låg i så gott som alla byar. De byar 
som hade flest torp var Vikom, Högsar, 

Prästgården (Kyrkbacken) och Thoras.

I och med den så kallade torparlagen 1918 
fick de torpare och backstugusittare som 
innehaft sina hemman i minst fem år rätt 
att lösa in sin arrendejord. Detta hade 
man rätt till oberoende av jordägarens 
vilja, något som var helt främmande för 
det övriga Västeuropa. Merparten av ut-
brytningen av torp och backstugor pågick 
i Nagu under 1920-talet. Totalt bröts 52 
torp och 162 backstugor ut.
Storskiftet och dess betydelse

Gullkrona var den sista byn där storskiftet genom-
fördes i Nagu. Det skedde år 1926.

I Nagu genomfördes storskiftet byavis. 
Proceduren blev utdragen då man först 
skiftade åkrarna, därefter ängarna och 
slutligen skogen. Betesmarkerna var 
länge samägda och alla byns kreatur beta-
de under övervakning av en person. Också 
lövbrytningen var gemensam. Av al, björk 
och hassel gjordes kärvar som sedan de-
lades för att användas som vinterfoder åt 
framförallt fåren.

Den första byn som genomförde storskif-
tet var Högsar år 1761. Andra byar som 
genomförde skiftningen redan under 
1760-talet var Korsnäs, Piparby, Mattnäs 
och Laggarnäs. På 1770-talet skiftades 
Biskopsö, Käldö, Tackork, Väcklax, Krook 
och Prostvik. Följande decennium stod 
Grännäs, Gyttja, Haverö, Sommarö, Pen-
sar, Sandö, Finby, Kirjais, Koum, Qviflax, 
Mielis, Poutuis, Strandby, Jälist, Risis och 
Sydänperä i tur. Under 1790-talet skifta-
des Selmo, Nötö, Antböle, Dalkarby, Inn-
amo och Hangslax. I början av 1800-talet 
genomfördes storskiftet i Böle, Druck-
is, Lökholm och Simonby. Först mer än 
hundra år efter det första storskiftet skif-
tades ägorna i Samslax, Berghamn och 
Kivis. Det sista storskiftet genomfördes 
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på Gullkrona år 1926.
Näringar

Under 1800-talet blev potatisen en vanligare gröda 
i Nagu vid sidan av säden. Klimatet och den sand-
haltiga jordmånen lämpar sig bra för potatisodling. 
Sedan slutet av 1900-talet har Nagu varit känt för 
sin nypotatisodling, något som bland annat upp-
märksammas under den årliga nypotatisfestivalen 
i juni.

Jordbruket
Nagu har ett klimat som lämpar sig väl för 
jordbruk. Sommarfroster är sällsynta och 
höstarna är ofta långa och varma. Vårar-
na kan vara besvärliga på grund av torka, 
men allmänt taget har man alltid kunnat 
bruka jorden längre tider i Nagu än i an-
dra delar av landet. Samtidigt har det all-
tid funnits områden som inte alls lämpat 
sig för jordbruk och åkerarealerna kunde 
variera kraftigt mellan byarna. Uppgifter 
om åkerarealerna på 1500-talet är osäkra, 
men man vet med säkerhet att de störs-
ta åkrarna i Åboland fanns i Prostvik i 
Nagu. Byn hade en åkerareal om drygt 
90 hektar. Endast några få andra byar i 
Egentliga-Finland var lika stora. Högsar 
var näststörsta by med 47 hektar, följt av 
Finby och Vecklax på 38 hektar var. Till de 
minsta byarna hörde Spink, Strandby, Så-
ris, Ernholm och Klobbnäs med fem hek-

tar var.

År 1571 registrerades 215 bönder i Nagu. 
Råg och havre var de mest odlade sädes-
slagen. Under 1600- och 1700-talen odla-
des även rovor och hampa, tills man över-
gick till att importera den senare i slutet 
av 1700-talet. På grund av sina många 
skutor var Naguborna ständigt i behov av 
hampa. Enligt en medeltida landslag var 
det också lag på att odla humle som upp-
bars som skatt.

Under 1800-talet blev potatisen allt vanli-
gare. Den lätta sandblandade jordmånen 
ute i skärgården var speciellt lämpad för 
potatisodling. Frostfaran var minimal och 
ett välgödslat potatisland gav rika skördar 
trots att mängden utsäde inte var så stor.

Sockerbetan introducerades i Nagu år 
1899 men kom att bli vanlig först under 
1900-talet. Under 1990-talet låg den sam-
mantagna arealen för sockerbetsodling 
kring 120 hektar, för att nu ha gått tillbaka 
till att vara en försumbar odlingsväxt.

I slutet av 1800-talet var Högsar gård den 
största herrgården. Andra stora gårdar 
var Grännäs, Käldinge, Prostvik, Thoras 
och Väcklax.

Skördetröska, 1950-tal.

1900-talet kännetecknades av meka-
niseringen och det ökade antalet jord-
bruksmaskiner som förändrade arbetet 
i grunden. Traktorn började användas i 
Åboland mot slutet av 1940-talet, men 
den maskin som kanske mer än någon 
annan ersatte mans- och hästarbete var 
skördetröskan. Skördetröskan utförde på 
en dag ett arbete som tidigare utsträcktes 
över ett par veckor och krävde dagsverken 
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av 10 liekarlar, 15 bindare och 20 tröska-
re med slaga, för att inte tala om arbetet 
med körandet av säden från åkern till rian 
och rensandet av den tröskade säden. När 
skördetröskan introducerades förkorta-
des flera veckors arbete till en dag.
Mejerinäringen

Nagu Lillandets andelsmejeris byggnad från 1944 
står intill Skärgårdsvägen i Hangslax. Huset är i 
dag privat bostad.

Nagu hade en av de största nötboskaps-
stammarna i Åboland. Intresset för 
mjölkproduktion och avelsarbete var 
stort under slutet av 1800-talet. År 1884 
grundade forstmästare Alfred Mikael 
von Haartman ett mejeri på Högsar gård. 
Verksamheten fortgick till år 1952 och 
mejeriet kom att bli känt för sin grädd- 
och kryddost som bland annat såldes i 
Helsingfors, Åbo och Mariehamn. När 
osttillverkningen var som störst uppgick 
den till 15 000 kg per år.

Andra mejerier i Nagu var t.ex. Nagu Stor-
lands mejeri i Galls (1906–1955) och Nagu 
Lillandets andelsmejeri m.b.t (1916–18, 
1926–61). År 1944 flyttade Lillandets me-
jeri in i en nybyggnad i Hangslax och ver-
kade där tills verksamheten lades ner år 
1961. Den stora vita byggnaden står kvar 

intill Skärgårdsvägen i Hangslax.

I den yttre skärgården är träden vindpinade och 
snedvuxna.

Skogsvård
I den yttre skärgården är skogen i allmän-
het vindpinad och snedvuxen, varför den 
ekonomiska nyttan har varit marginell. 
Virke var en bristvara och utskärsborna 
var tvungna att köpa virke till hus, båtar 
m.m. Senast inför och i samband med 
stora ofreden under 1700-talets första 
decennier hade eventuellt bättre timmer 
huggits ner och använts till fartygsbyg-
gen.

Skogen i Nagu har även senare tidvis 
exploaterats hårt. Behovet av betes-
marker för boskap har varit stort, virke 
har behövts till husbyggen och ved för 
uppvärmning. Då bygdeseglationen var 
omfattande i Nagu betydde det att virke 
även kontinuerligt behövdes för byggen 
av större skutor, vilket utarmade sko-
gen. Den återhämtade sig från 1920- och 
30-talet framåt, men skogarnas ekono-
miska betydelse ökade igen på 1970-talet 
då efterfrågan på massaved ökade.

Vikom plantskola startade sin verksam-
het 1965 och omfattade ca 10 hektar och 
produktionen ca två miljoner plantor per 
år. Plantskolan var sommartid en viktig 
arbetsgivare som sysselsatte ett 30-tal 
ungdomar varje sommar. Vikom plant-
skola slutade sin verksamhet år 2000.
Brännvinsbränningen
I Finland började man bränna brännvin i 
början av 1600-talet och brännandet blev 
på hundra år mycket allmänt. År 1698 kla-
gades det i Nagu över att brännvin och 



Nagus historia

103

tobak såldes så flitigt invid kyrkan att 
många blev försenade till gudstjänsten. 
På 1730-talet infördes en brännvinsskatt 
och fylleri kriminaliserades. År 1772 in-
förde Gustav III en förbudslag som visade 
sig svår att upprätthålla och som upphäv-
des 1787 då husbehovsbränning igen till-
läts, men endast under vissa månader per 
år. Den tid på året då förbudet var i kraft 
samlades alla redskap som behövdes för 
bränningen in och låstes in i klockstapeln 
på Kyrkbacken. På Nötö fanns ett annat 
utrymme, där utskärens brännvinspan-
nor låstes in.

Husbehovsbränningen förbjöds 1866, och 
1919 trädde den ryktbara förbudslagen 
som stadgade totalförbud mot försäljning 
och nyttjande av rusdrycker i kraft, vil-
ket ledde till att skärgårdsborna slog sig 
på spritsmuggling. De mötte fartyg ute 
på internationellt vatten och smugglade 
spriten till fastlandet i ”torpeder” som 
bogserades efter båten. Vid torpederna 
var saltpåsar fästade som när de löstes 
upp under vattnet frigjorde flöten som 
steg upp till ytan och visade var spriten 
låg. Mellanstationer för smuggelspriten 
fanns bl.a. på Nagu Berghamn, där poliser 
som deltog i en Marthafest hittade 5000 
liter starksprit i en bod. Efter en rådgi-
vande folkomröstning vid nyårstid 1931, 
den första i Finlands historia, upphävdes 
förbudslagen följande år, men alkohol-
hanteringen förblev strikt reglerad och 
smugglingen upphörde inte helt.

Naguborna sålde mycket fisk i Stockholm under 
1600-talet.

Fisket
Under 1600-talet var det huvudsakligen 
Tövsala, Korpo, Nagu och Rimito som till-
sammans med Kumlinge-Brändö och Fö-
glö-Kökar försedde Stockholm med den 
fisk huvudstadsborna behövde. Till exem-
pel år 1642 stod ovanstående områden för 
87% av all den förtullade saltfisken i rikets 

huvudstad, vilket betydde att de finländ-
ska skärgårdssocknarna stod för 3 gång-
er så mycket saltfisk som Upplands och 
Sörmlands kusttrakter tillsammans. Man 
seglade även till Åbo, Helsingfors och Re-
val. Lökholm i Nagu var ett centrum för 
sumpfarten med levande fisk till kuststä-
derna.

I Nagu fanns endast litet jordbruksjord, 
vilket ledde till att fisket var den vikti-
gaste näringen i de äldsta tiderna. Ännu 
under 1700-talet fanns det hemman som 
betalade alla sina skatter i saltad fisk.

Rätten till de olika fiskevattnen reglera-
des från medeltiden framåt och omfatta-
de en mängd olika överenskommelser om 
vem som hade rätt till vilket fiskeskifte 
och när. För att kunna fiska strömming 
ute i det yttersta havsbandet uppförde by-
arna fiskeläge med små kojor på mindre 
skär nära goda strömmingsvatten. Där 
kunde man bo i flera veckor.

På vintern drog man not under isen in-
omskärs. I Nagu kompletterade notfisket 
seglationen på ett utmärkt sätt, eftersom 
männen vintertid var hemma, men utan 
någon försörjning. Till notlagen krävdes 
många händer. År 1879 kunde man räk-
na till 17 notar i socknen. Förutom som-
marströmmingsnot och vinternot fanns 
även flytnot som kunde dras om vårarna, 
genast efter att isarna hade gått. Trots en 
uppryckning inom notfisket på 1920-ta-
let, då flera nya notlag grundades i Nagu, 
kom 1900-talet att se en fortsatt minsk-
ning i notfisket. Befolkningen i byarna 
minskade så kraftigt att det inte läng-
re fanns tillräckligt många händer som 
kunde hantera en vinternot. Den vanliga 
stora noten var ca 400 meter lång och 
35–40 meter djup. Efter Fortsättningskri-
get fanns det följande notlag kvar i Nagu: 
Kirjais, Innamo, Mielis, Finby, Käldö 
och Haverö, Sandö, Pensar och Simonby. 
Varma vintrar med dåliga isar i början 
av 1970-talet gjorde slut på notfisket. Vid 
slutet av 1900-talet var endast två notlag 
ännu verksamma för att sedan helt sluta 
med verksamheten.

Sommarfisket av strömming ändrade 
också karaktär under 1900-talet. När 
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motorbåten kom, kunde man göra längre 
fiskeresor och ändå hinna hem till kväll-
en. Nya redskap slog ut de gamla ström-
mingsskötarna och man hade inte längre 
behov av att bo i fiskelägen på de yttersta 
skären.

I mitten av 1950-talet spreds trålfisket, 
som tog över den roll som notfisket hade 
haft. Käldinge frys Ab grundades 1981 
och staten byggde en lossningskaj i Käl-
dinge fiskhamn. Nagu kommun anlade 
ett mottagningsrum för matfisk. Våren 
1982 kunde man räkna in leveranser till 
fiskhamnen på sammanlagt ca 7 miljoner 
kg strömming. Antalet trålare i Nagu var 
11. År 1999 stod en ny fiskhall färdig i Käl-
dinge. Nybygget var möjligt tack vare stöd 
från både EU, Jord- och skogsbruksminis-
teriet samt Nagu kommun. Anläggning-
arna i Käldinge fiskhamn ägs i dag (2019) 
av det lokala företaget Nauvo Fish Oy.

Säljakt

Sälfångst
I en skärgårdskommun som Nagu var det 
naturligt att jaga säl. Sälen var ett nyttigt 
villebråd eftersom så mycket kunder tas 
till vara. Köttet åt man antingen färskt, 
saltat eller rökt och av blodet gjordes palt. 
Skinnet användes till skodon, täcken och 
fällar i båtar. Späcket smältes till tran som 
såldes till fastlandet. En gråsäl gav i all-
mänhet 60–80 kg späck, en vikare 40–50 
kg. År 1898 sköts 21 sälar i Nagu, men till 
exempel på en gemensam jaktfärd i bör-
jan av 1900-talet fick Borstöborna ett byte 

på över hundra sälar.

Jakten på säl upphörde när gråsälen frid-
lystes år 1982. År 1999 tilläts jakt igen, 
men i mycket begränsad skala. Nagu fick 
licens på en säl.

Ejder. Vårjakten på sjöfågel var en viktig jakt och 
tradition i skärgården.

Vårjakt på sjöfågel
Vårjakten på sjöfågel var en månghund-
raårig tradition i skärgården. Under långa 
tider innebar fågelskyttet på våren ett 
välkommet tillskott då vinterförråden 
började tryta. De plockade och rensade 
fåglarna saltades ner i stora tunnor. Där 
höll de sig till och med upp till ett år. På 
Borstö Norrgård brukade man salta ner 
en halv tunna gudingar, alltså ejdrar, och 
en hel tunna (ca 100 kg) alfåglar. Det var 
vanligt att man åt fågel till söndagsmid-
dag. Sjöfågeln gav även andra viktiga pro-
dukter som dun och ägg. Ejderns stora ägg 
var speciellt eftertraktade.

Senare levde traditionen med vårjakt 
kvar, men den ekonomiska nyttan mins-
kade. Jakten betraktades som en viktig 
tradition för skärgårdskulturen och själ-
va upplevelsen sågs som något som var 
värt att bevara. År 2005 stoppades vår-
jakten helt under något år på grund av 
Europeiska Unionens fågeldirektiv, men 
ett undantag gjordes för Åland, där jak-
ten återupptogs i begränsad skala år 2011. 
Framtiden för vårjakten är osäker även på 
Åland.
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I Nagu jagas förutom den traditionella älgen, hjor-
tar och rådjur även mufflonfår som planterades in 
på ön Högsar på 1990-talet.

Jakt på storvilt
Älgen var fram till 1900-talet en sällsynt 
företeelse i skärgården och under första 
världskriget var jakten på älg så intensiv 
att djuret igen nästan helt förvann från 
Naguöarna. Jakten har sedan igen varit 
tillåten från 1930-talet framåt. I dag finns 
det fem jaktlag i Nagu som har tillstånd 
att fälla älg.

I Nagu finns även stammar av vitsvans-
hjort som inplanterades år 1968, av rådjur 
som spritt sig till öarna från Åland och av 
dovhjortar som inplanterades på Högsar 
under 1980-talet. På Högsar och några 
närliggande holmar lever också inplante-
rade mufflonfår.
Sjöfart

Storbåt. (Denna bild tagen i Houtskär)

Bondeseglationen
Naguborna började tidigt idka seglation 
på både Stockholm, Mälardalen och Re-
val. Allmogen hade rätt att segla sina 
egna varor till marknader och städer och 
kunde då idka byteshandel. Skepparen 
Thomas Avelsson från Mielis finns an-
tecknad i ett protokoll i Stockholm daterat 
1477 och uppgifter från Reval från 1526 
nämner Naguborna Erik Larsson från 
Kopparholm och Jöns Klementsson från 
Berghamn.

Bondeseglationen var ett hot för den han-
delspolitik som myndigheterna bedrev. 
År 1617 infördes skärpta bestämmelser. 
Endast de skärgårdsbor på Åland, i Korpo, 
Rimito, Tövsala, Nagu, Kimito och Tenala 
som livnärde sig på fiske, sälfångst, fågel-
fångst och boskapsskötsel fick hädanefter 
segla med egna produkter till alla kust-
städer i Finland, Estland, Ingermanland 
samt till Stockholm. Bönderna visste att 
de fick bäst betalt i Stockholm, eller Stor-
byn som staden kallades i Nagu, och där-
för seglade man oftast dit. I Stockholm 
såldes fisk, smör, ost, ägg, kött och fläsk, 

stövlar, nötter och levande kreatur, ved 
och talg.Man sålde även vävda tyger bl.a. 
ylletyger. I utbyte hämtade man hem salt, 
hampa, tobak och järn. Bondeseglationen 
fortsatte under hela 1700-talet och några 
decennier in på 1800-talet. Under kriget 
1808–09 gjordes en förteckning över både 
större båtar som seglade på Stockholm 
och mindre båtar som fanns i socknen. 
Man räknade till 597 båtar av olika storlek 
i Nagu.

Galeas. I början av 1800-talet började Naguborna 
bygga större segelfartyg och segla längre med sina 
varor.
Barkskepp.

Bygdesjöfarten

Briggen Aid till sjöss

Fram till 1830-talet var det huvudsak-
ligen fråga om husbehovssegling eller 
bondeseglation i Nagu, det vill säga man 
seglade med relativt små fartyg för att 
avsätta egna produkter. Man kunde ock-
så sälja en grannes varor, men handeln 
samordnades inte i högre grad än så. På 
1830-talet utfärdades förordningar som 
gav allmogen rätt att idka export inom 
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Vrouw Maria som förliste i södra Nagu år 1771 är 
ett av Östersjöns mest välbevarade 1700-talsvrak.

Den svårseglare skärgården utsatte segel-
fartygen för faror. Vid hårt väder var ris-
ken stor att man seglade på grund, vilket 
betydde att ortens egna fartyg såg till att 
avsluta sin säsong innan höststormarna 
kom. Av de åboländska fartygen förliste 
bara en bråkdel, men i Nagu finns vrak ef-
ter flera mer långväga fartyg.

Det förmodligen äldsta dokumenterade 
skeppsbrottet finns antecknat i bibeln i 
Nötö kyrka. Det var i oktober 1664 som 
grevinnan Maria Sofia De la Gardie, dot-
ter till krigshövitsmannen Jacob De la 
Gardie, råkade i sjönöd innanför klippor-
na vid Bredharu i närheten av Lökholm. 
Hon lovade då att, om hon blev räddad, 

Östersjöområdet och detta kom att bli 
startskottet för en betydligt större byg-
de- eller fraktseglation. Hela bygden, allt 
från ståndspersoner till torpare, kom att 
vara involverade i det som blev en själv-
ständig och viktig näring, vid sidan av fis-
ket och jordbruket. Åboland blev centrum 
för hela landets seglation och efter Krim-
kriget på 1850-talet var fraktseglationen 
huvudnäring i Nagu. Sett till dräktigheten 
var Nagu den största seglationssocknen. 
Dräktigheten var till och med större än 
de flesta finska städers. Under 1800-ta-
let blev Nagufartygen större. I början 
av århundradet trängdes skutorna un-
dan av galeaser, som i sin tur ersattes av 
skonertar från 1840-talet och framåt. På 
1860-talet hade briggarna introducerats 
och Nagus första barkskepp, Toivo, bygg-
des. När fartygen växte i storlek började 
Naguborna också segla allt längre. År 1821 
hade man första gången nått Köpenhamn 
och därefter gjordes resor med trävaror 
till London, Hull, Antwerpen, Calais, oli-
ka hamnar i Spanien och Marseille och till 
och med så långt som till t.ex. Trinidad, 
Buenos Aires och USA. Briggen Aid, som 
sedermera blev kyrkskepp i Nagu kyrka, 
besökte även Archangelsk två gånger. År 
1884 var 183 Nagubor delägare i socknens 
fartyg och en stor del hade sin sysselsätt-
ning på dem. År 1890 ägde naguborna 41 
fartyg på 9015 registerton. På dem seglade 
291 man, som skeppade trävirke till Eng-
land, Frankrike och Spanien. Ett fartyg i 
konventionell trälastfart kunde göra två, 
ibland tre resor per säsong till England el-
ler hamnar på kontinenten. De hemman 
eller torp som hade andelar i ett fartyg 
skulle i proportion till sin andel stå för 
utrustning och proviant ombord. Ekono-

min låg i att bygden bidrog med allt som 
behövdes och så lite som möjligt köptes 
för reda pengar. Genom att äga mindre 
andelar i flera fartyg fördelade man även 
sin risk och förlorade inte all sin egendom 
om ett fartyg förliste. Även torpare kun-
de ha råd med små andelar och också i 
byggnadsskedet av ett nytt fartyg byta ut 
en monetär startinsats mot dagsverken 
och deras söner hade på sjön möjlighet 
att avancera ända till sjökapten. Sjöfarten 
bidrog på så vis till ståndscirkulation och 
utjämnade skillnader mellan Naguborna.

Lönsamheten började avta mot slutet av 
seklet och sekelskiftet 1800–1900-ta-
let kan ses som slutpunkt för bygdeseg-
lationen i Nagu. Det var de förbättrade 
landsvägskommunikationerna och ång-
fartygens intåg som blev avgörande för 
utvecklingen. En socken som Nagu kunde 
inte bygga och utrusta ett ångfartyg med 
egna insatser.
Haverier och vrak

Kapellkyrkan på Nötö i Nagu har sitt ursprung i en 
skeppsförlisning år 1664.
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Vrouw Maria som förliste i södra Nagu år 1771 är 
ett av Östersjöns mest välbevarade 1700-talsvrak.

Den svårseglare skärgården utsatte segel-
fartygen för faror. Vid hårt väder var ris-
ken stor att man seglade på grund, vilket 
betydde att ortens egna fartyg såg till att 
avsluta sin säsong innan höststormarna 
kom. Av de åboländska fartygen förliste 
bara en bråkdel, men i Nagu finns vrak ef-
ter flera mer långväga fartyg.

Det förmodligen äldsta dokumenterade 
skeppsbrottet finns antecknat i bibeln i 
Nötö kyrka. Det var i oktober 1664 som 
grevinnan Maria Sofia De la Gardie, dot-
ter till krigshövitsmannen Jacob De la 
Gardie, råkade i sjönöd innanför klippor-
na vid Bredharu i närheten av Lökholm. 
Hon lovade då att, om hon blev räddad, 

skulle hon bygga en kyrka där hon kom i 
land. Hon kom i land på Lökholm och fick 
veta att folket i skärgården planerade ett 
kyrkobygge. Hon höll sitt löfte och do-
nerade tretton dukater till bygget, vilket 
framgår ur Nagu församlings räkenska-
per för år 1698. Då Nötöborna ville ha kyr-
kan närmare Nötö och Lökholmsborna 
ville ha den på Lökholm flyttades kyrkan i 
flera repriser. De la Gardies kapell blev se-
dermera Kapellkyrkan på Nötö som togs i 
bruk 1756.

S:t Mikael (tidigare kallad Borstövraket) var 
en rysk galliot som var på väg från Am-
sterdam till S:t Petersburg när hon förlis-
te vid Borstö i södra Nagu år 1747. Vraket 
som ligger på ca 40 meters djup hittades 
sommaren 1953 när några borstöfiskares 
nät fastnade i en av masterna. Vraket är 
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känt bland annat för det värdefulla Meis-
senporslin i utmärkt skick som har bär-
gats från vraket, men även många andra 
värdeföremål som klockor och snusdo-
sor har hittats.  Föremålen från S:t Mikael 
finns i Sjöhistoriska museets samlingar i 
Maritimcentret Vellamo i Kotka.

Vrouw Maria som förliste söder om Trun-
sö i Nagu år 1771 återfanns år 1999 och 
är i dag ett av Finlands mest kända vrak. 
Vrouw Maria var på väg från Amsterdam 
till S:t Petersburg och hade i sin last vär-
defulla föremål till den ryska aristokratin 
och Katarina den Storas hov. Vraket har 
kartlagts utvändigt av Museiverket, men 
ännu inte undersökts invändigt. Det är 
förbjudet att dyka vid Vrouw Maria. Då 
vraket är i sällsynt gott skick har entu-
siaster länge förespråkat en bärgning av 
Vrouw Maria och att hon konserveras och 
ställs ut.
Lokala rederier
Rederi Ab Engship

Estraden var det sista fartyget som byggdes av Re-
deri Ab Engship.

Som ovan nämnts ägdes Naguskutorna 
oftast av ett konsortium som bestod av 
sockenbor. Några egentliga rederier kan 
man inte tala om förrän på 1900-talet. 
Det kanske mest kända Nagurederiet, Re-
deri Ab Engship, hade dock sitt ursprung 
i mycket enkla förhållanden. Johan Au-
gust Stenroos, född 1836, livnärde sig på 
fiske, men idkade också fraktfart med en 
storbåt. Han bytte namn till Engblom. 
Sonsonen Karl-Johan "Järngrunds Kalle" 
växte upp på Simonby Järngrundet och 

fortsatte med fraktfarten. Han seglade 
med jordbruksprodukter och sten till Åbo 
samt med strömming till Reval och han 
lät bygga nya skutor för verksamheten. 
Sonen Georg Johannes tog över, men sål-
de segelfartygen och köpte i stället år 1956 
landsvägsfärjan Fix (den första lands-
vägsfärjan mellan Pargas och Nagu) och 
lät bygga om den till lastfartyget Hulda 
på 130 ton. När sockerbetsodlingen slog 
igenom i Nagu uppstod en ännu tydligare 
nisch för företaget. År 1966 överlät Ge-
org Engblom sin andel i rederiet till sina 
söner, Kurt och Kaj Engblom som regist-
rerade om rederiet som ett aktiebolag år 
1973. Engship växte kontinuerligt och 
hörde på 1990-talet till Finlands största 
rederier.  År 2006 sålde familjen Engblom 
alla rederiets aktier till rederiet Bore, som 
i sin tur år 2016 såldes till nederländska 
Spliethoff.
Ångbåtsaktiebolaget Södra Nagu

M/S Östern fotad i Aura å i Åbo efter ombyggnaden 
från ångfartyg till dieseldrivet motorfartyg.

Åren 1924–25 grundades Ångbåtsaktie-
bolaget Södra Nagu där John Svahnström 
med familj till en början ägde ca 80% av 
aktierna. Svahnström verkade som direk-
tör för bolaget till slutet av 1940-talet. Bo-
laget ägde s/s Östern och s/s Sandels. Öst-
ern körde mellan Åbo och Nötö, medan 
Sandels trafikerade de norra öarna i Nagu 
och Korpo samt även körde till Houtskär. 
När Skärgårdsvägen blev färdig i början 
av 1950-talet fick verksamheten allt större 
lönsamhetsproblem. Kommunen stödde 
länge trafiken och senare anhölls om eko-
nomiskt stöd från staten. Östern klarade 
konkurrensen till 1964 då den sista turen 
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kördes i juli.
Paulins rederi
Johan Werner Paulin föddes i Bjärnå 
år 1869, men flyttade till Nagu redan 
som barn. Han gick till sjöss i mycket 
unga år och etablerade sig sedan i stu-
veribranschen i Viborg år 1906. Paulin 
byggde upp en flotta i Viborg, men flyt-
tade till Åbo efter förlusten av Viborg år 
1940. Han avled hösten 1945 och änkan 
Augusta Paulin blev styrelseordförande 
för Paulins Rederiaktiebolag Nagu. År 
1954 sammanslogs rederiet med Paulins 
andra bolag och övertogs av svärsonen 
Frank Skibdahl och köpte det första mo-
tordrivna fartyget, J.W. Paulin, till företa-
get. Rederiet växte under 1960-talet och 
inkluderade bl.a. ett av Finlands största 
torrfartyg, Stormqueen, på 37000 ton. 
År 1970 såldes rederiets sista fartyg och 
verksamheten avvecklades.
Fenno Steamship Ltd
År Rudolf  Alexius Johnsson var skepps-
redare från Nagu, född 1903. Han gick 
till sjöss i unga år och var under 1930-ta-
let även engagerad inom den Paulinska 
flottan. År 1938 köpte han sitt första egna 
fartyg och grundade efter det flera rederi-
företag. Han ägde sammanlagt ett tiotal 
fartyg som samtliga hade Nagu som he-
mort, även om rederierna vad förlagda till 
andra orter. Hans mest betydande företag 
var Fenno Steamship Ltd för vars räkning 
han år 1947 köpte ett amerikanskt kon-
vojfartyg, s/s Gemini, som byggdes och 
döptes om till Ramsdal och fick fortsatt 
liv inom Finlands handelsflotta. Johnsson 
startade även som en av två delägare den 
första färjetrafiken med m/s Fix mellan 
Pargas och Nagu, en insats som kom att 
bli avgörande för utvecklingen av kom-
munikationerna i skärgården.
Hantverkare
I princip skulle hantverk under 1600- och 
1700-talet endast utövas i städerna där 
hantverkarna var sammanslutna i olika 
skrån. På landsbygden fick dock finnas 
några oumbärliga sockenhantverkare. 
Skomakare och skräddare var socken-
hantverkare som fanns redan på 1600-ta-
let. Nagu hade förvånansvärt många 

skräddare. I slutet av 1600-talet levde 
bland andra regementsskräddaren Stadig 
i Qviflax och under det följande århund-
radet kunde det finnas upp till nio skräd-
dare och sju skomakare i Nagu. Enbart i 
Qviflax bodde fyra skräddare. De sydde 
bland annat uniformer för den svenska 
skärgårdsflottan som i mitten och slutet 
av 1700-talet tidvis låg vid Snäckö.

Den första kända smeden i Nagu torde 
vara Johan Poutiain från Övre Satakunda. 
Han omnämns redan år 1643. På 1700-ta-
let fanns det två smeder i Nagu, men varje 
gård hade sin egen smedja där bland annat 
hästskor, söm och brodd samt spik, regel 
och nål för väderkvarnar och handkvar-
nar smiddes. Arbeten som krävde större 
yrkeskunnighet anförtroddes bysmeden. 
År 1756 tilläts murare att verka på lands-
bygden och Nagu fick snabbt efter detta en 
egen murarmästare. År 1762 legaliserades 
tegelslagarna och från 1766 glasmästarna. 
År 1806 tilläts sockensnickare och svar-
vare, först år 1810 garvare, sadelmaka-
re, vagnmakare, urmakare och målare. 
Många ynglingar sökte sig till städerna 
för att lära sig grunderna i olika hantverk.

Den kanske mest kända Nagusnickaren 
under 1900-talet var Fridolf  "Frido" Öst-
erlund som tillverkade stilmöbler och 
spegelramar från år 1918 ända in på sexti-
otalet i sitt snickeri på Käldö. Han föddes 
på Käldö 1885 och påbörjade vid 17 års ål-
der en tre år lång slöjdkurs i M. Ingmans 
privata slöjdskola. Därefter arbetade han 
i tre års tid i Willy Baers Konst atelieé med 
metallarbeten och konstsmide. Kvällstid 
studerade han för Victor Westerholm vid 
Åbo ritskola och vid Åbo stads hantverks-
skola. Gesällbrev erhöll han i maj 1909. 
Österlund hade i sin verkstad på Käldö 
3–4 anställda.

Modellbyggaren Åke Sandvall (1920–93) 
är en annan känd hantverkare från Nagu. 
Sandvall tillverkade minutiöst utförda 
modellfartyg och livnärde sig på de be-
ställningar han fick av rederier och varv. 
Sandvall byggde över 200 större modeller 
och dessutom ca 200 modeller av skär-
gårdens gamla båttyper. I tio kyrkor runt 
om i landet hänger skepp byggda av Åke 
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Sandvall.
Gemensamma skyldigheter
Vägar, broar och skjutsningar
Alla bönder var skyldiga att delta i under-
hållet av de vägar som fanns i socknen. 
År 1688 klagade Henrik Örnflycht i Kivis 
över att bönderna slarvade med vägun-
derhållet på sträckan Finby - Mielis -Sex-
nappa - Thoras så att man under vår och 
höst inte kunde färdas till kyrkan utan 
fara för livet. Även cirka hundra år sena-
re, år 1779, var samma väg i dåligt skick: 
"Norrestrands Landsväg som ifrån Nagu 
kyrka löper ned åt Thoras Säterie allde-
les förfallit uti obestånd så till Broa som 
diken och annan erforderlig ansning". Vä-
gen var viktig både som kyrkväg och som 
väg för kronans tjänstemän under deras 
ämbetsresor. Det krävdes att bönderna 
skulle reparera vägen omedelbart. Bön-
derna belastades också med så kallade 
hållskjutsningar som kronan krävde för 
sina egna behov på fastlandet och de hade 
blivit tilldelade sträckan mellan Åbo, Pe-
mar och Sagu under mars "då oföre är på 
fierdarna (. . .) då man med största lifsfara 
och äfwentyr måste framskaffa sig öfwer 
sund, strömmar och svaga Isar." Trots 
dylika motiveringar till varför man ville 
slippa åtagandet kvarstod det till år 1860. 
Efter det kvarstod kronotransporter, kro-
noskjutsningar och båtskjutsningar i det 
egna området ända in på 1900-talet. 
Postväsendet och postrutten

Gamla posten på Kyrkbacken i Nagu inrymmer i 
dag det så kallade Sjöfartshuset som beskriver seg-
lation och rederiverksamhet i Nagu genom tiderna. 
Huset var postkontor i ca 80 år fram till år 1965.

Posten mellan Åbo och Stockholm trans-
porterades genom Nagu. Posten anlände 
från Rimito till Finby, där det blev Na-
gubornas skyldighet att ta den vidare till 
Korpo. Arvoden till de edsvurna postbön-
der som förde posten längs Storlandets 
norra del betalades av socknens stör-
re gårdar. Från år 1876 framåt var kro-
nolänsmannen i Nagu bosatt på Ernholm, 

vilket resulterad i att den så kallade hä-
radsposten fick en ny förgrening mellan 
Finby och Ernholm att sköta i Nagu. Hä-
radsposten förmedlade även privata brev, 
som kunde uppgå till 75–150 per vecka, 
och breven från utlandet var många på 
grund av sjöfarten som medförde en liv-
lig korrespondens mellan skepparna och 
redarna. Förändringar var dock på kom-
mande och redan inom några år föreslog 
Nagu och Korpo kommuner tillsammans 
att häradsposten skulle indras och post-
expeditioner inrättas i båda kommuner-
na. Samtidigt ändrades rutten så att den 
gick via Pargas och Prostvik, men som-
martid kom posten två gånger i veckan 
med ångbåt direkt från Åbo. Vintertid 
transporterades posten endas en gång per 
vecka. Nagu fick sitt första postkontor, be-
läget i kyrkbyn, år 1884. Det inhystes först 
en tid i ett numera rivet hus intill dagens 
servicestation, sedan fick det flytta till det 
hus som fortfarande ibland kallas Gamla 
posten, det vill säga nuvarande Sjöfarts-
huset i backen ovanför gästhamnen. År 
1965 flyttade posten tillbaka till sin första 
adress, men in i de nybyggda utrymmen 
som i dag inhyser ett försäkringsbolag. 
År 1984 flyttade posten till det nybyggda 
ämbetscentret på Viksvägen och in i de 
lokaler där postsorteringen fortfarande 
finns kvar.

Förutom postkontoret på Kyrkbacken 
fanns det under 1900-talet poststatio-
ner i Mattnäs, på Nötö och i Käldinge på 
Lillandet. Vi sekelskiftet 1800-1900 hade 
postgången från Åbo utökats till tre turer 
i veckan och ångfartygen hade börjat tra-
fikera även på vintern. Posten lämnades 
av vid Finbys eller Kyrkbackens bryggor 
och fördes till postkontoret med skott-
kärra eller häst. Från Kyrkbacken skulle 
posten sedan föras vidare till de andra 
poststationerna och ut i byarna till fots, 
med båt, häst, skidor eller sparkstötting. 
De svåraste utdelningslinjerna var de som 
gick mellan Mattnäs och Käldinge och öar 
i respektive poststations område. Posten 
nådde Borstö tre gånger i veckan.

Först när Skärgårdsvägen byggdes och Ab 
Skärgårdsvägens buss började trafikera 
skärgården på 1950-talet förbättrades 
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postgången från Åbo avsevärt. Tio år se-
nare togs de första statliga förbindelsebå-
tarna i trafik och de kunde börja ta över 
postutdelningen till den yttersta skärgår-
den.

Postkontoret i Mattnäs drogs in 1988. 
Postkontoret i Käldinge brann påsklör-
dagen 1991 och drogs därefter in. Poststa-
tionen på Nötö stängdes 1996 och det sista 
postkontoret i skärgården, Nagu Kyrk-
backen lades ner år 2001. Postkontors-
tjänsterna sköts i dag av en ombudspost.
Militärväsendet

Båtsman

Borgläger, inkvarteringar, båtsmän och drago-

ner
På grund av utdragna perioder av krig 
med Ryssland under 1500-talet ålades 
bönderna att både stå för manskap och 
deras underhåll. Soldater inkvarterades 
dels på kronans egna borgar, men även 
runt om i kust- och skärgårdssocknarna 
på så kallade borgläger. I Nagu fanns i 
slutet av 1500-talet först upp till 15 ryttare 
och efter dem knappa trettio knektar in-
hysta i borgläger. Ännu in på 1800-talet 
drabbades allmogen av inkvarteringar i 
samband med 1808–09-års krig då några 
gårdar fick inkvartera trupper i över en 
månad på deras väg mot Åland.

På 1620–30-talet skapades det så kallade 
båtsmanshållet. Hemmanen slogs ihop 
till rotar som alla skulle förse kronan med 
en soldat och Åland och Åboland i den öst-
ra rikshalvan stod i en särställning då det 
gällde att förse den svenska örlogsflottan 
med båtsmän. Antalet båtsmän i Nagu 
kom att ligga på 17 från mitten av 1600-ta-
let fram till svenska tidens slut. Båtsmän-
nen fick ofta mer eller mindre fantasifulla 
soldatnamn. År 1675 återfanns följande 
båtsmän i Nagu: Höök, Ram, Stark, Tobak, 
Hornman, Klockare, Lång, Vikare, Klub-
ba, Blyger, Skeppare och Fiskare. Flottans 
huvudbas låg i Karlskrona och de långa 
resorna till flottans manövrar och öv-
ningar ledde till att Nagubåtsmännen ofta 
kom fram försenat. År 1682 fattades på 
kort varsel ett beslut om att båtsmännen 
och deras familjer skulle flytta närmare 
Karlskrona, men beskedet kom så sent 
att några familjer splittrades för gott. Na-
gubåtsmännen placerades i Södra Möre 
härad. Sex fick slå sig ner i Madesjö, fyra 
i Ljungby, en i Mortorp, en i Hagby och en 
i Voxtorp. Under 1700-talet gick utveck-
lingen i motsatt riktning, så att båtsmän-
nen bosatte sig i Nagu då rotarna ålades 
att uppföra stugor och ekonomibyggna-
der åt sina båtsmän på hemorten. År 1797 
förrättades syn av alla båtsmanstorp i 
Nagu socken. De var nr 94 Asp på Nötö, nr 
96 Lundberg på Lökholm, nr 98 Höök på 
Högsar, nr 101 Laggare på Berghamn, nr 
86 Nåhls i Kvivlax, nr 87 Krock i Krokby, 
nr 88 Göder i Sexnappa, nr 89 Styrman i 
Spink, nr 90 Näsman i Mattnäs, nr 91 Me-
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lander i Mielis, nr 92 Klippa på Biskopsö, 
nr 93 Tätting i Finby, nr 95 Strand på Pen-
sar, nr 97 Holländare på Sommarö, nr 99 
Hafra på Haverö, nr 100 Eld på Käldö och 
nr 102 Fransman i Finby. Det är i de fles-
ta fall okänt var i byarna båtsmanstorpen 
låg.

Svenska dragoner från olika tider. Från vänster: 
1676, 1714, 1802 (Västgöta linjedragonregemente; 
till häst), 1784 (officer vid Lätta dragonerna av liv-
gardet), 1806 (officer vid Västgöta dragonregemen-
te), 1844 (Livregementets dragonkår; till häst) och 
1906.

På 1690-talet organiserades också ryttarna 
precis som båtsmännen, men ryttarna utrusta-
des av enskilda förmögnare hemman som fick 
benämningen rusthåll. Högsar och Prostvik 
ställde upp två ryttare var. Redan innan rust-
hållen infördes hade det funnits ryttarhemman 
i Nagu. År 1719 då indelningsverket var infört 
var antalet ryttarhemman i Nagu 24. Rusthåll 
var befriade från skatt och hade goda förutsätt-
ningar för att ge avkastning. De steg därför i 
värde och kunde utvecklas till herrgårdar och 
säterier. Under Stora ofreden decimerades den 
finska armén katastrofalt och Åbo- och Björne-
borgs län befriades från nyrekrytering så att 
hemmanen skulle ha en chans att återhämta sig. 
Nagurusthållen reducerades från 24 till 13, men 
Högsar och Prostvik hade kvar sina dubbla ryt-
tare. Från år 1721 gick ryttarna under den nya 
benämningen dragoner. Av de totalt 15 Nagud-
ragonerna var år 1728 nio svenskar som kom-
menderats till Nagu för att fylla tomma platser. 
Under fredstid övade dragonerna lokalt. I Nagu 
övade man exercis och sköt med musköt dels på 
den plana mark som ligger norr om Käldinge 
gård, dels på Kyrkbacken.Ofärdsår
Det svenska riket var från senare hälften 
av 1500-talet och så gott som ett sekel 
framåt ständigt involverat i något krig. 
Estland och Ingermanland vad målet för 
de svenska trupperna och även Nagu be-
lastades av genommarscherna. Vid sidan 
av gränstrakterna i öster har skärgården 
i sydväst oftare än andra delar av Finland 
berörts av krig och ofred. Nagu drabbades 

främst av flottans genomfarter och bön-
derna tvingades inhysa och utspisa man-
skap. I början av 1700-talet nåddes Nagu 
dessutom av pesten i vilken bland annat, 
enligt den berättade traditionen, hela be-
folkningen på Kirjais dog.
Stora nordiska kriget eller Stora ofreden 1700–
1721
År 1700 utbröt det stora nordiska kriget 
mellan Sverige och Ryssland. Kriget går 
i Finland under benämningen Stora ofre-
den. Tretton år efter att kriget hade börjat 
hade de ryska marktrupperna avancerat 
så långt som till Åbo. Följande sommar, 
år 1714, nådde den ryska flottan lika långt 
och skärgården, som ditintills hade va-
rit skyddad av den svenska flottan, ock-
uperades likaså. Den södra skärgården 
tömdes på folk. Sammanlagt flydde tu-
sentals personer till Sverige från Åland 
och den östra rikshalvan. I listor över vil-
ka flyktingar som fått ekonomisk hjälp i 
Sverige omnämns endast en Nagufamilj, 
kyrkoherde Gustaf  Salonius med hustru 
och nio barn. Det finns även uppgifter om 
att prästen på Själö samt de friskare pa-
tienterna på hospitalet där skulle ha flytt 
och att endast 15 intagna patienter av 80 
skulle ha överlevt Stora ofreden. Av tings-
protokoll från tiden närmast freden 1721 
framgår att många andra Nagubor vistats 
i Sverige, men troligen slagit sig ner i den 
svenska skärgården och där försörjt sig 
genom fiske och jakt, vilket skulle betyda 
att de aldrig upptogs i listor över flykting-
ar som fått hjälp. Tingsprotokollen åter-
speglar många tvister som uppstod när 
folk återvände till sina hem sju år senare. 
Till och med hela hus kunde ha flyttats till 
en granngård där gårdsfolket hade valt att 
stanna kvar. Under den ryska ockupatio-
nen tvångsutskrevs flera män till krigs-
tjänst i den ryska armén. Från Nagu togs 
16 man, varav ingen kom tillbaka. Åter-
vändande tvångsvärvade soldater från 
grannsocknar kunde berätta att åtminsto-
ne fyra män från Nagu hade fått marsche-
ra vidare från S:t Petersburg till Moskva 
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och Astrachan i Ryssland.

I S:t Jacobs kyrka i Stockholm uppbevarades vär-
deföremål från Nagu kyrka under Stora ofreden då 
Finland var ockuperat av ryska trupper.

Stora ofreden ändade i Nystadsfreden 
1721, i vilken Sverige tvingades avträda 
stora landområden i öster till Ryssland. 
Enligt traditionen skulle kyrkklockorna 
från Nagu kyrka under Stora ofreden ha 
sänkts i havet nedanom Klockarberget. 
Det är dock tveksamt om det ligger någon 
sanning bakom detta. I ett häradstings-
protokoll från år 1723 uppges att både 
klockorna, kyrkans penningar och skrud 
packades ner sommaren 1713 och skeppa-
des över till Sverige. Penningkistan hade 
sedan uppbevarats i S:t Jacobs kyrkas sa-
kristia i Stockholm. Det finns inga uppgif-
ter om kyrkklockorna.
Hattarnas krig eller Lilla ofreden, Pommerska 
kriget samt Gustav III:s krig
Sveriges misslyckade revanschkrig mot 
Ryssland kallas i Finland Lilla ofreden 
och i Sverige Hattarnas krig. Kriget 1741–
1743 drabbade de södra delarna av Nagu 
hårdast, då både den svenska och den 
ryska flottans framfart skövlade öar som 
till exempel Gullkrona. Kriget åtföljdes 
av farsoter och sjukdomar som skördade 
många liv, men Nagudragonerna klarade 
sig enligt mönstringen vid krigsslutet re-
lativt bra. Även detta krig förlorade Sveri-
ge och resultatet var ytterligare territori-

ella förluster i östra Finland.

Ytterligare två krig drabbade riket under 
1700-talet, det Pommerska kriget och 
Gustav III:s ryska krig (1788–1790). I det 
förra deltog åtminstone nio dragoner från 
Nagu, varav fyra dog. Eftersom truppen 
inte hade deltagit i några drabbningar, 
var det sjukdomar som skördade deras 
liv. Från Gustav III:s ryska krig finns inte 
längre några generalmönstringslistor, 
vilket gör att man inte närmare känner 
till Nagudragonernas öden. 
1808–09 års krig

Klockstapeln vid Nagu kyrka har använts som 
lager både för beslagtagna brännvinspannor och 
vapen. Under 1808–09 års krig låstes Nagubornas 
vapen in i klockstapeln.

År 1808 inledde Ryssland den tredje ock-
upationen av Finland på mindre än hund-
ra år, denna gång som en del av överens-
kommelse med Napoleons Frankrike. 
Efter att Sveaborg föll 1808 valde många 
att igen fly västerut, men krigshandling-
arna nådde då inte ännu Nagu, som kun-
de upprätthålla gamla handelsförbindel-
ser med Stockholm hela sommaren 1808. 
När Åboborna inte längre kunde bedriva 
denna handel skeppades även Åboområ-
dets varor ut via Nagu. Sedan Ryssland till 
hösten hade säkrat makten i hela området 
förbjöds sjöfarten och fartyg förhindra-
des från att skeppa över flyktingar till 
Stockholm. Naguvattnen patrullerades 
av ryska fartyg, men några trupper vis-
tades inte på öarna, och därför fick Nagu 
ta emot interna flyktingar från bl.a. Ki-
mitoskären och Jungfrusund, där situa-
tionen var oroligare. Motståndet mot det 
ryska styret var stort bland Naguborna, 
men bland de mer välmående ortsbor-
na var inställningen mer positiv. Redan 
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i maj 1808 begicks edgång i Åbo där sta-
dens borgerskap och landssocknarnas 
representanter hyllade tsaren. Från Nagu 
deltog bl.a. kyrkoherden Abraham Miödh 
d.y. och hospitalsysslomannen från Själö. 
De fick mat, penningar och konfekt att ta 
med hem till sina hustrur. Resten av orts-
borna skulle i sin tur svära tsaren trohet 
hos dem som deltagit i edgången i Åbo, 
men den lokala varianten fick utlysas fle-
ra gånger då ingen dök upp. Allmogen på-
bjöds lämna in sina vapen, vilka låstes in i 
klockstapeln på Kyrkbacken. 

Rysk karta av Nagu centrum

Den kommunala självstyrelsen
Kommunalstämma, fullmäktige och kommu-
nalnämnd

Kommunalstämma i Närpes 1914.

Enligt en kejserlig förordning av den 6 
februari 1865 skulle kommunalförvalt-
ningen omorganiseras så att de kyrkliga 
ärendena skildes från de kommunala. 
Kommunalstämman skulle sköta de se-
nare, medan kyrkostämman enbart sköt-
te de kyrkliga frågorna. I Nagu, liksom i 
andra landskommuner, var motståndet 
mot reformen stort och man utnyttjade 
alla de tio år som man fick på sig att skjuta 
upp reformen. Kommunalstämman och 
-nämnden sammanträdde därför första 
gången först våren 1875. Som första ord-
förande för kommunalstämman verkade 
kyrkoherde J.J. Fogelberg, vilket gjorde 
reformen mindre dramatisk. Kommunal-
stämman sammanträdde också de första 
tjugo åren i samband med gudstjänsten 
på söndagar och rätten att delta och fat-

ta beslut var allmän. Uppslutningen vad 
trots detta inte alltid så stor, vilket torde 
ha berott på att rösträtten var graderad 
enligt förmögenhet. De som i praktiken 
hade beslutanderätt var betydligt fär-
re än de som stod utanför. Uteslutna var 
de som stod under annans husbodeväl-
de (drängar, pigor, arbetare, inhysingar, 
backstugusittare, gårdsinspektörer samt 
gifta kvinnor och änkor). Myndiga ogif-
ta kvinnor kunde delta. Det var vanligt 
att präster fungerade som ordförande på 
kommunalstämmor, eftersom ordföran-
de själv skulle skriva protokoll och präs-
terna oftast var de enda i en socken som 
var vana att skriva. I Nagu var läget ett 
annat i och med att det även fanns många 
sjökaptener som var vana skribenter och 
flera sjökaptener kom att sitta som ordfö-
rande för kommunalstämman i Nagu.

Porträtt på sjökapten Gideon i New South Wales, 
Australien kring 1890-talet.

År 1919 antogs de nya kommunallagarna 
och kommunalfullmäktige blev högsta 
styrande organ i kommunerna. Rösträtt 
hade alla som fyllt 24 år och som erla-
de kommunalskatt. Även nu fanns ett 
motstånd mot förnyelsen och en fruktan 
för att det inte skulle finnas tillräckligt 
många dugliga ledamöter att välja bland. 
Arton ledamöter valdes dock in, varav 
två var kvinnor. Nagus förste fullmäkti-
geordförande blev doktor Arthur Dahl. 
Hans efterträdare under återstoden av 
Nagu kommuns historia var: Kapten Gi-
deon Svahnström (1922), agronom Viktor 
Schauman (1923–1926), hemmansägare 
Herman Pettersson (1927–1936), sjökapten 
Herman Borg (1937–1940), hemmansäga-
re Axel Blomqvist (1941–1950), hemman-
sägare Ernst Åberg (1951–1968), ingenjör 
Lars Landor (1969–1992), socionom Mo-
nica Forss (1993–2000 och 2005–2008) 
samt jur. kand. Johan Broos (2001–2004). 
Nagu var den första kommunen i Åboland 
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som år 1993 till fullmäktigeordförande 
valde en kvinna, nämligen Monica Forss.

Även kommunalnämnden inledde sitt för-
sta verksamhetsår våren 1875. I nämnden 
satt förutom ordförande och viceordfö-
rande, sju ledamöter och fyra suppleanter 
som valdes på tre år av sockenstämman. 
Tanken var att kommunalnämnden skul-
le representera hela kommunen och den 
första nämnden som tillsattes företrädde 
kommunens invånare väl, både vad gäll-
de geografisk spridning och social status. 
Även torpare ingick i nämnden. Nämn-
den behandlade frågor som taxering, 
mantalsskrivning, kommunens ekonomi, 
den allmän ordningen och fattigvården. 
Speciellt skattefrågorna upptog mycket 
tid och gav upphov till omfattande kor-
respondens mellan sockenbor och kom-
munalnämndens ordförande. Ur breven 
framgår det under vilka svåra förhållan-
den många i kommunen levde. Även för-
sta världskriget avspeglas i breven som 
Nagubor har skrivit till kommunalnämn-
den med böner om sänkt skattöre. Också 
fattigvården upptog en stor del av kom-
munalnämndens tid. Länge var det kom-
munalnämndens (senare kommunalsty-
relsens) ordförande som bar det största 
ansvaret för kommunens angelägenheter 
och som hade den största arbetsbördan. 
År 1950 beslöt man att något lätta på den-
na börda genom att anställa en kommu-
nalsekreterare. Det hade varit möjligt att 
avlöna sekreterare, kassör eller andra 
funktionärer redan 1917, men i skärgår-
den förverkligades detta först sent. Nagus 
förste kommunalsekreterare hette Bengt 
Kuhlberg och kom från Helsingfors. Trots 
att Nagu nu hade en kommunsekreterare 
ökade arbetet inom den kommunala för-
valtningen ständigt. År 1971 gick det inte 
längre att sköta Nagu kommun med näs-
tan enbart förtroendevalda och den första 
kommunaldirektören anställdes. Samti-
digt drogs kommunalsekreterartjänsten 
in, bara för att återkomma år 1976. Vid 
kommunsammanslagningen 2009 hade 
Nagu kommunkansli en personal på ca 
15 personer. Däribland kan nämnas en 
landsbygdsnäringssekreterare, en soci-
alsekreterare, en skolsekreterare samt en 

fritids- och ungdomssekreterare.
Riksdagsval och kommunalval

Riksdagsordningen 1723.

De första riksdagarna hölls under 
1500-talet och alla fyra stånden hade 
sina egna representanter. Bönderna val-
de inom häradet en representant för sig 
och Nagu hörde till Virmo härad. Endast 
sällan var det en Nagubo som valdes till 
häradets representant, men det skedde 
åtminstone till riksdagen 1738–39 då På-
vel Sigfridsson från Berghamn utsågs. 
Riksdagen varade ibland över ett år. År 
1744 var kyrkoherde Abraham Miödh 
riksdagsman. Miödh gjorde sig namn 
som en stor kulturpersonlighet och var 
även den som grundade sockenstämman 
i Nagu och skrev dess första protokoll år 
1751. År 2019 blev Sandra Bergqvist från 
Kirjais invald i riksdagen. 

År 1906 genomfördes en lantdagsreform 
som innebar att alla, såväl män som kvin-
nor, som fyllt 24 år fick rösträtt. I Nagu in-
delades kommunen i tre röstningsdistrikt: 
Storlandets Lillandets och Yttre skärens 
distrikt, men senare har även distrikt som 
Kyrkbackens röstningsområde, Mattnäs, 
Prostvik och Dalkarby funnits. Vid valet 
år 1907 var valdeltagandet i Nagu 83,4%, 
medan 65,5% av de röstande var kvinnor. 
En överväldigande majoritet röstade på 
de borgerliga alternativen i det första va-
let och det socialistiska blocket fick endast 
1,4% av alla röster. Nagu förblev en över-
vägande borgerlig kommun också under 
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det följande decenniet, även om politiken 
på det nationella planet påverkade röst-
ningsbeteendet i riktning mot ökat stöd 
för de socialistiska kandidaterna. Detta 
var som högst 1917, då socialisterna fick 
274 röster, vilket motsvarade en röstandel 
på 22,8%. Från 1919 framåt ökade de bor-
gerliga sitt övertag för slutligen att landa 
på drygt 90%. Stödet för de borgerliga, i 
första hand Svenska folkpartiet, fortsat-
te att vara högt under Nagus hela tid som 
självständig kommun och valdeltagandet 
speglade den allmänna trenden i landet.

Sedan de nya kommunallagarna stiftats 
1917 började man anordna kommunalval 
varje år i december. Fullmäktige valdes 
för tre år i sänder, men så att 1/3 årligen 
avgick. De ständiga valen ledde till val-
trötthet och till exempel år 1921 var det 
endast 15 personer som utnyttjade sin 
rösträtt (av 2425 röstberättigade). Nagu 
var inte den enda lilla kommunen med 
lågt valdeltagande, men i jämförelse med 
hela Åbo- och Björneborgs läns siffror 
från samma år som var 35,4%, var Na-
gus valdeltagande mycket lågt. Först då 
nyordningen med val vart tredje år ge-
nomförts steg valdeltagandet i Nagu igen. 
Antalet fullmäktigeledamöter låg genom 
decennierna på mellan 15 och 18 invalda. 
Svenska folkpartiet dominerade fullmäk-
tigesammansättningen ända fram till 
kommunsammanslagningen 2009.
Industrier
En skärgårdskommun som Nagu har ald-
rig i högre grad förmått locka till sig nå-
gon stor industri, men företagsamheten 
har genom tiderna varit livlig. Många 
familjeföretag och även industriverksam-
het har funnits.
Salpetersjuderier
En av de allra tidigaste industrierna i 
Nagu var salpetersjuderier som inrätta-
des på 1500-talet av Gustav Vasa. Salpeter 
behövdes vid kruttillverkning och kunde 
utvinnas ur kospillning. Sjuderier, där 
salpeter genom kokning och avdunstning 
kristalliserades ur en ruttnad blandning 
av spillning, slaktavfall, urin med mera, 
fanns på 1700-talet i Vikom, Käldinge och 
Prästgården (Kyrkbacken) samt på Sandö 
och Pensar. Redskapen som behövdes för 

proceduren transporterades från ställe 
till ställe. Alla hemman i Nagu var skyldi-
ga att bidra antingen med spillning eller 
ved.
Tegel och kalk
Också tegeltillverkning och kalkbränning 
hörde till de tidiga industrierna i Nagu. 
Tegel tillverkades på många håll för hus-
behov, men i Vikom och Druckis fanns 
större tegelbruk (som i jämförelse med 
motsvarande tegelbruk i t.ex. Verkan i 
Korpo ändå var mycket små). Tegelbruket 
i Vikom låg på samma udde där färjfästet 
senare var beläget (fram till 1986 då bron 
över Norrströmmen invigdes). Druckis 
tegelbruk upphörde år 1848 och Vikom 
tegelbruk år 1856. I Vikom återupptogs 
tegeltillverkningen år 1899 på initiativ av 
Julius Fogelberg som lät bygga en ny an-
läggning. Bruket brann dock ner år 1911. 
Kalk brändes i Nagu endast för husbehov 
och i enkla stenugnar. De största fyndig-
heterna tycks ha funnits i Gyttja, Käl-
dinge och Hangslax.
Sågar
Sågar har i Nagu, liksom på andra orter, 
funnits i mindre skala i byarna. Den älds-
ta sågen i Nagu torde ha varit den i Druck-
is, som inledde sin verksamhet år 1784. 
Sågarna drevs oftast med vatten- eller 
ångkraft. Den största sågindustrianlägg-
ningen på 1800-talet fanns på Högsar och 
grundades av Alfred Mikael von Haart-
man år 1874. Den ångdrivna sågen var 
belägen i Kamskallviken och var en av de 
största i skärgården. Driften sköttes av 
en maskinist och sju sågarbetare. Sågen 
hade också en egen bogserbåt för att kun-
na sköta leveranser och samma ångfartyg 
gick även i passagerartrafik mellan Åbo 
och Nagu. Sågverksamheten varade en-
dast i några år och sågen brann ner 10 år 
efter att den hade byggts.  Den största så-
gen i Nagus historia var Nagu såg och kvarn 
Ab på Ernholm. Arbetskraften uppgick 
till omkring 40 personer, men även detta 
sågföretaget blev kortlivat: den arbetade 
1947–1952.
Hemslöjd
Hemslöjden var en viktig binäring i Nagu 
och socknen var bland annat känd för sina 
fina yllevävar. Redan på 1500-talet såldes 
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linnelärft från Nagu via Åbo till Stock-
holm, där det marknadsfördes under 
namnet "Åbolärft" men när seglationen 
blev fri kunde Naguborna sälja linnety-
get själva i Stockholm. Från 1500-talet 
framåt betalades skatt även i vadmal, 
som under flera sekel förblev en viktig 
hemslöjdsprodukt. Även hampa odlades 
och bearbetades till blångarn som såldes, 
men vävnad kom att förbli den viktigaste 
hemslöjden i Nagu. Under vintrarna satt 
de flesta kvinnor så ofta de hann vid väv-
stolen och åstadkom tyger av lärft, helylle 
och halvylle. Från Nagu såldes i mitten av 
1850-talet 4222 alnar ylletyger till Åbo. 
Detta utgjorde 46% av den mängd stads-
borna köpte från de närliggande socknar-
na.
Faiance och Lerkärils Fabrique
Finland fick sin första keramiska manu-
faktur först i slutet av 1700-talet år 1762 
i Hertonäs fajansfabrik, som öppnade en 
fabrik till i Alberga år 1798. Att änkan Ma-
ria Elisabeth Finkenberg från Käldinge 
gård i Nagu var den tredje i landet som 
anhöll hos regeringen om att, för sina 
omyndiga söners del, få grunda en "Fai-
ance och Lerkärilsfabrique" i Nagu var 
alltså något mycket ovanligt. Mannen, 
Gustav Adolf  Finkenberg, hade avlidit 
och eftersom Maria Elisabeth inte hade 
giftorätt till gården, måste hon ansöka om 
rättigheten i barnens namn. Hon var dot-
ter till kofferdikaptenen Petter Claesson. 
Av honom ärvde hon både ett sinne för 
affärer och Thoras egendom samt kon-
tanta medel. Finckenbergs fabrik döptes 
till Fortuna och startade sin verksamhet 
på Käldinge gårds marker år 1816. År 1839 
hade sönerna Gustaf  Adolf  och Petter Ar-
vid övertagit produktionen och anhöll om 
att få utvidga verksamheten med tillverk-
ning av kritpipor. En fabriksbyggnad till 
uppfördes och produktionen av pipor på-
gick för fullt ända till slutet av 1860-talet, 
även om företaget i övrigt började få pro-
blem. År 1846 avled Petter Arvid och föl-
jande år modern Maria Elisabeth. Gustaf  
Adolf  hade lyft ett lån från fattigkassan i 
Nagu för att förnya tillverkningen vid ka-
kelfabriken och arrenderat ut fabriken till 
en svensk medborgare som inte klarade ut 

uppdraget utan snart flydde fältet. Gus-
tav Adolf  fortsatte driva fabriken ensam, 
men Fortuna var förlustbringande. När 
han avled år 1867 lade hustrun Agatha 
Charlotte och dottern Margaretha Elisa-
bet Charlotta ner verksamheten. När pip-
fabriken upphörde hade den varit igång 
i tre decennier, längre än något annat 
finländskt pipbruk. Under högkonjunk-
turen på 1850-talet hade kakelfabriken 
å sin sida, förutom de 5000–6000 kakel 
som fyllde torkställningarna som mest, 
producerat närmare 5000 fat, krukor, 
spillkummar, handfat, karotter, skålar, 
nattkärl, muggar, tallrikar, syltburkar och 
spanska vattenkrus. De sistnämnda var 
av en andalusisk modell som antagligen 
kommit till Nagu med sjömän.
Sten

Märgeln på ön Kasan utvanns med hjälp av arbets-
kraft från ett fångläger för röda fångar på grannön 
Ängsö. På ön finns i dag en minnessten.

Sten började säljas från skärgården till 
städerna på 1800-talet när behovet av 
material för gatubeläggningen ökade. 
Dels plockades mindre stenar i Nagu och 
seglades till Åbo där de såldes som kuller-
sten, dels uppstod stenbrott för granit. År 
1914 började ett rysk-franskt bolag, So-
cieté Russe de Construction, bryta sten i 
Mattnäs. Man bröt granitblock som bland 
annat gick på export till Reval (Tallinn), 
där den användes som kantsten vid ka-
jerna. Stenbrottet i Mattnäs växte snabbt 
till en storindustri med 500 anställda, 
ångdrivna lyftkranar, vagnar som gick 
på skenor ner till stranden och ut på ång-
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båtskajen samt en större matbarack som 
byggdes på berget vid stranden mitt emot 
bönehuset. De flesta arbetare var finsk-
språkiga och kom från olika inlandssock-
nar. Flera av dem var hemma från Nykyr-
ka utanför Viborg. De fick bo inhysta på 
olika håll i byn. Verksamheten upphörde 
år 1917. Ångpannan från stenbrottet blev 
senare ny ångpanna ombord på M/S Öst-
ern.
Märgelfyndigheten på Kasaholm
På ön Kasan strax söder om Ängsö i Nagu 
har en av Finlands största fyndigheter 
av skalmärgel funnits. Skalmärgel är en 
lämning från litorinatiden och består av 
kalkrika snäckskal som såldes som göd-
sel. I december 1918 fann man på Kasaber-
gets norra sluttning en enorm anhopning 
av skalkalk. När man fått bort skog och 
gruslager blottades en blåviolett snäck-
mylla, färgad av blåmusslan. Fyndighe-
ten började utvinnas år 1919 av Suomen 
Lannoitusaine Oy och från Kasan byggdes 
en bro över till Tveskiftsholmen. En liten 
järnväg för gruvvagnar byggdes längs Ka-
sans strand och över bron. Arbetskraften 
bestod av de röda fångar som placerats 
på Ängsö efter inbördeskriget 1918. När 
snäckskalen släpats över bron breddes 
de ut på berget för att torka. Anläggning-
en från 1920 omfattade också en kross 
och ett sikteri. De bearbetade snäckska-
len lastades på galeaser och skeppades 
till fastlandet för att säljas. Mindre spår 
av kalkfabriken kan ännu ses på platsen. 
Ett minnesmärke över de röda fångarna 
finns på Ängsö.

Flipperbåtarna var 1900-talets främsta industri-
produkt från Nagu.

NaBoats/ Flipper
Först år 1966 kan man säga att Nagus stolta 
båtbyggaranor fick en industriell fortsätt-
ning i och med att Harry Ölander då grun-
dade plastbåtsföretaget NaBoats.Tillverk-
ningen inleddes med en svensk segeljolle, 
"Örnjollen", men utvidgades småningom 
till 20 olika båtmodeller. NaBoats var 
Nordens största motorbåtstillverkare och 
hade på 1970-talet omkring 65 anställda i 
Nagu. Fabriken låg i Vikom, nära det då-
varande färjfästet. Företaget omvandla-
des år 1984 till ett aktiebolag med namnet 
Oy Flipper Boats Ab och fabriken i Nagu 
blev en av totalt fyra fabriker i koncernen. 
Tillverkningen av båtar i Nagufabriken la-
des så småningom ner.
Servicenäringar
Marknader, gårdfarihandlare och lanthandlar

Marknad ordnades alltid vid Nagu kyrka ef-
ter Olofsmässan den 27 juli. Nagu kyrka från 
1400-talet är helgad åt S:t Olof och S:t Henrik.

Sedan medeltiden hölls marknader i 
samband med de katolska kyrkohögtider-
na. Nagus egen marknad hölls vid Olofs-
mässan den 27 juli på Kyrkbacken, men 
Naguborna deltog även i de stora mark-
naderna i Åbo och Helsingfors, samt i 
Uskela, Bjärnå, Pemar och Sagu. Markna-
den i Uskela, som hölls på Åminne gårds 
mark invid Salo bro, var speciellt viktig 
för åbolänningarna.

Innan förbudet mot att öppna lanthand-
lar upphävdes år 1859 var det vanligt med 
olaga lanthandel och gårdfarihandlare. 
De senare kom ofta från Ryssland och 
började dyka upp efter Freden i Fredriks-
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hamn år 1809. De kunde vara borta he-
mifrån i flera år och lärde sig ofta finska 
och svenska rätt obehindrat. I den yttre 
skärgården rörde sig gårdfarihandlarna 
främst vintertid då de kunde gå över isar-
na. Många av dem lär ska ha övernattat 
på Borstö. Gårdfarihandlarna saluförde 
inte dagligvaror, men de sålde tyger, må-
lade träföremål, planscher av den ryska 
kejsarfamiljen, knappar, hyskor, nålar, 
stumpeband, glaspärlor och så vidare. En 
gårdfarihandlare var infödd Nagubo, Kaf-
fe-Kalle, född Karl Johansson i Väcklax. 
Kaffe-Kalle som omtalades för sina trol-
lerier bodde som vuxen med sin familj på 
Bergebo i Finby och rörde sig med roddbåt 
runt i Nagu.

Naguborna klarade sig länge enligt själv-
hushållningens principer, men mot slutet 
av 1800-talet ledde det ökade välståndet 
till att även Naguborna ansökte om att få 
öppna lanthandlar för att kunna börja sa-
luföra varor som inte gick att producera i 
socknen. År 1880 fanns det åtminstone tre 
lanthandlar i Prästgården by (Kyrkback-
en) samt en i Strandby. På Kyrkbacken 
fanns det även två bagerier. Många fler 
lanthandlar öppnades runt om i socknen, 
men flera gick snabbt i konkurs. År 1881 
grundade Anna Erika Eriksson butik på 
Kyrkbacken och drev den framgångsrikt 
i över tjugo år. År 1933 öppnade hennes 
son Moritz Eriksson butik i samma lo-
kaler och huset kom att ha en lanthandel 
fram till 1980-talet. År 1948 öppnade Nii-
lo Saarinen sin affär i Simonby, en affär 
som även den fanns kvar in på 1980-ta-
let. På Pensar fanns handlande Stenbergs 
butik mellan åren 1959–1980. I Kirjais har 
det funnits lanthandel i olika form sedan 
1880-talet. I dag är Kirjais bybutik öppen 
under sommarhalvåret. På Nötö öppnade 
den första butiken år 1889. Nötö blev år 
1920 den första byn i Nagu att grunda ett 
handelslag, som på 1930-talet gick sam-
man med Nagu Andelshandel på Storlan-
det. Nötö har i dag en butik som är öppen 

sommartid.

Nagu Andelshandels gamla huvudbyggnad från 
1932. Arkitekt: Axel Mörne. Byggnaden är i dag 
hotell.

Nagu Andelshandel
Andelslaget på Nötö väckte intresse på 
Stor- och Lillandet och redan samma år 
beslöt man grunda Nagu Andelshandel. 
Filialer till den tilltänkta andelshandeln 
på Kyrkbacken krävdes till Gyttja och 
västra Storlandet. Andelshandeln i Gytt-
ja blev den första att öppna, vilket sked-
de 1922 (–1977). På Storlandet fungerade 
Andelshandeln många år i hyrda lokaler 
tills den nya huvudaffären byggdes år 
1932 enligt Axel Mörnes ritningar. Intill 
Andelshandeln hade Ludvig Törnblom 
sitt bageri. Filialer till handeln i Kyrkbyn 
öppnades i Risis (1923–1973) och i Galls 
(1930–1959). Andelshandeln hade också 
butiksbil under åren 1959–1985. Butiksbåt 
fanns i Nagu under åren 1958–1972. När 
Skärgårdsvägen kom till Nagu, och drogs 
över ängarna bakom kyrkbyn, var Andels-
handelns hus vid stranden plötsligt både 
gammaldags och avsides. År 1961 öppna-
des det nya affärshuset på Kyrkbacken, 
Öboden. Affären har bytt ägare och namn 
flera gånger och hetat både T-Market Et-
tan och Blömans Spar Market för att i dag 
ingå i S-gruppen och bära namnet Sale.

Restaurant L'Escale blev den första moderna res-
taurangen i Nagu. Den öppnade år 1987 i Andels-
handelns gamla lagerbyggnad i hamnen på Kyrk-
backen.

Krogar och gästgiverier
Under 1500-talet fungerade länsmans-
gårdarna som gästgiverier. I Nagu fanns 
en krog, åtminstone under 1700-talet, 
men inget gästgiveri. Krogen fanns på 
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Ernholmssidan ovanför bron mellan Ern-
holm och Kyrkbacken, vilket har gett bron 
sitt namn, Krogbron. För prästerskapet 
var krogen en nagel i ögat och krogen revs 
därför år 1799. Att gästgiveri fortfaran-
de saknades noterades av länsmannen i 
Nagu år 1860. Ortens ämbets- och tjäns-
temän samt de tre byamännen i Mielis 
skötte skjutsarna och därigenom de åtag-
anden som gästgiveriet annars hade haft 
hand om. Arrangemanget var opraktiskt 
och efter 1860 började man jobba för att 
öppna ett gästgiveri i Finby, något man se-
nare lyckades med. Det första lunchstället 
i Nagu blev Marthornas pensionat, nuva-
rande Gästgiveri Martha, vid Kyrkvallen. 
År 1987 öppnade Restaurant L'Escale i An-
delshandelns gamla lagerbyggnad i ham-
nen och följande år inledde Hotell Strand-
bo sin verksamhet i Andelshandels gamla 
huvudbyggnad där intill. Sedan 1980-ta-
let har Nagu utvecklats till en central ort 
inom besöksnäringen i skärgården.

Den ena av Nagus två kvarvarande banker i sitt 
hus från 1960-talet vid Skärgårdsvägen på Kyrk-
backen.

Bankväsendet
Nagu sparbank grundades år 1904 och 
inledde sin verksamhet år 1907. Fram till 
1925 hade banken öppet en timme varje 
lördag och den var inhyst i sockenstu-
gan, nuvarande Kommunalstugan. Öp-
pethållningstiderna utvidgades och från 
1951 framåt hade man öppet alla helgfria 
dagar. År 1955 flyttade Sparbanken till sitt 
nybyggda hus nordväst om kyrkmuren 
och blev granne med posthuset (nuvaran-
de Sjöfartshuset). Redan år 1967 flyttade 
man till följande nybygge som låg intill 
Skärgårdsvägen. Huset inrymmer i dag 
apotek och bank, men Nagu sparbank fu-
sionerades först med de andra sparban-
kerna i Väståboland till Skärgårdsspar-
banken och såldes senare till Aktia.

Nagu Andelsbank har sin bakgrund i 
Nagu Andelskassa som grundades av 

Nagu Lantmannagille år 1923. Banken 
sköttes länge, utan vare sig lokaler eller 
öppethållningstider, av bokföraren Erik 
Korsström i Korsnäs som gick eller cyk-
lade runt från by till by så att folk kunde 
sätta in pengar. År 1941 flyttade Andel-
skassan in i Andelshandelns byggnad i 
hamnen och 1954 till ett egnahemshus på 
Ernholm. År 1961 flyttade banken till eget 
nybyggt hus på Kyrkbacken och öppnade 
även en filial på Nötö.

Även Nagu Andelshandel, senare Öbo-
den, hade egen sparkassa och Postbanken 
hade verksamhet i Nagu så länge Postens 
eget kontor fanns kvar.

 ∙ Namnlösan, 59°46'28" N, 21°47'9" Ö, ö 13 
km SÖ om Jurmo, 29 km S om Boskär, 47 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Pattakläpp, 
Gråkläpp grynnorna, Smedskären.

 ∙ Nedersätugrundet, 59°58'10" N, 21°54'39" 
Ö, ö 8 km Ö om Nötö, 11 km SÖ om Boskär, 
25 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Grim-
men, Vindankläpparna, Grimblekan.

 ∙ Nepe, 60°5'38" N, 21°47'5" Ö, 0,4 ha stor ö 
4 km SÖ om Ängsö, 7 km N om Boskär, 13 
km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Mossa-
holm, Mossaholms grunden, Kalvholm.

 ∙ Nilsas grundet, 60°11'58" N, 21°55'19" Ö, 
0,4 ha stor ö 9 km SV om Haverö, 11 km 
SÖ om Innamo, 1 km NÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Svingrundet, Vallmo, Getgrund.

 ∙ Nippören, 59°55'22" N, 21°43'33" Ö, 0,8 ha 
stor ö 4 km SV om Nötö, 12 km S om Boskär, 
32 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Nippörs 
grundet, Långholm och Träskholm, Sälgholm.

 ∙ Nippörs grundet, 59°55'31" N, 21°43'42" 
Ö, ö 4 km SV om Nötö, 12 km S om Boskär, 
31 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Nippö-
ren, Harpanharu, Sälgholm.

 ▶ M/S Nordep
M/S Nordep är en förbindelsebåt som tra-
fikerar från Kirjais Österudde till Pensar 
och öarna i södra Nagu. Längs rutten lig-
ger bl.a. Gullkrona, Stenskär, Brännskär, 
Sandholm, Lökholm, Trunsö, Bodö och 
Borstö.

 ⭘ Norra Björkeholm, 59°58'48" N, 21°45'21" 
Ö, 7 ha stor ö 3 km N om Nötö, 6 km S om 
Boskär, 25 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Oxkobb, Granholm, Granholms kobben.
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 ∙ Norra Björklandet, 60°4'57" N, 21°47'54" 
Ö, 2 ha stor ö 5 km SÖ om Ängsö, 6 km 
N om Boskär, 14 km SV om Kyrkbacken. 
Grannöar: Torskären, Sigfrids kläppen, Brå-
maskär.

 ∙ Norra Bocken, 59°56'19" N, 21°56'16" Ö, 0,9 
ha stor ö 8 km N om Borstö, 14 km SÖ om 
Boskär, 28 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Stora Bocken, Morsörarna, Sävgrundet.

 ∙ Norra Furuholmen, 59°56'37" N, 21°48'27" 
Ö, ö 3 km SÖ om Nötö, 10 km S om Boskär, 
28 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Killing-
holm, Rockskär, Brännskär.

 ∙ Norra Ljusharun, 60°2'44" N, 21°43'57" Ö, 
3 ha stor ö 2 km NV om Boskär, 7 km S om 
Ängsö, 19 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Södra Ljusharun, Skränmåsskär, Rävkläppen.

 ⭘ Norra Styrsholm, 59°56'33" N, 21°53'50" 
Ö, 31 ha stor ö 8 km Ö om Nötö, 12 km 
SÖ om Boskär, 28 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Styrsholmarna, Södra Styrsholm, 
Osenören.

 ⭘ Norra Tällholm, 60°6'46" N, 21°48'8" Ö, 
14 ha stor ö 4 km Ö om Ängsö, 8 km Ö om 
Lom, 11 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Mellan-Tällholm, Tällholms grunden, Bäck-
grund.

 ∙ Norrbådan, 59°59'58" N, 22°8'9" Ö, ö 9 km 
SÖ om Stenskär, 15 km S om Lökholmen, 25 
km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Rödgad-

den, Hjortronharu gaddarna, Dömmaskär.
 ∙ Norrgadden, 59°59'16" N, 21°47'34" Ö, 2 

ha stor ö 4 km N om Nötö, 5 km S om Bo-
skär, 24 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Mellangadden, Vitningen, Skagsgadden.

 ∙ Norrgrunden, 60°8'5" N, 21°58'33" Ö, ö 
8 km V om Pensar, 8 km NV om Stenskär, 
8 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Mit-
tigrunden, Laxgrundet, Hummelgrund.

 ∙ Norrgrundet, 60°0'5" N, 22°6'44" Ö, 0,6 
ha stor ö 9 km SÖ om Stenskär, 15 km S 
om Lökholmen, 24 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Hjortronharu, Vitharun, Dömma-
skär.

 ∙ Norrgrundet, 60°12'40" N, 21°45'23" Ö, ö 
1 km Ö om Vandrock, 5 km S om Innamo, 8 
km V om Kyrkbacken. Grannöar: Kåmsor, 
Nässelgrundet, Kunilot.

 ∙ Norrharun, 59°52'4" N, 21°58'34" Ö, 0,4 
ha stor ö 1 km Ö om Borstö, 22 km SÖ om 
Boskär, 36 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Riddarhällen, Basskär, Klöverharu.

 ⭘ Norrholmen, 59°58'52" N, 21°49'29" Ö, 14 
ha stor ö 4 km NÖ om Nötö, 7 km SÖ om 
Boskär, 24 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Östra holmarna, Lilla Gåsskär, Sivarholmen.

 ∙ Norrkläppen, 60°0'6" N, 21°55'13" Ö, 0,8 
ha stor ö 9 km Ö om Boskär, 10 km NÖ om 
Nötö, 21 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
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Västerkläppen, Borgen, Lederskärs grundet.
 ∙ Norrkobben, 59°57'48" N, 21°49'26" Ö, ö 3 

km Ö om Nötö, 8 km S om Boskär, 26 km S 
om Kyrkbacken. Grannöar: Limpkobben, Tär-
skär, Sivarholmen.

 ∙ Norrlandet, 60°5'59" N, 22°12'27" Ö, 4 ha 
stor ö 4 km S om Lökholmen, 7 km S om Asp-
holm, 20 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Långören, Långörs kläppen, Stångskärs kläp-
parna.

 ∙ Norrlandet, 60°0'15" N, 21°55'59" Ö, 4 ha 
stor ö 10 km Ö om Boskär, 10 km SV om 
Stenskär, 21 km S om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Österlandet, Borgen, Klöverharun.

 ∙ Norrörarna, 59°53'24" N, 21°46'48" Ö, 1 ha 
stor ö 7 km S om Nötö, 16 km S om Boskär, 
34 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Trunsö 
Kummelskär, Vitskär, Kummelskären.

 ∙ Norrören, 60°4'45" N, 21°59'57" Ö, 1,9 ha 
stor ö 3 km V om Stenskär, 10 km SV om 
Pensar, 14 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Storören, Östra Blänkan, Smultrongrundet.

 ▶ Not (fiskeredskap)

Fiskare med notdragning efter lax vid stranden av 
Columbiafloden

Not, eller notvarp, är ett fiskeredskap i 
form av ett stort nät bundet av garn. Noten 
dras genom vattnet och tas ihop ("öras") 
antingen vid stranden eller i en båt.

På den svenska Västkusten har red-
skapstypen i allmänhet i stället kallats 
vad.

Notarna delas huvudsakligen in i några 
olika typer - de raka notarna, som var den 
vanligaste typen och kilnotar med en kil 
eller kalv som främst användes för fiske 
av bottenlevande arter. Båda dessa ty-
per av notar har kallats landnotar då de 
främst användes för fiske från land eller i 
närheten av land, till skillnad från Snörp-
vad och Snurrevad.

Noten består av en mittdel ("bröstet" eller 
"hugget"), ofta försedd med en påslik, eller 

kilformad förlängning ("kilen" eller "kal-
ven"), i vilken fisken ska samlas upp, och 
två "armar", en på vardera sidan. Genom 
att dra nätet tvingas fiskarna in i struten 
där de fastnar. Noten läggs ut i halvcirkel 
och dras med tåg fästa i "armarna". För 
att noten ska hållas i sin rätta ställning i 
vattnet är den försedd med flöten som är 
fästa vid överdelen, samt med sänken av 
sten eller bly eller dylikt på underdelen, 
så kallade varpar, så att nätet följer botten. 
Notar finns i olika storlek, från några få 
meter till hundratals meter. Längden på 
en not anges ofta genom längden på var-
dera armen, tidigare i Aln.

Noten spänns ofta över ett smalt vatten-
område, som en bäck, å eller en vik. Det 
kan dras från strandkanten eller från båt, 
med handkraft eller med olika hjälpme-
del, nuförtiden oftast med traktorvinsch. 
När man drar not med båt påminner tek-
niken om modern trålning.

Historiskt var det mycket vanligt att dra 
not varför det finns en mängd regleringar 
om notdragning i medeltida lagtexter. Or-
det "not" härleds från isländska nòt och är 
en äldre betydelse av verbet "njuta", som i 
fornsvensk tid även kunde betyda "fiska". 
"Varp" är en äldre beteckning på vävtyngd 
men betecknar idag oftast själva väven. 
Notvarp kan även beteckna platsen där 
man drar not. Ordet användes förr även 
som en liknelse när man talade om ett 
osystematiskt hopsamlande, på samma 
sätt som ordet tråla kan användas idag.

Bonot användes på vissa håll som benäm-
ning på en not med många flöten och sän-
ken, som läggs ut från två båtar och dras 
ihop ungefär på den plats där den lagts ut. 
Bonot används främst på undervattens-
grund.

 ∙ Notholm, 60°12'33" N, 22°1'56" Ö, 3 ha 
stor ö 4 km SV om Haverö, 6 km NV om 
Sandö, 7 km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: 
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Järngrundet, Delholm, Kauris.
 ∙ Notholm, 60°7'5" N, 21°56'14" Ö, 3 ha stor 

ö 8 km NV om Stenskär, 11 km V om Pensar, 
9 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Ytterst-
holm, Sunnankobb, Kirjais.

 ∙ Notholmen, 59°55'1" N, 21°45'41" Ö, 1 ha 
stor ö 4 km S om Nötö, 13 km S om Boskär, 
32 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Finger-
skär, Alvickören, Bodö, Nagu.

 ∙ Notvarpharun, 59°58'58" N, 22°8'39" Ö, 
2 ha stor ö 11 km SÖ om Stenskär, 17 km S 
om Lökholmen, 27 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Oxharu, Nagelören, Rönnharun.

 ∙ Numminvor, 60°15'26" N, 21°46'46" Ö, ö 1 
km NÖ om Innamo, 5 km Ö om Järvsor, 10 
km NV om Kyrkbacken. Grannöar: Koiran-
kari, Måsgrundet, Innamo.

 ⭘ Nurmisholm, 60°14'12" N, 21°55'38" Ö, 
17 ha stor ö 7 km SV om Majholmen, 8 km 
SV om Västra Linsor, 5 km N om Kyrkback-
en. Grannöar: Stora Rilot, Lilla Rilot, Lam-
masluoto.

 ▶ Nynagubor
I oktober 2015 öppnade en mottagnings-
central med plats för 150 asylsökande i 
Hotell Strandbo på Kyrkbacken i Nagu. 
Naguborna gick man ur huse för att inte-
grera de asylsökande, som först fick nam-
net "Strandboare", men som med tiden 
har börjat kallas nynagubor. Begreppet 
Nagumodellen myntades snabbt i media 
både nationellt och internationellt, och 
kom att få innebörden "att ortsbefolk-
ningen är engagerad i mottagningen av 
asylsökande". Även den brittiske fotogra-
fen Giles Duley som dokumenterat flyk-
tingsituationen i Europa besökte Nagu för 
att dokumentera Nagumodellen och mö-
tet mellan de asylsökande och ortsborna. 

Duley hade hört talas om Nagu via FN:s 
flyktingorgan UNHCR i Genève.

Efter att mottagningscentralen stängde 
våren 2016 ordnade föreningar, företa-
gare och privatpersoner i Nagu bostäder 
åt de asylsökande som ville invänta svar 
på sina uppehållstillståndsansökningar 
i Nagu. Några familjer valde att stanna 
i Nagu även efter att de beviljades uppe-
hållstillstånd. Nynagubornas antal utö-
kades hösten 2018 i och med att två famil-
jer med kvotflyktingsstatus placerades 
i Nagu. Då alla invandrare har arabiska 
som modersmål, torde detta betyda att 
det tredje största språket i Nagu för till-
fället är arabiska, även om ingen statistik 
på detta ännu finns att tillgå.

 ∙ Nämarholmen, 60°10'11" N, 21°51'35" Ö, ö 
9 km SÖ om Vandrock, 10 km NÖ om Ängsö, 
4 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Gran-
grundet, Lusklot, Kalvholmen.

 ▶ Näringsliv
Ännu i början av 1900-talet var sjöfarten 
den viktigaste näringsgrenen i Nagu, men 
så småningom tog jord- och skogsbruk 
samt fiske över som huvudsakliga nä-
ringsgrenar. Lantbruket är fortsättnings-
vis viktigt i Nagu, medan endast ett fåtal 
yrkesfiskare finns kvar. En Naguprodukt 
som årligen får stor spridning är nypota-
tisen, som odlas på många gårdar i Nagu 
och säljs i stora delar av landet från må-
nadsskiftet maj–juni och framåt.

 ⭘ Näsholm, 60°8'57" N, 21°57'56" Ö, 6 ha 
stor ö 8 km V om Pensar, 9 km V om Sandö, 
6 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Mör-
holm, Hummelgrund, Laxgrundet.

 ∙ Nässelgrundet, 60°12'42" N, 21°44'42" Ö, 
1 ha stor ö 1 km Ö om Vandrock, 5 km S om 
Innamo, 9 km V om Kyrkbacken. Grannöar: 
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Lilla Nässelgrundet, Kunilot, Kåmsor.
 ∙ Nätiskär, 59°51'35" N, 21°57'43" Ö, 3 ha 

stor ö 1 km S om Borstö, 22 km SÖ om Bo-
skär, 37 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Brantkläppen, Västerkläppen, Sikkobb harun.

 ∙ Nätiskär, 60°3'59" N, 22°6'23" Ö, 0,7 ha 
stor ö 3 km Ö om Stenskär, 9 km SV om Lök-
holmen, 18 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Nätiskärs grynnorna, Klovören, Rönnören.

 ∙ Nätiskärs grynnorna, 60°4'13" N, 
22°6'23" Ö, ö 3 km Ö om Stenskär, 8 km SV 
om Lökholmen, 18 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Nätiskär, Klovören, Skosulan.

 ∙ Nätiören, 60°9'6" N, 22°8'51" Ö, ö 2 km Ö 
om Pensar, 2 km SV om Aspholm, 14 km Ö 
om Kyrkbacken. Grannöar: Synnarstholm, 
Hältholms grunden, Finnholm.

 ∙ Nötholm, 60°7'42" N, 21°52'37" Ö, 1 ha stor 
ö 9 km Ö om Ängsö, 11 km NV om Stenskär, 
7 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Sikalot 
och Mansk, Hucklot, Bönderna.

 ▶ Nötö

Nötö är en ö i Skärgårdshavet i Finland, 
mellan Nagu och Jurmo. Nötös area är 
4,09 km². Till och från ön går förbindelse-
båten M/S Eivor. Som mest har Nötö haft 
en befolkning på närmare trehundra per-
soner, och har med skola, butik och ka-
pell varit en lokal centralort. Butiken har 
länge varit nedläggningshotad, i synner-
het vid generationsskiften, men fungerar 
ännu 2017. Här finns också pensionatet 
”Backaro” med sju rum. Här finns även 
en kyrka som uppfördes 1756. Till en bör-
jan begravdes de döda under golvet, men 
1774 anlades en gravgård med ditforslad 
sandjord. Nötö kyrka är bas för konsert-
evenemanget Sommarsång som på Nötö 

ordnas årligen den 7.7 kl7e.m

M/S Eivor på Nötö

Nötö har kunnat härbärgera en såpass 
stor befolkning eftersom den, till skill-
nad från de flesta andra öar i utskärgår-
den, har en skyddad dalgång med bördig 
jord där det odlas havre, vete, korn och 
råg. Redan i 1540 års jordebok nämns inte 
mindre än tretton gårdar på Nötö.

Från Nötö härstammar sjökaptenen och 
författaren Krister Mattsson, som skri-
vit böckerna Morotstjuven, som hand-
lar om Mattssons uppväxt på Nötö, samt 
Backaiten, i vilken han etablerar sig i 
vuxenlivet med familj, utbildning och en 
karriär både till sjöss och slutligen som 
pensionatsvärd tillbaka på hemgården 
Backaro på Nötö .

På norra Nötö finns Klockarstenen. Det är 
ett massivt granitblock med en slät ovan-
sida som lutar mot norr. När man slår på 
stenen med ett hårt föremål ger den ifrån 
sig en hög metallisk klang. Urgröpningar 
längst stenens kant visar att den har slag-
its på flitigt under tidens gång.
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 ▶ Nötö kapell

Nötö kapell, eller Abrahams-kapellet, är 
en kapellkyrka i trä som ligger på Nötö i 
Nagu. Kapellet började byggas år 1756 och 
invigdes ett år senare, 2. juli 1757.
Historia
Innan det nuvarande kapellet byggdes har 
två andra kapell funnits på ön. Det första 
omnämnandet är ett vigselbevis från 1657, 
där det står att ett par har vigts i kapellet 
på Nötö. Det första kapellet lär ska ha va-
rit en anspråkslös byggnad mitt i byn.

Följande kapell restes redan år 1664-1665 
vid öns västra hamn på Eurholmen, nu-
varande Kappalholmen. Kappalholmen 
ansågs dock var svårtillgänglig och där-
för bestämde man sig 90 år senare för att 
bygga ett nytt kapell på huvudön. 

Det nuvarande kapellet började byggas 
den 10 augusti 1756 och invigdes den 2 
juli 1757. Byggnaden har åtta kanter, högt 
valmtak och ett altarfönster som öppnar 
sig mot Österfjärdens vatten. Färgerna i 
kyrkorummet ger ett speciellt ljus som 
inger lugn. Byggnadsstilen var populär i 
Sverige på 1700-talet. 

Kapellet fick namnet Abrahams kapell, 
efter kyrkoherde Abraham Miödh. Bygg-
arbetet slutfördes år 1772 när målaren 
Gustaf  Lucander färdigställde sina vägg-
målningar.

Till en början begravdes döda ortsbor un-
der golvplankorna inne i kapellet. Varje 
gård tilldelades fyra löstagbara golvplan-
kor. År 1774 byggdes den resta gravgården 
kring kapellet. 
Nuvarande verksamhet
Under 2000-talet har skådespelaren 
och sångaren Riko Eklundh årligen ord-
nat en sommarkonsert i Nötö kapell. År 
2019 ordnades evenemanget för tjugonde 
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gången. 

Nötö kapell har inte haft en egen präst se-
dan början av 1800-talet. Under somrar-
na ordnas gudstjänster som förättas av en 
präst från Nagu eller Korpo.

 ▷ Nötö kyrka Se Nötö kapell
 ▷ Ofärdsåren Se Nagus historia, under-

rubrik Ofärdsår
 ▶ Olofsdagen

Olofsdagen i Nagu är ett evenemang som 
sedan 2006 tidvis ordnas på Nagu Kyrk-
backen en lördag nära Olofs namnsdag 
den 29 juli, enligt förebild från medel-
tiden. Olav den helige som är den ene av 
Nagu kyrkas två skyddshelgon har fått ge 
namn åt dagen.

 ▶ Ominaisfjärden
Ominaisfjärden (finska: Omenaisten-
aukko) är en fjärd i norra Nagu. Trafiken 
från Åbo och Nådendal västerut, bland 
annat bilfärjorna till Sverige, går över 
fjärden. Havsörn, fiskgjuse och storskarv 
häckar på fjärdens holmar eller i närhe-
ten.

 ⭘ Ominaisholmen, 60°15'4" N, 21°52'38" 
Ö, 7 ha stor ö 6 km Ö om Innamo, 9 km 
V om Majholmen, 7 km N om Kyrkbacken. 
Grannöar: Lilla Äggskär, Lilla Träskholm, 
Seilinriutat.

 ∙ Onyttan, 60°17'7" N, 21°45'52" Ö, 1 ha stor 
ö 4 km N om Innamo, 5 km NÖ om Järvsor, 
13 km NV om Kyrkbacken. Grannöar: Säcki-
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lot, Viggholmen, Lilla Tamenkant.

 ∙ Orisgrunden, 60°16'29" N, 21°59'39" Ö, 1 
ha stor ö 2 km NV om Majholmen, 3 km V 
om Västra Linsor, 10 km NÖ om Kyrkback-
en. Grannöar: Majholmsgrynnan, Matinkari, 

Kortholmen.
 ∙ Orrgrund, 60°9'5" N, 21°56'22" Ö, 0,6 

ha stor ö 10 km V om Pensar, 11 km V om 
Sandö, 5 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Skötgrund, Enholm, Fårgrund.

 ∙ Osenören, 59°55'42" N, 21°54'16" Ö, 2 ha 
stor ö 8 km NV om Borstö, 14 km SÖ om 
Boskär, 30 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Östra Beritholmen, Kalvörarna, Labbgrundet.

 ∙ Ostkobb, 59°58'25" N, 21°45'57" Ö, 0,5 ha 
stor ö 2 km N om Nötö, 7 km S om Boskär, 
26 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Brud-
kobb, Tistronörarna, Granholm.

 ∙ Ostörarna, 59°58'19" N, 21°53'7" Ö, 1,8 ha 
stor ö 7 km Ö om Nötö, 9 km SÖ om Boskär, 
25 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Gloskär, 
Buskören, Gloskärs ören.

 ∙ Oxgrund, 60°7'28" N, 21°43'22" Ö, ö 2 km 
N om Ängsö, 5 km NÖ om Lom, 13 km SV 
om Kyrkbacken. Grannöar: Krabbholm, Mås-
grundet, Bredviks grunden.

 ∙ Oxgrunden, 60°11'59" N, 21°57'10" Ö, 1 
ha stor ö 8 km SV om Haverö, 10 km SV 
om Västra Linsor, 3 km Ö om Kyrkbacken. 
Grannöar: Djäkensäckarna, Getgrund, Kil-
lingholm.

 ∙ Oxharu, 59°59'5" N, 22°8'42" Ö, 2 ha stor ö 
11 km SÖ om Stenskär, 17 km S om Lökhol-
men, 27 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Notvarpharun, Nagelören, Rönnharun.

 ∙ Oxklobben, 60°3'18" N, 21°45'43" Ö, 1 ha 
stor ö 2 km N om Boskär, 6 km S om Ängsö, 
17 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Hjort-
ronskärs bådan, Flakaskär, Rönngaddarna.

 ∙ Oxkobb, 59°58'51" N, 21°45'56" Ö, ö 3 km 
N om Nötö, 6 km S om Boskär, 25 km S 
om Kyrkbacken. Grannöar: Stengrundet, Ti-
stronörarna, Norra Björkeholm.

 ⭘ Pantholm, 60°13'26" N, 21°59'41" Ö, 12 
ha stor ö 5 km SV om Haverö, 6 km SV 
om Västra Linsor, 6 km NÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Sillholm, Tottan, Kiningholm.

 ▶ Pargas
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Pargas (finska: Parainen) är en kommun-
del i Pargas stad, belägen strax söder om 
Åbo. Pargas var en självständig kom-
mun tills kommun samman slagningen 
den 1 januari 2009. Pargas hade då cirka 
12  000 invånare och en yta på 480  km² 
varav 272,79  km² landyta. Pargas var en 
tvåspråkig stad med svenska som majo-
ritetsspråk, cirka 54 procent, och finska 
som minoritetsspråk.

Pargas kallades även för ”Skärgårdens hu-
vudstad”, eftersom staden ligger i Åbo-
lands skärgård och gärna såg sig som cen-
tralort för denna. Pargas består av många 
öar och holmar (22 bebodda), av vilka 254 
har egen sida på Wikipedia. Pargas var 
den enda staden i Finland som var helt 

omsluten av vatten. De centrala delarna 
av Pargas har ändå lands vägs förbindelse 
och därför räknades Pargas inte offici-
ellt som skärgård. Skärgårdsvägen ut till 
Nagu, Korpo och Houtskär går genom 
Pargas.

Pargas centrum är av tradition en indu-
striort och industrin erbjuder en fjärdedel 
av arbetsplatserna. Ett av Nordeuropas 
största dagbrott är beläget nära centrum. I 
dagbrottet bryts kalk och kalkförädlingen 
utgör ännu en betydande del av Pargas in-
dustri. Nordkalk handhar kalkbrytning-
en och kalkproduktionen. De tre övriga 
storindustrierna är Finncement (cement-
produktion), Paroc (isolationsmaterial) 
och Maxit (spackel och putsmedel). 

Största delen av Pargas är dock landsbygd.

En icke oväsentlig del av invånarna arbe-
tar i Åbo men bor i Pargas, där tomtpriser-
na är lägre och attraktiva tomter lättare 
att komma över. Pargas har också bety-
dande fritidsbosättning (3000 sommar-
stugor), i synnerhet längs stränderna och 
på öarna längre bort (total strandlinje 
över 700 km).

Pargas har följande vänorter: Haninge 
kommun (Sverige), Ulstein (Norge), Tju-
dovo (Ryssland) och Kärdla (Estland).
Historia
De äldsta fynden som visar att jägare 
och fiskare rört sig i området är 4500 år 
gamla. Då var Pargas ännu ett utskärs-
landskap (se Landhöjning). Bosättning 
närmare land fanns betydligt tidigare och 
människor rörde sig redan då också i yt-
terskärgården. Stenåldersbosättningen i 
Fagervik på Stormälö är den äldsta i Par-
gas och är från mellan 2800 och 2450 f.Kr. 
Från den sena stenåldern finns flera fynd, 
som visar att skärgården var bebodd.

Under medeltiden bodde en del frälsemän 
i Pargas, främst lågfrälsen. Den mest be-
tydande av frälsets sätesgårdar i Åboland 
var Qvidja, som genom arv tillföll släkten 
Fleming. År 1556 vistades Gustav Vasa på 
Qvidja. Vid denna tid fanns i Pargas 103 
byar och 359 gårdar och därmed sannolikt 
2000–2500 invånare. Jordbruket var den 
dominerande näringen, men kalk brän-
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des redan på denna tid, i första hand för 
Åbos behov.

Finlands nationalskald, Johan Ludvig 
Runeberg bodde en kort tid i Pargas före 
och efter Åbo brand 1827. I Pargas träffade 
han sin blivande maka Fredrika Runeberg 
född Tengström, som också flyttat till Par-
gas efter Åbo brand.

Hängbron över Rävsundet byggdes 1963 
och ersatte då en pontonbro, före kriget 
fanns här en färjeförbindelse. Bron över 
Hessundet byggdes 1938. Tillsammans 
med mindre broar över Kustö sund och 
Kyrksundet ger dessa stadens centrum 
fast vägförbindelse till fastlandet. Flera 
av de större öarna är fortfarande beroen-
de av färja.

Pargas köping sammanslogs med Pargas 
landskommun år 1967. Pargas blev stad 
den 1 januari 1977, då köpingarna avskaf-
fades i Finland.

Pargas förenades den 1 januari 2009 med 
skärgårdskommunerna Nagu, Korpo, 
Houtskär och Iniö till den nya kommunen 
Väståboland. Kommunen bytte med Par-
gasbornas röster namn till Pargas strax 
efter att samgångsavtalet upphört att vara 
juridiskt bindande.
Sevärdheter

 
Q vidja slott.

• Pargas hembygdsmuseum (i centrum)

• Pargas kalkgruva (strax sydväst om centrum)

• Gamla Malmen, Kyrkmalmen (östra centrum)

• Pargas kyrka (medeltida gråstenskyrka)

• Runebergsgranen

• Skyttala museum (gård inredd som på 1800-ta-
let)

• Pargas industrimuseum (vid gruvan)

• Museikaféet Fredrikastugan (på Gamla malmen, 
uppkallad efter Fredrika Runeberg)

• Stentorps fårfarm (i Skråbbo på Kirjalaön, vid 
Vapparn)

• Lofsdal (på Stortervolandet, nära Skärgårdsvä-
gen)

• Lenholmens naturskyddsområde (invid Lofsdal)

• Sattmarks kaffestuga (på Stortervolandet, vid 
Skärgårdsvägen och Sattmarkssundet)

• Vingården Tammiluoto (på Lemlaxön sydost om 
centrum)

• Cigarrfabriken J. Sundqvist

• Qvidja slott (på Lemlaxön)

• Kalkvägen: Pargas kalk ville öka avsättningen 
för cement genom att ersätta asfalt med betong. 
Kalkvägen belades på detta sätt som ett experiment.

Ortnamn

Pargas centrum sett från salutorget.

Centrum i Pargas är stadsdelen Malmen 
(fi. Malmi). Några andra stadsdelar är: 
Bläsnäs, Finby, Jonsäng (fi. Jussinniitty), 
Kalkberget (fi. Kalkkivuori), Kalkholmen, 
Munkvik, Norrby, Parsby, Rödjan (fi. Rai-
vio), Skräbböle, Söderby, Tegelhagen (fi. 
Tiilihaka), Tennby och Österby. Bosätt-
ningsområden är: Brobacka, Ljusudda, 
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Björkhagen, Snäckviken

Några av kommunens öar heter Attu, Hei-
sala, Kirjalaön, Kuggö, Lemlaxön, Lessor, 
Lielaxön, Linsor, Mielisholm, Stortervo-
landet (fi. Iso-Tervo), Tammo och Ålön. Här 
finns också berget Finby klint, en fjärd 
med namnet Kyrkfjärden och sunden 
Kyrksundet (fi. Kirkkosalmi), Pargas port, 
Pemarfjärden, Pensarströmmen (mellan 
Nagu och Pargas) Rävsund (mellan Kustö 
i S:t Karins och Pargas) samt Örfjärden 
(mellan Nagu och Pargas).

Några byar i kommunen är: Bjursäng, 
Bodnäs, Bollböle, Brattnäs, Degerby, 
Domarby, Ersby, Fagerkulla, Fallböle, 
Gammelgård, Garsböle, Granvik, Gris-
böle, Gräggböle, Gundvik, Gunnarsnäs, 
Gästerböle, Harasholm (Haradsholm), 
Heisala, Hessundet, Hoggais, Hyvilemp, 
Jermo, Kapellstrand (fi. Kappeliranta), Kas-
sor, Kojkulla, Kopparö, Koupo, Kurkas, 
Kyrkäng, Kårlax (fi. Koorlahti), Källvik, 
Kärnom, Lampis, Lapplax (fi. Laplahti), 
Lemlax (fi. Lemlahti), Levo, Lielax (fi. Lie-
lahti), Lillby, Lillmälö, Lilltervo (fi. Pik-
ku-Tervo), Lofsdal, Loskarnäs, Mattholm, 
Muddais, Munkbacka, Mustfinn, Mågby, 
Mälö, Mörkby, Mörkvik, Nederkirjala (fi. 
Ali-Kirjala), Nilsby, Nulto, Ontala, Petteby, 
Pito, Pjukala, Pölsböle, Rövarnäs, Sand-
vik, Seivis, Siggnäs, Simonby, Skogsböle, 
Skråbbo, Skräbböle, Skyttala, Skyttböle, 
Skärmola, Sorpo, Stormälö, Strandby, 
Sunnanberg, Sydmo, Sysilax (fi. Sysilah-
ti), Såris, Tara, Tennäs, Tervsund, Tojois, 
Träskby, Vallis, Vannais, Vepo, Vidkulla, 
Våno, Västermälö och Ybbersnäs.
Centrum

Gata på Gamla Malmen.

Centrum i Pargas kallas Malmen och lig-
ger på båda sidor om Kyrksundet mellan 
Ålön och Kyrklandet. Flera pittoreska 
små broar leder över sundet. Affärscen-
tret, med många småbutiker och restau-

ranger, ligger på västra sidan, i huvudsak 
kring gågatan Köpmansgatan. Strax söde-
rut, mot Kyrkfjärden, ligger Hotell Kalk-
strand och gästhamnen (Kalkholmen).

Den äldre centrumbebyggelsen på andra 
sidan sundet, Kyrkmalmen eller Gamla 
Malmen, har bevarats väl. Här finns den 
medeltida gråstenskyrkan, Fredrikastu-
gan och Gullkrona vävsalar.

Norr om affärscentret ligger Centralpar-
ken och busstationen.
Industriområden
Det väldiga dagbrottet (se Pargas kalkgru-
va) ligger sydväst om centrum. Nära detta 
finns Storindustrin (sydost om gruvan, 
vid Kyrkfjärden) och i nordväst, på andra 
sidan av Skärgårdsvägen, industriområ-
dena i Sysilax och Finbydal. På Kyrklan-
det finns industriområdet på Norrbyåsen 
nordost om centrum och det som förut 
var Navire (vid Hessviken längre mot 
Åbo, invid Hessundsbron).
Bostadsområden
Höghusbebyggelse finns i Tennby öster 
om Kyrkmalmen, i Söderby nordost om 
denna och på Parsbybacken strax nord-
väst om affärscentrum. I övrigt domine-
ras bostadsområdena av egnahemshus. 
Betydande bostadsområden finns intill 
centrum i öster (Björkhagen, Söderby och 
Österby), norr och nordväst om centrum 
på andra sidan Skärgårdsvägen (Bläsnäs, 
Parsby, Finby och Rödjan) samt sydväst 
om kalkgruvan (Skräbböle och Pjukala).

I synnerhet nära centrum, längs strän-
derna och nära Skärgårdsvägen, finns be-
tydande ny bebyggelse. Många av byarna 
har dock bevarat den gamla byaprägeln. 
Det mesta av Pargas, utom Kyrklandet 
och östra Ålön, är mer eller mindre lands-
bygd.
Vattenområden

Pargas i Åbolands skärgård.

Väster om Pargas (Ålön) finns den stora 
fjärden Erstan samt längre söderut, mot 
Nagu, Korsfjärden, Örfjärden och Pen-
sarströmmen. Färjeleden mot Nagu går 
söder om Erstan, mellan Lillmälö och 
Prostvik. Diskussioner om att ersätta fär-
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jan med broar har länge förts.

Fjärden Vapparn skiljer Pargas från Kaks-
kerta i Åbo norr om Ålön. Öster om Vap-
parn skiljer Kirjalasundet och Rävsundet 
Kirjalalandet från Kustö i S:t Karins. Far-
leden från industrin vid Hessviken går 
genom Hessundet och över Vapparn till 
Erstan.

Österut ligger Pemarfjärden mellan dels 
Lielax- och Lemlaxön och Sagu och fast-
landet, dels mellan Mielisholm och Attu i 
Pargas och Kimito.

Farleden från centrum och Storindustrin 
söderut går över Kyrkfjärden, via Brunäs-
hålet, Tervsund, Gyltan och Vånö sund, 
över fjärdarna Lillmaran och Stormaran 
och vidare genom Pargas port ut på Gull-
kronafjärden. En mindre farled går från 
Gyltan österut mot Pemarfjärden. Farle-
den från centrum västerut går över Kyrk-
fjärden, genom pontonbron till Stortervo-
landet, under bron i Sattmark och mellan 
Stormälö och Lillmälö ut mot Erstan.

En havsvik på Ålön (Hyvilempfjärden och 
dess vikar) har år 1968 avskiljts från havet 
med en sluss. Den konstgjorda sjön för-
såg staden med vatten fram till mitten på 
2010-talet. Övergödning av sjön på grund 
av jordbruk har varit ett stort problem. 
Pargas är numera med i ett projekt om att 
förse åboregionen med konstgjort grund-
vatten: vatten från Kumo älv filtreras i 
Virttaankangas och leds till de berörda 
kommunerna.
Sport
Sportplaner finns i anslutning till skolor-
na väster om centrum, i Björkhagen och 
en mindre plan i Rödjan. I Centralparken 

finns beachvolleyplaner.

Bläsnäsviken, en knapp kilometer från busstatio-
nen.

Allmänna badstränder finns bland annat 
i Bläsnäs och Norrby norr om centrum 
(mot Vapparn), invid gästhamnen vid cen-
trum (Kalkholmen, mot Kyrkfjärden), vid 
Sattmarkssundet, i Mustfinn (mot Erstan) 
och vid Airisto på Stormälö (vid Erstan).

En golfplan på 18 hål (Archipelagia Golf) 
finns i Vepo, med klubbhus norr om Finby.

En belyst motionsslinga finns vid golfpla-
nen.

Idrottsföreningar
(Pargas Idrottsförening (PIF), är den do-
minerande idrottsföreningen på orten.)
• Fotboll: PIF, herrarnas division 3 & damernas 
division 1

• Handboll: Herrarna: FM-ligan. Damerna: Divi-
sion 1

• Rodd: Pargas Roddklubb

• Ishockey: ParSport

• Skidåkning: PIF Ski Team

• Orientering: PIF

• Innebandy: FBC Parainen, PIF

Se även
• Nordkalk, företaget som driver Pargas kalkgru-
va.

• Rowlit, musikfestival i Pargas med konserter i 
dagbrottet

• Skärgårdshavet

• Skärgårdens ringväg

 ▶ Pargas stad
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Köpmansgatan i Pargas affärscentrum.
Diagrammet visar utvecklingen av antalet moders-
målstalare av svenska, finska och övriga språk, i 
det område som idag utgör Pargas stad, under peri-
oden 1990-2015. Under perioden minskade antalet 
svensktalande i området med 1215 personer (eller 
12,3%), medan antalet finsktalande ökade något. 

Pargas stad (finska: Paraisten kaupunki) är 
en kommun. Kommunen bildades med 
namnet Väståboland (finska: Länsi-Turun-
maa) den 1 januari 2009 genom samman-
slagning av kommunerna i Väståboland: 
Pargas, Nagu, Houtskär, Korpo och Iniö. 
Respektive kommuns fullmäktige accep-
terade kommunsammanslagningen den 
26 juni 2007. Pargas kommun har cirka 15 
400 invånare och en yta av 1 877,94 km² 

varav 868,57 km² är land. Kommunen är 
tvåspråkig med svenska som majoritets-
språk (55,2 %) och finska som minoritets-
språk (41,7  %). Enligt beslut i kommun-
fullmäktige 2011 bytte kommunen namn 
till Pargas den 1 januari 2012.
Namnfrågan
Genom finländska statsrådets tillkänna-
givande den 19 juni 2008 fick kommunen 
officiellt sitt namn, Väståboland. Namn-
frågan var en lång och mödosam process. 
Pargas godkände inte det i samgångsav-
talet sommaren 2007 fastslagna namnet 
Väståboland utan insisterade på att den 
nya kommunen skulle heta Pargas. Kom-
munerna kunde därefter inte sinsemellan 
komma överens om namnet, och därför 
överlämnades ärendet till ministeriet och 
sittande kommunminister Mari Kivinie-
mi som beslöt att kommunen skall heta 
Väståboland. Föreslagna namn för Kom-
munen var Berghamn, Erstan, Gullkro-
na och Pargas. Forskningscentralen för 
de inhemska språken rekommenderade 
namnet Pargas. Dessutom föreslog orga-
nisationskommissionen för den blivande 
kommunen den 6 mars 2008 enhälligt att 
kommunen skulle heta Havskrona (fin-
ska: Merikruunu) 

Namnfrågan har väckt en hel del ont blod 
i skärgårdskommunerna, då pargasborna 
kommer att ha majoritet i den nya kom-
munens beslutande organ; man frågar sig 
om samgångsavtalet och de andra kom-
mundelarnas intressen över huvud taget 
kommer att respekteras efter samgången.

Den 16 december 2008 beslöt fullmäktige 
att namnet till år 2011 är Väståboland.

I maj 2011 ordnades en folkomröstning 
emellan 1) Pargas och 2) Väståboland en-
ligt det tidigare beslutet. Därmed ansågs 
övriga namn uteslutna.

Den rådgivande folkomröstningen resul-
terade i att Pargas fick 57,6% av rösterna 
och Väståboland 40,1%. Röstningspro-
centen var 71,5  %. Namnet Väståboland 
stöddes så gott som enhälligt av skär-
gårdsborna och av en fjärdedel av Pargas-
borna, som dock genom sitt antal domi-
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nerade resultatet.

Den 14 juni 2011 beslutade fullmäktige, 
efter lång debatt, med rösterna 23–18 och 
2 nedlagda röster, att kommunen skall 
byta namn till Pargas, från 1.1.2012. Be-
slutet överklagades senare under som-
maren. Ett nytt beslut om saken fattades 
formellt korrekt på ett senare möte.
Vänorter
Pargas har följande vänorter:

 ∙ Parholmarna, 60°5'56" N, 21°43'47" Ö, 1 
ha stor ö 1 km S om Ängsö, 4 km Ö om Lom, 
14 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Lisas 
grund, Kasan, Skötgrundet.

 ∙ Pattakläpp, 59°47'18" N, 21°47'48" Ö, 1,1 
ha stor ö 13 km SV om Borstö, 27 km S om 
Boskär, 45 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Gråkläpp grynnorna, Vitningen, Gråkläppen.

 ⭘ Paukut, 60°16'18" N, 21°46'32" Ö, 23 ha 
stor ö 2 km N om Innamo, 5 km Ö om Järvs-
or, 11 km NV om Kyrkbacken. Grannöar: Lil-
la Paukutgrundet, Måsgrundet, Stora Paukut-
grundet.

 ▷ Paulins rederi Se Nagus historia, under-
rubrik Paulins rederi

 ∙ Peholmarna, 60°8'26" N, 21°54'44" Ö, 2 
ha stor ö 11 km NV om Stenskär, 11 km Ö 
om Ängsö, 6 km S om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Moisk, Isakasgrundet, Ladilotarna.

 ⭘ Peno, 60°8'38" N, 22°5'28" Ö, 78 ha stor ö 
2 km SV om Pensar, 4 km SV om Sandö, 12 
km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Lammö-
ren, Lilla Tallholm, Hässjeholm.

 ▶ Pensar

Förbindelsebåten M/S Nordep trafikerar 
Pensar.

Skärgårdens frikårs monument avtäcktes 
på Pensar den 14 augusti 1938. Åbolands 
skyddskårister, lottor och soldatgossar 
hade sin verksamhet på det här belägna 
lägerområdet.

Skyddskåren: Enda minnesmärket som aldrig togs 
ned efter Moskvafreden 1944

Skyddskåren: skylt till minnet av aktiviteten på 
Pensar 1935-44
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Lotta Svärd-kaffekopp märkt Pensar

Öns area är 3,08 kvadratkilometer och 
dess största längd är 2,7 kilometer i 
nord-sydlig riktning. Ön höjer sig om-
kring 40 meter över havsytan.

 ⭘ Persholm, 60°11'18" N, 22°5'22" Ö, 31 ha 
stor ö 2 km NV om Sandö, 5 km N om Pen-
sar, 10 km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: 
Bodholm, Lilla Äggskär, Bårnholm.

 ∙ Petkobben, 59°48'3" N, 21°47'27" Ö, 1,4 
ha stor ö 12 km SV om Borstö, 26 km S om 
Boskär, 44 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Sprängharu, Vitningen, Gråkläppen.

 ∙ Petsor, 60°7'49" N, 21°48'31" Ö, ö 5 km NÖ 
om Ängsö, 9 km Ö om Lom, 9 km SV om 
Kyrkbacken. Grannöar: Jaakkogrund, Tott-
holm, Rågrund.

 ∙ Pilkari, 60°12'50" N, 22°0'35" Ö, 0,2 ha 
stor ö 5 km SV om Haverö, 7 km S om Västra 
Linsor, 6 km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: 
Tottan, Kauris, Kiningholm.

 ∙ Pilkari, 60°14'2" N, 21°53'49" Ö, 0,9 ha 
stor ö 8 km Ö om Innamo, 8 km SV om Maj-
holmen, 4 km N om Kyrkbacken. Grannöar: 
Lilla Rilot, Lilla Träskholm, Stora Rilot.

 ▷ Postgång Se Nagus historia, underrubrik 
Postväsendet och postrutten

 ▶ Potatisfestival
Potatisfestivalen "De vita päron" är en årligen 
återkommande marknadsdag med pota-
tisen i centrum. År 2019 ordnades mark-
naden för 15:e året i följd. Lokala företa-

gare säljer bl.a. nypotatis, hembakat bröd, 
lammprodukter och annat närproducerat 
samt hantverk . I samband med festivalen 
har också en kajakmaraton ordnats. För-
eningen Multiculti r.f. arrangerar mark-
naden i samarbete med Pargas stad för 
att fira den mest kända Naguprodukten, 
nypotatisen.

 ∙ Prostgrund, 60°12'55" N, 21°56'58" Ö, 0,8 
ha stor ö 7 km SV om Majholmen, 8 km SV 
om Västra Linsor, 3 km NÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Långgrund, Lusholm, Rundgrund.

 ∙ Pryss, 59°49'18" N, 22°0'42" Ö, 3,1 ha stor 
ö 6 km SÖ om Borstö, 27 km SÖ om Boskär, 
42 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Blåbå-
da, Ritbåda, Svartbåda.

 ∙ Pryss Hästen, 59°48'36" N, 22°0'21" Ö, ö 7 
km S om Borstö, 28 km SÖ om Boskär, 43 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Pryss, Blå-
båda, Slätskärs bådan.

 ⭘ Påkmo, 60°6'20" N, 21°48'22" Ö, 40 ha 
stor ö 4 km Ö om Ängsö, 8 km N om Bo-
skär, 11 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Käringmössan, Mellan-Tällholm, Käringskär.

 ⭘ Påvalskär, 59°56'37" N, 22°2'21" Ö, 12,6 
ha stor ö 10 km NÖ om Borstö, 15 km Ö om 
Nötö, 29 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Trutgrund, Påvalskärs ören, Södergrund.

 ∙ Påvalskärs ören, 59°56'25" N, 22°1'7" Ö, 
0,9 ha stor ö 9 km N om Borstö, 15 km S om 
Stenskär, 29 km S om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Trutgrund, Tofsharu, Sandrevet.

 ⭘ Päiväluoto, 60°15'21" N, 21°57'44" Ö, 10 
ha stor ö 4 km V om Majholmen, 5 km V 
om Västra Linsor, 8 km NÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Jäämäluoto, Kaksoiskarit, Kalv-
grundet.

 ▶ Pärnäs

Pärnäs färjfäste.
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Pärnäs sjöbevakningsstation och Turku Radio.

Pärnäs (uttalas pä:r-, på finska Pärnäinen), 
är en färjehamn i Nagu i kommunen Par-
gas.

Från Pärnäs går landsvägsfärjan till Kor-
po och förbindelsebåtar till Utö och Nagu 
södra ruttområde. Här finns också Nagu 
sjöbevakningsstation och Skärgårdsha-
vets VTS-central. Den senare skall dock, 
efter många år av osäkerhet, flyttas till 
Åbo.
Bilder

 ∙ Pärnäs grund, 60°9'49" N, 21°42'46" Ö, ö 5 
km Ö om Kyrklandet, 6 km S om Vandrock, 
11 km V om Kyrkbacken. Grannöar: Rishol-
men Tallholmen, Koum holmen, Svartholmen.

 ⭘ Ragnholm, 60°9'43" N, 22°5'9" Ö, 29 ha 
stor ö 2 km NV om Pensar, 3 km SV om 
Sandö, 11 km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: 
Ragnholms trattarna, Gripafång, Korpholm.

 ∙ Ragnholms trattarna, 60°9'42" N, 
22°5'49" Ö, 0,6 ha stor ö 2 km NV om Pen-
sar, 2 km SV om Sandö, 11 km Ö om Kyrk-
backen. Grannöar: Ragnholm, Högholm, 
Korpholm.

 ∙ Rakari, 60°14'45" N, 21°43'51" Ö, 2 ha stor 
ö 2 km SV om Innamo, 3 km SÖ om Järvsor, 
11 km NV om Kyrkbacken. Grannöar: Kråk-
holmen, Kait, Gert.

 ⭘ Ramkait, 60°7'52" N, 21°51'48" Ö, 7 ha stor 
ö 8 km Ö om Ängsö, 12 km SÖ om Vandrock, 
7 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Lillkvi-
vas, Bönderna, Sikalot och Mansk.

 ⭘ Ramsholmen, 60°14'20" N, 22°2'3" Ö, 28 
ha stor ö 2 km V om Haverö, 4 km S om 
Västra Linsor, 9 km NÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Mörholm, Hässjeholmen, Småhol-
men.

 ⊕ Redamo och Sackholm, 60°7'22" N, 
21°53'17" Ö, 490 ha stor ö 9 km Ö om 
Ängsö, 10 km NV om Stenskär, 8 km S om 
Kyrkbacken. Grannöar: Borgarlot, Nötholm, 
Svartholm.

 ▶ Rederier och båtbyggare
Bygdeseglationen efterföljdes av rederier 
som Rederi Ab Engship, Paulins rederi-
aktiebolag och Delfin Cruises. Även själ-
va fartygsbyggandet, som var en viktig 
del av samhället under 1800-talet, fick på 
1900-talet sin fortsättning i form av små-
båtstillverkning.

Engships historia fick sin början redan 
i mitten av 1800-talet då Johan August 
Engblom började idka fraktfart med sin 
storbåt. Fraktandet kom att gå vidare i 
släkten. År 1965 köpte Georg Johannes 
Engblom landsvägsfärjan Fix som bygg-
des om till lastfartyget Hulda på 130 ton. 
År 1973 ombildades rederiet till Rederi Ab 
Engship och ägdes av Georg Engbloms sö-
ner Kurt och Kaj Engblom. Som mest hade 
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rederiet 16 fraktfartyg och 430 anställda. 
Huvudkontoret fanns i Åbo men rederiets 
hemort och fartygens hemmahamn var 
Nagu. År 2006 sålde familjen Engblom 
alla rederiets aktier till rederiet Bore.

Paulins Rederiaktiebolag Nagu var ett re-
deri som fick sin början år 1906 i Viborg, 
där Johan Werner Paulin från Nagu eta-
blerade sig i stuveribranschen. Rederiet 
var som störst 1967 och hade då ett tonna-
ge på knappt 90 000 ton. År 1970 såldes 
rederiets sista fartyg, Stormqueen, och 
rederiverksamheten avvecklades.

År 1966 grundade Harry Ölander plast-
båtsföretaget NaBoats som år 1968 
byggde den första Flipper-motorbåten. 
NaBoats (senare Oy Flipper Boats Ab) var 
på 1970-talet med sina 65 anställda den 
största arbetsgivaren i Nagu och kom att 
bli nordens största motorbåtstillverkare 
samt marknadsledare i Finland och Sveri-
ge. Förutom till Sverige exporterade man 
båtar till de övriga skandinaviska länder-
na, till England, USA, Frankrike, Belgien 
och Grönland.

Delfin Cruises var ett litet rederi med 
Nagu som hemort som grundades i slu-
tet av 1980-talet. Rederiet lät bygga två 
kryssningsfartyg, M/S Delfin Clipper och 
M/S Delfin Caravelle, men avslutade sin 
verksamhet efter endast några år.

 ▶ Regionalväg 180

Regionalväg 180, Skärgårdsvägen, är en 
landsväg i Finland. Den förbinder kom-
mundelarna Pargas, Nagu och Korpo i 
Pargas stad med fastlandet och några av 
huvudöarna i dessa kommundelar med 
varandra. Vägen är därmed en livsnerv 
för skärgården i västra Åboland. Tidigare 
räknades vägen till Houtskär till denna 
väg, men numera anses vägen sluta i Kor-
po. Färjpassen mellan kommundelarna 
ger vägen en speciell prägel. Vägen är ock-
så en del av Skärgårdens ringväg, som är 
en turistväg som går runt i Åbolands 

skärgård.

Eftersom Skärgårdens ringväg mark-
nadsförs bland annat för cyklister har cy-
kelväg byggts ut längs stora delar av Skär-
gårdsvägen, ibland en bit från bilvägen.

Färjorna utgör flaskhalsar i synnerhet då 
långväga semesterfirare skall till sina stu-
gor, extrema dagar kan köerna vara kilo-
meterlånga. En del så kallad nyttotrafik, 
bland annat turbussarna, och en del lokal 
befolkning har förkörsrätt. En bro mellan 
Pargas och Nagu har länge diskuterats, 
men krav på hög frihöjd och eventuella 
miljökonsekvenser gör projektet dyrt. 
Bron skulle också – på gott och ont – leda 
till större trafik.
Sträckning
S:t Karins och Pargas

Rävsundsbron.

Vägen går från korsningen med riksväg 1 
(europaväg 18) i S:t Karins, över Kustö och 
hängbron över Rävsundet (Rävsunds-
bron, fi. Kirjalansalmen silta, byggd 1963) 
till Kirjalaön i Pargas, vidare över Hess-
unds bro (byggd 1938), Kyrklandet och 
Kyrksundet till Ålön, med "Rondellen" in 
till Pargas centrum, över Sattmarksbron 
till Stortervolandet samt över Lenholm 
och Lillmälö till färjfästet (färja till Nagu).

Bland sevärdheter på denna sträcka kan 
nämnas Kustö slottsruin på Kustö, Sten-
torps fårfarm på Kirjalaön, Rondellen in 
mot Pargas centrum, berget av reststen 
från Pargas kalkgruva och infarten till 
gruvområdet samt Sattmarks kaffestuga, 
Lofsdal och naturskyddsområdet på Len-
holm.
Nagu

Skärgårdsvägen i Simonby, Lillandet, Nagu.



Remmargrunden

137

Skärgårdsvägen i Nagu centrum sedd i riktning 
mot Korpo.

Skärgårdsvägen i Nagu centrum sedd i riktning 
mot Pargas.

Från färjfästet i Prostvik går vägen över 
Lillandet förbi den numera stängda bu-
tiken i den finska byn Simonby (fi. Si-
monkylä) (Enstaka byar i Pargas och Nagu 
är traditionellt finskspråkiga, också om 
majoritetsspråket i kommunerna va-
rit svenska) och vidare genom byarna 
Hangslax och Vikom till bron som leder 
över till Biskopsö. Från Biskopsö går vä-
gen över Norrströmmen till Ernholm och 
vidare över Krogbron till Storlandet med 
kyrkbyn Kyrkbacken. Från Kyrkbacken 
(eg. Nagu Prästgården) fortsätter vägen 
över Möviken och Bredviken till Väcklax, 
via Druckis, Böle och Samslax till Galls 
och därifrån genom Koum, Tackork, Bis-
arböle, Strandby och Sprink till färjfästet 
i Pärnäs.

Bron över Norrströmmen mellan Biskop-
sö och Ernholm ersatte 1986 färjan vid 
Vikom och färjan till Biskopsö. Vägsträck-
ningen från Vikom över till Biskopsö och 
Norrströmsbron mellan Biskopsö och Er-
nholm öppnades 1993, varvid färjsträckan 
Vikom – Ernholm (Emtholm - Korsudden) 
eliminerades.
Korpo
Färjan går från Pärnäs till Österretais. 
Skärgårdsvägen går nära norra stranden 

av Korpo till Galtby vägskäl, där lands-
vägsfärjan till Houtskär och Norrskata 
och förbindelsebåt över Skiftet till Åland 
har sina bryggor. Förut räknades vägen 
fortsätta till Houtskär, men numera räk-
nas den fortsätta till Korpo kyrkby mitt på 
Korpo Kyrklandet.
Houtskär och Iniö
Landsvägen fortsätter över det halvtim-
meslånga färjpasset till Houtskär (vissa 
turer till Norrskata) till Houtskärs kyrk-
by Näsby. Denna väg har numera numret 
1800. Via Mossala på Houtskär kan man 
fortsätta med förbindelsebåt till Iniö och 
vidare till Gustavs på fastlandet norröver. 
Se Skärgårdens ringväg.

Från vägskälet i Galtby går regional-
väg 1800 till Galtby färjhamn, därifrån 
via färja till Kittuis i Houtskär, väg över 
Houtskär till Roslax, färja till Kivimo, väg 
över Lömsö till Björkö, färja till Mossala, 
väg över Mossala, färja till Dalen i Iniö, 
väg över Iniölandet till Skagen, färja till 
Jumo, väg över Jumo, färja från Kannvik 
till Heponiemi i Löpö i Gustavs. Därifrån 
går väg 1924 norrut till väg 192. Sen kan 
man köra västerut till Osnäs eller österut 
till Åbo.

 ∙ Remmargrunden, 60°5'48" N, 21°57'49" 
Ö, ö 5 km NV om Stenskär, 10 km SV om 
Pensar, 11 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Gråharun, Hamngrundet, Klappträet.

 ∙ Riddarhällen, 59°51'53" N, 21°58'35" Ö, 
0,8 ha stor ö 1 km Ö om Borstö, 22 km 
SÖ om Boskär, 37 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Basskär, Norrharun, Klöverharu.

 ▷ Riksdagsval Se Nagus historia, under-
rubrik Riksdagsval och kommunalval

 ▶ Rimito
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Rimitos kommunvapen

Rimito (finska Rymättylä) var en kom-
mun. Rimito hade 2 040 invånare och en 
yta på 150,11 km². Kommunen bestod av 
ett antal öar, men huvudön har fast lands-
vägsförbindelse sedan 1970. Till väster 
finns Velkua och en del av Korpo öar, till 
öster fjärden Erstan och i söder Ominais-
fjärden. Den 1 januari 2009 gick Rimito 
samt staden Nådendal och kommunerna 
Merimasku och Velkua samman och bild-
ade nya Nådendals stad.

Fram till sextiotalet karakteriserades 
kommunen av fast jordbrukar- och fis-
karbefolkning. På sextiotalet började 
sommarstugor byggas och snart domine-
rade sommargästerna. Från 2000-talet 
har det skett inflyttning av nya fastboen-
de som pendlar till jobb på fastlandet.

Rimito är enspråkigt finskt.

Några byar i kommunen är Aatila, Ala-
kylä, Hanga (finska: Hanka) på Aasluoto 
och Pakinais på ön med samma namn. 
Här finns också öarna Krampen, Ruotsa-
lais, några till större öar, en stor mängd 
småöar. Sundet Sattesund har svenskt 
namn. Lockvattnet är en fjärd mellan Ri-

mito och Korpo.

Rimito kyrka

Centralorten är kyrkobyn mitt på ön. Här 
finns en medeltida stenkyrka.

Viktiga näringar är jordbruk (bl.a. färsk-
potatis), fiskkonserver och småbåtsvarv. 
Relativt nya industrier är industrirobotar 
och ytbehandling.

Åbo stad och Åbo och S:t Karins kyrkliga 
samfällighet har vardera lägergårdar på 
Rimito, Vienola respektive Kunstennie-
mi.

Till Rimito hörande småholmar, sedda från Vep-
sarn i Åbo

Den kortare varianten av Skärgårdens 
Ringväg, Lilla ringvägen, går genom hela 
Rimito.

 ⭘ Risholmen Tallholmen, 60°10'13" N, 
21°42'41" Ö, 5 ha stor ö 5 km S om Vand-
rock, 5 km Ö om Kyrklandet, 11 km V om 
Kyrkbacken. Grannöar: Koum holmen, Pär-
näs grund, Apagrunden.
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 ∙ Riskholmen, 60°13'53" N, 21°47'18" Ö, 
4 ha stor ö 3 km SÖ om Innamo, 4 km 
NÖ om Vandrock, 8 km NV om Kyrkback-
en. Grannöar: Vessor, Västra Petisholmen, 

Smultrongrund.
 ∙ Ritbåda, 59°49'31" N, 22°0'6" Ö, ö 5 km SÖ 

om Borstö, 26 km SÖ om Boskär, 41 km S 
om Kyrkbacken. Grannöar: Pryss, Blåbåda, 
Svartbåda.

 ∙ Rockskär, 59°56'35" N, 21°49'6" Ö, ö 3 km 
SÖ om Nötö, 10 km S om Boskär, 28 km S 
om Kyrkbacken. Grannöar: Rockskärs ören, 
Norra Furuholmen, Brännskär.

 ∙ Rockskärs ören, 59°56'43" N, 21°49'8" Ö, 
ö 3 km Ö om Nötö, 10 km S om Boskär, 28 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Rockskär, 
Grisselkobben, Ejskär.

 ∙ Roggören, 59°52'54" N, 21°45'16" Ö, 2 ha 
stor ö 8 km S om Nötö, 17 km S om Boskär, 
36 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Långö-
ren, Trunsö, Korpskär.

 ∙ Rosinahällarna, 59°46'53" N, 21°51'55" Ö, 
ö 11 km SV om Borstö, 28 km S om Boskär, 
46 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Storsör, 
Långskär, Härbärgskläppen.

 ∙ Rottenskär, 60°6'40" N, 21°50'21" Ö, ö 6 
km Ö om Ängsö, 9 km NÖ om Boskär, 10 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Rotten-
skärs kobben, Tyvholmen, Smultrongrundet.

 ∙ Rottenskärs kobben, 60°6'26" N, 
21°50'22" Ö, ö 6 km Ö om Ängsö, 9 km 
NÖ om Boskär, 10 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Rottenskär, Vitharu, Smult-
rongrundet.

 ∙ Rudharu kobbarna, 59°50'54" N, 
21°57'19" Ö, ö 2 km S om Borstö, 23 km 
SÖ om Boskär, 39 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Rudharun, Ljuskobben, Gåsharu.

 ∙ Rudharun, 59°51'9" N, 21°57'14" Ö, 3,2 ha 
stor ö 2 km SV om Borstö, 23 km SÖ om 
Boskär, 38 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Rudharu kobbarna, Nätiskär, Sikkobb harun.

 ∙ Ruggskär, 60°2'5" N, 21°45'45" Ö, 3 ha stor 
ö 0 km NV om Boskär, 9 km S om Ängsö, 19 
km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Högskär, 
Marskär, Rågskär.

 ∙ Rundgrund, 60°13'3" N, 21°56'50" Ö, 1 ha 
stor ö 7 km SV om Majholmen, 8 km SV 
om Västra Linsor, 3 km NÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Långgrund, Prostgrund, Skog-
grund.

 ⭘ Rutilot, 60°14'30" N, 21°45'52" Ö, 10 ha stor 
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ö 1 km S om Innamo, 4 km NÖ om Vand-
rock, 9 km NV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Aspgrundet, Tampankari, Kråkholmsgrundet.

 ∙ Rysskläppen, 59°48'6" N, 21°48'33" Ö, 0,6 
ha stor ö 11 km SV om Borstö, 26 km S om 
Boskär, 44 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Sundskär, Vitningen, Lilla Stubbskär.

 ∙ Rågholm, 60°7'32" N, 21°47'16" Ö, ö 4 km 
NÖ om Ängsö, 8 km Ö om Lom, 10 km SV 
om Kyrkbacken. Grannöar: Härilot, Tavest-
holm, Rågrund.

 ∙ Rågrund, 60°7'49" N, 21°47'49" Ö, ö 4 km 
NÖ om Ängsö, 8 km NÖ om Lom, 9 km SV 
om Kyrkbacken. Grannöar: Härilot, Petsor, 
Rågholm.

 ∙ Rågskär, 60°2'17" N, 21°45'43" Ö, 1 ha stor 
ö 1 km NV om Boskär, 8 km S om Ängsö, 19 
km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Högskär, 
Marskär, Ruggskär.

 ∙ Rågören, 59°54'58" N, 21°54'23" Ö, 4 ha 
stor ö 6 km NV om Borstö, 15 km SÖ om 
Boskär, 31 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Mälören, Långören, Skataskärs ören.

 ∙ Råkobben, 60°1'51" N, 21°45'32" Ö, 0,4 
ha stor ö 1 km V om Boskär, 8 km N om 
Nötö, 20 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Brännskär, Gåsören, Ruggskär.

 ∙ Rånbässen, 59°52'24" N, 21°50'0" Ö, ö 7 
km V om Borstö, 18 km S om Boskär, 36 km 
S om Kyrkbacken. Grannöar: Birsskären, En-
skär, Lilla Ejskär.

 ⭘ Rävaskär, 59°54'34" N, 21°49'39" Ö, 19 ha 
stor ö 6 km SÖ om Nötö, 14 km S om Bo-
skär, 32 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Sillskär, Gåsören, Jusar.

 ∙ Rävkläppen, 60°2'38" N, 21°44'58" Ö, 0,5 
ha stor ö 2 km NV om Boskär, 7 km S om 
Ängsö, 19 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Hjortronskär, Björkören, Rågskär.

 ⭘ Rävskär, 59°57'18" N, 22°4'6" Ö, 23 ha stor 
ö 11 km NÖ om Borstö, 17 km Ö om Nötö, 
28 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Söder-
grund, Södergrundet, Snäckörarna.

 ∙ Rödgadden, 60°2'24" N, 22°8'7" Ö, 1 
ha stor ö 6 km SÖ om Stenskär, 11 km S 
om Lökholmen, 21 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Österlandet, Siposkärs bådan, 

Fur-Birsskär.
 ∙ Rödgadden, 59°56'5" N, 21°57'13" Ö, 0,5 

ha stor ö 8 km N om Borstö, 15 km SÖ om 
Boskär, 29 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Tinnören, Vitharu, Stora Bocken.

 ∙ Rödgadden, 59°59'29" N, 22°8'25" Ö, 0,7 
ha stor ö 10 km SÖ om Stenskär, 16 km S 
om Lökholmen, 26 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Dömmaskär, Oxharu, Rödharu 
Örarna.

 ∙ Rödgrund, 60°10'23" N, 22°8'29" Ö, 0,4 
ha stor ö 1 km SÖ om Sandö, 3 km NÖ om 
Pensar, 13 km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: 
Fiskargrunden, Hallonholm, Stora Linholm.

 ∙ Rödgrund, 60°4'44" N, 22°2'59" Ö, 0,4 ha 
stor ö 1 km N om Stenskär, 9 km SV om Pen-
sar, 15 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Högör, Fläskgrund, Korsörarna.

 ∙ Rödharu, 59°59'16" N, 21°43'7" Ö, 3,5 ha 
stor ö 4 km NV om Nötö, 6 km SV om Bo-
skär, 25 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Lillhällen, Mossaskär, Storhällen.

 ∙ Rödharu, 60°5'58" N, 22°14'45" Ö, 1,8 ha 
stor ö 5 km SÖ om Lökholmen, 8 km SÖ 
om Aspholm, 22 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Vitharuna, Söderlands harun, 
Stångskärs kläpparna.

 ∙ Rödharu, 59°59'49" N, 22°10'11" Ö, 4 ha 
stor ö 11 km SÖ om Stenskär, 15 km S om 
Lökholmen, 26 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Rödharu Örarna, Tistronören, 
Rödgadden.

 ∙ Rödharu Örarna, 59°59'37" N, 22°9'14" Ö, 
ö 11 km SÖ om Stenskär, 16 km S om Lökhol-
men, 26 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Rödgadden, Norrbådan, Rödharu.

 ∙ Rödharun, 59°50'44" N, 21°58'30" Ö, 1 ha 
stor ö 2 km S om Borstö, 24 km SÖ om Bo-
skär, 39 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Ljuskobben, Gåsharu kläppen, Bastukobben.

 ∙ Rödharuna, 60°4'12" N, 21°48'29" Ö, ö 5 
km NÖ om Boskär, 6 km SÖ om Ängsö, 15 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Lilla Sten-
skär, Gravstenen, Skogsskär.

 ∙ Rödkläppen, 60°2'41" N, 21°48'5" Ö, ö 2 
km NÖ om Boskär, 8 km SÖ om Ängsö, 18 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Mjölks-
grund, Berghamn, Storörs klobben.
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 ∙ Rödkläppen, 59°50'7" N, 21°58'2" Ö, ö 3 
km S om Borstö, 25 km SÖ om Boskär, 40 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Gåsharu 
kläppen, Tvåkobbarna, Rödharun.

 ∙ Rödkläppen, 60°0'33" N, 22°0'51" Ö, ö 7 
km S om Stenskär, 14 km Ö om Boskär, 21 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Små Äggö-
rarna, Söderharun, Simonsharu revet.

 ∙ Rödskärs bådarna, 59°48'43" N, 21°56'47" 
Ö, ö 6 km S om Borstö, 26 km SÖ om Boskär, 
43 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Västra 
Rödskär, Mellan-Rödskär, Stora Rödskär.

 ∙ Rögrundet, 60°12'31" N, 21°51'58" Ö, ö 7 
km SÖ om Innamo, 8 km Ö om Vandrock, 3 
km NV om Kyrkbacken. Grannöar: Holmen, 
Mustlot, Kråkan.

 ∙ Rönngaddarna, 60°3'18" N, 21°44'59" Ö, 2 
ha stor ö 3 km NV om Boskär, 6 km S om 
Ängsö, 18 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Ådkläpparna, Oxklobben, Rävkläppen.

 ∙ Rönnharun, 59°58'51" N, 22°8'53" Ö, 1,9 
ha stor ö 12 km SÖ om Stenskär, 17 km S 
om Lökholmen, 27 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Notvarpharun, Nagelören, Säl-
gskärs kobben.

 ∙ Rönnklobben, 60°3'53" N, 22°4'48" Ö, 0,3 
ha stor ö 2 km Ö om Stenskär, 10 km S om 
Pensar, 17 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Österskatan, Tjuvskär, Staffasharu.

 ∙ Rönnören, 59°57'37" N, 22°1'47" Ö, 0,4 ha 
stor ö 11 km N om Borstö, 15 km Ö om Nötö, 
27 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Alskär, 
Bergören, Snäckörarna.

 ∙ Rönnören, 60°3'46" N, 22°6'9" Ö, 2,3 ha 
stor ö 3 km Ö om Stenskär, 9 km SV om Lök-
holmen, 18 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Långharu, Viggesskär, Staffasharu.

 ▶ S:t Mikael (Borstövraket)

Samtida Meissenporslin som det som räddades från 
vraket efter Sankt Mikael.

S:t Mikael var en tremastad galliot av 
holländsk modell som hörde till den rys-
ka handelsflottan och som sjönk utanför 
ön Borstö i Nagu i Skärgårdshavet år 1747. 
Fartyget var på väg från Amsterdam till 
S:t Petersburg. Under sin sista resa frak-
tade S:t Mikael under kapten Carl Paulsen 
Amiels kommando förutom handelsvaror 
och sedvanlig last dessutom värdeföre-
mål till det ryska hovet.

Vraket hittades av en slump när fiske-
nät fastnade i det på 1950-talet. S:t Mika-
el var ca 25 meter lång och 6 meter bred. 
På 1970-talet identifierade Christian 
Ahlström vraket som ditintills gått un-
der namnet Borstövraket. Under 1980-ta-
let planerade man lyfta vraket, men fick 
överge planerna på grund av lågkonjunk-
turen.

S:t Mikaels värdefulla porslin och andra 
värdeföremål som hittats i vraket gör det 
till ett av Finlands mest värdefulla vrak-
fynd. Miljöcentralen i Sydvästra Finland 
slog på rekommendation av Museiverket 
år 1999 fast att området där vraket ligger 
är skyddat område.
S:t Mikael
S:t Mikael var en ca 25 meter lång och 6 
meter bred tremastad galliot byggd i ek. 
Fartyget var döpt efter Ärkeängeln Mi-
kael och var ett av tre fartyg i den ryska 
handelsflottan som var döpta efter ärke-
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änglar.

S:t Mikael lämnade Amsterdam för sin sis-
ta resa hösten 1747. Hon hade anlänt från 
S:t Petersburg den 19 juni och slutmålet 
för resan var samma stad. Som kapten 
fungerade skepparen Carl Paulsen Amiel. 
Förutom handelsvaror och sedvanlig last, 
som tobak, ekplankor och socker, lastades 
värdeföremål till hovet i S:t Petersburg 
ombord. Enligt arkivuppgifter vet vi att S:t 
Mikael befann sig vid Öresund i mitten av 
oktober. Fartyget fortsatte efter detta sin 
resa mot finska kusten, men förliste utan-
för ön Borstö i Åbolands skärgård.
Vraket upptäcks
Vraket hittades av en slump sommaren 
1953 när några fiskares nät fastnade på ett 
ställe där det enligt sjökortet skulle vara 
40 meter djupt och jämn botten. En dyka-
re från flottan anlände senare till platsen 
och hittade på 36–38 meters djup vraket 
efter S:t Mikael. Vraket var i gott skick och 
de nedre delarna av masterna, som ännu 
stod upp, nådde ett djup på ca 20 meter. 
Arkeologiska kommissionen (föregånga-
re till Museiverket) meddelades och vra-
ket började kallas Borstövraket.

De första efterforskningarna på vraket 
gjordes i slutet av 1950-talet under led-
ning av Arkeologiska kommissionen som 
även anlitade svenska dykare för ytterli-
gare efterforskningar år 1960. De svenska 
dykarna arbetade under ledning av sport-
dykare Gösta Bojner. Forskargruppen 
lyckades ta sig in i vraket, visserligen först 
efter att ha brutit upp akterdäcket. En stor 
mängd värdeföremål som fickur i guld- 
och silver, snusdosor och solfjädrar med 
ädelstenar lyftes till ytan. På fartygets 
däck fanns resterna av ett par skridskor 
och en hästvagn av Cabriolet-modell med 
två hjul. Vagnen spelade senare en stor 
roll för identifieringen av vraket. Man 
hittade även kvarlevor efter både män och 
kvinnor i vraket.
Identifiering av vraket
Man antog att fartyget varit på väg till 
Ryssland, eftersom en låda ombord var 
adresserad till S:t Petersburg. Baserat 
på fartygstypen och föremålen ombord 
trodde man dock först felaktigt att far-

tyget var holländskt. Vrakets identitet 
klarnade till slut i början av 1970-talet 
efter att Christian Ahlström hade gjort 
efterforskningar i arkiv i olika länder. Det 
var till slut danska tulldokument om en 
hästvagn som avgjorde identifieringen. 
Vagnen var på väg till den ryska kejsarin-
nan Elisabeth Petrovnas hov och omfatta-
des därför på sin tid inte av tullavgifter. I 
samma dokument fanns namnet på kap-
tenen, Carl Paulsen Amielin och fartygets 
namn klarnade när Ahlström hittade en 
anteckning om att Amiel hade passerat 
Helsingör i juni 1747 på väg från S:t Pe-
tersburg till Holland. Han hade anlänt till 
Amsterdam den 19 juni då man antecknat 
fartygets namn: S:t Mikael På hösten segla-
de fartyget på nytt mot S:t Petersburg, dit 
hon aldrig kom fram.

I samma arkiv med tulldokument från 
Öresund fanns uppgifter om det försvun-
na skeppet Vrouw Maria som år 1771 hade 
förlist i Nagu även hon, men med en last 
som var sju gånger mer värdefull än S:t 
Mikaels.
Dykningar och planer på att lyfta vraket
S:t Mikael ligger sydost om Borstö i Nagu, 
norr om Tvåkobbarna. Egentliga Finlands 
miljöcentral slog på rekommendation 
från Museiverket år 1999 fast att områ-
det kring vraket är ett skyddsområde. I 
skyddsområdet är all dykning och an-
kring förbjuden. Undantagen utgörs av 
sjöräddningsverksamhet, myndigheter-
nas farleds- och forskningsarbeten samt 
dykningar som leds av Museiverket. Det 
är tillåtet att köra genom skyddsområdet 
med båt.

Det döks flitigt till S:t Mikael i flera om-
gångar från början av 1960-talet. År 1986 
lyftes en stor kista från däck som hade 
innehållit kapten Amiels personliga 
egendom, bland annat kaptenens så kall-
ade jakobsstav som var en föregångare till 
sextanten. En stor del av S:t Mikaels last be-
stod av vanliga förnödenheter så som ek-
plankor, kristallsocker, tobak och tunnor 
med torkad fisk. Vid sidan av detta frak-
tade fartyget även ospecificerade han-
delsvaror som motsvarade över 60% av 
den förtullade lastens värde. Från vraket 
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har bland annat bärgats en dyrbar service 
Meissenporslin, varav en del är vitt Bötti-
ger-porslin .

På 1980-talet började man undersöka 
möjligheterna att likt Vasaskeppet lyfta 
och ställa ut vraket. Behövliga forsknings-
dykningar utfördes i juli och augusti 1987 
och man kartlade bland annat konstruk-
tioner i fartygets skrov, geometriska mått, 
skador och förhållanden på havsbotten. 
Lyftet planerades till åren 1989–1990 och 
skulle göras med en lyftram som hängdes 
på pontoner. Efter lyftet skulle vraket ha 
förts till en varvsbassäng i Helsingfors. På 
grund av lågkonjunkturen 1990 tvingades 
man dock avstå från planerna, då det blev 
omöjligt att hitta finansiärer.

 ▷ Salpetersjuderi Se Nagus historia, under-
rubrik Salpetersjuderier

 ∙ Salskär, 60°3'57" N, 21°49'27" Ö, ö 5 km 
NÖ om Boskär, 7 km SÖ om Ängsö, 15 km 
S om Kyrkbacken. Grannöar: Skogsskärs kob-
ben, Gravstenen, Lilla Salskär.

 ⭘ Salskär, 59°52'29" N, 21°55'35" Ö, 7 ha stor 
ö 2 km NV om Borstö, 20 km SÖ om Boskär, 
35 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Delekob-
barna, Getskärs kläppen, Gråskär.

 ∙ Salskärs kläpparna, 59°50'19" N, 
21°49'52" Ö, 2 ha stor ö 8 km SV om Borstö, 
22 km S om Boskär, 40 km S om Kyrkback-
en. Grannöar: Lilla Salskär, Kummelskären, 

Stora Salskär.
 ∙ Salskärs pattrorna, 59°50'52" N, 

21°50'54" Ö, 2 ha stor ö 7 km V om Borstö, 
21 km S om Boskär, 39 km S om Kyrkback-
en. Grannöar: Stora Salskär, Kummelskären, 
Lilla Salskär.

 ∙ Saltkläpp, 60°3'59" N, 22°3'52" Ö, 0,3 ha 
stor ö 1 km SÖ om Stenskär, 10 km S om 
Pensar, 17 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Fåviskär, Älör, Stenskär.

 ∙ Sandholm, 59°54'8" N, 21°48'38" Ö, ö 6 km 
SÖ om Nötö, 15 km S om Boskär, 33 km S 
om Kyrkbacken. Grannöar: Hemgrundet, 
Fiskskär, Sänkören.

 ∙ Sandholm vid Pensar, 60°10'3" N, 
22°6'56" Ö, 1 ha stor ö 1 km S om Sandö, 2 
km N om Pensar, 12 km Ö om Kyrkbacken. 
Grannöar: Högholm, Fiskargrunden, Sandö.

 ⭘ Sandholms Kummelskär, 59°53'57" N, 
21°47'2" Ö, 7 ha stor ö 6 km S om Nötö, 15 
km S om Boskär, 33 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Kummelskären, Trunsö Kummel-
skär, Holmen.

 ∙ Sandrevet, 59°56'22" N, 21°59'27" Ö, ö 8 
km N om Borstö, 15 km S om Stenskär, 29 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Örharun, 
Tofsharu, Stenharu.

 ⭘ Sandskär, 59°58'9" N, 22°4'14" Ö, 13 ha 
stor ö 11 km S om Stenskär, 17 km Ö om 
Nötö, 27 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Kvarnören, Södergrundet, Snäckörarna.

 ▶ Sandvall, Åke
Nagu kyrka: Votivskeppet Aid av Åke Sandvall
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Åke Sandvall , född 1920, död 1993, var 
en ingenjör som är känd för att ha tillver-
kat många skeppsmodeller, till rederier, 
andra företag, privatpersoner och kyrkor. 
Till exempel har Nagu kyrka, Åbo dom-
kyrka och Själö kyrka kyrkskepp gjor-
da av Sandvall. Nagu kyrkas kyrkskepp 
är briggen Aid (1873–1899), vars modell 
Sandvall byggde 1971.

Sandvall föddes på ön Innamo i Nagu. 
Senare flyttade han till Finby några kilo-
meter från Nagu kyrkby, där även hans 
verkstad låg. Under sin närmare 50-åriga 
karriär byggde Sandvall cirka 400 mo-
dellfartyg. Sjöfartshuset, ett museum om 
sjöfart som öppnades i Nagu år 2010, har 
ställt ut flera av Sandvalls modeller, till 
exempel galeasen Svan, bärgningsfar-
tyget Protector, fraktfartyget Wiiri och 
kusttankfartyget Esso Finlandia, samt 
hans hyvelbänk och vertyg.

 ⊕ Sandö, 60°10'43" N, 22°7'20" Ö, 380 ha 
stor ö 0 km N om Sandö, 3 km N om Pensar, 
12 km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: Fiskar-
grunden, Bårnholm, Rödgrund.

 ∙ Sandören, 59°50'33" N, 21°51'42" Ö, 0,8 
ha stor ö 6 km SV om Borstö, 22 km S om 
Boskär, 39 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Ståtbåda, Tärskläppen, Salskärs pattrorna.

 ∙ Sandören, 59°50'20" N, 21°45'2" Ö, 1,2 ha 
stor ö 10 km Ö om Jurmo, 22 km S om Bo-
skär, 40 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Stenören, Trutkläppen, Innerören.

 ▶ Sankt Görans hospital, Åbo

Själö Hospital 2019

Sankt Görans hospital vid Åbo var ett 
sjukhus för spetälska, som omtalas första 
gången år 1355 och flyttades under åren 
1622–1624 från Åbo till Själö i Nagu.
Historik
Spätelskehospital inrättades i de svens-
ka städerna från 1200-talet framåt och 
de förlades alla norr eller väster om det 
egenliga stadsområdet. Där har också 
hospitalet i Åbo legat, på den plats där 

Puolalabacken möter Lähde ängsmark 
men i dagens Åbo på tomten mellan 
Auragatan och den ortodoxa kyrkan. Till 
hospitalet hörde också ett kapell som har 
stått på tvären över dagens Auragata med 
en kyrkogård. Bostäder för personal och 
ekonomibyggnader fanns också. Platsen 
är utmärkt på Olof  Gangius stadskarta av 
år 1634 och där har också utmärkts Helg-
eandshuset som flyttade till samma plats 
senast på 1590-talet.

Hospitalet vid Åbo nämns första gången i 
skolmästaren Henrik Tempils testamente 
år 1355. År 1396 utfärdade ärkebiskopen 
i Uppsala och biskopen i Åbo indulgens-
brev med 40 dagars avlat för dem som 
besökta de religiösa inrättningarna i och 
utanför Åbo, bland dem hospitalet och 
dess gudstjänst. År 1440 beslöt riksrå-
det att man också i Finland årligen skulle 
uppbära fyra penningar (spetalspengar) av 
varje hushåll för de spetälskas vård. In-
samlingen övervakades av biskopen och 
slottsfogden. Till Sankt Görans hospitals 
underhåll hade också privatpersoner do-
nerat tre hemman som betalade ränta 
till hospitalet. I början av 1520-talet var 
hospitalet förlänat åt präster som torde 
ha fått ta del av det ekonomiska överskot-
tet.

Vid reformationen indrogs alla barmhär-
tighetsinrättningar i Åbo med undantag 
för hospitalet och Helgeandshuset. Kung-
en utfärdade 1528 ett skyddsbrev för så-
dana inrättningar i städerna och också för 
sjukstugor i socknarna. Vid Arboga möte 
1536 bestämdes närmare om vårdsyste-
mets utformning. I varje stiftshuvudstad 
skulle finnas ett hospital för minst 30 
sjuka och därtill en föreståndare och be-
tjäning. De skulle ha ett årligt underhåll 
men kunde också sända ut ” bedjare” till 
socknarna för att be om hjälp. Hospita-
let stod under stadens styrelses övervak-
ning och denna skulle tillfrågas vid varje 
viktigt beslut. En präst skulle finnas och 
han stod under övervakning av stadsför-
samlingens kyrkoherde. Kungen tog ett av 
åbohospitalets hemman till kronan vilket 
under 1500-talet ledde till att ekonomin 
blev mycket svårskött. De spetälska i Åbo 
fick dock 1544 tiondet från Masku och S:t 
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Mårtens socknar vilket underlättade lä-
get. Ändå räckte inkomsterna år 1568 bara 
till hälften av utgifterna. De sjuka var då 
39 personer. Hospitalets föreståndare 
reste till kungen för att få hjälp medan en 
bedjare sändes ut på landsbygden för att 
försöka få donationer.

Efter det nordiska sjuårskriget, då hospi-
talet hade fått förfalla, lät Johan III 1570–
1573 helt och hållet nybygga både hospi-
talet och Helgeandshuset. Prästens lön 
skulle därefter gå från slottets kassa. En 
stor donation fick man 1573 genom ett arv 
men redan 1578 var krisen tillbaka och 
man måste låna spannmål från slottet. 
Staden brann 1593 och året efter uppför-
des nya byggnader för både hospital och 
Helgeandshus i Puolalabacken. Sedan 
början av Gustav Vasas regering hade de 
två inrättningarna haft en gemensam fö-
reståndare men nu slogs de ihop till en 
inrättning, kallad hospital, med en Sankt 
Görans sida och en Helgeands sida. En ny 
brand 1601 tvingade myndigheterna att 
uppföra hospitalets byggnader på nytt. 
År 1619 fattade kungen beslutet att flytta 
hospitalet till Själö i Nagu. Den nya an-
läggningen stod färdig 1623 och de gamla 
byggnaderna vid Åbo brändes. Hospita-
lets räkenskaper för år 1624 anger att av 
invånarna var 50 spetälska och 20 hel-
geandspersoner. Kapellet togs ned 1624 
och uppfördes på nytt på Själö, där det 
tjänade fram till 1733 då en ny kyrka upp-
fördes på samma plats. Med kyrkan följde 
en del inventarier, främst den före 1453 av 
Sven guldsmed i Åbo tillverkade förgyll-
da nattvardskalken med paten. Den sista 
spetälskepatienten på Själö hospital avled 
1785.

 ▶ Schultén den yngre, Nathanael af 
Nathanael Gerhard af Schultén den 
yngre, född den 16 juni 1794 i Nagu sock-
en, död den 5 augusti 1860 i Helsingfors, 
var en finländsk matematiker. Han var 
son till Nathanael af  Schultén den äldre.

af  Schultén var kansliråd och professor 
vid Helsingfors universitet.

 ▶ Schultén, Nathanael Gerhard af 

Nathanael Gerhard af Schultén.

Nathanael Gerhard af Schultén, född 
29 oktober 1750 i Nagu i Finland, död 4 
juni 1825 i Åbo, var en finlandssvensk ma-
tematiker och astronom. Han var far till 
Nathanael och Otto Reinhold af  Schultén.

Schultén blev 1772 filosofie magister vid 
Åbo akademi och 1773 docent i astrono-
mi, förestod en tid den professuren i fysik 
vid nämnda universitet och utnämndes 
1779 till "professor vid Arméns flotta". I 
denna egenskap verkställde han 1779-86 
astronomiska observationer och triang-
elmätningar över en stor del av Sveriges, 
Finlands och Ålands skärgårdar. År 1792 
utnämndes han till professor vid den ny-
upprättade Krigsakademien på Karlberg 
samt 1808 till överste vid Arméns flotta, 
chef  för Sjömätningskåren och överdi-
rektör för Lotsverket. Han erhöll kans-
liråds titel 1805 och adlig värdighet 1809. 
År 1813 flyttade han till Finland, ingick i 
finländsk tjänst och utnämndes till verk-
ligt statsråd 1821. Han blev ledamot av 
Krigsvetenskapsakademien 1793 och av 
Kungliga Vetenskapsakademien 1793. I 
den senare akademien räknades han som 
utländsk ledamot från 1812. Han utgav åt-



Otto Reinhold af  Schultén

146

skilliga läroböcker i matematik, astrono-
mi och mekanik samt flera kartor.

 ▶ Schultén, Otto Reinhold af 
Otto Reinhold af Schultén, född den 
1 december 1798 på Karlberg, död den 8 
november 1884 i Helsingfors, var en fin-
ländsk ämbetsman.

af  Schultén blev senator 1844, president 
i Viborgs hovrätt 1854–1863, åter senator 
1863 och 1865–1874 vice 

ordförande i Senatens justitiedeparte-
ment. Han upphöjdes 1859 i friherrligt 
stånd.

Otto Reinhold af  Schultén blev vid ett arv-
skifte i Prostvik by i Nagu år 1828 ägare till 
Prostvik Norrby. Gården övertogs år 1884 
av hans arvingar.

 ▷ Schwanorgeln Se även Nagu kyrka
 ▶ Seglation

Seglationen har alltid varit viktig i Nagu 
som tidigt blev en av de största leverantö-
rerna av fisk till Stockholm. Utvecklingen 
ledde till att Nagu under 1800-talet blev 
den största seglationssocknen i området 
om man ser till antalet fartyg och deras 
storlek. Under bygdeseglationens glans-
dagar byggdes nya segelfartyg årligen. 
Hela bygden med allt från ståndspersoner 
till torpare var involverade i seglationen 
och ägde andelar i fartygen, som de bygg-
de och utrustade tillsammans. Nagufar-
tygen seglade mest på engelska hamnar, 
men även ända till Sydamerika.

Vid sekelskiftet 1900 fick så småningom 
segelfartygen konkurrens av ångfarty-
gen och regelrätta skärgårdsförbindelser 
upprättades mellan fastlandet och Nagu. 
Ångfartyget S/S  Östern trafikerade se-
dan mellan Åbo och skärgården fram till 
1960-talet (först som ångfartyg och sedan 
utrustad med dieselmotor). Motorisera-
de fartyg gick inte att bygga i byarna och 
bygdeseglationen fasades så småningom 
ut.

 ∙ Seilinriutat, 60°15'5" N, 21°54'24" Ö, ö 7 
km V om Majholmen, 8 km Ö om Innamo, 

6 km N om Kyrkbacken. Grannöar: Stora 
Träskholm, Långgrundet, Lilla Träskholm.

 ▶ Sevärdheter

M/S Östern tar i land på Själö.

Nagu kyrka sedd från sydväst.

Jungfrudansen i Finby

Nagu är en knutpunkt både längs den 
250 kilometer långa Skärgårdens ring-
väg (Åbo – Nådendal – Gustavs – Iniö – 
Houtskär – Korpo – Nagu – Pargas – S:t 
Karins – Åbo) och den kortare rutten Lilla 
ringvägen, som erbjuder en genväg över 
Nådendal – Rimito (Hanka) – Själö – Nagu 
Kyrkbacken. Båda rutterna inkluderar ett 
avgiftsbelagt färjpass. Längs Skärgårdens 
ringväg ligger det avgiftsbelagda passet 
mellan Iniö och Houtskär med M/S  An-
tonia. Längs Lilla ringvägen är avsnittet 
med M/S  Östern (Kyrkbacken – Själö – 
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Hanka) avgiftsbelagt.
Kyrkor och kapell i Nagu
Nagu kyrka, gråstenskyrkan på Kyrk-
backen i Nagu är från 1440-talet. 
Schwan-orgeln från 1791 hör till Nagus 
viktigaste sevärdheter.

Nötö kyrka, Abrahamskapellet, invigdes 
den 2 juli 1757. Två kapell hade dessförin-
nan funnits på ön. I Nötö kyrka kan ännu 
i dag ses Gustaf  Lucanders altarmålning 
runt altarfönstret som vätter mot stran-
den, hans målningar av Jesu lärjungar på 
läktaren och ett porträtt som föreställer 
konstnären själv.

Själö kyrka uppfördes under åren 1733-
1734. Tidigare fanns på platsen S:t Görans 
kapell, som hade flyttats från Åbo och 
upptimrats på nytt på Själö år 1624.

Ytterligare finns i byn Mattnäs på södra 
Storlandet ett bönehus som ägs Svenska 
Lutherska Evangeliföreningen i Finland 
rf  (SLEF). I Mattnäs bönehus ordnas 
även några gånger per år sångträffar för 
allmänheten.
Kyrkbacken

Sjöfartshuset på Kyrkbacken i Nagu

Sjöfartshuset i Nagu bjuder på utställ-
ningar som berättar om stolta sjöfartstra-
ditioner på orten från 1800-talets början 
fram till idag. I utställningen berättas i 
ord och bild om skeppsbyggeri, fartyg, re-
dare och besättning.

Nagu-nalles egen stig på Nagu Kyrkback-
en är en populär vandringsstig för barn-
familjer. Stigen är uppbyggd kring för-
fattaren Henrika Anderssons böcker om 
Nagu-nalle.

Nagu gästhamn har varit en populär 
hamn bland seglare ända sedan 1980-ta-
let. Gästhamnen utsågs till Årets gäst-
hamn 1984, men har sedan dess kon-

tinuerligt utvidgats och förbättrats. I 
gästhamnen finns förutom bryggor, 
hamnkontor, servicebyggnader och 
bränslestation för båtar även restaurang 
och försäljningsbodar.

Westerholmstigen är en vandringsled i 
varierande terräng som startar från tor-
get i Södra hamnen och leder till Ern-
holm, där konstnären Victor Westerholm 
tillbringade en stor del av sin barndom. 
Informationsskyltar längs stigen berättar 
om konstnären och Ernholms historia.

 
Nagu gästhamn i Norra hamnen på Kyrkbacken

Jungfrudansen i Finby ligger på prome-
nadavstånd från Kyrkbacken (cirka 2 km 
från gästhamnen). Följ Parkvägen väs-
terut från Gästhamnen, förbi sport- och 
fotbollsplanerna och fortsätt längs Norr-
standsvägen tills vandringsledsmärken 
leder dig in i skogen söder om vägen och 
upp på berget till Jungfrudansen.

Själö hör inte till Kyrkbacken, men kan 
besökas till fots av den som tar någon av 
förbindelsebåtarna M/S  Östern (under 
högsäsong, mot avgift) eller M/S  Falkö 
(under lågsäsong, kostnadsfritt) från 
Nagu gästhamn.
Övriga Nagu

Nötö kyrka
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Fornborgen Bornholm i Hangslax

Estonias minnesmärke i Pärnäs upp-
fördes till minnet av de omkomna i Esto-
niakatastrofen den 28 september 1994. En 
stig från färjeläget i Pärnäs leder till min-
nesmärket på udden.

Fagerlunds traktormuseum är ett privat 
museum i Tackork, cirka 10 km från Kyrk-
backen (mot Korpo). Museet kan uppvisa 
en samling med 30-talet veterantraktorer 
återställda till ursprungligt skick.

Kasberget i Prostvik är Nagus högsta 
punkt. En 4,4 km lång vandringsled sam-
manbinder Parola-området vid Skär-
gårdsvägen med Kasberget som bjuder på 
slående utsikt över norra Nagu.

Smörasken är ett berg på ön Högsar med 
ett stort flyttblock på toppen. Smörasken 
är en fin utsiktsplats och ett populärt ut-
flyktsmål.

Vargberget i Mattnäs har utsiktstorn 
med utsikt över södra Storlandet och lig-
ger vid en 2,4 km lång vandringsled som 
startar från Petsorvägen.

Nötö är ett litet året-om-bosatt ösam-
hälle i ytterskärgården i södra Nagu som 
sommartid kan erbjuda service som gäst-
hamn, lanthandel, pensionat och kafé. 
På Nötö finns Nötö kyrka (se ovan) och 
naturstigar som leder besökarna också 
till öns andra sevärdheter: Klockarsten – 
en sten berömd för sin vackra klang och 
fornminnesgravarna på öns norra del och 
djävulsåkern på södra udden.

Brännskär är en ö söder om Kirjais i den 
yttre skärgården med gästhamn, kafé och 
hyresstugor.

Borstö ligger längst söderut i Nagus yt-
terskärgård. På ön finns Borstögum-

man, en galjonsfigur som nu står staty på 
strandklippan, som har blivit öns symbol 
och landmärke.

Skyddskårens minnesmärke på Pensar

Bornholm (ö med rester av fornborg) i 
Hangslax

 ∙ Sigfrids kläppen, 60°4'54" N, 21°48'13" Ö, 
0,5 ha stor ö 5 km SÖ om Ängsö, 6 km N om 
Boskär, 14 km SV om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Bråmaskär, Norra Björklandet, Skarp-Båt-
skär.

 ∙ Siikakari, 60°14'15" N, 21°56'52" Ö, 0,7 
ha stor ö 6 km SV om Majholmen, 7 km SV 
om Västra Linsor, 5 km NÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Själö, Nurmisholm, Lammasluoto.

 ∙ Sikalot och Mansk, 60°7'48" N, 21°52'25" 
Ö, 4 ha stor ö 8 km Ö om Ängsö, 11 km 
NV om Stenskär, 7 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Bönderna, Nötholm, Storkvivas.

 ∙ Sikkobb harun, 59°51'15" N, 21°57'52" Ö, 2 
ha stor ö 1 km S om Borstö, 23 km SÖ om 
Boskär, 38 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Brantkläppen, Långskär, Rudharun.

 ∙ Sikviks kläpparna, 60°3'4" N, 21°49'42" 
Ö, ö 4 km NÖ om Boskär, 9 km SÖ om Äng-
sö, 16 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Sik-
viks ören, Tistronörarna, Stenskär.

 ∙ Sikviks ören, 60°3'8" N, 21°49'41" Ö, 0,6 
ha stor ö 4 km NÖ om Boskär, 8 km SÖ om 
Ängsö, 16 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Sikviks kläpparna, Apelholmen, Stångörarna.

 ⭘ Sillholm, 60°13'26" N, 22°0'17" Ö, 17 ha 
stor ö 4 km SV om Haverö, 6 km SV om 
Västra Linsor, 6 km NÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Kiningholm, Pantholm, Klobban.

 ⭘ Sillskär, 59°51'3" N, 21°59'56" Ö, 7 ha stor 
ö 2 km SÖ om Borstö, 24 km SÖ om Boskär, 
38 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Säl-
gskär, Ängeskär, Birsskär.

 ∙ Sillskär, 59°54'30" N, 21°50'9" Ö, 2 ha stor 
ö 7 km SÖ om Nötö, 14 km S om Boskär, 32 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Aiviskläp-
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pen, Gåsören, Kålskär.
 ∙ Sillskärs kläppen, 59°50'49" N, 22°0'57" 

Ö, 0,9 ha stor ö 3 km SÖ om Borstö, 25 
km SÖ om Boskär, 39 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Sillskär, Ytterskärs haruna, Säl-
kobben.

 ∙ Simonsharu kobben, 59°59'44" N, 
21°59'39" Ö, ö 9 km S om Stenskär, 13 km 
Ö om Boskär, 23 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Simonsharun, Söderharun, Si-
monsharu revet.

 ∙ Simonsharu revet, 60°0'4" N, 22°0'14" Ö, 
ö 8 km S om Stenskär, 13 km Ö om Boskär, 
22 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Simons-
haru kobben, Söderharun, Simonsharun.

 ∙ Simonsharun, 59°59'35" N, 21°59'47" 
Ö, 1,8 ha stor ö 9 km S om Stenskär, 13 
km Ö om Boskär, 23 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Simonsharu kobben, Söderharun, 
Simonsharu revet.

 ∙ Siposkär, 60°3'15" N, 22°7'44" Ö, 2,7 ha 
stor ö 5 km Ö om Stenskär, 9 km S om Lök-
holmen, 20 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Tjukan, Siposkärs bådan, Skata-Birsskär.

 ∙ Siposkärs bådan, 60°3'5" N, 22°8'31" Ö, 
ö 6 km Ö om Stenskär, 9 km S om Lökhol-
men, 21 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Siposkär, Tjukan, Rödgadden.

 ⭘ Sivarholmen, 59°58'33" N, 21°49'28" Ö, 6 
ha stor ö 4 km NÖ om Nötö, 7 km SÖ om 
Boskär, 25 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Östra holmarna, Halsholmen, Stora Gåsskär.

 ▷ Självstyrelse Se Nagus historia, under-
rubrik Den kommunala självstyrelsen

 ∙ Själskär, 60°3'32" N, 22°5'26" Ö, 3 ha stor 
ö 3 km SÖ om Stenskär, 10 km SV om Lök-
holmen, 18 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Staffasharu, Tjuvskär, Käringbärigrundet.
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 ⊕ Själö, 60°14'22" N, 21°57'12" Ö, 160 ha 
stor ö 5 km SV om Majholmen, 6 km SV 
om Västra Linsor, 6 km NÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Siikakari, Bastuholmen, Kuddhol-
marna.

 ▶ Själö

Själö (finska: Seili) är som mest ca 2,5 km 
lång och ca 1,5 km bred. Ytan är ca 1,6 km². 
Namnet Själö består av den gamla ordfor-
men 'själ' för 'säl' och 'ö' och betyder såle-
des "Sälön", vilket tyder på att ön har varit 
hem för sälar och känd bland säljägare 
redan tidigt. Det finska namnet är i sin tur 
en härledning av det svenska.

Själö hör till de av miljöförvaltningen ut-
sedda nationellt värdefulla landskapsom-
rådena. Offentliga aktörer på Själö i dag 
är Forststyrelsen och Skärgårdshavets 
forskningsinstitut som lyder under Åbo 
universitet. Sommartid sköter förening-
en ProSjälö om att museikyrkan och en 
sommarkiosk finns tillgängliga för öns 
besökare. Företaget Skärgårdskompa-
niet driver sommartid gästhamns- res-
taurang- och övernattningsverksamhet 
på ön. Själö trafikeras året om från Nagu 
Kyrkbacken av M/S  Falkö. Med Falkö re-
ser man gratis. Sommartid kör även de 
avgiftsbelagda M/S Östern och M/S Fanny 
till Själö. Östern trafikerar mellan Nagu 
Kyrkbacken och Hanka i Rimito, medan 
Fanny kör mellan Åbo och Nagu.
Historia
Förhistoria
Dagens Själö har formats av flera öar som 
har vuxit ihop p.g.a. landhöjningen. Öar-
na har efter den senaste istiden sakta men 
säkert rest sig ur havet och deras högsta 
punkter, som först dök upp ur havet för 
cirka 5000 år sedan, ligger i dag på cirka 
40 m ö.h.
Kronans ö
Själö var senast från 1500-talet framåt en 
ö som ägdes av den svenska kronan. Man 
vet att det på ön fanns en gård vid namn 
Fogdeby som odlades av två av kronans 
bönder. Senare lades Själö hospitals själv-
hushållning gällande mat och djurens fo-
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der till gårdens åtaganden.
Spetälskehospitalet

Senatsatlas, 1870–1907. Blad VII 15 Nagu. Själö 
till vänster i bild med ordet 'Hospital' utskrivet.

Själös historia som sjukhusö började år 
1619, då kung Gustav II Adolf  den15  juli 
gav order om att grunda ett nytt hospital 
för spetälskepatienter utanför Åbo. Enligt 
ordern var spetälskan, eller lepran, Guds 
straff för befolkningens syndiga lever-
ne och de gavs därför i uppdrag att hitta 
en ö där ett leprahospital kunde uppfö-
ras. Alla Åbos leprapatienter från andra 
hospital, men även sinnessjuka och andra 
kroniker, skulle omplaceras till det nya 
hospitalet. En delegation bestående av 
statsrådet Johan Skytte; slottsherren vid 
Åbo slott, herr Carl Oxenstierna; Jochim 
Berends och Johan Ottesson tog sig an 
kungens order. Själö valdes eftersom ön 
befinner sig i närheten av den livligt tra-
fikerade farleden Åbo–Stockholm och för 
att man kände till att det fanns skydda-
de ankarplatser i dess vikar. På ön fanns 
dessutom en sandås som lämpade sig som 
begravningsplats.

De första patienterna flyttades till ön från 
S:t Görans hospital i Åbo som med start 
redan på 1300-talet hade fungerat som 
leprahospital. I det första skedet place-

rades ca 20 patienter på Själö. Byggnader 
för dem uppfördes på en mindre ö som låg 
öster om själva huvudön. År 1624 flytta-
des även en liten träkyrka som tillhört S:t 
Görans hospital till denna ö. Redan före 
detta, år 1622, hade Åbos hospialsbyggna-
der bränts till grunden av rädsla för smit-
ta. I Åbo sköttes sjuka och skröpliga även i 
det s.k. helgeandsrummet som fungerade 
i anslutning till S:t Görans hospital. Här-
ifrån flyttades fattighjon och sinnessjuka 
till Själö från år 1624 framåt.

Ett smalt sund åtskiljde de spetälska från 
huvudön i väster. I första skedet byggdes 
åt de sjuka fyra bostadshus, bagarstuga 
och bastu. Endast husgrunderna finns 
kvar efter dessa hus. På huvudön, där 
det redan från förut bedrevs jordbruk, 
byggdes prästgård, bostads- och hus-
hållsbyggnader samt ett sjukhus för sin-
nessjuka och andra patienter. På grund av 
landhöjningen och sandavlagringar sitter 
de båda öarna numera ihop och den tidi-
gare separata östra ön har blivit en udde 
som går under namnet Kyrkudden.

Under Stora ofreden 1713–1721 förföll 
byggnaderna och antalet patienter sjönk. 
Efter freden reparerades endast byggna-
derna på huvudön och den gamla träkyr-
kan ersattes med en ny på samma plats år 
1733. Denna kyrka står kvar ännu i dag. 
Efter Stora ofreden minskade antalet le-
prasjuka kraftigt.

Man ordnade inte med någon direkt sjuk-
vård för de spetälska. Själö besöktes av en 
utbildad läkare första gången år 1686 och 
även efter det var besök av läkare ovan-
liga. Andra vårdmetoder var hembränt, 
helande vatten och Guds ord. Hospitalet 
leddes av landshövdingen och biskopen 
i Åbo. För den lokala övervakningen an-
svarade kyrkoherden i Nagu. Efter Stora 
ofreden placerades i första hand mentalt 
sjuka på Själö. Den sista spetälskepatien-
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ten dog år 1785.
Mentalsjukhuset

Åbo universitets byggnad, det tidigare sjukhuset

Mentalsjukhuset, omnämndes första 
gången år 1689 (fast patienter hade fun-
nits på ön sedan 1624). Sjukhuset låg på 
kullen mitt emot Kyrkoudden och hade 
ännu i början av 1800-talet fyra "uråldriga 
och inte längre i bruk varande sjukrum".

Patientantalet på Själö varierade mel-
lan 30 och 50. Sett till antalet platser 
var anstalten på sin tid Finlands största 
mentalsjukhus. Av 1700-talets timrade 
byggnader har förutom kyrkan endast 
prästgården bevarats. Den första av de 
stenbyggnader som ännu finns kvar ös-
ter- och söderom den fyrkantiga gården 
färdigställdes åren 1801–1803. På gårdens 
västra och norra sidor ersattes gamla trä-
hus år 1851 med byggnader i sten som ri-
tades av Åbos stadsarkitekt P.J. Gylichs. 
Resultatet blev en för skärgårdsmiljön 
mycket ovanlig nyklassicistisk helhet.

Inne i sjukhuset delades byggnaden av en 
lång korridor som kantades av rum för 
en person i storleken 1,87 x 2,07 meter. 
Personalen såg noggrant till att patien-
terna hölls isolerade och cellerna sköttes 
knappt alls.

Under länsmyndigheternas olika gransk-
ningar under 1800-talet konstaterades 
sjukhusets verksamhet och skötseln av 
utrymmena vara dåligt skötta. Under 

1820-talet planerades redan en flytt av 
hospitalet till Åbo, men planerna rasera-
des av Åbo brand år 1827.

År 1841 bytte Själö namn från hospital till 
säkerhetsanstalt för obotligt mentalt sju-
ka. Utbyggnaden 1851 ökade patientplat-
serna till 67 och man kunde efter det flytta 
ännu fler patienter till Själö, bland annat 
från det nya mentalsjukhuset i Lappvi-
ken.

Själöhospitalets verksamhetsmodell änd-
rades igen år 1889. Då flyttades alla hospi-
talets manliga patienter till nybyggda 
säkerhetsfaciliteter i Kexholm och Själö 
inhyste hädanefter endast kvinnliga pa-
tienter. Själö var ett kvinnosjukhus fram 
till att verksamheten lades ner år 1962. 
Inga nya patienter hade då tagits emot 
från 1960 framåt. Isoleringens tid på 
Själö, och mera allmänt inom mentalvår-
den i Finland, var över.

Ännu år 1985 föreslog professor Pekka 
Halonen att HIV-patienter kunde place-
ras på Själö på samma sätt som lepra- och 
mentalvårdspatienter tidigare. Förslaget 
vann inte understöd.
Kulturlandskapet
Museiverket har definierat området med 
Själö hospital, gårdens byggnader, kyr-
kan, gravgården och prästgården som ett 
"Nationellt betydande bebyggt kultur-
landskap". 
Själö kyrka

Själö kyrka.
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Rysslands president Dmitri Medvedev och Fin-
lands president Tarja Halonen i Själö kyrka. Uppe 
i bilden ses kyrkans votivskepp.

Själö Kyrka har enkel inredning

Själös nuvarande träkyrka byggdes år 
1733 på samma plats där den första från 
Åbo flyttade kyrkan hade stått. Som bygg-
mästare anges på en tavla i kyrkan Kaarle 
Jaakonpoika från Merimasku. Byggarbe-
tena inleddes den 1 juni 1733 och avsluta-
des 23 augusti samma år. Tre dagar senare 
invigdes kyrkan.

Kyrkans inredning är enkel; alla ytor för-
utom predikstolen är i obehandlad stock. 
Kyrkan är en korsformad kyrka med sa-
kristian i den norra korsarmen och med 
altaret vänt mot öst. Den västra delen av 
långhuset avskiljs av ett skrank. Denna 
del av kyrkan var ämnad för "dem som 
besvärats av smittosamma sjukdomar", 

det vill säga de spetälska.

Den svart-vita predikstolen anses vara 
kyrkans enda ursprungliga utsmyckning. 
Numera finns i kyrkan även en målning av 
Helge Stén, "Storm på Genesaret" och ett 
för skärgårdskyrkor typiskt votivskepp i 
kyrkan.

En speciell detalj för kyrkan är även 
klockstapeln, som inte finns i anslutning 
till kyrkan, utan ute på gården nära stran-
den. På kyrkans gård finns ett rött kors 
som är rest år 1982 till minnet av alla de 
663 spetälskepatienter som dog på ön.

I dag fungerar kyrkan som en museikyrka 
och är öppen under sommaren. Ett litet 
inträde uppbärs. Nagu kapellförsamling 
ordnar gudstjänst i kyrkan tre gånger 
per sommar. I kyrkan ordnas även bröl-
lop och konserter, varav den mest kända 
återkommande konserten infaller under 
Nagu kammarmusikdagar varje sommar.

 ▷ Sjöfart Se Nagus historia, underrubrik 
Sjöfart

 ▷ Sjöfartshuset Se Nagu, underrubrik Se-
värdheter

 ▷ Skogsvård Se Nagus historia, underrubr-
ik Skogsvård

 ▷ Skyddskåren Se Skärgårdens frikår

Skärgårdshavets forskningsinstitut
Finska staten överlät år 1964 Själö hospi-
tals byggnader och kringliggande mark 
till Åbo universitet (finska: Turun yliopis-
to) som här grundade Skärgårdshavets 
forskningsinstitut. Forskningsinstitu-
tets målsättning var att bedriva tvärve-
tenskaplig forskning om skärgårdens 
tillblivelse och människans etablering i 
området. Man hade före detta bedrivit 
forskning vid den biologiska stationen 
på Lohm i Korpo. Hospitalets andra land- 
och vattenområden överläts till Skogs-
forskningsinstitutet (Metla) och kyrkan 
till Museiverket.

Skärgårdshavets forskningsinstitut är en 
del av Åbo universitets Biodiversitetsen-
het som har som uppgift att befrämja, ko-
ordinera och förverkliga forskning inom 
många olika discipliner i Skärgårdshavet 
och Östersjön. Enheten har kontors- och 
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forskningsutrymmen både på Universi-
tetsbacken i Åbo och den egentliga forsk-
ningsstationen på Själö.

I centrum för forskningen står havet, öar-
nas biologiska mångfald och fästingen. 
Genom Östersjöforskningen har univer-
sitetet bland annat som mål att förbätt-
ra Skärgårdshavets tillstånd. Utöver att 
stödja forskning samt forsknings- och 
kursaktiviteter omfattar institutionens 
verksamhet långsiktig övervakning av 
den marina miljön, vilket görs genom att 
regelbundet observera viktiga marina och 
väderrelaterade variabler. En del av upp-
följningen görs i samarbete med andra ak-
törer. Den kontinuerliga övervakningen 
inkluderar: lufttemperatur, luftfuktighet 
och lufttryck, nederbörd, havstempera-
tur och salthalt samt planktonsamhällets 
sammansättning. Forskningsinstitutet 
deltar också undervisningen i bio- och 
miljövetenskapliga ämnen vid Åbo uni-
versitet och erbjuder undervisningsmöj-
ligheter och -verktyg för kurser och se-
minarier inom olika ämnen. Kurser och 
seminarier är en viktig del av verksam-
heten vid Själös forskningsstation.

År 2015 köpte Åbo universitet merpar-
ten av forskningsinstitutets fastighet och 
kringliggande mark på Själö av Suomen 
Yliopistokiinteistö Oy. Från och med 
år  2017 har forskningsinstitutet varit en 
del av Åbo universitets Biodiversitetsen-
het, dit även Lapplands forskningsstation 
(Kevo), Botaniska trädgården på Runsa-
la, Aerobiologiska enheten och Naturve-
tenskapliga museet hör . Som en del av 
förändringen började man även utveck-
la besöksnäringen på Själö i en riktning 
som tar områdets natur och kulturvär-
den i beaktande. Tillsammans med Skär-
gårdskompaniet Oy Ab inleddes ett sam-
arbete kring besökstjänsterna som har 
som mål att samtidigt erbjuda besökarna 

en möjlighet att bekanta sig med Själös 
mångsidiga kultur, natur och forskning.
Terräng
Terrängen på Själö är mycket platt. Öns 
högsta punkt ligger 40 meter över havet. 
Den sträcker sig 2,3 kilometer i nord-syd-
lig riktning, och 1,7 kilometer i öst-västlig 
riktning. I omgivningarna runt Själö väx-
er i huvudsak barrskog.

 ▶ Själö kyrka
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Själö kyrka (finska: Seilin kirkko) är en 
träkyrka på Själö i Nagu som byggdes 
1733. Kyrkan är idag en museikyrka.

Den första kyrkan på Själö flyttades dit år 
1624 från S:t Görans hospital i Åbo.[käl-
la  behövs] Under Stora ofreden (1700–
1721) förföll kyrkan och revs sedan för 
att ge plats för en ny och större kyrka. 
Den nuvarande kyrkan byggdes år 1733 
på samma plats där den föregående stått. 
Kyrkan är en omålad korsformad träkyr-
ka. Sakristian ligger i den norra kor-
sarmen och altaret är vänt mot öst. Den 
västra delen av långhuset avskiljs av ett 
skrank. Denna del av kyrkan var ämnad 
för ”dem som besvärats av smittosamma 
sjukdomar”, det vill säga de spetälska. Där 
fanns ett litet altare och en egen ingång 
som numera är stängd.

De få dekorationer som finns i kyrkan 
är predikstolen, en 1700-tals målning, 
grundläggningstavlan, den nuvarande 
altartavlan som föreställer stormen på 
Genesarets sjö och är målad av Helge Stén 
samt votivskeppet som föreställer brig-

gen Agent.

På kyrkogården står klockstapeln och ett 
kors som restes år 1982 till minnet av de 
663 spetälska som dog på Själö. Idag fung-
erar kyrkan som en museikyrka och är 
öppen under sommaren. På sommaren 
ordnas även några gudstjänster i kyrkan.

 ∙ Skadaharu, 59°46'37" N, 22°2'16" Ö, 3 ha 
stor ö 11 km SÖ om Borstö, 32 km SÖ om 
Boskär, 47 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Slätskärs bådan, Pryss Hästen, Myggskär.

 ∙ Skagsgadden, 59°58'60" N, 21°47'31" Ö, 
2,1 ha stor ö 3 km NÖ om Nötö, 6 km S om 
Boskär, 24 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Mellangadden, Norrgadden, Stengrundet.

 ⭘ Skalloglanden, 60°4'5" N, 22°9'35" Ö, 5 ha 
stor ö 6 km Ö om Stenskär, 7 km S om Lök-
holmen, 20 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Konungskär, Dalskärs harun, Konungskärs 
harun.

 ∙ Skallonskär, 60°5'5" N, 22°5'37" Ö, 0,8 
ha stor ö 3 km NÖ om Stenskär, 7 km S om 
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Pensar, 16 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Köpmanskär, Vitören, .

 ∙ Skallotörarna, 59°55'34" N, 21°55'49" Ö, 
ö 7 km N om Borstö, 15 km SÖ om Boskär, 
30 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Stora 
Alskär, Tackören, Lillandet.

 ∙ Skarp-Båtskär, 60°4'41" N, 21°48'24" Ö, 2 
ha stor ö 5 km N om Boskär, 6 km SÖ om 
Ängsö, 14 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Bråmaskär, Södra Björklandet, Spiringen.

 ∙ Skarvkläppen, 59°53'29" N, 21°48'30" Ö, 
0,3 ha stor ö 7 km S om Nötö, 16 km S om 
Boskär, 34 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Gäddgloskär, Ägglupen, Gäddgloskärs kläp-
parna.

 ∙ Skata-Birsskär, 60°3'48" N, 22°7'11" Ö, 
4 ha stor ö 4 km Ö om Stenskär, 9 km SV 
om Lökholmen, 19 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Äspskär, Åsmoskär, Stuvuskär.

 ⭘ Skataskär, 59°54'32" N, 21°54'43" Ö, 6 ha 
stor ö 6 km NV om Borstö, 16 km SÖ om 
Boskär, 32 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Skataskärs ören, Idglo, Birsskär.

 ∙ Skataskärs ören, 59°54'43" N, 21°54'44" 
Ö, 0,5 ha stor ö 6 km NV om Borstö, 16 
km SÖ om Boskär, 31 km S om Kyrkbacken. 

Grannöar: Skataskär, Idglo, Rågören.
 ∙ Skavaskär, 59°52'4" N, 21°56'28" Ö, 3 ha 

stor ö 1 km V om Borstö, 21 km SÖ om Bo-
skär, 36 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Bäckeskären, Edokläppen, Delekobbarna.

 ∙ Skeppsbådarna, 59°45'13" N, 21°50'17" 
Ö, 0,3 ha stor ö 14 km SV om Borstö, 31 
km S om Boskär, 49 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Storharun, Lillharun, Gadden.

 ∙ Sketan, 59°48'36" N, 21°45'55" Ö, ö 11 km Ö 
om Jurmo, 25 km S om Boskär, 43 km S om 
Kyrkbacken. Grannöar: Skitun, Petkobben, 
Kalkskär.

 ∙ Skitukobb, 60°6'41" N, 22°2'34" Ö, 0,6 ha 
stor ö 4 km N om Stenskär, 6 km SV om 
Pensar, 12 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Käldinge harun, Söderören, Alören.

 ∙ Skitukobb, 59°55'27" N, 21°50'53" Ö, ö 6 
km SÖ om Nötö, 13 km S om Boskär, 30 km 
S om Kyrkbacken. Grannöar: Långkläpparna, 
Långskär, Ståtkobbarna.

 ∙ Skitun, 59°48'35" N, 21°45'49" Ö, 0,7 ha 
stor ö 11 km Ö om Jurmo, 25 km S om Bo-
skär, 43 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Sketan, Petkobben, Kalkskär.

 ∙ Skjutarkobben, 60°7'0" N, 22°1'42" Ö, ö 5 
km N om Stenskär, 6 km SV om Pensar, 11 
km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Alören, 
Kalskär, Grisselkobben.

 ∙ Skoggrund, 60°12'56" N, 21°56'37" Ö, 0,4 
ha stor ö 7 km SV om Majholmen, 9 km SV 
om Västra Linsor, 3 km NÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Rundgrund, Prostgrund, Lång-
grund.

 ⭘ Skogs-Knivskär, 60°5'57" N, 22°8'15" Ö, 8 
ha stor ö 5 km SV om Lökholmen, 6 km S om 
Pensar, 17 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Söskärs grundet, Söskär, Stora Klobbskär.

 ⭘ Skogsflisan, 60°0'18" N, 21°44'29" Ö, 10 
ha stor ö 3 km SV om Boskär, 6 km N om 
Nötö, 23 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Grålandet, Troll-Birsskär, Glupen.

 ∙ Skogslandet, 60°4'9" N, 22°10'28" Ö, 4 
ha stor ö 7 km S om Lökholmen, 7 km Ö 
om Stenskär, 20 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Konungskär, Galtarna, Konungs-
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kärs harun.
 ∙ Skogsskär, 60°4'15" N, 21°49'8" Ö, 2 ha 

stor ö 5 km NÖ om Boskär, 7 km SÖ om 
Ängsö, 15 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Skogsskärs kobben, Gravstenen, Lilla Stenskär.

 ⭘ Skogsskär, 59°54'21" N, 21°51'27" Ö, 6 ha 
stor ö 7 km NV om Borstö, 15 km S om Bo-
skär, 32 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Kummelskär, Aiviskläppen, Hemskärs ören.

 ∙ Skogsskärs kobben, 60°4'10" N, 21°49'19" 
Ö, ö 5 km NÖ om Boskär, 7 km SÖ om 
Ängsö, 15 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Skogsskär, Lilla Salskär, Salskär.

 ∙ Skogören, 60°4'43" N, 22°1'25" Ö, 1 ha stor 
ö 1 km NV om Stenskär, 9 km SV om Pensar, 
14 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Bergö-
ren, Foten, Grytfot.

 ∙ Skosulan, 60°4'19" N, 22°7'10" Ö, 0,4 
ha stor ö 4 km Ö om Stenskär, 8 km SV 
om Lökholmen, 18 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Äspskär, Nätiskärs grynnorna, 
Skata-Birsskär.

 ∙ Skrakaskär, 60°3'50" N, 21°58'7" Ö, 3 ha 
stor ö 4 km V om Stenskär, 12 km Ö om 
Boskär, 15 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Klockskär, Västergrund, Gräskläppen.

 ∙ Skrakörarna, 60°4'39" N, 21°59'36" Ö, ö 
3 km V om Stenskär, 11 km SV om Pensar, 
14 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Smult-
rongrundet, Norrören, Storören.

 ∙ Skrovlandet, 60°3'0" N, 21°55'47" Ö, 0,6 
ha stor ö 7 km V om Stenskär, 9 km Ö om 
Boskär, 16 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Flatgrundet, Mellan-Medskär, Stenkläppen.

 ∙ Skränmåsskär, 60°2'32" N, 21°43'11" Ö, 
2 ha stor ö 3 km V om Boskär, 7 km S om 
Ängsö, 20 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Norra Ljusharun, Södra Ljusharun, Baggskär.

 ∙ Skålklobb, 60°2'43" N, 21°49'19" Ö, 1 ha 
stor ö 3 km NÖ om Boskär, 9 km SÖ om 
Ängsö, 17 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Tistronörarna, Svartkläppen, Stenskär.

 ⭘ Skärgården, 59°52'48" N, 21°54'40" Ö, 30 
ha stor ö 3 km NV om Borstö, 19 km SÖ om 
Boskär, 35 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Getskärs kläppen, Fiskjaskären, Salskär.

 ▶ Skärgårdens frikår
Skärgårdens frikår var en skyddskår 

från den åländska och åboländska skär-
gården bildad 7 februari 1918 i Iniö, snab-
butbildades och försågs med vapen av tys-
karna och tågade sedan i början av april 
tillsammans med dessa över till fastlan-
det och deltog i det finska inbördeskriget.

Skyddskåren: Enda minnesmärket som aldrig togs 
ned efter Moskvafreden 1944

Kåren deltog i strider i Korpo och mar-
scherade därefter via Pargas till Åbo, 
som den utan strid besatte den 12 april. 
Skärgårdens frikår bestod av ca 200 man, 
fördelade på två (slutligen tre) kompani-
er. Chef  var den svenske löjtnanten Carl 
August Ehrensvärd. I Forssa uppsattes 
en krigsdomstol som dömde 200 röda till 
döden, varav 13 var kvinnor och den yngs-
te 16 år. Arkebuseringarna sköttes mesta-
dels av frikårens män.

Skyddskåren: skylt till minnet av aktiviteten på 
Pensar 1935-44

Ett monument över frikåren återfinns i 
Nagu på ön Pensars sydspets. Förbindel-
ser dit upprätthålls från Prostvik.

 ▶ Skärgårdshavets biosfärområde
Skärgårdshavets biosfärområde inrät-
tades år 1994 och består av Skärgårdsha-
vets nationalpark och skärgårdsområden 
kring den. Skärgårdshavets biosfärområ-
de representerar både ett område och ett 
verksamhetsprogram. Det geografiska 
området består av tusentals öar och skär 



Storströmmen

159

i Åbolands skärgård. Biosfärområdet har 
blivit utsett av Unesco, FN:s organisation 
för utbildning, forskning och kultur, med 
anledning av den högt värdesatta naturen 
och den speciella kultur som utvecklats 
i skärgården, där människans liv redan 
länge har varit starkt sammanknutet 
med havet. Biosfärområdets skyddade 
kärnområde motsvarar de statsägda om-
rådena som utgör nationalparken, men 
för övrigt består biosfärområdet av pri-
vatägda land- och vattenområden. Dess 
yta är 5400 km² varav 4580 km² är vatten. 
Inom biosfärområdet bor idag cirka 3800 
personer av vilka ca 80% har svenska som 
modersmål.

Skärgårdshavets biosfärområde kan ge-
nom sin verksamhet stödja en ekonomisk 
balans och trivsam miljö på området ge-
nom en utveckling som värnar om det 
värdefulla kultur- och naturarvet. Såväl 
människans, som naturens roll är viktig 
för biosfärområdet. Biosfärområdet är 
också ett program med målsättningar att 
främja en hållbar utveckling, som bevarar 
den unika naturen och skärgårdssamhäl-
let, samtidigt som den sporrar till en ut-
veckling som är anpassad till det framtida 
samhällets behov.

Närings-, trafik- och miljöcentralen i 
Egentliga Finlands enhet för miljö- och 
naturtillgångar ansvarar för biosfärom-
rådet och via ett samarbetsavtal sköts 
koordineringen av verksamheten till-
sammans med Pargas stad och Kimitoöns 
kommun. Verksamheten sköts av olika 
aktörer i regionen, bland dem Forststy-
relsen, Åbo Akademi och Åbo universitet.
Biosfärområdets tre funktioner inom Skär-
gårdshavet
• Bevarandefunktionen innebär att bevara 
skärgårdens mångfald av arter och naturtyper 
men även människans kultur och traditioner. De 
skyddade naturområdena som finns i Skärgårdsha-
vets biosfärområde hör i regel till Skärgårdshavets 
nationalpark. Man strävar man till att bevara också 
övriga områdena som attraktiva livsmiljöer för 
skärgårdsbefolkningen och för rekreation.

• Utvecklingsfunktionen innebär att främja en ut-
veckling av skärgårdssamhället som är ekologiskt, 

ekonomiskt och socialt hållbar. En viktig aspekt för 
skärgården är att skapa arbetsmöjligheter och ett 
attraktivt boende. Som exempel på verksamhet som 
stöder både ekologiska och ekonomiska värden är 
vården av kulturlandskap.

• Stödfunktionen innebär nätverk och verktyg för 
forskning, utbildning och upplysning som stödjer 
en hållbar utveckling av skärgårdssamhället. Det 
kan vara fråga om produktion av informations-
material, mindre utredningsprojekt som utförs 
i samarbete med högskolorna eller ordnandet av 
seminarier.

 ▶ Skärgårdshavets nationalpark
Storströmmen är ett sund mellan Korpo 
och Nagu i Pargas. En farled går genom 
sundet norrut mot Ominaisfjärden. Skär-
gårdsvägen går över sundet vid Pärnäs 
färjpass.

 ▶ Skärgårdsvägen
Den första bilfärjan mellan Pargas och 
Nagu hette Fix och började trafikera rut-
ten år 1950. Senare under 1950-talet bygg-
des Skärgårdsvägen ut. På Kyrkbacken i 
Nagu ser man ännu i dag tydligt spåren 
av den förändring som landsvägen med-
förde: äldre hus ligger i anslutning till 
hamnen och den gamla ångbåtsbryggan, 
medan nyare byggnader från 1950- och 
1960-talen har byggts "på åkern" söder 
om kyrkan och Nagus ursprungliga cen-
trum – på båda sidor om Skärgårdsvägen.

 ▷ Skärgårdsvägen Se även Regionalväg 180
 ▶ Skärgårdvägens buss

Vainion Liikennes och Skärgårdsvägens bussar på 
Pargas busstation 2014.
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Skärgårdsvägens buss 5.6.2016 på Kyrkbacken, 
Nagu

Ab Skärgårdsvägen - Saaristotie Oy 
är ett finländskt bussföretag som från 
1950-talet till år 2016 trafikerade Regio-
nalväg 180, Skärgårdsvägen i västra Åbo-
land. Bussarnas färgsättning var grön-vit.
Historia
Trafikbolaget Ab Skärgårdsvägen - Saa-
ristotie Oy grundades på ideella grunder 
år 1951, och då bussarna började trafikera 
skärgården förbättrades t.ex. postgång-
en från Åbo avsevärt. Trafiken skedde på 
linjen Åbo–Pargas–Kyrkbacken–Galls–
Mattnäs. Färjan Fix förmedlade trafiken 
mellan Sattmark och Prostvik.

År 1998 köptes bolaget av Vainion Liiken-
ne. År 2015 konkurrensutsatte Pargas stad 
samt Närings-, trafik- och miljöcentralen 
för första gången linjen Åbo–Pargas–
Nagu–Korpo–Houtskär och som slutsats 
valdes Turun Linja-autoilijain Osakeyh-
tiö (TLO) som åkeriidkare på Skärgårds-
vägen. Ab Skärgårdsvägens bussar trafi-
kerade på Åbo–Houtskär-linjen för sista 
gången den 5 juni 2016. Skärgårdsvägen 
bedriver ännu busstrafik sommartid 
under veckosluten på linjen Helsing-
fors-Galtby-Korpoström. Trafiken sköts 
med Vainion Liikennes bussar.

Historiken “Ab Skärgårdsvägen - Saa-
ristotie Oy 1951-2011: En dokumentation 
om busstrafiken i Väståboland” gavs ut i 
november 2011. Boken innehåller en do-
kumentation om busstrafiken till Pargas, 
Nagu, Korpo, Houtskär och Iniö, samt fo-
tografier med teknisk fakta om alla Skär-

gårdsvägens bussar. Boken är på svenska 
men innehåller ett 8-sidors sammandrag 
på finska. Boken är slutsåld men finns att 
låna på ett antal bibliotek.

Nils Göran Bäckman inledde arbetet med 
historiken redan i början på 1990-talet 
och Bosse Ahlnäs fortsatte med arbetet år 
2005. Under arbetsprocessen ordnades så 
kallade busskvällar på olika orter i skär-
gården då Ahlnäs samlade in minnen och 
bilder från busstrafiken från ortsbor. Ar-
betet understöddes av Vainion Liikenne 
och Åbolands kulturfond.
Bilder
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 ∙ Skärigårdsören, 59°54'41" N, 21°46'47" Ö, 
0,5 ha stor ö 5 km S om Nötö, 14 km S om 
Boskär, 32 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 

Bockholmen, Ånholm, Bockholms grunden.
 ∙ Skäriråsen, 59°49'3" N, 21°48'52" Ö, ö 

10 km SV om Borstö, 24 km S om Boskär, 
42 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Grab-
baskläppen, Lökskär, Alskär.

 ∙ Skötgrund, 60°8'58" N, 21°56'11" Ö, 0,5 ha 
stor ö 10 km V om Pensar, 11 km NV om 
Stenskär, 5 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Fårgrund, Orrgrund, Gräggholm.

 ∙ Skötgrunden, 60°6'48" N, 22°0'49" Ö, 0,6 
ha stor ö 5 km N om Stenskär, 7 km SV om 
Pensar, 11 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Svartkläpparna, Berg-Hundskär, Skjutar-
kobben.

 ∙ Skötgrundet, 60°5'50" N, 21°42'53" Ö, ö 2 
km SV om Ängsö, 3 km Ö om Lom, 15 km 
SV om Kyrkbacken. Grannöar: Lisas grund, 
Parholmarna, Kasan.

 ∙ Slippan, 60°5'23" N, 21°58'58" Ö, 0,2 ha 
stor ö 4 km NV om Stenskär, 10 km SV om 
Pensar, 12 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Hamngrundet, Brännskär, Byskär.

 ∙ Slätbåda, 59°49'60" N, 21°59'47" Ö, ö 4 km 
SÖ om Borstö, 26 km SÖ om Boskär, 40 km 
S om Kyrkbacken. Grannöar: Ytterskärs har-
una, Båtskärs kläpparna, Bastukobben.

 ∙ Slätskärs bådan, 59°47'35" N, 22°1'5" Ö, ö 
9 km S om Borstö, 30 km SÖ om Boskär, 45 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Pryss Häs-
ten, Myggskär, Skadaharu.

 ∙ Smedskären, 59°46'22" N, 21°49'9" Ö, 1,3 
ha stor ö 13 km SV om Borstö, 29 km S om 
Boskär, 47 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Småsörarna, Pattakläpp, Storsör.

 ∙ Smultrongrund, 60°13'14" N, 21°47'1" Ö, ö 
3 km Ö om Vandrock, 4 km S om Innamo, 7 
km NV om Kyrkbacken. Grannöar: Låggrun-
det, Hummelholm, Kåmsor.

 ∙ Smultrongrunden, 60°11'53" N, 22°8'32" 
Ö, 0,3 ha stor ö 2 km SV om Ön, 2 km 
NÖ om Sandö, 13 km Ö om Kyrkbacken. 
Grannöar: Kärrholmen, Morgongåvan, Stora 
Bässholmen.

 ∙ Smultrongrundet, 60°4'44" N, 21°59'36" 
Ö, 0,7 ha stor ö 3 km V om Stenskär, 10 
km SV om Pensar, 14 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Skrakörarna, Antas näsan, Norrö-
ren.
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 ∙ Smultrongrundet, 60°6'10" N, 21°49'28" 
Ö, 1 ha stor ö 5 km Ö om Ängsö, 8 km N om 
Boskär, 11 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Bäckgrund, Maggasgrundet, Käringskär.

 ∙ Små Äggörarna, 60°1'4" N, 22°0'49" Ö, 0,7 
ha stor ö 6 km S om Stenskär, 14 km Ö om 
Boskär, 20 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Stora Äggören, Granskärs grundet, Rödkläp-
pen.

 ⭘ Småholm, 60°7'60" N, 22°1'37" Ö, 5 ha 
stor ö 5 km V om Pensar, 7 km N om Sten-
skär, 10 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Österholm, Sommarö, Björkholm.

 ⭘ Småholmen, 60°13'50" N, 22°2'33" Ö, 
14 ha stor ö 2 km SV om Haverö, 4 km S 
om Västra Linsor, 9 km NÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Morsholmen, Utterholm, Grissel-
borg.

 ⭘ Småskär, 59°54'19" N, 21°53'49" Ö, 5 ha 
stor ö 6 km NV om Borstö, 16 km SÖ om 
Boskär, 32 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Birsskär, Bergören, Sundören.

 ∙ Småsörarna, 59°45'60" N, 21°50'32" Ö, 0,6 
ha stor ö 13 km SV om Borstö, 30 km S om 
Boskär, 48 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Storsör, Gadden, Skeppsbådarna.

 ∙ Smörkläppen, 59°55'1" N, 21°50'39" Ö, 0,8 
ha stor ö 6 km SÖ om Nötö, 14 km S om 
Boskär, 31 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Gräsören, Långskär, Labbskär.

 ∙ Snäckholm, 60°12'4" N, 21°43'38" Ö, 2 ha 
stor ö 1 km S om Vandrock, 6 km S om Inn-
amo, 10 km V om Kyrkbacken. Grannöar: 
Tärngrunden, Vandrock, Kåmsor.

 ⊕ Snäckö, 60°7'27" N, 21°42'29" Ö, 111 ha stor 
ö 2 km NV om Ängsö, 4 km NÖ om Lom, 13 
km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Bredviks 
grunden, Viberholm, Stuguholm.

 ∙ Snäckörarna, 59°57'52" N, 22°3'27" Ö, 1,4 
ha stor ö 12 km S om Stenskär, 16 km Ö om 
Nötö, 27 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Sandskär, Södergrundet, Rävskär.

 ⊕ Sommarö, 59°51'21" N, 21°58'47" Ö, 339 
ha stor ö 1 km SÖ om Borstö, 23 km SÖ om 
Boskär, 38 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Lillön, Krokskär, Klöverharu.

 ⊕ Sommarö, 60°8'1" N, 22°1'3" Ö, 320 ha 
stor ö 6 km V om Pensar, 7 km N om Sten-
skär, 9 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Småholm, Österholm, Kalskär.

 ∙ Spelharun, 60°3'53" N, 22°8'20" Ö, 0,7 ha 
stor ö 5 km Ö om Stenskär, 8 km S om Lök-
holmen, 19 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Åsmoskär, Galtarna, Skata-Birsskär.

 ∙ Spiringen, 60°4'45" N, 21°48'49" Ö, 3 ha 
stor ö 6 km NÖ om Boskär, 6 km SÖ om 
Ängsö, 14 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Bråmaskär, Östra Båtskär, Skarp-Båtskär.

 ∙ Spiringskläppen, 60°4'43" N, 21°49'27" 
Ö, ö 6 km NÖ om Boskär, 6 km SÖ om 
Ängsö, 14 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Grund-Horsskär, Horsskärs harun, Spiringen.

 ▶ Språkförhållanden
Majoriteten av Nagus invånare har svens-
ka som modersmål. Vid kommunsam-
manslagningen 2009 var invånarantalet 
1 428 och språkfördelningen svenska 71 % 
och finska 27 %.

 ∙ Sprängharu, 59°48'22" N, 21°47'39" Ö, 0,4 
ha stor ö 12 km SV om Borstö, 25 km S om 
Boskär, 44 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Petkobben, Vitskär, Rysskläppen.

 ∙ Spåharu, 60°4'56" N, 22°3'54" Ö, 2,4 ha 
stor ö 2 km NÖ om Stenskär, 8 km S om 
Pensar, 15 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Hamnskär, Södergrunden, Korsskär.

 ∙ Spåraskär, 60°5'47" N, 22°3'41" Ö, 0,2 ha 
stor ö 3 km N om Stenskär, 7 km SV om Pen-
sar, 14 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Blyglos ören, Hästskär, Blyglo.

 ▶ St Olavs Waterway
Den 6 december 2018 godkändes pil-
grimsleden St Olav Waterway (S:t Olofs 
sjöväg) som officiell kulturled av Euro-
peiska rådet. Olofsleden går genom hela 
Nagu på väg från Åbo via Åland och Sveri-
ge till sin slutpunkt i Trondheim i Norge.

 ∙ Stackskär, 59°55'45" N, 21°44'53" Ö, 2 ha 
stor ö 3 km S om Nötö, 12 km S om Boskär, 
31 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Sälg-
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holm, Åsholm, Korvören.
 ∙ Stackören, 59°54'50" N, 21°53'11" Ö, 0,7 

ha stor ö 7 km NV om Borstö, 15 km SÖ om 
Boskär, 31 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Langeskär, Långören, Sundören.

 ∙ Staffasharu, 60°3'38" N, 22°5'37" Ö, 4 
ha stor ö 3 km SÖ om Stenskär, 10 km SV 
om Lökholmen, 18 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Själskär, Tjuvskär, Rönnören.

 ∙ Starrgrund, 60°5'33" N, 21°51'41" Ö, 0,5 
ha stor ö 8 km Ö om Ängsö, 8 km NÖ om 
Boskär, 12 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Västra Viggesören, Gråharun, Bogrund.

 ∙ Starrgrundet, 60°7'32" N, 21°54'34" Ö, ö 
10 km NV om Stenskär, 10 km Ö om Äng-
sö, 8 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Västra 
Stångholm, Ytterstholm, Sunnankobb.

 ∙ Stavskär, 60°4'32" N, 21°47'27" Ö, 0,9 
ha stor ö 5 km N om Boskär, 5 km SÖ om 
Ängsö, 15 km SV om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Södra Björklandet, Norra Björklandet, 
Skarp-Båtskär.

 ∙ Stengadden, 60°2'25" N, 22°5'1" Ö, 0,5 
ha stor ö 4 km SÖ om Stenskär, 12 km SV 
om Lökholmen, 20 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Höggadden, Trutgadden, Käring-
bärigrundet.

 ∙ Stengrundet, 59°59'1" N, 21°46'10" Ö, ö 3 
km N om Nötö, 5 km S om Boskär, 25 km S 
om Kyrkbacken. Grannöar: Oxkobb, Vitning-
en, Skagsgadden.

 ∙ Stenharu, 59°55'26" N, 21°59'57" Ö, 1,7 ha 
stor ö 7 km N om Borstö, 17 km S om Sten-
skär, 30 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Stenharu kobbarna, Måsharu grundet, Evig-
hetsgrynnan.

 ∙ Stenharu kobbarna, 59°55'30" N, 
22°0'22" Ö, 0,4 ha stor ö 7 km N om Bor-
stö, 16 km S om Stenskär, 30 km S om Kyrk-
backen. Grannöar: Stenharu, Påvalskärs ören, 
Evighetsgrynnan.

 ∙ Stenharun, 60°1'5" N, 21°58'53" Ö, 0,5 ha 
stor ö 7 km SV om Stenskär, 12 km Ö om 
Boskär, 20 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Österharun, Högkobben, Granskär.

 ∙ Stenholm, 60°10'12" N, 22°9'57" Ö, 1,8 ha 
stor ö 1 km NV om Aspholm, 4 km NÖ om 

Pensar, 15 km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: 
Västergrunden, Stora Linholm, Linnholmarna.

 ∙ Stenkläppen, 59°48'40" N, 21°51'9" Ö, 1 
ha stor ö 9 km SV om Borstö, 25 km S om 
Boskär, 43 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Långören, Gördskär, Grisselborgen.

 ∙ Stenkläppen, 60°2'53" N, 21°55'36" Ö, 1 
ha stor ö 7 km SV om Stenskär, 9 km Ö om 
Boskär, 16 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Flatgrundet, Tvåkobbarna, Skrovlandet.

 ∙ Stenskär, 60°4'16" N, 22°3'7" Ö, ö 0 km Ö 
om Stenskär, 9 km S om Pensar, 16 km SÖ 
om Kyrkbacken. Grannöar: Gräsgrunden, 
Högskär, Birsskär.

 ⭘ Stenskär, 60°3'4" N, 21°49'18" Ö, 30 ha 
stor ö 4 km NÖ om Boskär, 8 km SÖ om 
Ängsö, 17 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Sikviks kläpparna, Lockören, Sikviks ören.

 ∙ Stenskär, 59°47'38" N, 21°52'54" Ö, 2 ha 
stor ö 9 km SV om Borstö, 27 km S om Bo-
skär, 44 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
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Labbskär, Långskär, Svartbåda.
 ∙ Stenören, 59°50'13" N, 21°44'50" Ö, 1,9 

ha stor ö 10 km Ö om Jurmo, 22 km S om 
Boskär, 41 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Sandören, Trutkläppen, Innerören.

 ⭘ Stora Alskär, 59°55'25" N, 21°55'44" Ö, 73 
ha stor ö 7 km N om Borstö, 15 km SÖ om 
Boskär, 30 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Skallotörarna, Tackören, Lillandet.

 ⭘ Stora Bergskär, 60°6'5" N, 22°1'50" Ö, 5 
ha stor ö 3 km N om Stenskär, 7 km SV om 
Pensar, 12 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Lilla Bergskär, Bultarna, Svärtskärs ören.

 ∙ Stora Birsskär, 60°3'41" N, 21°49'26" Ö, ö 
4 km NÖ om Boskär, 8 km SÖ om Ängsö, 
15 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Lilla Sal-
skär, Lilla Birsskär, Salskär.

 ∙ Stora Bocken, 59°56'10" N, 21°56'10" Ö, 3,8 
ha stor ö 8 km N om Borstö, 14 km SÖ om 
Boskär, 29 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Norra Bocken, Lilla Bocken, Sävgrundet.

 ⭘ Stora Bårnholm, 60°9'11" N, 22°3'46" Ö, 
15 ha stor ö 3 km V om Pensar, 4 km SV om 
Sandö, 10 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Svartholm, Jungfruhamn, Svartholms grun-
den.

 ∙ Stora Bässholmen, 60°12'14" N, 22°8'8" 
Ö, ö 2 km V om Ön, 3 km N om Sandö, 13 
km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: Bässhol-
marna, Morgongåvan, Lilla Bässholmen.

 ⭘ Stora Gloskär, 59°52'50" N, 21°46'39" Ö, 7 
ha stor ö 8 km S om Nötö, 17 km S om Bo-
skär, 36 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Gloskären, Gömskär, Lilla Gloskär.

 ∙ Stora Gråbotet, 60°1'34" N, 21°56'52" Ö, 4 
ha stor ö 7 km SV om Stenskär, 10 km Ö om 
Boskär, 19 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Lilla Gråbotet, Gloskär, Fjärdblekan.

 ∙ Stora Gåsskär, 59°59'1" N, 21°50'14" Ö, ö 
5 km NÖ om Nötö, 7 km SÖ om Boskär, 24 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Gåsskären, 
Lilla Gåsskär, Sivarholmen.

 ⭘ Stora Gärskär, 60°5'29" N, 22°9'32" Ö, 7 
ha stor ö 5 km S om Lökholmen, 7 km Ö om 
Stenskär, 18 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Lilla Gärskär, Duvholms ören, Bolanskär.

 ⭘ Stora Hamnholmen, 60°6'17" N, 
22°10'28" Ö, 10 ha stor ö 3 km S om Lök-
holmen, 6 km SÖ om Pensar, 18 km SÖ om 
Kyrkbacken. Grannöar: Hamnholmarna, Lil-
la Hamnholmen, Stångskär.

 ⭘ Stora Hundskär, 60°6'4" N, 21°59'42" Ö, 8 
ha stor ö 4 km NV om Stenskär, 9 km SV om 
Pensar, 11 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Hundskärs kobben, Lilla Hundskär, Slippan.

 ⭘ Stora Kalskär, 60°2'1" N, 22°2'47" Ö, 19 ha 
stor ö 4 km S om Stenskär, 14 km S om Pen-
sar, 19 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Hålskärs ören, Lilla Kalskär, Korpskär.

 ∙ Stora Killskär, 59°56'41" N, 21°52'0" Ö, 4 
ha stor ö 6 km Ö om Nötö, 11 km SÖ om 
Boskär, 28 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Lilla Killskär, Torskankläppen, Stålsfot.

 ⭘ Stora Klobbskär, 60°6'20" N, 22°6'56" 
Ö, 13 ha stor ö 5 km S om Pensar, 5 km 
SV om Lökholmen, 15 km SÖ om Kyrk-
backen. Grannöar: Östra Tallören, Aspören, 
Skogs-Knivskär.

 ∙ Stora Linholm, 60°10'36" N, 22°9'42" Ö, 
2 ha stor ö 2 km NV om Aspholm, 4 km S 
om Ön, 14 km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: 
Linnholmarna, Lilla Linholm, Stenholm.

 ∙ Stora Ljuskobben, 59°51'48" N, 21°52'31" 
Ö, 0,8 ha stor ö 5 km V om Borstö, 20 
km S om Boskär, 37 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Ljuskobbarna, Lilla Ljuskobben, 
Ståtbåda.

 ∙ Stora Niklas, 60°11'9" N, 22°3'47" Ö, 2 ha 
stor ö 3 km V om Sandö, 5 km NV om Pen-
sar, 9 km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: Ön, 
Bodholm, Gripafång.

 ▷ Stora ofreden Se Nagus historia, under-
rubrik Stora nordiska kriget eller Stora ofre-
den 1700–1721

 ∙ Stora Paukutgrundet, 60°16'6" N, 
21°47'3" Ö, 2 ha stor ö 2 km NÖ om Innamo, 
5 km Ö om Järvsor, 11 km NV om Kyrkback-
en. Grannöar: Lilla Paukutgrundet, Paukut, 
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Stora Tamenkant.
 ∙ Stora Porslan, 59°52'6" N, 21°47'33" Ö, 2 

ha stor ö 10 km V om Borstö, 18 km S om 
Boskär, 37 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Lilla Porslan, Höga Sundskär, Kistskär.

 ⭘ Stora Rilot, 60°13'59" N, 21°55'0" Ö, 71 ha 
stor ö 7 km SV om Majholmen, 9 km SV 
om Västra Linsor, 4 km N om Kyrkbacken. 
Grannöar: Nurmisholm, Lilla Rilot, Stora 
Träskholm.

 ∙ Stora Rödskär, 59°49'23" N, 21°58'41" 
Ö, 2,7 ha stor ö 5 km S om Borstö, 26 km 
SÖ om Boskär, 41 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Mellan-Rödskär, Tvåkobbarna, 
Rödkläppen.

 ⭘ Stora Salskär, 59°50'49" N, 21°50'9" Ö, 10 
ha stor ö 8 km V om Borstö, 21 km S om 
Boskär, 39 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Salskärs pattrorna, Kummelskären, Lilla Sal-
skär.

 ∙ Stora Stubbskär, 59°47'34" N, 21°50'5" 
Ö, 1,4 ha stor ö 11 km SV om Borstö, 27 
km S om Boskär, 45 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Stubbskärs kobborna, Härbärgs-
kläppen, Lilla Stubbskär.

 ⭘ Stora Styrholm, 60°16'39" N, 21°48'32" 
Ö, 56 ha stor ö 4 km NÖ om Innamo, 7 
km Ö om Järvsor, 11 km NV om Kyrkback-
en. Grannöar: Kattilot, Västra Långgrundet, 
Hoppilot.

 ⭘ Stora Sådik, 60°14'3" N, 21°52'36" Ö, 26 ha 
stor ö 7 km Ö om Innamo, 8 km Ö om Vand-
rock, 5 km N om Kyrkbacken. Grannöar: Lil-
la Sådik, Pilkari, Stora Rilot.

 ∙ Stora Tallholm, 60°8'28" N, 22°4'31" Ö, 1 
ha stor ö 2 km SV om Pensar, 5 km SV om 
Sandö, 11 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Lilla Tallholm, Jungfruhamn, Svedjeholm.

 ⭘ Stora Tamenkant, 60°16'2" N, 21°45'45" 
Ö, 24 ha stor ö 2 km N om Innamo, 4 km 
Ö om Järvsor, 11 km NV om Kyrkbacken. 
Grannöar: Måsgrundet, Lilla Tamenkant, 
Stora Paukutgrundet.

 ⭘ Stora Tommosskär, 60°2'60" N, 21°58'2" 
Ö, 17 ha stor ö 5 km SV om Stenskär, 11 
km Ö om Boskär, 16 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Tommosskärs harun, Lilla Tom-
mosskär, Klovaskär.

 ∙ Stora Trutbådan, 60°4'59" N, 22°7'59" Ö, 

0,5 ha stor ö 5 km Ö om Stenskär, 6 km SV 
om Lökholmen, 18 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Lilla Trutbådan, Tofsharu, Dal-
skärs harun.

 ⭘ Stora Träskholm, 60°14'45" N, 21°54'54" 
Ö, 28 ha stor ö 7 km V om Majholmen, 8 km 
V om Västra Linsor, 6 km N om Kyrkbacken. 
Grannöar: Svedjegrundet, Långgrundet, Se-
ilinriutat.

 ∙ Stora Äggskär, 60°15'40" N, 21°50'26" 
Ö, 1,4 ha stor ö 4 km Ö om Innamo, 8 km 
NÖ om Vandrock, 8 km NV om Kyrkback-
en. Grannöar: Hylkeenkloppi, Lilla Äggskär, 
Kaskisgrundet.

 ∙ Stora Äggskär, 60°11'29" N, 22°6'16" Ö, 
0,4 ha stor ö 2 km NV om Sandö, 5 km SV 
om Ön, 11 km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: 
Lilla Äggskär, Kivikari, Bårnholm.

 ∙ Stora Äggören, 60°1'22" N, 22°0'13" Ö, 1 
ha stor ö 6 km S om Stenskär, 13 km Ö om 
Boskär, 20 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Små Äggörarna, Österharun, Svartbåda.

 ∙ Storharun, 59°44'59" N, 21°50'36" Ö, 0,9 
ha stor ö 15 km SV om Borstö, 32 km S om 
Boskär, 50 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Lillharun, Gadden, Skeppsbådarna.

 ∙ Storhällen, 59°59'54" N, 21°43'22" Ö, 2,4 
ha stor ö 5 km SV om Boskär, 5 km NV om 
Nötö, 24 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Lillhällen, Mossaskär, Rödharu.

 ⊕ Storkvivas, 60°8'15" N, 21°52'53" Ö, 137 
ha stor ö 9 km Ö om Ängsö, 12 km NV om 
Stenskär, 6 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Hucklot, Bönderna, Sikalot och Mansk.

 ⊕ Storlandet, 60°10'53" N, 21°48'24" Ö, 7200 
ha stor ö 5 km SÖ om Vandrock, 8 km S om 
Innamo, 6 km V om Kyrkbacken. Grannöar: 
Grangrundet, Nämarholmen, Kalvholmen.

 ⭘ Storlandet, 60°5'7" N, 21°55'54" Ö, 16 ha 
stor ö 6 km V om Stenskär, 11 km NÖ om 
Boskär, 12 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Fladagrundet, Mellanlandet, Gråskär.

 ⭘ Storlandet, 59°58'27" N, 21°54'15" Ö, 62 
ha stor ö 8 km Ö om Nötö, 10 km SÖ om 
Boskär, 24 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Vindankläpparna, Storlands grundet, Neder-
sätugrundet.

 ⭘ Storlandet, 60°1'40" N, 22°7'14" Ö, 6 ha 
stor ö 6 km SÖ om Stenskär, 12 km S om Lök-
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holmen, 22 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Ytterlanden, Österlandet, Fur-Birsskär.

 ∙ Storlands grundet, 59°58'43" N, 21°53'54" 
Ö, 0,4 ha stor ö 8 km Ö om Nötö, 9 km 
SÖ om Boskär, 24 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Kråkskärs ören, Ostörarna, Stor-
landet.

 ∙ Storlands ören, 59°55'31" N, 21°56'12" Ö, 3 
ha stor ö 7 km N om Borstö, 15 km SÖ om 
Boskär, 30 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Skallotörarna, Lillandet, Stora Alskär.

 ▷ Storskiftet Se Nagus historia, underrubr-
ik Storskiftet och dess betydelse

 ⭘ Storskär, 59°49'1" N, 21°47'27" Ö, 13 ha 
stor ö 11 km SV om Borstö, 24 km S om Bo-
skär, 42 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Kalkskär, Egelskär, Sprängharu.

 ▶ Storströmmen
Storströmmen är ett sund mellan Kor-
po och Nagu. En farled går genom sundet 
norrut mot Ominaisfjärden. Skärgårds-
vägen går över sundet vid Pärnäs färjpass.

 ∙ Storsör, 59°46'43" N, 21°50'45" Ö, 0,8 ha 
stor ö 12 km SV om Borstö, 29 km S om 
Boskär, 46 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Rosinahällarna, Lilla Stubbskär, Småsörarna.

 ▶ Storträsket
Storträsket är en sjö i Finland. Den lig-
ger på Storlandet. Arean är 5,7 hektar och 
strandlinjen är 1,2 kilometer lång. Sjön 
ingår i Norra Skärgårdshavets avrin-
ningsområde.

 ∙ Storören, 60°4'36" N, 21°59'51" Ö, 3 ha stor 
ö 3 km V om Stenskär, 10 km SV om Pensar, 
14 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Skrakö-
rarna, Antas näsan, Norrören.

 ∙ Storörs klobben, 60°2'54" N, 21°47'54" Ö, 
0,4 ha stor ö 2 km NÖ om Boskär, 8 km SÖ 
om Ängsö, 17 km S om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Berghamn, Fölisören, Rödkläppen.

 ▶ Striderna i Nagu 1918
 okänd

Striderna i Nagu var en del av finska in-
bördeskriget. De inträffade den 4 – 5 april 
1918 i Nagu i Åbolands skärgård. Tyskarna 
och de vita försökte ta kontrollen över 
Storlandet i Nagu och samtidigt gjordes 
ett försök att inta Lohm i Korpo (se Stri-
derna i Korpo). Avsikten var att avancera 
genom Nagu och Pargas mot Åbo som var 
i de rödas händer. Försöken misslyckades 
på grund av ett segt motstånd, men efter 
att de röda hade dragit sig bort från Åbo-
lands skärgård, fick de vita kontrollen 
över Nagu bara några dagar senare.
Bakgrund
Efter att tyskarna hade deltagit i Ålands-
expeditionen i början av mars beslöt de 
försöka inta Åbo som var i de rödas hän-
der. Tanken var att de skulle ta sig till det 
finska fastlandet genom Houtskär, Korpo, 
Nagu och Pargas. Målet var att säkra Öst-
ersjödivisionens landstigning i Hangö. 
Skärgårdens frikår som hade skapats av 
medlemmar i Egentliga Finlands skydds-
kår tog kontrollen över Houtskär den 25 
mars och vann slaget om Korpo tre dygn 
senare. Efter att Östersjödivisionen hade 
landstigit i Hangö den 3 april inledde tys-
karna och de vita tillsammans sitt anfall 
mot de röda i Nagu.

I anfallet av Storlandet deltog tre avdel-
ningar bestående av soldater ur den 14 
Mecklenburgska jägarbataljonens första 
kompani (under ledning av löjtnant R. 
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Hess) och Skärgårdens frikårs 2 kompani.
Anfallet och striderna

Krans vid tyska minnesstenen i Nagu 22.6.2018

Minnesmärke för de röda 1918 i Nagu

Kransnedläggning 8.4.2018 vid 100-årsjubileum 
efter striderna i Mielis

Anfallet av Storlandet skedde nordväst 
ifrån över isen. Fartygsrännan i farleden 
norr om Korpo kyrklandet korsades med 
hjälp av en bro som tyska pionjärer hade 
byggt. Den västra av de tre anfallande av-

delningarna råkade genast efter landstig-
ningen in i fiendens eld och retirerade via 
Thorasviken till Vandrock. En tysk kanon 
skyddade deras återtåg.
Slaget vid Mielis
De två östra anfallande avdelningarna 
å sin sida tog sig i land och överraskade 
rödgardister som hade övernattat i husen 
i byn Mielis. Slaget vid Mielis den 4 april 
1918 blev en blodig strid där bland andra 
sex tyska soldater stupade. Efter ett miss-
lyckat anfall mot Thoras beslöt tyskarna 
att avbryta och lämnade även Mielis. När 
de tyska kryssarna Kolberg och Westfalen 
närmade sig Storlandet beslöt de röda sig 
för att lämna ön. Natten efter slaget den 
4 april drog även skyddskåristerna vidare 
från Storlandet. Enligt databasen Krigs-
döda i Finland 1914–1922 stupade, förut-
om de sex tyska soldaterna, 18 finländare 
den 4.4.1918 i Nagu. En av de stupade fin-
ländarna stred på den vita sidan, resten 
för de röda.

En av de vid Mielis tillfångatagna arkebu-
serades två dagar senare i Galtby .

Söndagen den 11:e juli 1920 avtäcktes hög-
tidligen och ”i närvaro av en stor allmän-
het” den av Skärgårdens frikår uppresta 
minnesvården över ”de i Nagu under fri-
hetskriget stupade tyskarna” på begrav-
ningsplatsen vid Nagu kyrka, under det 
att musiken spelade Die Wacht am Rhein, 
det kejserliga Tysklands inofficiella natio-
nalhymn.
Strid på Gullkrona fjärd
På samma gång som en del av den vita si-
dans trupper stred i Nagu den 4 april at-
tackerade tyskarna och frikåren också de 
rödas ställning på Lohm i södra Korpo. 
Också här resulterade sammandrabb-
ningen i att bägge sidor drog sig tillbaka 
från slagfältet. Under kvällen steg de röda 
ombord på isbrytaren Murtaja, bogserbå-
ten Snegin, ångbåten Sadko (tidigare S/S 
Dragsfjärd) och kanonfartyget Bobr, som 
ryssarna hade skickat ut från Åbo för att 
evakuera fortet på Utö. Två av fartygen 
tog sig tillbaka till Åbo, men Murtaja och 
Snegin mötte den tyska kryssaren Kol-
berg på Gullkrona fjärd, söder om Pen-
sar den 5 april. Kolberg hade med hjälp 
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av isbrytaren Sampo blivit sänd för att 
föra den tyska jägarbataljonen till Hangö, 
där den tyska Östersjödivisionen några 
dagar tidigare hade stigit i land. Vid mö-
tet på Gullkrona fjärd stupade minst en 
rödgardist ute på isen under beskjutning, 
men en del rödgardister tog sig i land på 
omkringliggande holmar. Besättningar-
na och de som stannat ombord på de röda 
fartygen kapitulerade och togs till fånga.
Utgången
Den 8 april hade Skärgårdens frikårs av-
delning med 250 man säkrat kontrollen 
över Nagu och avancerade obehindrat 
mot Åbo, som de tog kontrollen över den 
13 april. De röda hade lämnat Åbo en dag 
tidigare. Tyskarna å sin sida deltog vid det 
här laget inte längre i händelser i Åbo-
lands skärgård, utan den Mecklenburgska 
jägarbataljonen hade skeppats till Ekenäs 
genast efter striderna i Nagu.
Förluster
De tyska förlusterna vid striderna i Nagu 
4–5.4.1918 var sammanlagt sex stupade 
och 13 sårade. Bland de vita stupade en 
och ytterligare fyra sårades. Hur många 
som dog på den röda sidan är oklart. 
Enligt databasen Krigsdöda i Finland 
1914–1922 var de rödas förluster minst 18 
stupade, men databasen är inte komplett 
och kan innehålla direkta fel. Ett stort an-
tal, för bygdens befolkning okända män, 
begravdes utan uppgifter om vem de var, 
eller hur många de var, i en stor grav intill 
kyrkan i Nagu.

Minnessten på Ängsö i Nagu.

Minnesmärken
• De sju tyska stupade soldaterna, varav en hade 
stupat vid Lohm och sex i Mielis, begravdes först 
på Korpo kyrkogård. Senare flyttades kvarlevorna 
av de sex tyska soldaterna som hade stupat i Nagu 
till en hjältegrav på Nagu kyrkogård. Kvarlevorna 
begravdes under högtidliga former under pingsten. 
På platsen restes ett minnesmärke med de stupades 
namn inristade. Ceremonin och minnesmärket 
kan ses som en del av mytbildningen kring det s.k. 
frihetskriget.

• På Nagu kyrkogård finns även ett minnesmärke 
över de stupade röda soldaterna.

• År 1938 avtäcktes ett Skärgårdens frikårs min-
nesmärke på ön Pensar i Nagu.

• På ön Ängsö, söder om Storlandet, fungerade 
efter kriget ett fångläger och även på denna plats 
finns i dag ett minnesmärke. 

 ∙ Strömsrevet, 60°6'39" N, 21°54'2" Ö, 0,3 
ha stor ö 9 km NV om Stenskär, 10 km Ö 
om Ängsö, 9 km S om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Grågrund, Östra Rockelholm, Kumlena.

 ∙ Stubbskärs kobborna, 59°47'52" N, 
21°50'29" Ö, ö 10 km SV om Borstö, 26 
km S om Boskär, 44 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Stora Stubbskär, Härbärgskläp-
pen, Lilla Stubbskär.

 ∙ Stuguholm, 60°7'17" N, 21°41'13" Ö, 3 ha 
stor ö 3 km NV om Ängsö, 3 km NÖ om 
Lom, 15 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Vindargrund, Viberholm, Bredviks grunden.

 ∙ Stuvuskär, 60°3'29" N, 22°6'28" Ö, 4 
ha stor ö 4 km SÖ om Stenskär, 9 km SV 
om Lökholmen, 19 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Käringbärigrundet, Långharu, 
Rönnören.

 ∙ Styrsholmarna, 59°56'21" N, 21°53'53" Ö, 
ö 8 km Ö om Nötö, 13 km SÖ om Boskär, 
28 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Norra 
Styrsholm, Södra Styrsholm, Kalvörarna.

 ∙ Stålhatten, 60°17'42" N, 21°46'56" Ö, 1 ha 
stor ö 5 km N om Innamo, 6 km NÖ om 
Järvsor, 13 km NV om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Ekholmarna, Lökgrundet, Kuusis grynnan.

 ⭘ Stålsfot, 59°57'24" N, 21°51'22" Ö, 38 ha 
stor ö 5 km Ö om Nötö, 10 km SÖ om Bo-
skär, 27 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Lillhälpen, Krokogträ, Bässören.

 ∙ Stålören, 60°5'48" N, 22°5'31" Ö, 0,4 ha 
stor ö 4 km NÖ om Stenskär, 6 km S om 
Pensar, 15 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
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ar: Furuskär, Vitören, Kirtengrund.
 ∙ Stångskär, 60°5'50" N, 22°10'40" Ö, 2 ha 

stor ö 4 km S om Lökholmen, 7 km SÖ om 
Pensar, 18 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Stångskärs kläpparna, Hamnholmarna, 
Lilla Hamnholmen.

 ∙ Stångskärs kläpparna, 60°5'51" N, 
22°11'14" Ö, 0,3 ha stor ö 4 km S om Lök-
holmen, 7 km SÖ om Pensar, 19 km SÖ om 
Kyrkbacken. Grannöar: Stångskär, Lilla 
Hamnholmen, Långörs kläppen.

 ∙ Stångörarna, 60°3'18" N, 21°49'44" Ö, ö 
4 km NÖ om Boskär, 8 km SÖ om Ängsö, 
16 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Sikviks 
ören, Lockören, Sikviks kläpparna.

 ∙ Stångörarna, 60°7'4" N, 21°43'52" Ö, 0,9 
ha stor ö 1 km N om Ängsö, 5 km NÖ om 
Lom, 13 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Krabbholm, Måsgrundet, Svedjeholm.

 ∙ Ståtbåda, 59°50'53" N, 21°52'25" Ö, 0,7 ha 
stor ö 6 km V om Borstö, 21 km S om Bo-
skär, 38 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Sandören, Tärskläppen, Salskärs pattrorna.

 ∙ Ståtgadden, 60°2'16" N, 21°52'21" Ö, ö 6 
km Ö om Boskär, 10 km V om Stenskär, 17 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Västnorr-
gadden, Flatgadden, Granskärs harun.

 ∙ Ståtkobbarna, 59°55'19" N, 21°50'28" Ö, ö 
6 km SÖ om Nötö, 13 km S om Boskär, 30 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Skitukobb, 
Vindulskär, Långskär.

 ∙ Ståtkobben, 59°57'16" N, 22°6'43" Ö, ö 13 
km NÖ om Borstö, 19 km Ö om Nötö, 29 km 
SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Söderreven, 
Harun, Rävskär.

 ∙ Sumpskär, 59°49'26" N, 21°49'7" Ö, 2 ha 
stor ö 9 km SV om Borstö, 23 km S om Bo-
skär, 41 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Lökskär, Grabbaskläppen, Svensör.

 ∙ Sundskär, 59°54'49" N, 21°48'51" Ö, 2,3 ha 
stor ö 5 km SÖ om Nötö, 13 km S om Boskär, 
32 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Örarna, 
Fiskskär, Rävaskär.

 ∙ Sundskär, 59°48'22" N, 21°48'52" Ö, 1 ha 
stor ö 11 km SV om Borstö, 25 km S om Bo-
skär, 43 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Rysskläppen, Lilla Stubbskär, Garpharu.

 ∙ Sundskären, 59°52'49" N, 21°56'37" Ö, ö 2 

km NV om Borstö, 20 km SÖ om Boskär, 35 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Sundskärs 
kobben, Lotan, Gråskär.

 ∙ Sundskärs kobben, 59°52'36" N, 21°56'39" 
Ö, 0,3 ha stor ö 2 km NV om Borstö, 20 km 
SÖ om Boskär, 35 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Sundskären, Lotan, Gråskär.

 ∙ Sundören, 59°54'44" N, 21°53'38" Ö, 1 ha 
stor ö 7 km NV om Borstö, 15 km SÖ om 
Boskär, 31 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Bergören, Långören, Stackören.

 ∙ Sunnankobb, 60°6'44" N, 21°55'10" Ö, ö 
8 km NV om Stenskär, 11 km Ö om Ängsö, 
9 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Ytterst-
holm, Käringharun, Strömsrevet.

 ∙ Svaluholm, 60°9'11" N, 21°58'45" Ö, 2 ha 
stor ö 8 km V om Pensar, 8 km V om Sandö, 
6 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Ek-
holm, Fårgrundet, Laxgrundet.

 ∙ Svartbåda, 59°49'43" N, 22°0'56" Ö, ö 5 km 
SÖ om Borstö, 27 km SÖ om Boskär, 41 km 
S om Kyrkbacken. Grannöar: Tärningharu, 
Pryss, Slätbåda.

 ∙ Svartbåda, 59°48'4" N, 21°52'45" Ö, 0,3 ha 
stor ö 9 km SV om Borstö, 26 km S om Bo-
skär, 44 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Kobben, Hamnkläppen, Kalskär.

 ∙ Svartbåda, 60°1'52" N, 21°59'60" Ö, ö 5 km 
SV om Stenskär, 13 km Ö om Boskär, 19 km 
S om Kyrkbacken. Grannöar: Stora Äggören, 
Granskärs grundet, Linuskärs Örarna.

 ∙ Svartbådan, 59°57'8" N, 21°43'43" Ö, ö 2 
km V om Nötö, 9 km S om Boskär, 29 km S 
om Kyrkbacken. Grannöar: Gåsholmen, Gås-
holms bådan, Kappalholmen.

 ∙ Svartholm, 60°8'53" N, 22°3'56" Ö, 3 ha 
stor ö 3 km V om Pensar, 5 km SV om Sandö, 
10 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Svart-
holms grunden, Lilla Tallholm, Käringgrund.

 ⭘ Svartholm, 60°13'20" N, 21°56'50" Ö, 68 
ha stor ö 7 km SV om Majholmen, 8 km SV 
om Västra Linsor, 4 km NÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Rundgrund, Vättjan, Långgrund.

 ⭘ Svartholm, 60°6'58" N, 21°53'15" Ö, 5 ha 
stor ö 9 km Ö om Ängsö, 10 km NV om 
Stenskär, 9 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Borgarlot, Redamo och Sackholm, Kumlena.

 ⭘ Svartholmen, 60°9'4" N, 21°42'11" Ö, 7 ha 
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stor ö 5 km N om Ängsö, 5 km Ö om Kyrklan-
det, 12 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Svartholms grunden, Pärnäs grund, Såris varg-
arna.

 ∙ Svartholms grunden, 60°8'59" N, 
22°4'19" Ö, 0,7 ha stor ö 2 km V om Pensar, 
4 km SV om Sandö, 10 km SÖ om Kyrkback-
en. Grannöar: Svartholm, Lilla Tallholm, Sto-
ra Bårnholm.

 ∙ Svartholms grunden, 60°8'60" N, 
21°42'5" Ö, 0,6 ha stor ö 5 km N om Äng-
sö, 5 km Ö om Kyrklandet, 12 km SV om 
Kyrkbacken. Grannöar: Svartholmen, Pärnäs 
grund, Koholm.

 ∙ Svartkläpparna, 60°6'31" N, 22°1'34" Ö, 
0,6 ha stor ö 4 km N om Stenskär, 7 km 
SV om Pensar, 12 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Stora Bergskär, Kalskär, Sköt-
grunden.

 ∙ Svartkläppen, 60°2'49" N, 21°48'39" Ö, ö 
3 km NÖ om Boskär, 8 km SÖ om Ängsö, 17 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Tistronö-
rarna, Mjölksgrund, Rödkläppen.

 ⭘ Svartö, 60°13'17" N, 21°58'29" Ö, 91 ha stor 
ö 6 km SV om Haverö, 7 km SV om Västra 
Linsor, 5 km NÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Björkholmen, Pantholm, Kolkankarit.

 ∙ Svedjegrundet, 60°14'51" N, 21°47'25" Ö, 
1 ha stor ö 2 km Ö om Innamo, 5 km NÖ 
om Vandrock, 9 km NV om Kyrkbacken. 

Grannöar: Häggrundet, Haplot, Koirankari.
 ∙ Svedjegrundet, 60°14'49" N, 21°55'38" Ö, 

3 ha stor ö 6 km V om Majholmen, 7 km V 
om Västra Linsor, 6 km N om Kyrkbacken. 
Grannöar: Långgrundet, Kaksoiskarit, Stora 
Träskholm.

 ∙ Svedjeholm, 60°8'24" N, 22°3'54" Ö, 2 
ha stor ö 3 km V om Pensar, 5 km SV om 
Sandö, 11 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Jungfruhamn, Lilla Tallholm, Käringgrund.

 ∙ Svedjeholm, 60°7'15" N, 21°44'5" Ö, 0,7 ha 
stor ö 1 km N om Ängsö, 5 km NÖ om Lom, 
12 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Mås-
grundet, Krabbholm, Stångörarna.

 ∙ Svedjeskär, 59°55'19" N, 21°45'40" Ö, 2 ha 
stor ö 4 km S om Nötö, 12 km S om Boskär, 
31 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Lu-
suskär, Alvickören, Bodö, Nagu.

 ∙ Svensör, 59°49'9" N, 21°49'23" Ö, 1 ha stor 
ö 10 km SV om Borstö, 24 km S om Boskär, 
42 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Moln-
kobben, Grabbaskläppen, Skäriråsen.

 ∙ Svingrundet, 60°11'58" N, 21°54'34" Ö, 
ö 10 km SV om Majholmen, 10 km SÖ om 
Innamo, 1 km N om Kyrkbacken. Grannöar: 
Nilsas grundet, Apagrundet, Killingholm.

 ⭘ Svinö, 60°8'7" N, 22°5'17" Ö, 79 ha stor ö 2 
km SV om Pensar, 5 km S om Sandö, 12 km 
SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Peno, Lilla 
Tallholm, Stora Tallholm.

 ∙ Svärtskär, 60°5'38" N, 22°2'3" Ö, 2 ha stor 
ö 3 km N om Stenskär, 8 km SV om Pensar, 
13 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Svärt-
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skärs grynnorna, Bultarna, Svärtskärs ören.
 ∙ Svärtskärs grynnorna, 60°5'29" N, 

22°1'51" Ö, ö 2 km N om Stenskär, 8 km 
SV om Pensar, 13 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Svärtskär, Vargskär, Bässkär.

 ∙ Svärtskärs ören, 60°5'49" N, 22°1'54" Ö, 2 
ha stor ö 3 km N om Stenskär, 8 km SV om 
Pensar, 13 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Lilla Bergskär, Bultarna, Svärtskär.

 ⭘ Synnarstholm, 60°9'20" N, 22°8'48" Ö, 25 
ha stor ö 2 km Ö om Pensar, 2 km SV om 
Aspholm, 14 km Ö om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Nätiören, Finnholm, Stenholm.

 ▷ Sågar Se Nagus historia, underrubrik Så-
gar

 ∙ Såris vargarna, 60°8'52" N, 21°42'47" Ö, ö 
4 km N om Ängsö, 6 km Ö om Kyrklandet, 12 
km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Svarthol-
men, Pärnäs grund, Svartholms grunden.

 ∙ Säckilot, 60°16'44" N, 21°46'5" Ö, ö 3 km N 
om Innamo, 5 km NÖ om Järvsor, 12 km NV 
om Kyrkbacken. Grannöar: Onyttan, Lilla 
Tamenkant, Stora Tamenkant.

 ▷ Sälfångst Se Nagus historia, underrubrik 
Sälfångst

 ⭘ Sälgholm, 59°55'46" N, 21°44'30" Ö, 41 ha 
stor ö 3 km SV om Nötö, 12 km S om Bo-
skär, 31 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Stackskär, Nippörs grundet, Korvören.

 ⭘ Sälgskär, 59°51'3" N, 21°59'28" Ö, 9 ha stor 
ö 2 km SÖ om Borstö, 24 km SÖ om Boskär, 
38 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Äng-
eskär, Sillskär, Krokskär.

 ⭘ Sälgskär, 59°59'5" N, 22°7'46" Ö, 9 ha stor 
ö 11 km SÖ om Stenskär, 17 km S om Lökhol-
men, 26 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Sälgskärs kobben, Nagelskären, Långörs revet.

 ∙ Sälgskärs kobben, 59°58'50" N, 22°7'53" 
Ö, ö 11 km SÖ om Stenskär, 17 km S om Lök-
holmen, 27 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-

ar: Nagelskären, Notvarpharun, Sälgskär.
 ∙ Sälkobben, 59°51'25" N, 22°0'53" Ö, ö 3 km 

Ö om Borstö, 24 km SÖ om Boskär, 38 km 
S om Kyrkbacken. Grannöar: Högharu, Birs-
skär, Sillskär.

 ∙ Sänkören, 59°54'23" N, 21°48'14" Ö, 1 ha 
stor ö 6 km SÖ om Nötö, 14 km S om Bo-
skär, 32 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Örarna, Furuskär, .

 ∙ Sävgrundet, 59°56'10" N, 21°55'48" Ö, 0,5 
ha stor ö 8 km N om Borstö, 14 km SÖ om 
Boskär, 29 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Lilla Bocken, Trutgrundet, Stora Bocken.

 ▶ Edith Södergran
Edith Irene Södergran, född 4 april 1892 
i Sankt Petersburg i Kejsardömet Ryss-
land[2] (nuvarande Ryssland), död 24 
juni 1923 i Raivola i Finland (i nuvarande 
Ryssland),[3] var en finlandssvensk poet.

Edith Södergran föddes i ett övre med-
elklasshem i Sankt Petersburg. Hennes 
föräldrar var Matts Södergran och Hele-
na, född Holmroos. Fadern var mekaniker 
från Österbotten, modern andra genera-
tionens petersburgare med rötter i Nagu.

Landet som icke är är en postum dikt-
samling och tillika en dikt i denna dikt-
samling av Edith Södergran, redigerad av 
Hagar Olsson och utgiven 1925.

Södergran har blivit ett av de största 
namnen inom modernistisk författarhis-
toria. Många av hennes verk har grundat 
sig på hennes personliga erfarenheter och 
har blivit kända för hennes beskrivningar 
där läsaren kan leva sig in och på så sätt 
förstå diktens innehåll. Hennes debute-
rande diktsamling Dikter som publicer-
ades 1916 blev starten på hennes karriär. 
Vid sexton års ålder fick hon diagnosen 
TBC som gjorde att hon fick sluta skolan.
[1] Dikten Landet som icke är grundar sig 
på hennes sjukdom och hennes längtan 
till döden. Hon beskriver i dikten att hon 
via döden, som ändå ligger henne nära i 
tiden, åter ska få kontakt med sin redan 
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döda älskare.

Dikten handlar om diktjaget som på ett 
harmoniskt sätt längtar efter döden att 
inträffa. Livets begär och bekymmer har 
gjort mycket skada för diktjaget och per-
sonen ser döden som en hjälp att lossa en 
stor tyngd från sina axlar. I början av dik-
tens andra halva nämns "I landet som icke 
är" vilket tyder på att diktjaget nu nått sitt 
efterlängtade mål att komma till dödens 
rike. Huvudsyftet med denna begäran ef-
ter sin egen död är att träffa en redan död 
älskare. Denna forna älskare har även en 
mer givande tillvaro i detta döda stadium 
då författaren valt att på ett positivt sätt 
beskriva personernas tillvaro i dödsriket, 
som följande utdrag ur texten "där går 
min älskade med gnistrande krona".

Jag längtar till landet som icke är,

ty allting som är, är jag trött att begära.

Månen berättar mig i silverne runor

om landet som icke är.

Landet, där all vår önskan blir underbart upp-
fylld,

landet, där alla våra kedjor falla,

landet, där vi svalka vår sargade panna

i månens dagg.

Mitt liv var en het villa.

Men ett har jag funnit och ett har jag verkligen 
vunnit –

vägen till landet som icke är.

I landet som icke är

där går min älskade med gnistrande krona.

Vem är min älskade? Natten är mörk

och stjärnorna dallra till svar.

Vem är min älskade? Vad är hans namn?

Himlarna välva sig högre och högre,

och ett människobarn drunknar i ändlösa dim-
mor

och vet intet svar.

Men ett människobarn är ingenting annat än 
visshet.

Och det sträcker ut sina armar högre än alla 
himlar.

Och det kommer ett svar: Jag är den du älskar

och alltid skall älska.

 ∙ Södergrund, 59°57'2" N, 22°3'54" Ö, 1 ha 
stor ö 11 km NÖ om Borstö, 17 km Ö om 
Nötö, 28 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
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Rävskär, Påvalskär, Harun.
 ∙ Södergrunden, 60°4'34" N, 22°4'10" Ö, 1 

ha stor ö 1 km Ö om Stenskär, 9 km S om 
Pensar, 16 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Korsskär, Älör, Björkör.

 ∙ Södergrundet, 59°58'7" N, 22°5'15" Ö, 0,5 
ha stor ö 12 km S om Stenskär, 18 km Ö om 
Nötö, 27 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Kvarnören, Söderreven, Husskär.

 ∙ Söderharun, 60°1'31" N, 21°42'36" Ö, ö 3 
km V om Boskär, 8 km N om Nötö, 22 km 
SV om Kyrkbacken. Grannöar: Österkläppen, 
Hummelskär, Grisselflis haruna.

 ∙ Söderharun, 60°0'25" N, 21°59'7" Ö, 1 ha 
stor ö 8 km SV om Stenskär, 12 km Ö om 
Boskär, 21 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Söderkobborna, Knivskär, Högkobben.

 ⭘ Söderholmen, 59°58'14" N, 21°50'25" Ö, 
14 ha stor ö 5 km NÖ om Nötö, 8 km SÖ om 
Boskär, 25 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Halsholmen, Östra holmarna, Sivarholmen.

 ∙ Söderklobbs ören, 60°3'7" N, 21°46'48" Ö, 
1 ha stor ö 2 km N om Boskär, 7 km SÖ om 
Ängsö, 17 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Vattukläpparna, Västerby kläpparna, Storörs 

klobben.
 ∙ Söderkobborna, 60°0'27" N, 21°58'32" Ö, 

ö 8 km SV om Stenskär, 12 km Ö om Boskär, 
21 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Kniv-
skär, Söderharun, Högkobben.

 ∙ Söderlandet, 60°5'29" N, 22°12'39" Ö, 3 ha 
stor ö 5 km S om Lökholmen, 8 km S om Asp-
holm, 20 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Söderlands harun, Järvskär, Stångskärs kläp-
parna.

 ∙ Söderlandet, 60°0'3" N, 21°56'1" Ö, 4 ha 
stor ö 10 km Ö om Boskär, 10 km SV om 
Stenskär, 22 km S om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Österlandet, Norrlandet, Klöverharun.

 ∙ Söderlands harun, 60°5'33" N, 22°12'54" 
Ö, 0,5 ha stor ö 5 km S om Lökholmen, 8 km 
S om Aspholm, 20 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Söderlandet, Järvskär, Stångskärs 
kläpparna.

 ∙ Söderlands revet, 60°5'29" N, 22°12'16" 
Ö, 0,3 ha stor ö 5 km S om Lökholmen, 8 
km S om Aspholm, 20 km SÖ om Kyrkback-
en. Grannöar: Mellanlandet, Söderlandet, 
Stångskärs kläpparna.

 ∙ Söderreven, 59°58'13" N, 22°6'3" Ö, ö 12 
km S om Stenskär, 19 km S om Lökholmen, 
27 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Hus-
skär, Södergrundet, Kvarnören.

 ∙ Söderören, 60°6'41" N, 22°3'19" Ö, 0,7 ha 
stor ö 4 km N om Stenskär, 5 km SV om 
Pensar, 12 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Käldinge harun, Mellanören, Skitukobb.

 ∙ Södra Björklandet, 60°4'42" N, 21°47'48" 
Ö, 2 ha stor ö 5 km SÖ om Ängsö, 5 km N om 
Boskär, 14 km SV om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Stavskär, Torskären, Norra Björklandet.

 ∙ Södra Furuholmen, 59°56'4" N, 21°48'46" 
Ö, ö 4 km SÖ om Nötö, 11 km S om Boskär, 
29 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Killing-
holm, Rockskär, Fjärdkobbarna.

 ∙ Södra Ljusharun, 60°2'31" N, 21°44'9" Ö, 
4 ha stor ö 2 km NV om Boskär, 7 km S om 
Ängsö, 19 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Norra Ljusharun, Julgrund, Rävkläppen.

 ⭘ Södra Styrsholm, 59°56'9" N, 21°54'5" Ö, 
21 ha stor ö 8 km Ö om Nötö, 13 km SÖ om 
Boskär, 29 km S om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Östra Beritholmen, Styrsholmarna, Norra 
Styrsholm.
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 ⭘ Södra Tällholm, 60°6'26" N, 21°47'28" Ö, 
5 ha stor ö 4 km Ö om Ängsö, 8 km Ö om 
Lom, 12 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Mellan-Tällholm, Påkmo, Kalvholm.

 ⭘ Söskär, 60°5'28" N, 22°8'10" Ö, 18 ha stor ö 
5 km NÖ om Stenskär, 6 km SV om Lökhol-
men, 17 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Söskärs grundet, Vitskär, Skogs-Knivskär.

 ∙ Söskärs grundet, 60°5'37" N, 22°8'20" Ö, 
0,3 ha stor ö 5 km SV om Lökholmen, 6 km 
NÖ om Stenskär, 17 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Söskär, Skogs-Knivskär, Lilla Gär-
skär.

 ∙ Tackören, 59°55'39" N, 21°55'5" Ö, 0,3 ha 
stor ö 7 km N om Borstö, 14 km SÖ om Bo-
skär, 30 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Kalvörarna, Lillandet, Skallotörarna.

 ▷ Taipalus Se Taiplax samt Exklaven Taiplax
 ⭘ Taiplax, 60°20'33" N, 21°46'58" Ö, 94 ha 

stor ö 10 km N om Innamo, 11 km NÖ om 
Järvsor, 18 km NV om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Länsikari, Lökgrundet, Stålhatten.

 ▶ Taiplax
Taiplax (fi. Taipalus) är en ö i Finland. Den 
ligger inom kommunen Nådendal (tidiga-
re Rimito). Arean är 0,94 kvadratkilome-
ter.

Den västra halvan av Taiplax tillhör kom-
mundelen Nagu i Pargas stad och är där-
med en enklav i kommunen Nådendal. 
Våren 2010 föreslogs att enklaven skulle 
avskaffas genom att hela Taiplax skulle 
tillfalla Nådendal medan Keckolot skulle 
föras över till Pargas. Förslaget blev dock 

aldrig verklighet.
Ortens svenska namn

Utdrag ur karta från 1837, med namnet Taiplax

Taiplax hör via Innamo fiskeriområde till 
Nagu. För Taiplax har de få gånger orten 
nämnts i medier eller i stadens beslutan-
de organ ofta använts dess finska namn 
Taipalus, medan ortsborna själva använ-
der Taiplax och namnet Taiplax även har 
historiskt belägg i kyrkoböcker. samt kar-
tor.

 ∙ Tallholmen, 60°14'38" N, 22°1'33" Ö, 1 ha 
stor ö 2 km V om Haverö, 3 km SV om Västra 
Linsor, 9 km NÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Lindholmen, Hässjeholmen, Kaskis.

 ∙ Tallkläppen, 60°5'37" N, 21°54'23" Ö, 2 
ha stor ö 8 km V om Stenskär, 10 km Ö om 
Ängsö, 11 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Östra Viggesören, Högkobben, Lepon.

 ∙ Tallkobbarna, 60°3'44" N, 21°47'46" Ö, 
1 ha stor ö 4 km NÖ om Boskär, 6 km SÖ 
om Ängsö, 16 km S om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Brydjeklobb, Hem-Horsskärs kläpparna, 
Lammklobbarna.

 ∙ Tampankari, 60°14'30" N, 21°45'13" Ö, 
1 ha stor ö 1 km SV om Innamo, 3 km N 
om Vandrock, 10 km NV om Kyrkbacken. 
Grannöar: Kråkholmsgrundet, Kaitgrundet, 
Kait.

 ⭘ Tavestholm, 60°7'41" N, 21°46'43" Ö, 22 
ha stor ö 4 km NÖ om Ängsö, 7 km NÖ om 
Lom, 10 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Lössandarna, Härilot, Rågholm.

 ▷ Tegel Se Nagus historia, underrubrik Tegel 
och kalk

 ▶ Telenius, Johan Erik Emanuel Simons-
son 
Johan Erik Emanuel Simonsson Te-
lenius, född 4 oktober 1806 i Åbo, död 2 



Tinnören

176

december 1864 i Nagu, var präst i Finland 
och Estland.

Telenius far, Simon Henriksson Teleni-
us, var kantor i Åbo. Han studerade vid 
Katedralskolan i Åbo åren 1814–1825 och 
vid Åbo Akademi åren 1825–1828, då 
han prästvigdes. Telenius fungerade som 
hjälppräst för kyrkoherden i Kangasala 
1828–1830 varefter han blev lärare i Eke-
näs under tre år. År 1833 - 1857 var Tele-
nius präst i Ekenäs för att sedan flytta till 
Runö i Estland där han fungerade som 
kyrkoherde under åren 1857–1862 i S:ta 
Magdalena kyrka.

Mellan 1862 och 1863 var Telenius kyr-
koherde i Nagu församling. 

 ∙ Tinnören, 59°56'13" N, 21°57'35" Ö, 0,8 
ha stor ö 8 km N om Borstö, 15 km SÖ om 
Boskär, 29 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Vitharu, Rödgadden, Långskär.

 ∙ Tistronörarna, 60°2'51" N, 21°48'50" Ö, 2 
ha stor ö 3 km NÖ om Boskär, 8 km SÖ om 
Ängsö, 17 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Svartkläppen, Mjölksgrund, Apelholmen.

 ∙ Tistronörarna, 59°58'36" N, 21°46'24" Ö, 
2,2 ha stor ö 2 km N om Nötö, 6 km S om 
Boskär, 25 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Ostkobb, Oxkobb, Stengrundet.

 ∙ Tistronören, 59°54'33" N, 21°43'29" Ö, 2 
ha stor ö 6 km SV om Nötö, 14 km S om 
Boskär, 33 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Gölpkobben, Långholm och Träskholm, Bodö 
revet.

 ∙ Tistronören, 60°4'8" N, 21°57'10" Ö, 1 ha 
stor ö 5 km V om Stenskär, 11 km Ö om Bo-
skär, 14 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Västergrund, Klockskär, Skrakaskär.

 ⭘ Tistronören, 60°5'32" N, 22°0'21" Ö, 5 ha 
stor ö 3 km NV om Stenskär, 9 km SV om 
Pensar, 13 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Hundskärs ören, Lilla Hundskär, Stora 
Hundskär.

 ∙ Tistronören, 60°0'33" N, 22°9'56" Ö, 1 
ha stor ö 10 km SÖ om Stenskär, 14 km S 
om Lökholmen, 25 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Rödharu, Ytterlands bådan, Röd-

haru Örarna.
 ∙ Tjukan, 60°3'9" N, 22°7'13" Ö, 2 ha stor ö 5 

km SÖ om Stenskär, 10 km SV om Lökhol-
men, 20 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Siposkär, Utterharu, Stuvuskär.

 ∙ Tjuvgranskär, 60°5'18" N, 21°46'30" Ö, 3 
ha stor ö 4 km SÖ om Ängsö, 6 km N om 
Boskär, 14 km SV om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Mossaholm, Nepe, Algrunden.

 ⭘ Tjuvskär, 60°3'50" N, 22°5'12" Ö, 5 ha stor 
ö 2 km Ö om Stenskär, 10 km SV om Lökhol-
men, 18 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Rönnklobben, Österskatan, Staffasharu.

 ∙ Tobaksgrund, 60°8'27" N, 21°49'53" Ö, ö 7 
km NÖ om Ängsö, 10 km SÖ om Vandrock, 
7 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Käring-
holm, Mangrundet, Ladugrundet.

 ∙ Tofsharu, 60°4'49" N, 22°8'50" Ö, 1 ha stor 
ö 6 km Ö om Stenskär, 6 km S om Lökhol-
men, 18 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Dalskär, Söskär, Dalskärs harun.

 ∙ Tofsharu, 59°56'48" N, 22°0'13" Ö, 1,3 ha 
stor ö 9 km N om Borstö, 14 km S om Sten-
skär, 28 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Trutgrund, Morskär, Sandrevet.

 ∙ Tommosskärs harun, 60°2'49" N, 
21°58'35" Ö, 3 ha stor ö 5 km SV om Sten-
skär, 12 km Ö om Boskär, 17 km S om Kyrk-
backen. Grannöar: Vettakobbarna, Stora 
Tommosskär, Lilla Vitharun.

 ▷ Torp Se Nagus historia, underrubrik Torp
 ∙ Torskankläppen, 59°56'22" N, 21°51'18" 

Ö, 1 ha stor ö 5 km Ö om Nötö, 11 km SÖ om 
Boskär, 28 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Trutkläppen, Stora Killskär, Lilla Killskär.

 ∙ Torskären, 60°5'2" N, 21°47'45" Ö, ö 5 km 
SÖ om Ängsö, 6 km N om Boskär, 14 km SV 
om Kyrkbacken. Grannöar: Norra Björklan-
det, Västra Båtskär, Sigfrids kläppen.

 ⭘ Tottan, 60°12'59" N, 22°0'30" Ö, 5 ha stor 
ö 4 km SV om Haverö, 6 km S om Västra 
Linsor, 6 km NÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Pilkari, Kiningholm, Kauris.

 ∙ Tottholm, 60°7'58" N, 21°49'6" Ö, 2 ha stor 
ö 6 km NÖ om Ängsö, 10 km Ö om Lom, 8 
km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Jaakko-
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grund, Petsor, Käringholm.
 ∙ Trattarna, 60°9'31" N, 21°55'16" Ö, 0,8 

ha stor ö 11 km V om Pensar, 11 km V om 
Sandö, 4 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Låset, Länsman, Kuckulot.

 ∙ Tregrunden, 60°6'25" N, 21°44'6" Ö, ö 0 
km SÖ om Ängsö, 4 km Ö om Lom, 14 km 
SV om Kyrkbacken. Grannöar: Ängsö, Kasan, 
Stångörarna.

 ∙ Triören, 60°5'55" N, 22°4'38" Ö, 0,7 ha stor 
ö 3 km NÖ om Stenskär, 6 km S om Pensar, 
14 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Triörs 
bådan, Kirtengrund, Blyglo.

 ∙ Triörs bådan, 60°6'1" N, 22°4'39" Ö, ö 4 
km NÖ om Stenskär, 6 km S om Pensar, 14 
km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Triören, 
Kirtengrund, Blyglos ören.

 ∙ Troll-Birsskär, 60°0'21" N, 21°43'58" Ö, 4 
ha stor ö 4 km SV om Boskär, 6 km N om 
Nötö, 23 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Skogsflisan, Grålandet, Mossaskär.

 ⭘ Trollholmen, 60°6'33" N, 22°11'41" Ö, 
6 ha stor ö 3 km S om Lökholmen, 6 km S 
om Aspholm, 19 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Trollholms revet, Långörs kläppen, 
Stora Hamnholmen.

 ∙ Trollholms revet, 60°6'52" N, 22°11'46" 
Ö, ö 2 km S om Lökholmen, 6 km S om Asp-

holm, 18 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Trollholmen, Hamnholmarna, Stora Hamn-
holmen.

 ∙ Trollkobben, 59°50'44" N, 21°59'20" Ö, 2 
ha stor ö 3 km SÖ om Borstö, 24 km SÖ om 
Boskär, 39 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Båtskären, Ängeskär, Bastukobben.

Trunsö hamn

 ⭘ Trunsö, 59°53'6" N, 21°45'53" Ö, 63 ha stor 
ö 8 km S om Nötö, 16 km S om Boskär, 35 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Roggören, 
Fårskärs grundet, Stora Gloskär.

 ⭘ Trunsö Kummelskär, 59°53'43" N, 
21°47'12" Ö, 6 ha stor ö 7 km S om Nötö, 
15 km S om Boskär, 34 km S om Kyrkback-
en. Grannöar: Kummelskären, Norrörarna, 
Sandholms Kummelskär.

 ∙ Trutgadden, 60°2'34" N, 22°4'40" Ö, ö 4 
km SÖ om Stenskär, 12 km SV om Lökhol-
men, 19 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
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Stengadden, Långgadden, Höggadden.
 ∙ Trutgrund, 59°56'48" N, 22°1'16" Ö, ö 9 km 

N om Borstö, 14 km Ö om Nötö, 28 km S 
om Kyrkbacken. Grannöar: Påvalskärs ören, 
Morskär, Rönnören.

 ∙ Trutgrunden, 60°5'8" N, 21°53'12" Ö, ö 9 
km NÖ om Boskär, 9 km V om Stenskär, 12 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Brännlands 
kläpparna, Brännlandet, Lepon.

 ∙ Trutgrundet, 59°56'4" N, 21°55'27" Ö, 0,5 
ha stor ö 8 km N om Borstö, 14 km SÖ om 
Boskär, 29 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Sävgrundet, Tackören, Lilla Bocken.

 ∙ Trutkläppen, 59°50'19" N, 21°43'35" Ö, 0,5 
ha stor ö 9 km Ö om Jurmo, 22 km S om 
Boskär, 41 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Stenören, Trutkläppen, Sandören.

 ∙ Trutkläppen, 59°49'60" N, 21°45'60" Ö, 
0,8 ha stor ö 11 km Ö om Jurmo, 22 km S om 
Boskär, 41 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Ytterören, Sandören, Stenören.

 ∙ Trutkläppen, 59°56'44" N, 21°51'0" Ö, ö 5 
km Ö om Nötö, 11 km SÖ om Boskär, 28 km 
S om Kyrkbacken. Grannöar: Lilla Killskär, 
Torskankläppen, Stora Killskär.

 ∙ Trybotet, 60°2'41" N, 21°57'5" Ö, 4 ha stor 
ö 6 km SV om Stenskär, 10 km Ö om Boskär, 
17 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Trybots 
grunden, Dockbotet, Grisselkobben.

 ∙ Trybots grunden, 60°2'30" N, 21°56'33" 
Ö, 1 ha stor ö 7 km SV om Stenskär, 10 
km Ö om Boskär, 17 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Trybotet, Dockbotet, Stenkläppen.

 ∙ Trädören, 59°58'35" N, 22°7'9" Ö, 1,5 ha 

stor ö 11 km S om Stenskär, 18 km S om Lök-
holmen, 27 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Nagelskären, Långörs harun, Sälgskärs 
kobben.

 ∙ Träskholm, 60°14'17" N, 22°4'2" Ö, 0,5 ha 
stor ö 1 km S om Haverö, 4 km S om Västra 
Linsor, 10 km NÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Haverö, Fågelholmen, Klintholmen.

 ∙ Tunngrundet, 60°13'15" N, 21°48'17" Ö, ö 
4 km SÖ om Innamo, 4 km Ö om Vandrock, 
6 km NV om Kyrkbacken. Grannöar: Glada-
grundet, Jungfrun, Korvet.

 ▶ Turism
Från 1980-talet framåt, då Nagu gäst-
hamn blev populär bland fritidsseglare, 
har turismen utvecklats till en betydande 
näringsgren och dagens näringsliv präg-
las av företag kopplade till besöksnäring-
en och turismen.

Nagu har en mängd inkvarteringsmöj-
ligheter och restauranger, de flesta i cen-
trum, som kallas Kyrkbacken. Vintertid 
finns tre restauranger, sommartid betyd-
ligt fler. Året om finns även en bemannad 
servicestation med bilverkstad. Sommar-
kiosker och -restauranger finns förut-
om på Kyrkbacken i bland annat Kirjais, 
Prostvik, Pärnäs, Grännäs samt på Själö, 
Nötö, Bodö, Brännskär, Gullkrona och på 
Pensar. Inkvarteringsverksamhet finns 
även på många håll som bisyssla till lant-
bruk där gården har hyresstugor på sina 
marker.

 ∙ Tveskiftsholm, 60°6'21" N, 21°44'54" Ö, 3 
ha stor ö 1 km Ö om Ängsö, 5 km Ö om Lom, 
13 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Lång-
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varpet, Kasan, Algrunden.
 ∙ Tvågrund, 60°5'22" N, 21°50'9" Ö, 0,9 ha 

stor ö 6 km Ö om Ängsö, 7 km NÖ om Bo-
skär, 12 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Högharun, Bogrund, Gråharun.

 ∙ Tvåkobbarna, 59°49'52" N, 21°58'54" Ö, ö 
4 km S om Borstö, 25 km SÖ om Boskär, 41 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Slätbåda, 
Gåsharu kläppen, Rödkläppen.

 ∙ Tvåkobbarna, 60°3'23" N, 21°54'58" Ö, 0,4 
ha stor ö 7 km V om Stenskär, 9 km Ö om 
Boskär, 15 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Skrovlandet, Höga Medskär och Rödgrund, St-
enkläppen.

 ∙ Tyvholmen, 60°7'9" N, 21°49'12" Ö, 3 ha 
stor ö 5 km Ö om Ängsö, 9 km Ö om Lom, 10 
km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Tällholms 
grunden, Blåbärholm, Käringmössan.

 ∙ Tällholms grunden, 60°6'45" N, 21°48'48" 
Ö, ö 5 km Ö om Ängsö, 9 km Ö om Lom, 10 
km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Käring-
mössan, Norra Tällholm, Bäckgrund.

 ∙ Tärngrunden, 60°12'19" N, 21°44'13" 
Ö, 0,5 ha stor ö 1 km SÖ om Vandrock, 5 
km S om Innamo, 9 km V om Kyrkbacken. 
Grannöar: Lilla Nässelgrundet, Nässelgrun-
det, Snäckholm.

 ∙ Tärningharu, 59°49'57" N, 22°1'11" Ö, 0,6 
ha stor ö 5 km SÖ om Borstö, 26 km SÖ om 
Boskär, 41 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Svartbåda, Pryss, Blåbåda.

 ∙ Tärnören, 60°8'7" N, 22°7'14" Ö, 1 ha stor 
ö 2 km S om Pensar, 4 km V om Lökholmen, 
14 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Långs-
käret, Gulskär, Grunden.

 ∙ Tärskläppen, 59°50'2" N, 21°51'60" Ö, 1 
ha stor ö 7 km SV om Borstö, 23 km S om 
Boskär, 40 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Ådskär, Gålören, Sandören.

 ∙ Tärskär, 59°57'37" N, 21°49'54" Ö, 3,3 ha 
stor ö 4 km Ö om Nötö, 9 km SÖ om Bo-
skär, 26 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Norrkobben, Limpkobben, Grisselkobben.

 ▶ Urksor
Urksor är en del av en halvö i Finland.

Urksor är egentligen en ö, som växt ihop 
med grannön Taslot i norr, och med Na-

gus största ö Storlandet i söder.

 ⭘ Utholm, 60°5'37" N, 21°45'27" Ö, 15 ha stor 
ö 2 km SÖ om Ängsö, 6 km Ö om Lom, 14 
km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Algrun-
den, Högholm, Kasan.

 ∙ Utterharu, 60°3'4" N, 22°6'35" Ö, 0,7 ha 
stor ö 4 km SÖ om Stenskär, 10 km SV 
om Lökholmen, 19 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Tjukan, Käringbärigrundet, Stu-
vuskär.

 ⭘ Utterholm, 60°13'33" N, 22°2'56" Ö, 36 ha 
stor ö 2 km S om Haverö, 5 km S om Västra 
Linsor, 9 km NÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Småholmen, Ådholm, Maltholms grynnan.

 ∙ Utterkobbarna, 60°1'34" N, 21°45'12" Ö, 
0,6 ha stor ö 1 km SV om Boskär, 8 km N om 
Nötö, 20 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Gåsören, Brännskär, Råkobben.

 ⊕ Vallmo, 60°12'32" N, 21°56'20" Ö, 230 ha 
stor ö 8 km SV om Haverö, 9 km SV om 
Västra Linsor, 2 km NÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Björkholm, Getgrund, Skoggrund.

 ⭘ Vandrock, 60°12'45" N, 21°43'48" Ö, 83 ha 
stor ö 0 km N om Vandrock, 5 km S om Inn-
amo, 10 km V om Kyrkbacken. Grannöar: 
Lilla Nässelgrundet, Lövskär, Baggen.

 ▷ Vargberget Se Nagu, underrubrik Se-
värdheter

 ⭘ Vargskär, 60°5'25" N, 22°2'57" Ö, 8 ha stor 
ö 2 km N om Stenskär, 8 km SV om Pen-
sar, 14 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Vargskärs revet, Brudgrynnan, Svärtskär.

 ⭘ Vargskäret, 60°0'55" N, 21°44'36" Ö, 5 
ha stor ö 2 km SV om Boskär, 7 km N om 
Nötö, 22 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Vargskärs kläpparna, Grisselflisan, Grålandet.

 ∙ Vargskärs kläpparna, 60°0'46" N, 
21°44'36" Ö, 0,5 ha stor ö 3 km SV om Bo-
skär, 7 km N om Nötö, 22 km SV om Kyrk-
backen. Grannöar: Vargskäret, Grålandet, 
Grisselflisan.

 ∙ Vargskärs revet, 60°5'13" N, 22°2'56" Ö, ö 
2 km N om Stenskär, 8 km SV om Pensar, 14 
km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Vargskär, 
Hummelören, Rödgrund.

 ▶ Vassbuk
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Halstrad vassbuk fångad vid Lökholm, Nagu

Skarpsill, vassbuk, brisling, Sprattus 
sprattus (Linné, 1758), är en art av benfisk 
i familjen sillfiskar (Clupeidae). Utbred-
ningsområdet är östra Atlanten, från 
Lofoten till norra Afrika, och Östersjön 
upp till Bottenhavet. Den går även in i 
Medelhavet. Skarpsillen liknar sillen 
men är som fullvuxen mindre än denna. 
Ryggfenan börjar bakom eller i linje med 
bukfenornas fäste (hos sillen framför). 
Skarpsillen blir cirka 16 centimeter lång, 
ibland längre, och är en silverglänsande 
stimfisk. Skarpkantade fjäll längs buken 
bildar en vasst sågtandad "köl", vilket 
kom att ge fisken det före år 1690 använ-
da namnet hwassbuk. Namnet skarpsill är 
historiskt känt sedan 1762. Lokala namn 
har på Gotland varit sprut, samt plugg för 
ung skarpsill i Bohuslän.

Framförallt beredd (saltad eller rökt) 
skarpsill har i Bohuslän kallats brisling el-
ler brissling (med varianterna bressling och 
brässling), från norskan, känt före år 1779. 
Motsvarande namn i Blekinge, Skåne och 
Halland har varit briling (lokalt i Blekinge 
även brilling). Från lågtyskan härrör den 
äldre benämningen breitling. Sockersaltad 
och kryddinlagd skarpsill saluförs i Skan-
dinavien under det traditionella handels-
namnet ansjovis, vilket bland annat är 

en viktig ingrediens i Janssons frestelse. 
Skarpsill inlagd i tomatsås eller matolja 
säljs som sardiner. De salufördes från 1995 
och ett tjugutal år framåt med namnet 
brisling enligt EU-regler för att inte för-
växlas med produkter av fiskarten sardin.

Skarpsillen är mogen för sin första lek vid 
1–3 års ålder. Leken försiggår ute till havs 
eller intill kusten på 10–40 meters djup. 
Den leker helst då vattentemperaturen är 
8–12° Celsius, vilket innebär att Skager-
raks och Kattegatts skarpsillar leker un-
der april–juli, Östersjöns i mars-augusti 
och Nordatlantens i februari-juli.
Systematik
Tidigare har arten indelats i flera unde-
rarter, och därtill finns flera ogiltiga syno-
nymer. Numera anses dock arten endast 
bestå av typarten Sprattus sprattus sprattus, 
samt underarten baltisk skarpsill, Sprat-
tus sprattus balticus (Schneider, 1908).

 ∙ Vattukläpparna, 60°3'32" N, 21°46'48" Ö, 
ö 3 km N om Boskär, 6 km SÖ om Ängsö, 
17 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Haver-
skär, Västerby kläpparna, Ko-Birsskär.

 ∙ Vessor, 60°14'1" N, 21°48'16" Ö, 3,9 ha stor 
ö 3 km SÖ om Innamo, 5 km NÖ om Vand-
rock, 7 km NV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Västra Petisholmen, Riskholmen, Kummel-
grundet.

 ∙ Vettakobbarna, 60°2'35" N, 21°58'34" Ö, 
ö 5 km SV om Stenskär, 11 km Ö om Bo-
skär, 17 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Tommosskärs harun, Linuskärs Örarna, Stora 
Tommosskär.

 ⭘ Viberholm, 60°7'6" N, 21°42'22" Ö, 7 ha 
stor ö 2 km NV om Ängsö, 3 km NÖ om 
Lom, 14 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Snäckö, Oxgrund, Bredviks grunden.

 ⭘ Viggesskär, 60°3'41" N, 22°6'32" Ö, 5 ha 
stor ö 4 km Ö om Stenskär, 9 km SV om Lök-
holmen, 19 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Långharu, Nätiskär, Stuvuskär.

 ∙ Viggholmen, 60°16'56" N, 21°47'8" Ö, 2 
ha stor ö 3 km N om Innamo, 6 km NÖ om 
Järvsor, 12 km NV om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Hoppilot, Ekholmarna, Kattilot.

 ▶ Vikare
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 Vikare (Pusa hispida), även kallad ringsäl, 
är en säl som förekommer cirkumpolärt, 
främst i Norra Ishavet där den är den 
största sälpopulationen. Två underarter 
lever permanent i sjöar med sötvatten. Vi-
karen är något mindre än knubbsälen.
Systematik och utbredning
Vikaren beskrevs taxonomiskt första 
gången 1775 av den tyska naturalisten Jo-
hann Christian Daniel von Schreber. Han 
beskrev den som Phoca hispida men studier 
visade på släktskap med sälarna i släktet 
Pusa varför den flyttades till detta släkte 
1958. Dess svenska trivialnamn härledas 
från det geografiska begreppet vik, där 
en vikare alltså är ett djur som håller till 
i vikar.

Utöver Norra ishavet förekommer vika-
ren i angränsande havsområden som nor-
ra Atlanten, norra Stilla havet, Ochotska 
havet, Berings hav och Hudson Bay. Arten 
vistas främst i saltvatten men i Saimen, 
Ladoga och tidvis även i Nettilling Lake 
förekommer den även i sötvatten.

För vikaren utgör Östersjön, Saimen och 
Ladoga refugier från det stora samman-
hängande levnadsområdet i Yoldiahavet, 

som existerade för cirka 10 000 år sedan.
Underarter
Vikaren delas idag upp i fem underarter:
• Atlantisk vikare (P. h. hispida) - förekommer i nor-
ra Atlanten och norra Ishavet. Individer av atlantisk 
vikare genomför ibland vandringar och kan då nå 
Sveriges västkust och har till och med observerats 
vid Portugals kust. I västra Atlanten förekommer 
den ibland kring Newfoundland, i Stilla havet söde-
rut till Aleuterna.

• Östersjövikare (P. h. botnica) - förekommer i 
Östersjön.

• Saimenvikare (P. h. saimensis) - förekommer 
enbart i sjön Saimen i Finland

• Ladogasäl (P. h. ladogensis) - förekommer i sjön 
Ladoga i Ryssland

• P. h. ochotensis (Pallas, 1811), syn. P. h. gichigensis 
(J. A. Allen, 1902) - förekommer kring Kamtjatka, i 
Ochotska havet och söderut längs Japans kustlinje 
till 35:e nordliga breddgraden.

Utseende och läte
Vikarsälen är mellan 120 och 195  centi-
meter lång (genomsnitt 150 cm). Den kan 
väga upp till 100 kilogram, i sällsynta fall 
upp till 140  kilogram. Hannen är något 
större än honan. Sälen har grå päls med 
mörka fläckar som har en ljusare kant, 
ibland tydligt runda –  därav namnet 
ringsäl –, men ibland är fläckarna knappt 
skönjbara.

Liksom andra sälar har arten en sländ-
formig kropp. Däremot skiljer sig arten 
från andra öronlösa sälar genom tillväxt 
under hela livet. Det avrundade huvudet 
sitter på en kort hals och kännetecknas av 
framåtriktade ögonen samt en kort och 
bred nos.

Vikaren är för det mesta tyst men exem-
pelvis ladogavikaren har märkbara läten.
Ekologi

En vikare slaktas.

Päls av vikarsäl.

Vikaren föredrar havsregioner och sjö-
ar som en längre tid av året är täckt med 
is. Merparten lever mest ensamma och 
bildar sällan flockar men ladogasälen är 
ett utpräglat flockdjur. På vintern skrapar 
vikaren hål i istäcket med labbarna för 
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att få luft. En individ har vanligen mellan 
fem och tio hål samtidigt. Huvudsakligen 
använder djuret befintliga hål och börjar 
inte själv att göra nya. Vikaren utgör för-
modligen det viktigaste bytet för isbjörn. 
Födan består huvudsakligen av fisk som 
mäter upp till tjugo centimeter. Vanligt-
vis är djuret under vattenytan i mellan 
två och fem minuter, men vid fara kan vi-
karen stanna under ytan i mellan 30 och 
45  minuter innan den behöver luft. Vid 
dykning kan den nå ett djup på nästan 
90 meter.
Fortplantning
Honor skapar ett revir under vintern när 
de är dräktiga. Hela dräktigheten varar i 
elva månader, men embryot vilar cirka tre 
månader. Ibland gräver honan en grotta, i 
närheten av ett ishål, där hon föder sina 
cirka 60  centimeter långa ungar, som 
väger omkring 4,5  kilogram vid födseln. 
Ungen har vitaktig till ljusgrå päls som 
byts ut efter några veckor. Ungarna, som 
kallas kutar, diar honan under bara tre 
till sex veckor, då kuten väger cirka 20 kg. 
Kutarna lär sig tidigt att simma, vilket är 
nödvändigt på grund av det stora hotet 
från isbjörnar och fjällrävar, eller andra 
rovdjur, beroende på område. Honor kan 
para sig när de blivit tre–fyra år gamla, 
hannar något senare. Om en vikare lyckas 
undvika alla faror kan den bli 40 år gam-
mal, men de flesta individerna blir mellan 
20 och 25 år.
Status och hot
Den globala populationen av vikare är 
inte kategoriserad som hotad av IUCN 
utan bedöms som livskraftig (LC). Alla 
underarter kan dock påverkas starkt av 
klimatförändringar och en ny bedömning 
måste göras inom tio år. Vissa underarter 
är hotade också nu.
Atlantisk vikare
Den atlantiska vikaren är den ojämförligt 
största och mest spridda underarten av 
vikare. Då den delvis förekommer i svårt 
tillgängliga områden finns inga säkra 
data om beståndets storlek. Uppskatt-
ningar varierade mellan 6 och 7 miljoner 
(Stirling & Calvert 1979) och 2,5 miljoner 
(Miyazaki 2002) individer. De jagas för 

pälsen och tran men utgör ett mindre vik-
tigt byte än sälarter som lever i flockar. 
Den atlantiska vikaren kategoriseras inte 
som hotad av IUCN, men eftersom miljö-
förändringar kan påverka populationen 
bör underarten hållas under uppsikt.
Östersjövikare
Under 1800-talet fanns det några hund-
ratusen vikare i Östersjön och i början av 
1900-talet drygt hundratusen individer. 
Genom jakt kom arten nästan att utrotas. 
Också efter införande av skyddsåtgär-
der minskade populationen, troligtvis på 
grund av miljögifter (polyklorerade bife-
nyler) som förorsakade fortplantnings-
störningar. Nu finns det omkring 5  500 
vikarsälar i havet. Beståndet ökar i Bot-
tenviken där cirka 70 procent av alla Öst-
ersjövikare lever, men i de södra delarna 
(Finska viken, Rigabukten och Skärgårds-
havet) är stammen tämligen svag, delvis 
på grund av de milda vintrarna.

Jord- och skogsbruksministeriet i Fin-
land beslutade i mitten av oktober 2010 
om skyddsjakt på vikare i Bottenviken. 
Det var första gången på tjugotvå år som 
vikare skulle få skjutas. Sälarten var fort-
farande rödlistad, men antalet hade ökat 
starkt sedan 1980-talet; populationen 
bedömdes öka med fem procent om året. 
Skyddsjakten berodde på att undersök-
ningar med undervattenskameror hade 
visat att vissa vikare lärt sig ta fisk ur fäl-
lor och fiskeredskap. Det var dessa indi-
vider som skyddsjakten skulle inrikta sig 
på.

Underarten är upptagen på Röda listan i 
Sverige som nära hotad (NT).
Saimenvikare
Vikaren i Saimen ställdes 1955 under 
skydd. På grund av jakt och utsläpp av 
kvicksilver var underarten med bara 180 
individer nästan utdöd. I dagens läge 
ökar beståndet med två procent per år. 
Kring sekelskiftet 2000 fanns omkring 
250 vikare i sjön, vintern 2012 310 vika-
re. Det största hotet är fiskeredskap, och 
då främst nätfiske eftersom sälarna ofta 
fastnar i näten och drunknar. Denna un-
derart har också haft svårt att reprodu-
cera sig eftersom isarna håller en för låg 
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kvalitet i dess utbredningsområde.

Saimenvikaren klassas i Finland som 
starkt hotad (EN). Man strävar efter att 
populationen skulle öka till 400 individer 
2025, men populationen har hotat mins-
ka också under senare tid. Detta anses 
vara det minsta bestånd som inte hotas 
av tillfälliga störningar, såsom olämplig 
väderlek.
Ladogavikare
I Ladoga består faran för vikaren i hu-
vudsak av miljögifter. Många djur fastnar 
också i fiskenät och dör. Från och med 
1980-talet är djuret fridlyst, men efter-
som fiskare ser sälen som en konkurrent 
blir den ibland illegalt jagad. Kring sekel-
skiftet 2000 fanns omkring 5 000 vikare 
i sjön.
P. h. ochotensis
Under slutet av 1960-talet beräknades 
populationen med omkring 850  000 in-
divider och 2002 uppskattades bestån-
det utan föregående undersökning med 
800 000 till en miljon individer.
Galleri

 ∙ Vikarharun, 59°59'54" N, 21°56'38" Ö, 2,1 
ha stor ö 10 km SV om Stenskär, 10 km Ö om 
Boskär, 22 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Söderlandet, Österlandet, Klöverharu flyen.

 ∙ Vindankläpparna, 59°58'12" N, 21°54'24" 
Ö, ö 8 km Ö om Nötö, 10 km SÖ om Boskär, 
25 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Neder-
sätugrundet, Grimmen, Storlandet.

 ∙ Vindankläppen, 59°51'40" N, 21°57'14" 
Ö, 0,3 ha stor ö 1 km SV om Borstö, 22 km 
SÖ om Boskär, 37 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Västerkläppen, Höglandet, Bäck-
landet.

 ∙ Vindankläppen, 59°57'31" N, 21°53'13" Ö, 
0,4 ha stor ö 7 km Ö om Nötö, 11 km SÖ om 
Boskär, 26 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Bässören, Brändören, Buskören.

 ∙ Vindargrund, 60°7'31" N, 21°41'21" Ö, 1 
ha stor ö 3 km NV om Ängsö, 3 km NÖ om 
Lom, 14 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Stuguholm, Viberholm, Snäckö.

 ⭘ Vindulskär, 59°55'16" N, 21°49'42" Ö, 17 ha 
stor ö 5 km SÖ om Nötö, 13 km S om Boskär, 
31 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Ståtkob-
barna, Långskär, Smörkläppen.

 ∙ Vitgrunden, 60°13'7" N, 21°46'28" Ö, 2 
ha stor ö 3 km Ö om Vandrock, 4 km S om 
Innamo, 8 km V om Kyrkbacken. Grannöar: 
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Vrouw Maria

Vrouw Maria var ett tvåmastat neder-
ländskt handelsfartyg från 1700-talet. 
Fartyget var på väg från Amsterdam till 
S:t Petersburg när det sjönk i Nagus yttre 
skärgård i södra Skärgårdshavet. Med i 
skeppets last fanns värdefulla konstskat-
ter till ryska aristokrater och kejsarinnan 
Katarina den stora. Skeppet återfanns 
1999 på 40 meters djup och är idag ett av 
Finlands mest kända vrak, med ett välbe-
varat skrov.
Förlisningen
Vrouw Maria lämnade Amsterdams hamn 
den 5 september 1771. Enligt loggboken 
stötte skeppet mot en sten i en storm tors-
dag kväll den 3 oktober, med två man på 

Smultrongrund, Låggrundet, Kåmsor.
 ∙ Vitharu, 60°2'51" N, 21°59'28" Ö, 3 ha stor 

ö 4 km SV om Stenskär, 12 km Ö om Boskär, 
17 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Lilla 
Vitharun, Tommosskärs harun, Stora Tom-
mosskär.

 ∙ Vitharu, 59°56'24" N, 21°57'25" Ö, 2,6 ha 
stor ö 8 km N om Borstö, 15 km SÖ om Bo-
skär, 28 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Tinnören, Långskär, Rödgadden.

 ∙ Vitharu, 60°5'43" N, 21°50'10" Ö, 0,5 ha 
stor ö 6 km Ö om Ängsö, 8 km NÖ om Bo-
skär, 12 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Bo-
grund, Tvågrund, Smultrongrundet.

 ∙ Vitharun, 60°0'15" N, 22°7'4" Ö, 3 ha stor 
ö 9 km SÖ om Stenskär, 15 km S om Lökhol-
men, 24 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Hjortronharu gaddarna, Norrgrundet, Döm-
maskär.

 ∙ Vitharuna, 59°57'35" N, 21°54'1" Ö, 2 ha 
stor ö 8 km Ö om Nötö, 11 km SÖ om Bo-
skär, 26 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Båtsmansgrundet, Vindankläppen, Koppar-
holm.

 ∙ Vitharuna, 60°6'34" N, 22°14'23" Ö, 1,8 
ha stor ö 4 km SÖ om Lökholmen, 7 km 
SÖ om Aspholm, 21 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Rödharu, Söderlands harun, Norr-
landet.

 ∙ Vitningarna, 59°56'48" N, 21°55'16" Ö, ö 9 
km Ö om Nötö, 13 km SÖ om Boskär, 28 km 
S om Kyrkbacken. Grannöar: Sävgrundet, 
Trutgrundet, Norra Bocken.

 ∙ Vitningen, 59°59'21" N, 21°46'16" Ö, ö 4 
km N om Nötö, 5 km S om Boskär, 24 km S 
om Kyrkbacken. Grannöar: Stengrundet, Ox-

kobb, Mellangadden.
 ∙ Vitningen, 59°47'45" N, 21°48'35" Ö, 0,8 

ha stor ö 12 km SV om Borstö, 26 km S om 
Boskär, 45 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Rysskläppen, Lilla Stubbskär, Pattakläpp.

 ∙ Vitskär, 59°48'45" N, 21°47'57" Ö, 1,3 ha 
stor ö 11 km SV om Borstö, 25 km S om Bo-
skär, 43 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Kalkskär, Egelskär, Storskär.

 ∙ Vitskär, 60°5'27" N, 22°7'22" Ö, 2 ha stor ö 
5 km NÖ om Stenskär, 6 km SV om Lökhol-
men, 17 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Söskär, Lilla Trutbådan, Stora Trutbådan.

 ∙ Vitskär, 59°53'20" N, 21°47'36" Ö, 2,6 ha 
stor ö 8 km S om Nötö, 16 km S om Boskär, 
34 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Ägglu-
pen, Norrörarna, Skarvkläppen.

 ∙ Vitskären, 59°53'21" N, 21°51'2" Ö, ö 7 km 
V om Borstö, 17 km S om Boskär, 34 km S 
om Kyrkbacken. Grannöar: Kläpparna, Fli-
skläppen, Kvessören.

 ∙ Vitören, 60°2'25" N, 21°46'17" Ö, 1 ha stor ö 
1 km N om Boskär, 8 km S om Ängsö, 19 km 
SV om Kyrkbacken. Grannöar: Älvonören, 
Gommorna, Rågskär.

 ∙ Vitören, 60°5'27" N, 22°5'27" Ö, 0,5 ha stor 
ö 3 km NÖ om Stenskär, 7 km S om Pensar, 
15 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Fur-
uskär, Måshemmet, .

 ⭘ Voit, 60°15'23" N, 21°44'24" Ö, 16 ha stor ö 1 
km V om Innamo, 3 km Ö om Järvsor, 11 km 
NV om Kyrkbacken. Grannöar: Gert, Rakari, 
Kråkholmen.

 ▷ Vrak Se Nagus historia, underrubrik Ha-
verier och vrak

 ▶ Vrouw Maria
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Vrouw Maria

Vrouw Maria var ett tvåmastat neder-
ländskt handelsfartyg från 1700-talet. 
Fartyget var på väg från Amsterdam till 
S:t Petersburg när det sjönk i Nagus yttre 
skärgård i södra Skärgårdshavet. Med i 
skeppets last fanns värdefulla konstskat-
ter till ryska aristokrater och kejsarinnan 
Katarina den stora. Skeppet återfanns 
1999 på 40 meters djup och är idag ett av 
Finlands mest kända vrak, med ett välbe-
varat skrov.
Förlisningen
Vrouw Maria lämnade Amsterdams hamn 
den 5 september 1771. Enligt loggboken 
stötte skeppet mot en sten i en storm tors-
dag kväll den 3 oktober, med två man på 

däck och de andra under bön inne i skep-
pet. Inga skador noterades, men snart 
stötte skeppet på en annan sten, förlorade 
rodret och började läcka illa. Skeppet an-
krades, seglen bärgades och till morgo-
nen hade man lyckats pumpa ut vattnet. 
Som värst hade man haft en meter vatten 
i skeppet. Den trötta besättningen lämna-
de fartyget för att vila på en holme i när-
heten, man vågade inte sova på skeppet 
då vädret fortfarande var dåligt och skep-
pet omgivet av grynnor.

Mot kvällen dök det upp lokala invånare, 
som hämtade hjälp. Under dagarna som 
följde bärgade man delar av lasten, men 
klarade inte längre att pumpa läns. Ons-
dag morgon den 9 oktober syntes fartyget 
inte mera. Två tullmän dök upp och tog 
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besättning och last till Åbo i sin båt.
Upptäckten
Skeppet glömdes så småningom bort, 
men doktor Christian Ahlström hittade 
på 1970-talet dokument om fartyget. Han 
publicerade sina fynd 1979 (Sjunkna Skepp, 
Lund) och på basen av dokumenten hitta-
des skeppet av en grupp som kallade sig 
Pro Vrouw Maria, med Rauno Koivusaa-
ri som en central gestalt. En kontrovers 
uppstod, då gruppen ansåg sig ha rätt till 
bärgarlön enligt sjölagen, medan musei-
verket ansåg att fornminneslagen skulle 
gälla. Efter att sjörätten dömt till förmån 
för hittarna ändrades fornminneslagen 
retroaktivt så att den explicit gäller fall 
som detta.

 ▷ Vårjakt Se Nagus historia, underrubrik 
Vårjakt på sjöfågel

 ∙ Västerby kläpparna, 60°3'32" N, 
21°47'23" Ö, 0,8 ha stor ö 3 km N om Bo-
skär, 7 km SÖ om Ängsö, 16 km S om Kyrk-
backen. Grannöar: Tallkobbarna, Vattukläp-
parna, Brydjeklobb.

 ∙ Västergrund, 60°3'50" N, 21°57'4" Ö, 0,5 
ha stor ö 5 km V om Stenskär, 11 km Ö om 
Boskär, 15 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Tistronören, Klovaskär, Klockskär.

 ∙ Västergrunden, 60°9'52" N, 22°10'0" Ö, ö 
1 km V om Aspholm, 3 km NÖ om Pensar, 15 
km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: Östra Tall-
holm, Aspholm, Stenholm.

 ∙ Västerharuna, 60°4'30" N, 21°52'16" Ö, ö 
7 km NÖ om Boskär, 9 km SÖ om Ängsö, 13 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Hemkläp-
pen, Haraskär, Lepon.

 ∙ Västerkläppen, 59°51'49" N, 21°57'29" Ö, 2 
ha stor ö 1 km SV om Borstö, 22 km SÖ om 
Boskär, 37 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Vindankläppen, Nätiskär, Skavaskär.

 ∙ Västerkläppen, 59°59'57" N, 21°54'56" Ö, 
ö 9 km SÖ om Boskär, 10 km NÖ om Nötö, 
22 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Norr-
kläppen, Borgen, Lederskärs grundet.

 ⭘ Västerlanden, 60°3'51" N, 22°0'54" Ö, 23 
ha stor ö 2 km SV om Stenskär, 11 km SV om 
Pensar, 16 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Bässkärs harun, Marskär, Bässkär.

 ∙ Västnorrgadden, 60°2'32" N, 21°52'15" Ö, 
0,3 ha stor ö 6 km Ö om Boskär, 10 km V om 
Stenskär, 17 km S om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Ståtgadden, Flatgadden, Gaddarna.

 ∙ Västnorrharun, 60°0'23" N, 21°55'15" Ö, 1 
ha stor ö 9 km Ö om Boskär, 10 km SV om 
Stenskär, 21 km S om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Borgen, Norrkläppen, Klöverharun.

 ∙ Västra blänkan, 60°4'21" N, 21°58'60" Ö, 
ö 3 km V om Stenskär, 11 km SV om Pensar, 
14 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Antas 
näsan, Östra Blänkan, Skrakörarna.

 ⭘ Västra Båtskär, 60°5'11" N, 21°48'15" Ö, 8 
ha stor ö 5 km SÖ om Ängsö, 6 km N om 
Boskär, 13 km SV om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Mellan-Båtskär, Båtskärs kobben, Sigfrids 
kläppen.

 ∙ Västra Gunnkobbarna, 60°4'55" N, 
21°42'56" Ö, ö 3 km S om Ängsö, 4 km SÖ 
om Lom, 16 km SV om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Gunnkobbarna, Lisas grund, Skötgrundet.

 ∙ Västra Långgrundet, 60°16'17" N, 
21°48'15" Ö, 1 ha stor ö 3 km NÖ om Inna-
mo, 6 km Ö om Järvsor, 10 km NV om Kyrk-
backen. Grannöar: Östra Långgrundet, Stora 
Styrholm, Kattilot.

 ⭘ Västra Petisholmen, 60°14'19" N, 
21°47'53" Ö, 8 ha stor ö 2 km SÖ om Inn-
amo, 5 km NÖ om Vandrock, 8 km NV om 
Kyrkbacken. Grannöar: Vessor, Häggrundet, 
Svedjegrundet.

 ⭘ Västra Rockelholm, 60°6'2" N, 21°52'22" 
Ö, 38 ha stor ö 8 km Ö om Ängsö, 9 km 
NÖ om Boskär, 11 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Långgrundet, Östra Rockelholm, 
Starrgrund.

 ∙ Västra Rödskär, 59°48'60" N, 21°57'29" 
Ö, 0,9 ha stor ö 6 km S om Borstö, 26 km 
SÖ om Boskär, 42 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Mellan-Rödskär, Tvåkobbarna, 
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Rödskärs bådarna.
 ∙ Västra Stångholm, 60°7'23" N, 21°54'21" 

Ö, 1 ha stor ö 10 km NV om Stenskär, 10 
km Ö om Ängsö, 8 km S om Kyrkback-
en. Grannöar: Starrgrundet, Ytterstholm, 
Grågrund.

 ⭘ Västra Viggesören, 60°5'28" N, 21°52'7" Ö, 
12 ha stor ö 8 km Ö om Ängsö, 8 km NÖ om 
Boskär, 12 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Starrgrund, Gråharun, Långgrundet.

 ∙ Västrastören, 59°57'28" N, 21°52'25" Ö, 2 
ha stor ö 6 km Ö om Nötö, 10 km SÖ om 
Boskär, 26 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Bässören, Vindankläppen, Krokogträ.

 ∙ Västsöderlandet, 59°51'32" N, 21°56'27" 
Ö, 2,5 ha stor ö 2 km SV om Borstö, 22 km 
SÖ om Boskär, 37 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Höglandet, Bäcklandet, Bäckeskä-
ren.

 ▷ Väståboland Se Pargas stad
 ⭘ Vättjan, 60°13'40" N, 21°57'20" Ö, 14 ha 

stor ö 6 km SV om Majholmen, 7 km SV 
om Västra Linsor, 5 km NÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Kolkankarit, Långgrund, Kolkan.

 ▶ Wahlforss, Wilhelm

Wilhelm Wahlforss, 1966.

Wilhelm Wahlforss, född 25 juni 1891 i 
Helsingfors, död 20 juni 1969 i Nagu, var 
en finländsk industriman. Han var son till 
Henrik Alfred Wahlforss.

Wahlforss blev diplomingenjör 1916. Han 
var 1926–1938 verkställande direktör i Ab 
Wärtsilä Oy och 1938–1961 koncernchef  
för Wärtsilä-koncernen Ab samt styrel-
seordförande från 1939. Han utförde på 
1930-talet en insats genom att av ett täm-
ligen obetydligt järnverksföretag i östra 
Finland skapa en industrikoncern, som 
mot slutet av 1940-talet var landets störs-
ta med omkring 11  000 anställda (Ma-
skin- och Brobyggnads Ab).

Wahlforss spelade en central roll när det 
efter kriget gällde att knyta kontakter 
till det sovjetiska näringslivet och skötte 
länge själv Wärtsiläs förbindelser med 
fartygsbeställare i Sovjetunionen. Poli-
tiskt var han högersinnad och en decide-
rad motståndare till Urho Kekkonen samt 
därigenom bland annat en ivrig anhäng-
are av den så kallade Honkafronten, som 
syftade till att förhindra att denne omval-
des för en andra ämbetsperiod. Han fick 
titeln bergsråd 1941.

 ▶ Westerholm, Victor
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Viktor Westerholm: Självporträtt

Victor Axel Westerholm, född 4 janu-
ari 1860 i Åbo, död 19 november 1919 i 
Åbo, var en finländsk målare och profes-
sor, som ibland kallats den siste måla-
ren av Düsseldorfskolan. Han var också 
grundare av Önningebykolonin, en finsk-
svensk konstnärskoloni som verkade på 
Åland 1886–1914.
Biografi
Uppväxt
Westerholms föräldrar, som kom från 
bonde- och sjömanssläkter i Nagu men 

flyttade till Åbo innan han föddes, var 
skepparen Viktor Westerholm och Maria 
Fredrika, f. Andersson. Fadern dog i en 
minolycka när Westerholm bara var ett 
och ett halvt år gammalt. Modern för-
sörjde sig som modist och gifte 1863 om 
sig med sjömannen och Nagubon Karl 
August Mattsson. I äktenskapet föddes 
tre barn, varav bara ett levde till vuxen 
ålder. Victors mormor Maria (Maja Stina) 
Henriksdotter och Marias två systrar var 
bosatta på ön Ernholm i Nagu, och unge 
Victor (eller Axel som han kallades som 
barn) vistades sommartid under sin tidiga 
uppväxt hos mormor Maria på Ernholm. 
Victors mormor Maria (Maja Stina) Hen-
riksdotter lärde unge Axel att läsa, och 
hans första teckningar i skolan, liksom 
flera av hans första målningar har därför 
motiv från Nagu.
Studier
Westerholms talang uppmärksammades 
tidigt och han började studera för R.W. 
Ekman i Åbo. Efter dennes död fortsatte 
han på Åbo ritskola där hans lärare var 
Walter Runeberg (son till Johan Ludvig 
Runeberg), Fredrik Ahlstedt och Torsten 
Waenerberg. Med hjälp av ett stipendium 
och med finansiering av ett flertal Nagu-
bor kunde han studera vid Düsseldorfs 
konstakademi i Tyskland 1878–1880 och 
1881–1886. Düsseldorfs roll som konst-
centrum hade då minskat betydligt då de 
flesta yngre konstnärer sökte sig till Paris 
och Westerholm har därför kallats den 
siste målaren av Düsseldorfskolan. Hans 
lärare i Düsseldorf  var Andreas Müller, 
Hugo Crola och Eugène Dücker. Wester-
holm arbetade där traditionellt i ateljé, 
men gjorde också utflykter på landsbyg-
den och började med det friluftsmåleri 
som allt mer skulle komma att dominera 
landskapsmåleriet internationellt.
Äktenskapet och Önningebykolonin

Victor och Hilmas förlovningsporträtt.
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1880 reste Westerholm tillbaka till Fin-
land och blev ställföreträdare för Wae-
nerberg på Åbo Ritskola. På en dansskola 
träffade han den 17-åriga Hilma Alander 
och paret gifte sig 1885. Hilma Alander 
var själv konstnärlig och studerade konst 
en tid, men efter att paret fått barn verkar 
hennes konstnärsplaner dött ut. Några få 
verk av henne är kända och yngsta dot-
tern Maja-Stina har som vuxen berättat 
att hon knappt känt till moderns konst-
närskap och aldrig såg henne måla eller 
teckna.

Westerholm hade redan 1880 målat på 
Åland och 1884 skaffade det nygifta pa-
ret en sommarbostad där, Tomtebo, na-
turskönt beläget nära Lemströms kanal. 
Victor hade varit på södra Åland och på 
tillbakavägen började hästen skena i den 
branta Knutsbodabrinken. Vid grindarna 
till Lemströms kanal hamnade hela eki-
paget i diket och Victor skadade ett ben 
så illa att han blev kvar på platsen en tid. 
Han fick då veta att köpman Starcks gam-
la handelsbod var till salu eftersom den 
spelat ut sin roll i och med att Lemströms 
kanal blev färdig 1882. Victor köpte huset 
som senare fick namnet Tomtebo. De bjöd 
in konstnärskollegor och från somma-
ren 1886 började en koloni av konstnärer 
samlas i Önningeby nära Westerholms 
sommarbostad. Den så kallade Önninge-
bykolonins kärntrupp utgjordes så små-
ningom av finlandssvenska konstnärer 
som Hanna Rönnberg, Elin Danielson, 
Eva Topelius och Helmi Sjöstrand men 
också av svenska konstnärer som J.A.G. 
Acke och Anna Wengberg. Paret Wester-
holm bodde några år permanent på Åland 
tills Westerholm av ekonomiska skäl tog 
en konstlärartjänst i Åbo och Tomtebo 
blev enbart en sommarbostad. Äldsta dot-
tern Greta föddes på Åland. Enligt folk-
bokföringen var Victor och hans familj 
boende på Åland fram till 1900 vilket inte 
stämmer. Troligen övervintrade man bara 
en eller ett par vintrar. Tomtebo är fortfa-

rande idag kvar i släkten Westerholm.
Fortsatt karriär

Viktor Westerholm, Landskap från Mustio, 1917

I slutet av 1880-talet gjorde Westerholm 
flera resor till Paris där han studerade 
måleri för Jules Joseph Lefebvre och Gus-
tave Boulanger. Han inspirerades av den 
moderna och kontroversiella impressio-
nismen men hans försök i den riktning-
en gjorde skandal i Helsingfors och var 
mycket svårsålda så han återgick till ett 
mer konventionellt landskapsmåleri. Ko-
lonin i Önningeby upplöstes gradvis och 
1892 var det sista år då den ovan beskriv-
na käntruppen verkade där. Westerholm 
bodde 1893–94 i Helsingfors, men flyt-
tade snart tillbaka till Åbo. 1898 slutade 
han som lärare och var sedan i huvudsak 
enbart konstnär. Han började alltmer vis-
tas i det finska inlandet, framför allt kring 
älvdalarna och Kymmene älv och målade 
motiv därifrån. Under denna period led 
han ibland av depressioner som var så 
pass allvarliga att fick medicinsk behand-
ling, och hans ekonomi var ibland dålig. 
Framgångarna kom dock i slutet av hans 
liv och en separat utställning 1913 var en 
stor framgång. Med sin impressionistiska 
bakgrund hade han lätt att anpassa sig till 
den nya stil som svepte in i Finland kring 
1910 och målningarna från hans sista år 
präglas av en ny stil, med tydliga, tunga 
penseldrag. 1918 tilldelades han profes-
sorstitel i konst. När han dog i en lungin-
flammation 1919 var hans ställning som 
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konstnär väletablerad.
Undervisning och annat arbete
Victor Westerholm var föreståndare vid 
Åbo ritskola (Finska konstföreningens 
ritskola i Åbo) 1880–1881 och 1887, och 
skolans direktör 1888–1898 och 1904–
1919. Flera kända finländska konstnä-
rer gick i skolan under Westerholms tid, 
bland annat den åländske författaren och 
konstnären Joel Pettersson som skrivit 
om sin tid där i sina förmodat självbiogra-
fiska berättelser. En figur i en berättelse av 
Pettersson, "komålaren Klischenfelt", en 
framgångsrik akademisk målare fjärmad 
från sina folkliga motiv, tros vara inspi-
rerad av Westerholm. En annan elev till 

Westerholm var Eemil Rautala.

Westerholm var även Åbo konstmuseums 
förste intendent 1891–1919.
Utställningar
• Första egna utställningen 1876.

• Finlands konstnärer: 1893, 1894, 1896, 1897, 1899, 
1900, 1901, 1902, 1904, 1905, 1909, 1924 och 1954.

• Stockholm 1897

• Paris 1900 och 1908

• Moskva 1917

• Köpenhamn 1919

• Kiel 1929

• Milano och Rom 1937

• Moskva och S:t Petersburg 1953–1954

• Sovjetunionen och Kina 1958

• Korpo 2017

Priser och utmärkelser
• Första pris Dukattävlingen 1881

• Andra pris Statens konsttävling 1885

• Guldmedalj vid Konst och konstvetenskapsut-
ställningen i Helsingfors 1885

• Första pris i Statens måleritävling 1889 och 1897

• Silvermedalj i Paris vid världsutställningen 1900

Konstsamlingar med Westerholms verk repre-
senterade
• Andersudde

• Ateneums konstmuseum

• Amos Andersons konstmuseum

• Tavastehus konstmuseum

• Åbo konstmuseum

• Lahtis konstmuseum

• Gösta Serlachius konststiftelses samling

• Gyllenbergs konstmuseum

• Bäcksbacka-samlingen, Helsingfors stad

• Konstnärshemmet Kirpilä i Helsingfors

• Teaterhistoriska museet i Köpenhamn

• Önningebymuseet

• Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolags samling

• Åbo Akademi

Se även
Westerholmstigen - En natur-, och kul-
turstig på ön Ernholm i Nagu.

 ▶ Westerholmstigen
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Kor i bjorkskog

Westerholmstigen är en natur- och kul-
turstig på ön Ernholm, i kommunom-
rådet Nagu i Pargas stad. Stigen börjar 
och slutar på Nagu Kyrkbacken. Wester-
holmstigen är dedikerad den berömde 
finländske landskapsmålaren Victor Axel 
Westerholm, född 4 januari 1860 i Åbo, 
död 19 november 1919 i Åbo, som till-
bringade somrar i sin barndom och ung-
dom hos sin mormor Maria (Maja Stina) 
Henriksdotter på Ernholm i dåvarande 
Nagu kommun.

Under Victor Westerholms barndom och 
ungdom användes strandängarna på Er-
nholm till kobete, och enligt Nagubon 
Nina Söderlund (vars farfar var Victor 
Westerholms småkusin) och Nagubon 
Rune Franzén (vars morfar var småkusin 
till Victor Westerholm) är det mer än san-
nolikt att inspirationen till Victor Wester-
holms senare målningar av kohagar har 
stark koppling till Westerholms barn-
domsupplevelser från just Ernholm.
Beskrivning
Westerholmstigen invigdes lördagen den 
14 juni 2014 vid torgplatsen i Södra hamn 
på Nagu Kyrkbacken där även startskyl-
ten för stigen hittas. Stigen är 2,8 km lång 
och höjdskillnaden varierar från 1 m ö.h. 
till högsta punkten “Jetukast” (lokal dia-
lekt för Jättekast) som ligger på 42 m ö.h. 
Längs den i terrängen tydligt utmärkta 
stigen finns 14 informationsskyltar med 
information på svenska, finska och eng-
elska.

Jetukastet fotograferat från luften

Victor Westerholm

Informationsskyltarna låter vandraren 
bekanta sig främst med konstnären Victor 
Westerholms barndom på Ernholm, men 
även med ön Ernholms och Nagus histo-
ria. Vandraren passerar Nagus troligen 
första värdshus vid Krogbron och vidare 
förbi en liten byggnad i tegel som i folk-
mun kallas “Smedjan”. Efter “Smedjan” 
hänvisas vandraren över Skärgårdsvägen 
(även känd som Skärgårdens Ringväg) 
och längs en snickrad spång av plank, över 
strandängar och upp på Ernholm berg.

En alternativ stig runt berget finns ut-
märkt för vandrare som inte vill, eller 
inte klarar stigningen upp till Jetukast. 
Utsikten, och en fornlämning i form av 
en av Museiverket i Finland, i lag fredad 
bronsåldersgrav daterad 1500–500 f.Kr. 
gör Jetukast på Ernholm till ett populärt 
och naturligt ställe för en paus under 
vandringen.

Vidare fortsätter vandringen ner från Jet-
ukast längs Gåsholmsvägen över Skär-
gårdsvägen mot anrika Ernholm by och 
därifrån hänvisas vandraren tillbaka över 
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Krogbron till Nagu Kyrkbacken.
Ernholm gård

Westerholmstigen

Ernholm gård antas ha uppstått senast 
på 1400-talet  eftersom gården var den 
närmaste boplatsen till Nagu kyrka. På 
1500-talet fanns det enligt uppgifter i Ge-
neralregistret över bosättningen i Finland 
fem hemman på Ernholm. Men under 
årens lopp slogs dessa ihop till det som än 
idag är den vackra Ernholm gård. Nagus 
första bysmed bodde på Ernholm redan 
på 1630-talet, och Ernholm blev en sam-
lingsplats för lokala hantverkare, antag-
ligen eftersom kyrkan och de potentiella 
kunderna låg nära. På 1680-talet blev Mi-
chel Abrahamsson, dåvarande husbonde 
på Ernholm, den första kronolänsman-
nen i Nagu, vilket betydde att han drev in 
skatter och verkade som polis. Efter det-
ta var kronolänsmännen i nästan 200 år 
närmast permanent stationerade just på 
Ernholm.

Pro Nagu r.f. har byggt Westerholmstigen 
i samarbete med Ernholmsborna, Mul-
tiCulti r.f. och Pargas stads turismenhet. 
Stigen är finansierad av LEADER och 
Svenska Kulturfonden.
Bilder

 ▶ Wittenberg, Arvid

Arvid Wittenberg, Arvid Wirtenberg von 
Debern, född 1606 i Borgå i Finland, död 7 
september 1657 i Zamość i Polen, var gre-
ve, militär, fältmarskalk och riksråd. Han 
tillhörde en släkt som ursprungligen het-
te Wirtenberg von Debern, vilket också 
var det namn som han själv oftast använ-
de.
Biografi
Arvid Wittenberg föddes på Johannesberg 
i Borgå som son till assessor Johannes 
Wirtenberg von Debern och Magdalena 
Schönfeld eller Magdalena Johansdotter till 
Skinnarbacka. Släkten naturaliserades 1634 
under namnet Wittenberg på Sveriges 
riddarhus, och Arvid Wittenberg upphöj-
des till greve 1652. Han var gift först med 
Eva Margareta von Langen, från 1642 till 
hennes död 1646. År1648 gifte han om sig 
med Maximiliana Elisabeth von Schön-
burg.

Arvid Wittenberg inträdde i krigstjänst 
1622, deltog som överste i slaget vid Nörd-
lingen 1634, där han blev tillfångatagen. 
Sedan han blivit utväxlad deltog han i 
Johan Banérs fälttåg och utmärkte sig i 
slaget vid Wittstock 1636 och slaget vid 
Chemnitz 1639. Befordrad till generalma-
jor handhade han efter Baners avgång, 
jämte Pfuel och Wrangel, överbefälet och 
anförde med dem svenska hären till se-
gern i slaget vid Wolfenbüttel. Sedermera 
tjänade han under Lennart Torstensons 
överbefäl, åtföljde denne under alla hans 
fälttåg och bidrog som anförare för högra 
flygeln till segrarna i slaget vid Leipzig 
(1642) och slaget vid Jankow 1645. Sedan 
Torstenson lämnat hären hade Witten-
berg befälet, fram till när Carl Gustaf  
Wrangel övertog. Wittenberg förblev 
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därefter till krigets slut i Schlesien och 
Böhmen. Då Königsmarck erövrat en del 
av Prag skyndade Wittenberg honom till 
bistånd, intog Tabor och andra orter samt 
vann rikt byte.

Efter fredsslutet var han rikstygmästa-
re och general över artilleriet, och mot-
tog många bevis på drottning Kristinas 
gunst. 1651 upphöjdes han i friherrligt 
stånd med Loimijoki friherreskap i för-
läning och befordrades samma år till 
riks- och krigsråd. År 1652 fick han i för-
läning grevskapet Nyborg. Han ägde en 
betydande förmögenhet och lånade flera 
gånger stora summor till kronan. Till kur-
fursten av Brandenburg lånade han 30 
000 riksdaler mot pant av amtet Belgard i 
Pommern. När förläningspolitiken nådde 
sin höjdpunkt i mitten av 1600-talet blev 
Wittenberg även den störste förläningsta-
garen i Nagu socken, där han enligt Norr-
köpings beslut ägde 35 hemman, vilket år 
1655 motsvarade 20% av den produktiva 
jorden i socknen. 

När Karl X Gustav förberedde sitt polska 
krig utnämndes Wittenberg 1655 till fält-
marskalk och ståthållare över Pommern 
samt fick befallning att i spetsen för en 
här av 17 000 man bryta in i Polen. Han 
omringade det 15 000–24 000 man starka 
adelsuppbådet och tvang det till kapitula-
tionen vid Ujście 25 juli, erövrade vojvod-
skapen Posen och Kalisz och stod i hjärtat 
av Polen, då kungen hann upp honom. 
Därefter belägrade han Krakow, som ka-
pitulerade de 7 oktober 1655, och tvinga-
de den polske fältherren Koniecpolski att 
med sin här underkasta sig. Kungen över-
lämnade då åt honom befälet i Warszawa, 
där han efter tappert försvar mot pols-
ke kungen Johan Kasimir och hela den 
polska hären slutligen, den 21 juni 1656, 
måste ge upp. I strid mot kapitulations-
villkoren fördes han fången till fästning-
en Zamość, där han kvarhölls till sin död. 
Hans lik fördes 1664 till Danzig, bisattes 
1667 i Storkyrkan i Stockholm, jordfästes 
1671 i Riddarholmskyrkan, men fördes 
sedermera till Badelunda kyrka.

Med överlägsen militärisk skicklighet 
förenade Wittenberg hårdhet och grym-

het, varigenom han ådrog sig polackernas 
hat. År 1826 lät Svenska Akademien präg-
la en minnespenning över Wittenberg, 
vartill Frans Michael Franzén knöt ett 
"Minne" av Wittenberg.

 ∙ Ytterlanden, 60°1'39" N, 22°7'50" Ö, ö 7 
km SÖ om Stenskär, 12 km S om Lökholmen, 
22 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Öster-
landet, Storlandet, Rödgadden.

 ∙ Ytterlands bådan, 60°1'28" N, 22°8'47" Ö, 
0,4 ha stor ö 8 km SÖ om Stenskär, 12 km 
S om Lökholmen, 23 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Österlandet, Ytterlanden, Rödgad-
den.

 ⭘ Ytterskär, 59°50'35" N, 21°59'47" Ö, 10 ha 
stor ö 3 km SÖ om Borstö, 25 km SÖ om 
Boskär, 39 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Ytterskärs haruna, Trollkobben, Bastukobben.

 ∙ Ytterskärs haruna, 59°50'25" N, 22°0'2" 
Ö, 0,6 ha stor ö 3 km SÖ om Borstö, 25 
km SÖ om Boskär, 40 km S om Kyrkback-
en. Grannöar: Ytterskär, Båtskärs kläpparna, 
Bastukobben.

 ⭘ Ytterstholm, 60°7'10" N, 21°55'2" Ö, 90 ha 
stor ö 9 km NV om Stenskär, 11 km Ö om 
Ängsö, 8 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Västra Stångholm, Starrgrundet, Sunnankobb.

 ∙ Ytterstör, 59°54'41" N, 21°55'41" Ö, 2 ha 
stor ö 5 km NV om Borstö, 16 km SÖ om 
Boskär, 31 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Idglo, Gymmerskär, Gråharu.

 ∙ Ytterören, 59°50'21" N, 21°46'55" Ö, 0,8 
ha stor ö 11 km V om Borstö, 22 km S om 
Boskär, 40 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Innerören, Trutkläppen, Sandören.

 ∙ Yxholmen, 60°14'3" N, 22°1'11" Ö, 2 ha stor 
ö 3 km SV om Haverö, 4 km SV om Västra 
Linsor, 8 km NÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Morsholmen, Mörholm, Kaskis.

 ∙ Ådgrunden, 59°53'33" N, 21°55'41" Ö, ö 4 
km NV om Borstö, 18 km SÖ om Boskär, 34 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Halfaskär, 
Djäkenskär, Gråskär.

 ⭘ Ådholm, 60°13'31" N, 22°2'6" Ö, 6 ha stor 
ö 3 km SV om Haverö, 5 km S om Västra 
Linsor, 8 km NÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Småholmen, Utterholm, Morsholmen.

 ∙ Ådkläpparna, 60°3'10" N, 21°44'26" Ö, 0,5 
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ha stor ö 3 km NV om Boskär, 6 km S om 
Ängsö, 18 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: 
Rönngaddarna, Baggskär, Flyorna.

 ∙ Ådskär, 59°49'58" N, 21°51'25" Ö, 2 ha stor 
ö 7 km SV om Borstö, 23 km S om Boskär, 
40 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Gålö-
ren, Tärskläppen, Kummelskären.

 ∙ Ådö grynnan, 60°1'57" N, 21°50'45" Ö, ö 
4 km Ö om Boskär, 10 km NÖ om Nötö, 18 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Ståtgadden, 
Västnorrgadden, Lillklobben.

 ⭘ Ådön, 60°0'33" N, 21°52'23" Ö, 69 ha stor 
ö 6 km SÖ om Boskär, 9 km NÖ om Nötö, 
21 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Lillön, 
Klöttret, Brändö Kläpparna.

 ∙ Ålderman, 60°14'5" N, 21°59'2" Ö, 0,9 ha 
stor ö 4 km SV om Majholmen, 5 km SV 
om Västra Linsor, 6 km NÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Björkholmen, Bastuholmen, Kol-
kankarit.

 ▷ Ångbåtsaktiebolaget Södra Nagu Se 
Nagus historia, underrubrik Ångbåtsaktie-
bolaget Södra Nagu

 ⭘ Ånholm, 59°54'54" N, 21°46'12" Ö, 9 ha 
stor ö 4 km S om Nötö, 13 km S om Boskär, 
32 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Bodö, 
Nagu, Fingerskär, Bockholmen.

 ∙ Åsholm, 59°55'25" N, 21°45'22" Ö, 4 ha 
stor ö 4 km S om Nötö, 12 km S om Boskär, 
31 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Sved-

jeskär, Alvickören, Lususkär.
 ∙ Åsmoskär, 60°3'54" N, 22°7'32" Ö, 2 ha 

stor ö 5 km Ö om Stenskär, 8 km SV om Lök-
holmen, 19 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Skata-Birsskär, Äspskär, Spelharun.

 ∙ Äggesskären, 59°53'21" N, 21°53'46" Ö, 2 
ha stor ö 5 km NV om Borstö, 17 km SÖ om 
Boskär, 34 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Skärgården, Getskärs kläppen, Halfaskär.

 ∙ Ägglupen, 59°53'3" N, 21°48'10" Ö, 1 ha 
stor ö 8 km S om Nötö, 17 km S om Boskär, 
35 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Gädd-
gloskärs kläpparna, Vitskär, Gäddgloskär.

 ∙ Äleklobben, 60°0'42" N, 21°46'25" Ö, 4 ha 
stor ö 2 km S om Boskär, 6 km N om Nötö, 
22 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Äle-
klobbs haruna, Drakaskärs harun, Drakaskär.

 ∙ Äleklobbs haruna, 60°0'57" N, 21°46'21" 
Ö, 0,3 ha stor ö 2 km S om Boskär, 7 km N 
om Nötö, 21 km S om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Drakaskärs harun, Äleklobben, Drakaskär.

Älveskär riktning Skallotörarna
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 ⭘ Älveskär, tidigare Elviskär, 59°54'57" N, 
21°56'34" Ö, 8 ha stor ö 6 km N om Borstö, 
16 km SÖ om Boskär, 31 km S om Kyrkback-
en. Grannöar: Måsharu, Gråharu, Storlands 
ören.

Utsikt från Älveskär mot Borstö

Soluppgång vid Älveskärs norra hamn

Läge inom Skärgårdshavet
Närmaste förbindelsebåtsbrygga ligger 
på Lökholm, dit förbindelsebåten Nordep 
trafikerar på sin väg från Kirjais Österud-
da till Borstö. Närmaste punkter som nås 
per landsväg är Kirjais Österudda i Nagu 
(23 km NNO om Älveskär) och Kasnäs i 
Hitis (26 km O om Älveskär).

Soluppgång från västra uddens klippor på Älveskär

 ∙ Älvonören, 60°2'34" N, 21°45'54" Ö, 1 ha 
stor ö 1 km N om Boskär, 8 km S om Ängsö, 
19 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Vitö-
ren, Björkören, Rågskär.

 ∙ Älör, 60°4'10" N, 22°3'57" Ö, 2 ha stor ö 1 
km Ö om Stenskär, 9 km S om Pensar, 16 km 
SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Björkör, Hög-
skär, Saltkläpp.

 ⭘ Ängeskär, 59°50'52" N, 21°59'23" Ö, 8 ha 
stor ö 2 km SÖ om Borstö, 24 km SÖ om 
Boskär, 39 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Trollkobben, Sälgskär, Båtskären.

 ⊕ Ängsö, 60°6'33" N, 21°43'39" Ö, 250 ha stor 
ö 0 km N om Ängsö, 4 km Ö om Lom, 14 km 
SV om Kyrkbacken. Grannöar: Tregrunden, 
Stångörarna, Krabbholm.

 ∙ Äskeörarna, 60°4'4" N, 21°46'34" Ö, ö 4 
km N om Boskär, 5 km SÖ om Ängsö, 16 km 
SV om Kyrkbacken. Grannöar: Ko-Birsskär, 
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Hästharu bådan, Kalskär.
 ∙ Äspholm, 59°58'3" N, 21°45'24" Ö, 3 ha 

stor ö 1 km N om Nötö, 7 km S om Boskär, 
27 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Ekholm, 
Halmörarna, Granholm.

 ∙ Äspskär, 60°3'57" N, 22°6'55" Ö, 4 ha stor 
ö 4 km Ö om Stenskär, 9 km SV om Lökhol-
men, 18 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Skata-Birsskär, Åsmoskär, Nätiskär.

 ∙ Äspör, 60°4'17" N, 22°2'11" Ö, ö 0 km V om 
Stenskär, 10 km SV om Pensar, 15 km SÖ om 
Kyrkbacken. Grannöar: Foten, Birsskär, Grå-
sö.

 ⭘ Äspören, 59°55'17" N, 21°54'55" Ö, 5 ha 
stor ö 7 km NV om Borstö, 15 km SÖ om 
Boskär, 30 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Mälören, Kalvörarna, Rågören.

 ∙ Ögrundet, 60°3'17" N, 22°3'40" Ö, 0,4 ha 
stor ö 2 km SÖ om Stenskär, 11 km S om 
Pensar, 18 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Ön, Fåviskär, Saltkläpp.

 ⊕ Ön, 60°10'48" N, 22°4'60" Ö, 190 ha stor ö 
2 km V om Sandö, 4 km NV om Pensar, 10 
km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: Bodholm, 
Persholm, Stora Niklas.

 ⭘ Ön, 60°3'38" N, 22°3'24" Ö, 32 ha stor ö 1 
km SÖ om Stenskär, 10 km S om Pensar, 17 
km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: Fåviskär, 
Högskär, Saltkläpp.

 ⭘ Örarna, 59°54'33" N, 21°48'22" Ö, 7 ha stor 
ö 6 km SÖ om Nötö, 14 km S om Boskär, 32 
km S om Kyrkbacken. Grannöar: Sänkören, 
Fiskskär, Furuskär.

 ∙ Örharun, 59°56'15" N, 21°58'36" Ö, 1,2 ha 
stor ö 8 km N om Borstö, 15 km S om Sten-
skär, 29 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 

Sandrevet, Tinnören, Rödgadden.
 ∙ Östergrundet, 60°13'22" N, 21°49'37" 

Ö, 2 ha stor ö 5 km SÖ om Innamo, 5 km 
Ö om Vandrock, 5 km NV om Kyrkbacken. 
Grannöar: Kråkan, Mustlot, Kaslot.

 ∙ Österharun, 60°0'53" N, 21°58'48" Ö, 2 ha 
stor ö 7 km SV om Stenskär, 12 km Ö om 
Boskär, 20 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Högkobben, Söderkobborna, Stenharun.

 ∙ Österholm, 60°7'54" N, 22°2'7" Ö, 4 ha 
stor ö 5 km SV om Pensar, 7 km N om Sten-
skär, 10 km SÖ om Kyrkbacken. Grannöar: 
Småholm, Kalskär, Björkholm.

 ∙ Österkläppen, 60°1'46" N, 21°43'7" Ö, 1 ha 
stor ö 3 km V om Boskär, 9 km N om Nötö, 
21 km SV om Kyrkbacken. Grannöar: Hum-
melskär, Söderharun, Grisselflis haruna.

 ∙ Österlandet, 60°1'49" N, 22°8'15" Ö, 3 
ha stor ö 7 km SÖ om Stenskär, 12 km S 
om Lökholmen, 22 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Ytterlanden, Ytterlands bådan, 
Rödgadden.

 ∙ Österlandet, 60°0'12" N, 21°56'11" Ö, 2 ha 
stor ö 10 km SV om Stenskär, 10 km Ö om 
Boskär, 21 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Norrlandet, Söderlandet, Klöverharun.

 ▶ M/S Östern
M/S Östern är en avgiftsbelagd förbindel-
sebåt som trafikerar mellan Nagu Kyrk-
backen och Aaslaluoto i Rimito. Längs 
rutten ligger även Själö. Östern trafikerar 
endast sommartid och är en del av turist-
leden Lilla ringvägen.

 ∙ Österskata gadden, 60°3'22" N, 22°4'51" 
Ö, 0,3 ha stor ö 3 km SÖ om Stenskär, 10 
km SV om Lökholmen, 18 km SÖ om Kyrk-
backen. Grannöar: Själskär, Österskatan, 
Långgadden.

 ⭘ Österskatan, 60°3'45" N, 22°4'47" Ö, 20 
ha stor ö 2 km SÖ om Stenskär, 10 km SV 
om Lökholmen, 17 km SÖ om Kyrkbacken. 
Grannöar: Rönnklobben, Tjuvskär, Själskär.

 ∙ Östnorrharun, 60°0'37" N, 21°55'41" Ö, 
0,6 ha stor ö 9 km Ö om Boskär, 9 km SV om 
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Stenskär, 20 km S om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Västnorrharun, Borgen, Klöverharun.

 ∙ Östra Beritholmen, 59°56'1" N, 21°54'21" 
Ö, 1 ha stor ö 8 km Ö om Nötö, 13 km SÖ om 
Boskär, 29 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Södra Styrsholm, Osenören, Styrsholmarna.

 ∙ Östra Blänkan, 60°4'18" N, 21°59'36" Ö, ö 
3 km V om Stenskär, 11 km SV om Pensar, 
14 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Antas 
näsan, Västra blänkan, Storören.

 ⭘ Östra Båtskär, 60°5'5" N, 21°48'57" Ö, 15 
ha stor ö 6 km SÖ om Ängsö, 6 km NÖ om 
Boskär, 13 km S om Kyrkbacken. Grannöar: 
Lärftespacken, Mellan-Båtskär, Spiringen.

 ∙ Östra holmarna, 59°58'42" N, 21°49'50" 
Ö, ö 5 km NÖ om Nötö, 7 km SÖ om Boskär, 
24 km S om Kyrkbacken. Grannöar: Hals-
holmen, Norrholmen, Sivarholmen.

 ∙ Östra Långgrundet, 60°16'9" N, 21°48'31" 
Ö, 2,7 ha stor ö 3 km NÖ om Innamo, 7 km 
Ö om Järvsor, 10 km NV om Kyrkbacken. 
Grannöar: Västra Långgrundet, Stora Styr-
holm, Koirankari.

 ⭘ Östra Petisholmen, 60°14'23" N, 21°49'12" 
Ö, 6 ha stor ö 3 km SÖ om Innamo, 6 km 
NÖ om Vandrock, 7 km NV om Kyrkbacken. 
Grannöar: Kummelgrundet, Vessor, Kaskis-
grundet.

 ⭘ Östra Rockelholm, 60°6'11" N, 21°53'20" 
Ö, 21 ha stor ö 9 km Ö om Ängsö, 9 km V om 
Stenskär, 10 km S om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Västra Rockelholm, Kumlena, Högkobben.

 ∙ Östra Tallholm, 60°9'38" N, 22°9'58" Ö, 4 
ha stor ö 1 km SV om Aspholm, 3 km NÖ om 
Pensar, 15 km Ö om Kyrkbacken. Grannöar: 
Västergrunden, Hältholm, Stenholm.

 ∙ Östra Tallören, 60°6'11" N, 22°6'42" Ö, 0,4 
ha stor ö 5 km NÖ om Stenskär, 5 km S om 
Pensar, 15 km SÖ om Kyrkbacken. Grannö-
ar: Aspören, Lilla Klobbskärs grundet, Stora 
Klobbskär.

 ⭘ Östra Viggesören, 60°5'17" N, 21°54'20" 
Ö, 11 ha stor ö 8 km V om Stenskär, 10 km 
NÖ om Boskär, 12 km S om Kyrkbacken. 
Grannöar: Brännlands kläpparna, Tallkläp-
pen, Lepon.
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 ▶ Berghamn

Berghamn on Nauvon pääsaaren etelä-
puolella sijaitseva saari ja kylä. 64 heh-
taarin kokoisella saarella asuu nykyään 
ympärivuotisesti kuusi ihmistä, mutta 
kesäisin mökkiläisten myötä määrä mo-
ninkertaistuu. Vuonna 2007 vakituisia 
asukkaita oli kolme.

Saari on hyvä satamapaikka eteläisellä 
Saaristomerellä – satamapaikkaa ovat 
käyttäneet jo viikingit. Maakirjojen mu-
kaan saarella on asuttu 1500-luvulta 
lähtien. Enimmillään asukkaita on ollut 
1800-luvun lopulla, yli 40. He elättivät 
itsensä kalastamalla ja hylkeenpyynnillä 
sekä linnustuksella ja karjaa pitämällä. 
Verot maksettiin kalassa. Saarelle asen-
nettiin sähköt 1980-luvulla.

Saaren pohjoinen osa on Saaristomeren 
kansallispuistoa, johon kuuluu perinne-
maiseman muodostama Västerbyn kalas-
tajatila. Tilan päärakennus on sisustettu 
1940–50-lukujen tyyliin. Berghamnnin 
kylä on myös osa Museoviraston valta-
kunnallisesti merkittäväksi rakennetuk-
si kulttuuriympäristöksi määrittelemää 
Länsi-Turunmaan ulkosaariston kyläas-
utusta.
Liikenneyhteydet
Yhteysalus M/S Eivor liikennöi säännöl-
lisesti Nauvon Pärnäisistä Berghamniin. 
Saarella on vierasvenesatama. Maan-
tieyhteyttä ei ole.

 ▶ Borstö

Borstö on saari ja kylä Saaristomerellä 
Nauvossa, Paraisten kaupungissa. Se on 
Vänön ja Jurmon välissä ja Nötöstä lou-
naaseen. Saareen liikennöi yhteysalus 
M/S Nordep. Saaren pinta-ala on noin 48 
hehtaaria: se on noin kilometrin pitkä ja 
puoli kilometriä leveä. Nykyisin vakitui-
sia asukkaita saarella on kaksi. Kesäasuk-
kaita on 32.

Saarella on luontopolku, tuulimylly ja pu-
inen naishahmo, joka lienee ollut vanhan 
ruotsalaisen laivan keulakuva.

Ensimmäisen talonpojan tiedetään 
asettuneen Borstölle 1740-luvulla. Pieta-
riin matkalla ollut venäläinen kaljuutti St 
Mikael upposi saaren eteläpuolella vuon-
na 1747. Kaljuutin hyväkuntoinen hylky 
makaa edelleen noin 40 metrin syvyy-
dessä ja hylystä on nostettu suuri määrä 
arvotavaraa.

 ▶ Brännskär

Brännskär on saari Nauvon eteläosassa. 
Saarella on kalastajatila ja venesatama. 
Saaristotilaa hallinnoi Turunmaan Saa-
ristosäätiö. 50 hehtaarin kokoisella saa-
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rella asui vuonna 2000 yksi henkilö.

 ▶ Delfin Cruises

Delfin Clipper vuonna 2013 Silver Explorer -nimi-
senä.

Delfin Cruises oli suomalainen laivanva-
rustamo, joka järjesti vuosina 1989–1990 
Turusta muun muassa Visbyhyn ja Tuk-
holmaan suuntautuneita risteilyjä. Yhti-
ön tarkoituksena oli tarjota ylellisempää 
ja kiireettömämpää matkustamista kuin 
ajalle tyypilliset autolautat.
Historia
Turussa perustettu Delfin Cruises tilasi 
vuonna 1988 Rauma-Repolan Rauman 
telakalta uudentyyppisen risteilyaluksen, 
jonka suunnittelussa oli otettu huomioon 
varustamon liikeidean mukaiset vaati-
mukset. MS Delfin Clipper -niminen alus 
valmistui jo vuoden kuluttua kesäkuussa 
1989, jonka jälkeen Delfin Cruises tilasi 
myös toisen vastaavanalisen, mutta hie-
man suuremman risteilyaluksen. Delfin 
Clipper liikennöi keskiviikkoisin ja sun-
nuntaisin Gotlannin Visbyhyn ja perjan-
taisin Tukholmaan. Talvikauden risteilyt 
eivät saavuttaneet toivottua menestystä ja 
talvella 1990 alus vuokrattiin Silja Linelle 
korvaamaan tulipalossa tuhoutunutta 
Sally Albatrossia.

Toisen aluksensa MS Delfin Caravellen 
varustamo vastaanotti toukokuussa 1990. 
Se liikennöi menestyksekkäästi kesän 
ajan Gotlantiin, Bornholmille, Tallinna-
an ja Saarenmaalle, lisäksi aluksella jär-
jestettiin 24 tunnin risteilyjä sekä kon-
ferenssimatkoja, joilla yritys tai yhteisö 
pystyi vuokraamaan koko laivan käyt-
töönsä. 1990-luvun alun laman johdosta 
Delfin Cruises ajautui kuitenkin nopeasti 
vaikeuksiin, eikä suunniteltu Delfin Cara-

vellen myynti singaporelaiselle yhtiölle 
myöskään toteutunut. Maksuvaikeuksien 
vuoksi alus päätyi takaisin Rauma-Repo-
lan haltuun, jonka jälkeen Delfin Cruises 
lopetti toimintansa. Yhtiön Turun sa-
tamassa sijainnut terminaalirakennus 
puolestaan siirrettiin vuonna 1992 Poriin 
Kalafornian golfkentän klubitaloksi, mis-
sä käytössä se on edelleen.

 ▶ M/S Eivor

M/S Eivor lastaamassa Pärnäisten yhteysaluslai-
turissa.

M/S Eivor (ent. Baldur, IMO 8712582) on 
suomalainen yhteysalus. Eivor ajaa Nau-
vossa ja Korppoossa Saaristomerellä reit-
tiä Pärnäinen–Berghamn–Nötö–Aspö–
Jurmo–Utö.

Aluksen rakensi Islannissa Thorgeir & El-
lert -telakka vuonna 1990. Alus liikennöi 
nimellä Baldur vuoteen 2006 saakka Is-
lannin luoteisrannikon yhteysaluksena 
kotisatamanaan Stykkisholmur. Vuonna 
2006 turkulainen Rosita-varustamo osti 
aluksen ja toi sen Merenkulkulaitoksen 
kilpailutuksessa voittamalleen Utön rei-
tille. Rosita Oy voitti Utön reitin kilpail-
utuksen myös vuonna 2016 alkaneeksi 
kaudeksi, mutta operointi ja alus myyti-
in vuoden 2018 alusta Saariston Meritie 
Oy:lle.

Eivorin pituus on 39,40 metriä, ja sille 
mahtuu 19 henkilöautoa ja 195 matkusta-
jaa. Aluksella on ravintola, jossa on A-oi-
keudet.

 ▶ Innamo
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Innamo on saari ja kylä Turunmaan saa-
ristossa Saaristomerellä. Se on osa Pa-
raisten kuntaa ja sijaitsee entisen Nauvon 
kunnan alueella linnuntietä noin kym-
menen kilometrin päässä Nauvon kes-
kustasta luoteeseen.

Yhteysalus M/S Falkö liikennöi päivittäin 
Innamoon.
Historia
Innamo on mainittu eräissä keskiaikai-
sissa asiakirjoissa. Saarella on mahdolli-
sesti ollut jonkinlainen majapaikka, ko-
ska Turusta kulkeva väylä kulki Innamon 
ohi. Vuodelta 1540 peräisin olevassa Var-
sinais-Suomen maakirjassa on maininta 
kahdesta Korppoon läntisen verotilan 
verotalonpojasta. Talonpojat olivat Hans 
Thomason ja Frans Clemitzson. Innamo 
kuului Mynämäen kihlakunnan Korp-
poon pitäjään oikeudenkäytön kannalta 
ja Nauvon pitäjään kirkon kannalta.

Kylässä tehtiin vuonna 1793 isojako, jol-
loin kylässä oli neljä tilaa. Isojaon jälkeen 
vuosisadan vaihteessa tiloista kaksi ha-
lottiin.

Saaren tilat säilyivät pitkälle 1900-luvul-
le asti lähes ennallaan. Viime vuosikym-
menten aikana saaria ja tilojen maalais-
taloja on myyty ulkopuolisille. Metsien 
ja peltojen omistus on myös vaihtunut 
kylän sisällä. Kylän asemakaavassa ei ole 
tapahtunut oikeastaan lainkaan muu-
toksia ja talot ovat pääasiassa paikoilla, 
joissa ne alun perinkin sijaitsivat. Näiden 
seikkojen vuoksi Innamon kylänraitilla 

on vanhanajan tunnelmaa.
Seurasaarisäätiön kylätutkimuksia Innamossa 
1964
Innamo oli vuonna 1964 Seurasaarisää-
tiön kylätutkimuksen kohteena edus-
tamassa Läntisen Turunmaan saariston 
keskisuuria kyliä. Innamon valintaan 
tutkimuskohteeksi vaikutti muun muas-
sa se, että vanhoille sisäsaariston kylil-
le usein ominainen rivikylän muoto oli 
vielä havaittavissa. Kylän rakennetussa 
ympäristössä nähtiin sekä maanviljelys- 
että kalastajakylän piirteitä. Kallioisella 
ja metsäisellä Innamon saarella olevaan 
samannimiseen kylään kuului pääsaaren 
lisäksi myös eräitä sen länsi- ja koillis-
puolisia lähisaaria.

Kylän asutus keskittyi lämpimälle ja val-
oisalle etelärinteelle peltoaukeiden po-
hjoispuolelle, noin 300 metrin päähän 
kylänrannasta. Suojainen satama ja saar-
ta ympäröivät laajat vesialueet tarjosivat 
hyviä mahdollisuuksia kalastukselle, ja 
sijainti vilkkaan väylän varrella loi puit-
teet merenkulkuun. Tosin kalastuksella 
vain täydennettiin maataloudesta saatuja 
tuloja. Ympäri vuoden auki pidetty laiv-
aväylä Ruotsiin jätti saaren talvella eri-
styksiin.

Tutkimusaikaan kylässä asui noin 25 hen-
keä. Väkimäärä oli vähentynyt noin kol-
masosaan verrattuna 1900-luvun alkuun. 
Yhtä alun perin seiskarilaisen kalastajan 
asuttamaa tilaa lukuun ottamatta Inna-
mon yhteisö oli ruotsinkielistä.
Innamon nimestä
Varhaisissa asiakirjoissa saaren nimi on 
kirjoitettu muodoissa Jnnimo (1540), Inn-
ama (1555) ja Innamo (1556). Alkuperäinen 
suomalaismuoto on todennäköisesti Inn-
anmaa, jonka lopussa on suurta saarta 
merkinnyt sana "maa". Nimen alkuosa on 
liitettävissä satakuntalais-hämäläisiin 
Inna- tai Inta-henkilönnimiin. Mahdol-
lisena on pidetty myös sitä, että nimeen 
sisältyisi Kalannin kylännimi Inhamo.

1900-luvun alussa kyläläiset kutsuivat 
Innamoa nimellä Immo.

 ▶ Insinööri Pettersson
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Insinööri Pettersson. Se on merkitty merikarttaan 
myös nimellä Seilinriutta.

Insinööri Pettersson on Berghamnin 
luotsipaikan ja Turun välisellä väylällä 
Nauvon saaren pohjoispuolella sijaitseva 
sektoriloisto, joka on rakennettu 1909. Se 
sijaitsee paikassa 60°15,18’ pohjoista le-
veyttä ja 21°53,8’ itäistä pituutta. Loisto 
on rakennettu vedenalaiselle matalikolle. 
Se on nimetty suunnittelijansa, Luotsi- ja 
majakkalaitoksen insinööri Karl R. Pet-
terssonin mukaan. Loistotorni on raken-
teeltaan betonikuorella vuorattu rautale-
vyrunkoinen rakennelma.

Alun perin loiston valonlähteenä toimi 
kaasuvalo, ja se oli varustettu kaasun ku-
lutusta säätelevällä aurinkoventtiilillä. 
Nykyään loiston valonlähteenä on aurin-
kopaneelien tuottama sähkö.

Loistoon liittyy myös runsaasti ta-
pakulttuuria. Loiston kylkeen on esi-
merkiksi kiinnitetty muistolaattana In-
sinööriliiton tunnuskuvio, jonka ovat 
asettaneet paikalleen turkulaiset teknii-
kan opiskelijat. Viimeisen vuosikurssin 
opiskelijat kiillottavat laatan keväisin.

Huviveneilijöillä on tapana loiston 
sivuuttaessaan tervehtiä sitä sanoen: 
”Hyvää päivää, herra insinööri.” Tapoihin 
kuuluu myös hatun nostaminen loistoa 
sivuutettaessa.

 ▶ Iso-Nauvo

Iso-Nauvo (ruots. Storlandet) on Nauvon 
pääsaari Paraisten kunnassa. 73 km² ko-
koisella saarella on 924 vakituista asukas-
ta, mutta kesäasukkaita on 2 296. Nauvon 
keskusta sijaitsee Iso-Nauvossa. Kes-
kustassa sijaitsee keskiaikainen Nauvon 
kirkko ja Nauvon satama.

Saariston rengastie kulkee Iso-Nau-
von halki. Saaresta on siltayhteys Pik-
ku-Nauvosta, jossa sijaitsee Nauvon los-
si. Iso-Nauvosta Korppooseen liikennöi 
Korppoon lossi.

 ▶ Kamarimusiikkipäivät
Nauvon kamarimusiikkipäivät (ruots. 
Nagu kammarmusikdagar) on järjestetty 
vuodesta 2002 alkaen ja festivaalin ajan-
kohdaksi on vakiintunut heinäkuun alku.

Festivaalin ohjelmassa on klassisen mu-
siikin kamarimusiikkikonsertteja sekä 
perinteinen urkukonsertti. Nauvon kir-
kossa on mahdollisuus kuulla ainutlaa-
tuisten Schwan-urkujen sointia. Kama-
rimusiikkipäivien taiteellisena johtajana 
toimii sellisti Erkki Lahesmaa, joka myös 
esiintyy kamarimusiikkipäivien konser-
teissa yhdessä suomalaisten ja muun-
maalaisten huippumuusikoiden kanssa.

Kamarimusiikkipäivien pääasiallinen 
konserttipaikka on Nauvon kirkko, mutta 
festivaalin tapahtumia on myös ravinto-
lassa, satamassa ja vanhainkodilla. Vu-
onna 2018 festivaalin konsertit palasivat 
vuosien tauon jälkeen Seilin kirkkoon.

 ▶ Keskiaikainen hylky
Nauvon keskiaikainen hylky on Nau-
von ulkosaaristoon 1300-luvulla upon-
neen puurakenteisen aluksen hylky. 
Hylky löydettiin sattumalta vuonna 1996 
biologisten sukellustutkimusten yhtey-
dessä. Uppoamispaikalta on löydetty 
kirkonkello, pronssipatoja sekä niiden 
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osia, hioimia sekä 10–15 metrin mittaisen 
puurunkoisen aluksen jäänteitä. Meriar-
keologisia kaivauksia on suoritettu elo-
kuussa 2006. Kirkonkellon lisäksi hylystä 
on nostettu joitain metalliosia, jotka on jo 
konservoitu.

Uppoamispaikka sijaitsee Saaristomeren 
kansallispuistossa Storskärin saariryh-
män alueella Egelskärin lähellä. Luon-
nonsuojelusyistä alueella liikkuminen on 
kielletty ilman kansallispuiston lupaa.

Aluksen jäänteet sekä lasti lepäävät me-
renpohjassa rinteessä noin 5–20 metrin 
syvyydessä alueella, jonka halkaisija on 
noin 30 metriä. Itse hylyn runko lepää 
vedenalaisessa kanjonissa ja on suurim-
malta osaltaan hautautunut pohjasedi-
mentin alle.

Aluksen keramiikkalastin osia on ajoi-
tettu aiempien löytöjen perusteella 
1310–1330-luvuille, ja ne ovat todennäkö-
isesti alasaksilaista alkuperää nykyisen 
Kölnin lähettyviltä. Lastiin kuului myös 
norjalaista liuskekiveä sekä tanskalais-
ta kalkkikiveä. Todennäköisesti alus oli 
haaksirikkoutuessaan matkalla jostain 
hansakaupungista Turkuun.

Aluksesta on lisäksi löytynyt ehjänä säi-
lynyt tynnyri, jonka ympärille on muo-
dostunut ruostekerros. Museoviraston 
meriarkeologisessa konservointilabora-
toriossa suoritetuissa tutkimuksissa tyn-
nyristä löytyi rautaharkkoja, jotka ovat 
todennäköisesti ns. Osmond-rautaa.

 ▶ Kirjais
Kirjais (joskus myös Kirjainen) on saari 
ja kylä Nauvon pääsaarten eteläpuolella 
Paraisilla. Saaresta on siltayhteys Som-
marön kautta Pikku-Nauvoon. Kirjais on 
10 neliökilometrin kokoinen. Vakituisia 
asukkaita saarella on 31, ja kesäasukkai-
ta Kirjaisissa on noin 250. Kirjaisissa on 
vierasvenesatama sekä ravintola ja kylä-
kauppa.

 ▶ Gustaf Lucander

Gustaf Lucander (myös Locander tai 
Lukander, 1743 / 1744 luultavasti Rymät-
tylä – 1805 Turku) oli suomalainen taide-
maalari.

Lucander oli aikoinaan suosittu kirkko-
maalari, josta tiedetään varsin vähän. 
Seuraavat merkinnät perustuvat kahteen 
julkaisemattomaan käsikirjoitukseen: 1) 
kirkkomaalausta ja ammattiuraa koske-
vat tiedot Troberg, Marja: "Gustaf  Lucan-
der och hans konstverk i olika kyrkor - en 
nästan bortglömd skärgårdskonstnär", 2) 
elämäkertatiedot Franzén, Rune: "Kyr-
komålaren Gustaf  Lucander (1743-1805)".
Sukutausta ja perhe
Gustaf  Lucanderin isä oli vaatturi Eric 
Hendrichsson, myöhemmin Lucander, 
joka syntyi Rymättylän Ylikylässä huh-
tikuussa 1699. Äiti oli Anna Christina 
Cronbach. Perhe muutti myöhemmin 
Rymättylästä Nauvoon. Gustaf  oli seit-
semästä sisaruksesta kuudes. Hänen syn-
tymäpaikkaansa ei dokumenteista löydy, 
mutta nuoremman veljen Abrahamin 
syntymäpaikka 1747 on Nauvo.

Gustaf  Lucander mainitaan Nauvon kir-
konkirjoissa 1749–1758 ja niiden muka-
an hänen perheensä on asunut Nauvon 
Druckiksessa ja Nickåkerissa. Lucander 
avioitui 1771 apupapin tyttären Maria 
Flodbergin kanssa. Heille syntyi neljä las-
ta.

Vuonna 1773 on Nauvon kirkonkirjassa 
maininta maalari Gustaf  Lucanderista, 
vaimosta ja tyttärestä, jotka asuvat Kyrk-
backenissa. Lucander asui Nauvon Druck-
isissa maalatessaan Nötön kappelia. Per-
he muutti Turkuun 1774, mutta oleskeli 
myös sen jälkeen useaan otteeseen Nau-
vossa.
Opinnot ja ammattiura
Lucanderin ammattiurasta tiedetään, 
että:
• hän oli maalarin oppipoikana Tukholmassa vuo-
sia ja vuonna 1762 hänestä tuli maalarinkisälli.

• hän suoritti erilaisia opintoja ja toimia mestarin 
arvoa varten: hän oli muun muassa yli viisi vuotta 
kisällinä ja lisäksi neljä vuotta ulkomailla. Tästä 
ajasta hän oleskeli puolitoista vuotta Danzigissa 
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maalarinverstaan johtajana.

• 1771 hyväksyttiin maalarimestariksi.

• Vuosien 1782–1785 välillä perusti maalarien 
ammattikunnan.

• 1785–1805 oli ammattikunnan ensimmäinen 
oltermanni kuolemaansa saakka.

Lucander taiteilijana
Lucander on vuonna 1771 maalannut 
Nauvon Nötön kappelikirkon alttaritau-
lun. Maalaus esittää ristiinnaulitsemista, 
ikkunaa lähinnä on maalaus Jeesuksen 
syntymästä. Lehterimaalaukseen Lucan-
der sijoitti oman nimensä, lahjoittajan eli 
rovasti Mjödhin nimen sekä vuosiluvun. 
Kirkossa on muotokuvamaalaus, joka 
myöhemmin (1929) on todettu Gustaf  Lu-
canderin omakuvaksi.

Samana vuonna Lucander maalasi Pa-
raisten kirkon saarnatuolin. Kolmen 
lehterin reunamaalaukset hän toteutti 
veljensä avustuksella. Seuraavana vu-
onna hän koristi Nauvon kirkon saarna-
tuolin katoksen reunat kuudella kerubin 
kuvalla. Lehterin reunoihin hän maalasi 
vanhatestamentillisia henkilökuvia sekä 
aatelisvaakunoita. Saarnatuoli ja lehterin 
reunakuvat siirrettiin Turun historialli-
seen museoon, jossa ne paloivat pommi-
tuksessa 1941.

Piikkiön kirkon alttari

Lucander maalasi Piikkiön kirkon alttari-
taulut vuonna 1776. Suuren alttaritaulun 
aiheena on ristiinnaulitseminen ja sen 
alla olevan pienemmän taulun aiheena on 
viimeinen ehtoollinen. Lisäksi Lucander 
maalasi ison esirippuja kuvaavan maal-
auksen päätyseinälle ja tämän yläpuolel-
le Kristuksen ylösnousemusta kuvaavan 
puulevyn.

Kemiön kirkon alttaritaulu on vuodelta 
1787.

Kuusiston kirkon maalaukset ovat Lu-
canderin ja Gabriel Gotthard Sweidellin 
vuonna 1796 tekemät. Sweidell teki altta-
ritaulun, Lucander lehterikaiteen aposto-

lien kuvat.

Huittisten kirkon sivualttarin alem-
man taulun Lucander kunnosti 1798 sen 
vahingoituttua mahdollisesti tulipalossa. 
Kunnostus oli niin perusteellinen, että 
taulua voi jopa pitää hänen maalaamana-
an.

Vuonna 1802 Lucander maalasi Ini-
ön kirkon alttaritaulun ja muut kirkon 
maalaukset. Valitettavasti kirkon sisusta 
tuhoutui tulipalossa 1880.

Vuonna 1803 Lucander maalasi Nakkilan 
kirkon lehterien kaiteet raamatullisin 
hahmoin. Kirkko purettiin 1887.

 ▶ Lövskär
Lövskär on saari Turunmaan saaristos-
sa Saaristomeressä. Se on osa Paraisten 
kuntaa ja sijaitsee entisen Nauvon kun-
nan alueella linnuntietä 10,5 kilometrin 
päässä Nauvon keskustasta luoteeseen. 
Leveydeltään saari on noin 220 metriä 
pitkä ja pituus vaihtelee noin 40 metristä 
noin 80 metriin.

Rahtialus M/S Global Freighter sai 21. 
syyskuuta 2004 pohjakosketuksen Nau-
von pohjoispuolella, minkä jälkeen 
päällikkö ajoi aluksen rantaan Lövskärin 
ja naapurisaari Vandrockin väliin.

 ▶ Nauvo

Nauvon kirkko

Nauvo mainitaan historiallisissa asiakir-
joissa jo vuonna 1395. Nauvon keskiaika-
inen harmaakivikirkko on 1430–1450-lu-
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vuilta. Nauvossa on vilkas satama, 
esimerkiksi Airistolta sopivan päivämat-
kan päässä.lähde?
Maantiede
Ominaistenselän ja Gullkronanselän 
välissä sijaitseva Nauvo koostuu noin 
3  000 saaresta, luodosta ja kalliosta. 
Pääsaaret ovat Iso-Nauvo (Storlandet) ja 
Pikku-Nauvo (Lillandet). Pikku-Nauvon 
saarella on Nauvon korkein maaston-
kohta, noin 60 metrin korkeudelle me-
renpinnasta ulottuva Kasberg. Nauvon 
eteläisimmät luodot sijaitsevat Itämeren 
ulapan reunalla liki 50 kilometrin päässä 
pääsaarilta. Seilin saaressa entisen sai-
raalan tiloissa sijaitsee Turun yliopiston 
Saaristomeren tutkimuslaitos.
Historiaa
Nauvon pohjoisilta saarilta on löydetty 
pronssikauden aikaisia hiidenkiukaita, 
ja useilla muilla saarilla on myöhemmiltä 
ajoilta peräisin olevia ns. ryssänuuneja ja 
jatulintarhoja. Vanhasta suomalaisasu-
tuksesta kertovat muiden muassa kylän-
nimet Kivis, Mielis, Poutuis ja Sydänperä. 
Tämä viittaa siihen, että seutu oli varsi-
naissuomalaisten nautinta-aluetta ennen 
ruotsalaisten uudisasukkaiden saapumis-
ta. Asiakirjoissa Nauvon pitäjä mainittiin 
ensimmäisen kerran vuonna 1395.

Nauvolaiset talonpojat olivat vanhastaan 
tottuneita merenkävijöitä, ja talonpoika-
ispurjehdusta harjoitettiin useisiin Itä-
meren satamiin jo Ruotsin vallan aikana.

Seilin saarelle perustettiin kuningas Kus-
taa II Aadolfin määräyksestä vuonna 1619 
sairaala eli hospitaali spitaalitautisia var-
ten, ja vähän myöhemmin sinne alettiin 
sijoittaa myös mielisairaita ja rampoja. 
Sen jälkeen kun viimeinen spitaalipoti-
las oli kuollut vuonna 1766, Seilin sairaala 
toimi mielisairaalana vuoteen 1962 saak-
ka. Vuodesta 1889 lähtien sairaalassa oli 
vain naispotilaita. Vuodesta 1964 Seilissä 
on toiminut Turun yliopiston Saaristome-
ren tutkimuslaitos.

Parainen, Nauvo, Korppoo, Houtskari 
ja Iniö yhdistyivät vuoden 2009 alussa 
uudeksi Länsi-Turunmaan kaupungiksi, 
jonka nimi vuoden 2012 alussa muutetti-

in Paraisiksi.
Kylät
Antböle, Backas, Berghamn, Biskopsö, 
Borstö, Böle, Dalkarby, Druckis, Ern-
holm, Finby, Grännäs, Grötö, Gullkrona, 
Gyttja, Hangslax, Haverö, Humleholm, 
Högsar, Innamo, Jälist, Kirjais, Kivis, 
Klobbnäs, Kopparholm, Korsnäs, Koum, 
Krok, Kvivlax, Käldinge, Käldö, Laggar-
näs, Lökholm, Mattnäs, Mielis, Nötö, 
Packais, Pensar, Piparby, Poutuis, Prost-
vik, Pärnäinen (Pärnäs), Risis, Samslax, 
Sandholm, Sandö, Seili (Själö), Sexnappa, 
Sellmo, Simonkylä (Simonby), Sommarö, 
Spink, Stenskär, Strandby, Sydänperä, 
Såris, Tackork, Toras, Trunsö, Valmo-
holm, Vandrock, Vansor, Vikom, Vikperä, 
Väcklax.

Nauvon satama mereltä päin nähtynä.

Nauvon lauttasatama, josta on yhteys mantereelle. 
Kuvassa lähinnä M/L Falco.

Ruokakulttuuri
Nauvon pitäjäruoiksi nimettiin 1980-lu-
vulla keitetystä lampaanlihasta, perunas-
ta, sipulista ja lantusta koostuva lammas-
pata.

Nauvon satamassa toimii vuonna 1987 
avattu ranskalaistyylinen ravintola 
L’Escale. Nauvon muita ravintoloita ovat 
Strandkrogen, Köpmans café & restau-
rant, Najaden Bar & Pizzeria, Ravintola 
Naffu (ent. Biffi), Restaurant Stallbacken 
ja Food Fellows.

 ▶ Nauvon kirkko
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Nauvon kirkko, sankarihaudatFör Fosterlandet, en 
tillflykt är han urtidens Gud

Nauvon kirkko on Nauvossa sijaitseva 
keskiaikainen kivikirkko. Kivikirkko ra-
kennettiin todennäköisesti noin vuosina 
1430–1450.

Museovirasto on määritellyt Nauvon kir-
kon ja kirkonseudun valtakunnallisesti 
merkittäväksi rakennetuksi kulttuu-
riympäristöksi.

Nauvossa on säilynyt Suomen vanhin 
1600-luvulta peräisin oleva urkusoitin, 
"Nauvon positiivi", joka on nykyään Kan-
sallismuseossa. Nauvon positiivi sijait-
si kirkossa sivuseinän lehterillä, jonka 
kannatinpalkki on edelleen paikoillaan. 
Nykyiset urut länsipään oven päälle teh-
dylle lehterille rakensi ruotsalainen ur-
kurakentaja Olof  Schwan 1791. Urut olivat 
alun perin yksisormioiset, liitejalkiolla 
varustetut. Urkujen erikoisuutena on 
kaksiosainen rakenne, joka jakautuu län-
sipäädyn ikkunan molemmille puolille. 
Jens Zachariassen teki urkuihin vuonna 
1878 toisen sormion ja jalkion sekä myös 
muutoksia I-sormion dispositioon. Urku-
jen soittopöytä sekä soittokoneisto ovat 
Zachariassenin tekemiä. Veljekset Mo-
berg Ruotsista korjasi urut vuonna 1975 
ja palautti I-sormion Schwanin muotoon. 

Nauvon urut ovat Suomen säilyneistä 
1700-luvun uruista suurimmat ja ainoat 
restauroidut.
Katso myös
• Luettelo Suomen keskiaikaisista kivikirkoista

 ▶ Nauvon merivartioasema
Nauvon merivartioasema on Län-
si-Suomen merivartioston merivartioa-
sema Paraisten Nauvon Pärnäisissä. Sillä 
on Nauvon lisäksi kaksi muuta johdetta-
vaa merivartioasemaa: Hiittisten ja Su-
siluodon merivartioasemat Kemiönsaa-
ren Hiittisissä ja Kustavissa. 

Nauvon merivartioasemalla Nauvossa on 
mm. ilmatyynyalus meripelastusta var-
ten.   ja yleisaluksena PV-08 -luokkaan 
kuuluva partiovene PV-101. 

 ▶ Nauvon positiivi
Nauvon positiivi on Suomen vanhin säi-
lynyt urkusoitin. Se on rakennettu vuoden 
1664 tienoilla ja on nykyään Kansallis-
museon kokoelmissa. Nauvon keskiaika-
iseen kirkkoon rakennettiin 1660-luvun 
puolivälissä uudet urut, joita käytettiin 
seuraavien urkujen tuloon, vuoteen 1791, 
saakka. Tuolloin vuorineuvos J. A. af  Pe-
tersén osti positiivin Dragsfjärdiin, jossa 
se oli käytössä 90 vuotta. 1800-luvun lo-
pussa urut siirrettiin kirkon kellotapu-
liin pois uusien urkujen tieltä. Vuonna 
1915 soitin siirrettiin Kansallismuseoon. 
Sitä on soitettu eräässä konsertissa vielä 
1960-luvun alussa, jonka Yleisradio ää-
nitti, mutta nykyisin se on soittokunno-
ton.

Kaapin yläosa on 1600-luvun puolivälistä, 
alaosa 1746 Carl Petter Lenninghin teke-
mästä korjauksesta. Samassa yhteydessä 
lisättiin Scharf. Uruissa sanotaan olevan 
pillejä vielä kaappiakin varhaisemmilta 
ajoilta. Äänitystapa poikkeaa nykykäsi-
tyksestä huomattavasti ja on renessans-
sille ominainen. Uruissa on ilmalaatikon 
lovien perusteella arveltu alkujaan olleen 
myös jokin kieliäänikerta, luultavimmin 
8-jalkainen regaali. Kangasalan Urku-
tehdas korjasi positiivia 1947, mutta sitä 
ei saatu kunnolla soittokuntoon. Juhani 
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Martikainen on kirjoittanut väitöskirjas-
saan mm. tästä positiivista.

Kangasalan Urkurakentamo on rakenta-
nut Lahden Mukkulan kirkkoon vuonna 
1993 Nauvon positiivin tyyliset urut.
Soittimen nykyinen dispositio
Sormio C/E-c3
• Principal 2´

• Gedackt 4´

• Oktava 2´

• Kvinta 3´

• Oktava 1´

• Scharf  2x (1746)

 ▶ Nauvon taistelu
Nauvon taistelu oli Turun saaristossa 
4. huhtikuuta 1918 käyty Suomen sisäl-
lissodan taistelu. Saksalaiset ja valkoiset 
yrittivät vallata Iso-Nauvon sekä Lomin 
saaret, tarkoituksenaan edetä Nauvon ja 
Paraisten kautta edetä kohti punaisten 
hallussa ollutta Turkua. Valtausyritykset 
epäonnistuivat sitkeän vastarinnan an-
siosta, mutta punaisten vetäydyttyä Tu-
run saaristosta, saivat valkoiset Nauvon 
haltuunsa taisteluitta vain muutamaa pä-
ivää myöhemmin.
Taustaa
Saksalaisten miehitettyä Ahvenanmaan 
maaliskuun alussa, päättivät he yrittää 
punaisten hallussa olleen Turun valtaa-
mista etenemällä mantereelle Houtska-
rin, Korppoon, Nauvon ja Paraisten kau-
tta. Tarkoituksena oli varmistaa Hankoon 
tehtävän Itämeren-divisioonan maihin-
nousun oikea sivusta. Varsinais-Suomen 
suojeluskuntalaista koottu Saariston va-
paajoukko otti Houtskarin haltuunsa 25. 
maaliskuuta ja valtasi Korppoon kolme 
vuorokautta myöhemmin käydyssä tais-
telussa. Itämeren-divisioonan noustua 
maihin Hangossa 3. huhtikuuta, hyök-
käsivät saksalaiset valkoisten tukemana 
Nauvoon seuraavana päivänä. Samassa 
yhteydessä yritettiin vallata myös Korp-
poon eteläpuolella sijaitseva Lomin saari, 
jossa oli noin 300 venäläisen sotilaan va-

ruskunta.

Iso-Nauvon taisteluun osallistuivat 14. 
Mecklenburgin jääkäripataljoonan 1. 
komppania luutnantti R. Hessin kom-
ennossa sekä Saariston vapaajoukon 2. 
komppania. Hyökkäys tehtiin kolmena 
erillisenä osastona, lisäksi yksi osasto jäi 
reserviksi Vandrockin saareen Nauvon 
pohjoispuolelle. Lomiin puolestaan hy-
ökkäsi osasto saksalaisia sekä Saariston 
vapaajoukon 1. komppania.

Punaiset puolustivat saaria venäläisen 
tykkivene Bobrin tukemana. Lomiin oli si-
joitettu Turun punakaartin osasto, mutta 
Iso-Nauvoa piti hallussaan myös saaris-
topitäjien punakaartilaisia.
Taistelut
Hyökkäys Lomin saareen
Hyökkäys Lomin saareen käynnistyi 
aamuvarhaisella, mutta tiheän sumun 
vuoksi sitä tukenut tykistötuli ei osunut 
kohteeseensa ja saareen maihinnousset 
joukot päätivät vetäytyä nopeasti. Lyhy-
eksi jääneen yhteenoton aikana sai sur-
mansa yksi saksalainen ja yksi suojelus-
kuntalainen sekä ainakin kaksi punaista.
Taistelut Iso-Nauvossa
Hyökkäys Iso-Nauvoon tapahtui saarta 
Korppoosta erottavan Storströmmenin 
salmen kautta, missä joukot ylittivät jää-
stä avoimena olleen laivaväylän saksalais-
ten pioneerien rakentamaa siltaa pitkin. 
Hyökkäyksen oikea osasto joutui välittö-
mästi maihinnousun jälkeen vihollisen 
tulitukseen ja vetäytyi Torasinlahden 
kautta Vandrockiin, kunnes saksalais-
ten tykistötuli pakotti punaiset perään-
tymään. Vasen osasto sen sijaan onnistui 
yllättämään punaiset Mielisin kylässä, 
joka vallattiin talo kerrallaan. Keskellä 
hyökännyt osasto eteni saaren sisäosiin 
ja pääsi asemiin korkealle Husbergenin 
kalliolle. Punaisten käydessä vastaiskuun 
Torasin suunnalla, päätti saksalaisosastoa 
johtanut kapteeni Schweinfuhr keskeytt-
ää hyökkäyksen. Saksalaiset jättivät myös 
Mielisin kylän, jonne Saariston vapaa-
joukon miehet jäivät vielä asemiin. Jäätä 
pitkin perääntyessään joutuivat saksa-
laiset vielä kahden sumusta ilmestyneen 
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venäläisen sota-aluksen tulitukseen.

Saksalaiset olivat kuitenkin lähettäneet 
hyökkäyksen tueksi ristelijät Kolbergin ja 
Westfalenin, joiden lähestyessä Iso-Nau-
voa päättivät punaiset jättää saaren. Illan 
aikana he nousivat jäänmurtaja Murta-
jaan, hinaaja Snegiin, höyrylaiva Sadkoon 
(ent. S/S Dragfjärd) ja tykkivene Bobriin, jot-
ka venäläiset olivat lähettäneet Turusta 
evakuoimaan Utön linnaketta. Kaksi alus-
ta pääsi takaisin Turkuun, mutta saksa-
laiset kaappasivat Murtajan ja Snegin Pen-
sarströmmenin salmessa 5. huhtikuuta. 
Kaapatut alukset kuljetettiin Hankoon ja 
miehistöt vangittiin, mutta aluksilla olle-
et punakaartilaiset onnistuivat pakene-
maan jäitä pitkin maihin. Valkoiset telo-
ittivat myöhemmin Murtajan venäläisen 
kapteenin sekä viisi suomalaista miehis-
tön jäsentä.

Taistelua seuranneena yönä myös suo-
jeluskuntalaiset vetäytyivät Iso-Nauvos-
ta. Tämän jälkeen Saariston vapaajoukon 
250 miehen osasto miehitti Nauvon 8. 
huhtikuuta ja jatkoi etenemistään va-
paasti kohti Turkua, jonka he ottivat hal-
tuunsa 13. huhtikuuta. Punaisten olivat 
jättäneet kaupungin päivää aikaisemmin. 
Saksalaiset puolestaan eivät enää osal-
listuneet sotatoimiin Turun saaristossa, 
vaan Mecklenburgin jääkäripataljoona 
laivattiin pian Nauvon taistelun jälkeen 
Tammisaareen.
Tappiot
Saksalaisten tappiot Lomin ja Nauvon 
taisteluissa olivat yhteensä seitsemän 
kaatunutta ja 13 haavoittunutta. Valkoi-
silta kaatui yksi ja lisäksi neljä haavoittui. 
Punaisten tappiot olivat Suomen sota-
surmat -tietokannan mukaan ainakin 26 

kaatunutta.
Muistomerkit

Punaisten kaatuneiden muistomerkki Nauvon 
hautausmaalla.

• Vuonna 1938 Pensarin saaressa paljastettiin 
Saariston vapaajoukon muistomerkki.

• Iso-Nauvon eteläpuolella sijaitsevassa Ängsön 
saaressa toimi sodan jälkeen vankileiri ja paikalla 
on nykyään myös muistomerkki.

 ▶ Nötö

Nötö on kylä ja saari Nauvossa Paraisilla. 
Saaren pinta-ala on 392 hehtaaria ja sen 
asukasluku on 12. Kesäasukkaita saarella 
on 204. Nötö sijaitsee Jurmon, Bergham-
nin ja Gullkronan välissä.

Nötö on Saaristomeren kansallispuiston 
suurimpia saaria. Se on keskeisen sija-
intinsa vuoksi ollut tärkeä yhteyspaikka 
Saaristomerellä. Nötö on asutettu luul-
tavasti 1000-luvun alussa. Suurimmilla-
an Nötön kylä oli toisen maailmansodan 
kintaalla, jolloin kylässä oli noin 200 asu-
kasta.

Nötön kylän keskustassa on pieni 
puukirkko, vanha tuulimylly ja kesäisin 
auki oleva kauppa jossa toimii myös Al-



Nötön kirkko

208

kon tilauspalvelupiste.

 ▶ Nötön kirkko

Nötön kirkko on torniton puinen pit-
käkirkko entisen Nauvon kunnan alueella 
Nötön saarella Paraisilla.
Kirkkorakennus
Nötön kappelikirkko mainitaan ensim-
mäisen kerran vuonna 1657, mahdollisesti 
se sijaitsi Matsbackenilla. Kapellholme-
nille rakennettiin uusi kirkko 1664-1665, 
jota käytettiin 1750-luvulle asti. Nykyin-
en kirkko rakennettiin H. Wallin johdolla. 
Se on päistään kolmitaitteinen, läsipääs-
sä on eteinen ja koillispäässä 1870 raken-
nettu sakasti. Runkohuoneessa on kor-
kea aumakatto, jonka keskellä on viiriin 
päättyvä piikki. Sisäkatteena on vuonna 
1769 tehty lautaholvi. Kirkkoa on korjattu 
1863, 1870, 1923, 1951 ja 1971. Alttarilaite ja 
parven rintamuksen apostolinkuvat ovat 
Gustav Lucanderin tekemiä. Kirkon saar-
natuoli on J. Lindstedtin vuonna 1756 te-
kemä, kirkon kello on vuodelta 1890.
Kirkon vaiheita
Vaikka kappelikirkon kassa oli uudisra-
kennuksen ajankohtana kasvanut 856 
kuparitaaleriksi, se ei riittänyt rakenta-
miseen. Hyväksi avuksi tulivat Turun- ja 
Porvoon hiippakunnissa kerätyt kolehdit, 
yhteensä 521 kuparitaalaria. Puutavaran 
lahjoittivat pitäjän äänestyspäätöksen 
mukaan emäseurakunnan jäsenet, 2 tai 
3 neljän sylen tukkia jokaisesta talosta, 
40 tolttia, 7 kyynärää. Menot kasvoivat 
niin, että lopuksi kappeliseurakunnan 
väen täytyi maksaa 141 taaleria. Raken-
nuksen kokonaismenot nousivat 1595 

taalariin kuparia. Pastori Miödh vihki 
uuden kirkon 2. heinäkuuta 1757, jolloin 
se pyhitettiin Abrahamille. Vuonna 1769 
rakennettiin parvi ja sisäkaton holvi, si-
sätilojen koristelu saatiin valmiiksi vu-
osina 1771-1772. Samaan aikaan saatiin 
kappelin katossa riippuva votiivilaiva. 
Kappelin alkuaikoina hautaukset toimi-
tettiin kirkon lattian alle, jonka vuoksi 
lattialankut olivat irtonaiset (ilman nau-
loja) ja penkit oli kiinnitetty avattavilla 
rautahaoilla. Jokaiselle talolle kuului nel-
jä lankkua jossa kussakin oli puumerkki 
osoittamassa, mikä talo oli velvollinen 
korvaamaan loppuunkuluneen lankun. 
Vanhimmissa lattialankuissa on vieläkin 
nähtävissä puumerkki. Kun 1770-luvulla 
luovuttiin lattian alle hautauksesta ja siir-
ryttiin hautausmaalle hautaukseen, puu-
merkkijärjestelmä menetti merkityksen-
sä. Nötön kirkkomaa ei kuitenkaan ollut 
tarpeeksi syvä haudoille, minkä vuoksi 
maata lisättiin aina vuonna 1774 pystyte-
tyn kehämuurin korkeuteen. Hautausma-
an hoitamiseksi perustettiin 1950-luvulla 
säätiö Nötö Kyrkans Blomsterfond.

Vuonna 1913 Nauvon pitäjä päätti uu-
den kirkon rakentamisesta, mutta halu-
si kuitenkin ensin tutkia vanhan kirkon 
korjausmahdollisuuksia. Asiaa tutkinut 
arkkitehti ei puoltanut lisäkorjauksia. 
Kirkon siirtämistä ulkoilmamuseoon-
kin harkittiin, mutta asia raukesi varojen 
puutteeseen.lähde tarkemmin?

Kirkon kunnostamissuunnitelmat jä-
ivät sotien ajaksi, mutta sotien jälkeen 
kappeliseurakuntalaisten mieli muuttui 
ja kirkko haluttiin säilyttää ja korjata. 
1930-luvun puolivälissä kirkko korjattiin 
perusteellisesti. Aiemmin kuistin oikealla 
puolella sijainnut kellotapuli rakennetti-
in kiinteästi kirkon päätyyn, tuuliviiri 
katossa vaihdettiin uuteen 1935. Vuonna 
1985 Nötön kotiseutuyhdistys antoi en-
tisöidä katossa riippuvan votiivilaivan, 
jonka piispa Erik Vikström vihki tarkas-
tusmatkallaan. Samana vuonna uusittiin 
myös kirkon kattopäällyste.

Kirkossa pidetään edelleenkin kesäju-
malanpalveluksia ja joskus on ollut myös 
joulujumalanpalveluksia. Kirkko on suo-
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sittu vihkimispaikka.

 ▶ Omenainen
Omenainen tai Ominainen (ruots. Omi-
naisholmen) on Paraisilla, entisen Nau-
von kunnan alueella keskisellä Saaristo-
merellä sijaitseva valtion omistama saari. 
Saari kuuluu Airisto–Seilin valtakunnal-
lisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen, 
sekä Natura 2000 -alue Seilin saaristoon.

Saareen vietiin aikoinaan Rymättylän ja 
Nauvon pitäjien vainajia, joita kirkko ei 
suostunut hautaamaan siunattuun maa-
han. Viimeiset vainajat haudattiin Ome-
naisiin 1850-luvun puolivälissä. 1960-lu-
vun lopulla Rymättylän seurakunta julisti 
saaren hautapaikaksi. Kansanperinteessä 
saarella on pelottava maine: sitä pidetään 
kirottuna ja siitä kerrotaan kummitusta-
rinoita.
Maantiede
Omenainen sijaitsee Saaristomerellä, 
Omenaistenaukon keskellä Rymättylän 
ja Nauvon välissä. Saaren koko on noin 
seitsemän hehtaaria ja sen korkein koh-
ta on noin 22 metrin korkeudessa. Siellä 
kasvaa puita, ja rannat ovat karikkoiset 
ja vaikeapääsyiset. Saaren etelä-, itä- ja 
pohjoispuolelta kulkevat laivaväylät. Po-
hjoispuolelta kulkee laivaväylä Turusta 
Ahvenanmaalle. Laivaväylää käyttävät 
muun muassa Turun ja Tukholman välillä 
liikennöivät ruotsinlaivat. Lounaisranni-
kon kalapaikka- ja palveluoppaan vuoden 
1994 painoksen mukaan saaren lähei-
syydestä saa etenkin silakkaa sekä hyvin 
myös taimenia, kirjolohia, haukia, ahve-
nia ja kampelaa.
Hautasaari
Omenaisiin haudattiin henkilöt, joi-
ta kirkko ei suostunut hautaamaan si-
unattuun maahan. Näitä olivat muun 
muassa murhaajat, rikolliset, huorinte-
kijät tai itsemurhan tehneet. Tiettävästi 
rymättyläläiset toivat vainajansa saaren 
pohjoispäähän. Nauvolaiset toivat vai-
najansa lounaispäähän ja mahdollisesti 
myös korppoolaiset käyttivät samaa alu-
etta. On myös kerrottu, että saarelle ol-
taisiin haudattu Seilin spitaalisia, mutta 

tämä ei pidä paikkaansa.

Vainajat kuljetettiin käytöstä poistetuilla 
tai hylätyillä kulkuvälineillä, jotka jätetti-
in saastuneena saareen. Kesällä käytettiin 
hinattavaa venettä tai ruuhta ja talvella 
kahta rekeä. Vainajat haudattiin hiekka-
iseen maahan noin 60–70  cm syvyyteen 
ilman arkkua. Usein vainaja kuitenkin 
vain viskattiin saarelle tai peiteltiin hätäi-
sesti sammalten alle saattueen poistuessa 
paikalta mahdollisimman nopeasti.

Saarelle haudatuista tiedetään varsin 
vähän. Saarella 1960-luvulla tehdyissä 
tutkimuksissa löydettiin luita ja veneen 
tai reen osiksi tunnistettavia veistettyjä 
puunpalasia. Tutkimusten tekijöiden mu-
kaan nämä olivat selviä todisteita siitä, 
että tarinat saareen haudatuista ihmisi-
stä olivat totta. 1960-luvulla maanviljeli-
jä A. Saarisen aloitteesta pohjoisrannalla 
olevaan suureen kiveen pystytettiin saa-
reen haudatuille vainajille muistoristi ja 
-laatta. Samalla selvisi, että viimeinen 
saarelle haudattu oli vuonna 1855 haudat-
tu rusthollari Abraham Abrahaminpoi-
ka. 1850-luvulla sinne on haudattu myös 
Iso-Vallisten Aapo.
Toinen maailmansota
Saaresta kerrottavan tarinan mukaan 
toisen maailmansodan lopulla, kun sak-
salaiset kotiutettavat sotilaat ottivat mu-
kaansa suomalaisia sotamorsiamiaan, 
sotilaat eivät kuitenkaan voineet viedä 
laivaan piiloutuneita naisia Saksaan, ja 
laivasta löydetyt tytöt pantiin Omenais-
ten kohdalla hyppäämään mereen. Uima-
taidottomista naisista moni hukkui, mut-
ta muutamat selvisivät Omenaisiin, josta 
heidät pelastettiin. Useita kirjoja Saaris-
tomerestä kirjoittanut Eka Metsävuori 
toteaa kirjassaan Saaristomerta, kirkkoja ja 
kirkkolaivoja, ettei ole löytänyt mitään var-
mistusta tarinalle.
Omenainen populaarikulttuurissa
Maila Heikkilä julkaisi vuonna 1986 
nuortenkirjan Yö kummitussaaressa. Kir-
jassa Janne löytää lehtijutun Ominaisten 
kummitussaaresta ja saa houkuteltua si-
sarensa Päivin mukaansa yöpymään saa-
rella. Vuonna 2012 Veera Lehtola ohjasi 
lyhytelokuvan Ominainen N 60° 15’ E 21° 



Paraisten vaakuna

210

52’, joka kertoo hylätystä tytöstä ja pe-
rustuu Omenaisten saaren historiaan. 
Lyhytelokuvasta tehtiin myös musiikkivi-
deo Vaalean Maarian balladi.

 ▶ Paraisten vaakuna
Paraisten vaakuna on Paraisten tunnus, 
joka on alun perin vahvistettu Nauvon 
vaakunaksi. Vaakuna on saanut aiheen-
sa saaristokunnan elämään ja historiaan 
läheisesti kuuluvasta merenkulusta, sekä 
Gullkronafjärdin merenselästä, joka si-
jaitsee Nauvosta hieman kaakkoon.

Vaakunan selitys on ”punaisessa kentäs-
sä hopeinen, kultakruunuinen ankkuri”. 
Vaakunan on suunnitellut Gustaf  von Nu-
mers, ja se vahvistettiin alkujaan Nauvon 
vaakunaksi 29. syyskuuta 1958. Vaakuna 
jäi hetkeksi epäviralliseksi tunnukseksi, 
kun Parainen, Nauvo, Korppoo, Houts-
kari ja Iniö yhdistyivät Länsi-Turun-
maan kaupungiksi 2009. Muodostetun 
kaupungin nimestä nousseiden erimieli-
syyksien yhteydessä myös sen vaakuna 
jäi vahvistamatta, kunnes 28. huhtikuuta 
2009 kaupunginvaltuusto vahvisti enti-
sen Nauvon vaakunan Länsi-Turunmaan 
vaakunaksi. Tämä vaakuna jäi käyttöön, 
kun kaupungin nimi vuoden 2012 alussa 
muutettiin Paraisiksi.
Paraisten vanha vaakuna

Paraisten vaakuna vuosina 1961–2008.

Ennen vuoden 2009 kuntaliitosta sil-
loisella Paraisten kaupungilla oli oma 
vaakunansa, jonka aihe viittasi alueen 
historiaan; kaivostoimintaan – lähinnä 
seudun kalkkikaivoksiin – ja merenkul-
kuun.

Vaakunan selitys on ”punaisessa kentäs-
sä paaluittainen, siivekäs vuorimoukari, 
jonka varren alaosa muodostaa ankkurin-
perän ja sen kourat, kaikki kultaa.” Vaaku-
nan on suunnitellut Gustaf  von Numers, 
ja Paraisten kauppalanvaltuusto hyväksyi 
sen kokouksessaan 22. joulukuuta 1960. 
Sisäasiainministeriö vahvisti vaakunan 
käyttöön 26. kesäkuuta 1961.

Vaakuna jäi epäviralliseksi kotiseutu-
vaakunaksi 2009, kun Parainen, Houts-
kari, Iniö, Korppoo ja Nauvo muodostivat 

Länsi-Turunmaan kaupungin.
Katso myös
• Paraisten maalaiskunnan vaakuna

 ▶ Pensar

Pensar on saari ja kylä Paraisten kunnan 
Nauvossa. 312 hehtaarin kokoisella saa-
rella asuu ympärivuotisesti 24 ihmistä. 
Lisäksi Pensarilla on noin 160 kesäasu-
kasta. Asutetut lähisaaret Peno ja Asp-
holm kuuluvat Pensarin maarekisteri-
kylään.
Historia

Sotapoikien leiriparakki Pensarissa

Pensar on asutettu 1300- ja 1400-lukujen 
aikana. 1500-luvulla Pensarin viisi tilaa kuu-
luivat Nauvon Holman yökuntaan. Saaren asu-
kasluku oli suurimmillaan 1900-luvun alussa, 
jolloin siellä asui noin 120 ihmistä. Saarella 
toimi 1920- ja 1930-luvuilla suojeluskunnan 
harjoitusleiri. Kansalaissodassa Pensar toimi 
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Saariston vapaajoukon tukikohtana, ja toimi 
sotien välisenä aikana myös Suomen laivas-
ton harjoitusalueena. Toisen maailmansodan 
jälkeen saaren sotilasalueet myytiin Paraisten 
kalkkivuoriyhtiön virkistyskäyttöön. Nykyisin 
saaren etelärannalla on Pensar Sydin lomakes-
kus.Maantiede
Pensarin satama sijaitsee saaren län-
sirannalla. Saaren rakennuskanta on 
pääosin yhtenäinen keskittyen saaren 
keskiosiin peltojen ympäröimälle alueel-
le. Pensarin eteläosa on epätasaisempaa 
metsittynyttä kallioperää, jossa sijaitsee 
41 metriä korkea Sandviks bergen. Pensar 
Sydin yhteydessä saaren etelärannalla on 
vierasvenesatama.

Pensarin etelärantaa luontopolulta

 ▶ Pikku-Nauvo
Pikku-Nauvo (ruots. Lillandet) on pie-
nempi Nauvon pääsaarista. Saaren pin-
ta-ala on 38 neliökilometriä. Vakituisia 
asukkaita saarella on 296 ja kesäasukkai-
ta 1 324. Saarelle on lauttayhteys Paraisil-
ta ja siltayhteys Iso-Nauvoon.

 ▶ Pärnäinen

Yhteysalus M/S Eivor lastaamassa Pärnäisten yh-

teysaluslaiturissa.

Pärnäinen (ruots. Pärnäs) on kylä ja sa-
tama Nauvossa. Satamasta lähtevät yh-
teysalukset M/S Eivor Utön reitille ja M/S 
Cheri Nauvon eteläiselle reittialueelle. 
Lisäksi Pärnäisistä liikennöidään lautalla 
Korppoon Retaisiin.

Sataman tuntumassa sijaitsevat Län-
si-Suomen merivartioston Nauvon meri-
vartioasema sekä Turun meriliikennekes-
kus. Merenkulkulaitos ehdotti syyskuussa 
2007 Turun meriliikennekeskuksen ja Po-
rin meriliikennekeskuksen keskittämistä 
Turkuun Meripelastuskeskuksen yhtey-
teen.

 ▶ Saaristomeren biosfäärialue

Näkymä Gullkronan saarelta

Saaristomeren biosfäärialue on toinen 
Suomen biosfäärialueista. Se sijaitsee 
Saaristomerellä Paraisten ja Kemiönsaa-
ren kunnissa Nauvon, Korppoon ja Drags-
fjärdin alueella. Alue on laajuudeltaan 
5400 neliökilometriä, joista vettä on 4580 
neliökilometriä. Sen ydinalueen muo-
dostaa Saaristomeren kansallispuisto ja 
loppuosa alueesta on yksityisomistukses-
sa. Biosfäärialueen tittelin se sai vuonna 
1994. Alueella elää noin 3800 ihmistä.

Saaristomeri on mielenkiintoinen koko-
naisuus tuhansine pienine saarineen ja 
luotoineen. Sisämeren saarilla on metsää, 
mutta ulkosaaristossa luodot ovat puutto-
mia. Jotkut saarista ovat hyvin kalkkipi-
toisia. Näillä saarilla on reheviä niittyjä, 
joilla kasvaa mm. harvinaisia seljakäm-
mekkää, varsankelloa ja verikurjenpol-
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vea.

Saaristomeren suolapitoisuus on pieni. 
Alueella elää sekä suolaisen että makean 
veden kalalajeja. Lintulajeista alueella 
tavataan sellaisia saaristolintuja kuten 
haahka, riskilä, ruokki, kalalokki, lapin-
tiira, karikukko, meriharakka, kirjokert-
tu, luotokirvinen ja merikotka. Lisäksi se 
on merkittävä muuttolintujen kannalta. 
Alueelta löytyy myös harmaahylkeitä ja 
norppia.

Yksi biosfäärialueen tarkoituksista on 
myös säilyttää Saaristomeren kulttuuri-
historiallinen arvo. Alueella onkin vedet-
ty hankkeita, joilla pyritään säilyttämään 
alueen perinnearvo.

 ▶ Saaristomeren kansallispuisto

Jurmon saarta

Saaristomeren kansallispuisto on Pa-
raisten kaupungissa ja Kemiönsaaren 
kunnassa, Varsinais-Suomessa sijaitseva 
kansallispuisto. Kansallispuisto on pe-
rustettu vuonna 1983 ja sen pinta-ala on 
500 km². Aluetta hoitaa muiden Suomen 
kansallispuistojen tapaan Metsähallitus.

Saaristomeren kansallispuiston maise-
maa hallitsevat laajat saaristot, jotka ko-
ostuvat kallioluodoista ja metsäisistä saa-
rista sekä suurista selkävesistä. Puistoon 
voi tutustua useiden luontopolkujen, Saa-
ristomeren luontokeskus Sinisimpukan 
ja Saaristokeskus Korpoströmin avulla. 
Alueella liikutaan omalla veneellä, vene-

matkalla tai saariston yhteysaluksilla.

Kansallispuistoa ympäröi laajempi yh-
teistoiminta-alue, jonka sisäpuolel-
la sijaitsevat valtion omistamat alueet 
muodostavat kansallispuiston. Puisto 
on UNESCO:n vuonna 1994 perustaman 
Saaristomeren biosfäärialueen ydinosa. 
Puisto sai vuonna 2007 WWF:n kansain-
välisen PAN Parks -sertifikaatin.
Historia
Ihminen asuttaa saariston
Varsinais-Suomen saaristo on ollut as-
uttua myöhäisestä kivikaudesta (noin 
2000–1300 eaa.) lähtien. Runsaat lu-
onnonantimet houkuttelivat jääkauden 
jälkeen kivi- ja pronssikauden ihmisiä 
asumaan saaristoon. Tuolloin Itämeri oli 
suolaisempi ja se tarjosi runsaasti turskaa 
ja muita kaloja, ja myös runsas hyljekan-
ta eli alueella. Ihmiset käyttivät runsasta 
merilinnustoa ravintonaan, sekä kerä-
sivät munia, poikasia ja untuvia. Karja-
talouden ja marginaalisen maanviljelyn 
edellytykset saattoivat tuolloin olla jopa 
nykyistä paremmat lämpimän ilmaston 
takia. Saaristomerellä tapahtuvan maan-
kohoamisen myötä merestä kohosi asu-
miskelpoisia saaria, joille esihistorialli-
nen asutus levisi hiljalleen. Maa kohoaa 
Saaristomerellä 3–4,2  mm vuodessa. 
Kivi- ja pronssikaudella merenpinta oli 
nykyistä 20–25 metriä korkeammalla ja 
ulkosaaristo sijaitsi nykyisten Nauvon, 
Korppoon ja Houtskarin pääsaarien pa-
ikkeilla. Esimerkiksi Dragsfjärdissä si-
jaitseva Bötesbergetin kivikautinen asu-
inpaikka vuodelta 6 000 eaa. on nykyään 
korkealla metsäisellä ylängöllä 55 metriä 
merenpinnasta, kun tuolloin se oli yks-
inäinen saari ulapalla.

Saaristomeren kansallispuiston yh-
teistoiminta-alueelta ei ole löydetty 
kivikautisia asuinpaikkoja, mutta ne-
lisenkymmentä hautarauniota prons-
si- ja rautakaudelta (500 eaa.–1150/1300 
jaa.) tunnetaan. Saaristosta on kuitenkin 
löydetty kaksi esihistoriallisen ajan lin-
naluotoa, jotka voisivat mahdollisesti olla 
rautakauden aikaisia.

Kalastuksen ja muiden saariston peru-
selinkeinojen lisäksi saaristolaiset har-
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joittivat kauppaa, käsitöitä ja meren-
kulkua jo varhain. Viimeistään tultaessa 
pronssikaudelle purjehtiminen yleistyi 
koko Itämerellä. Jo pronssikaudella saa-
ristomerelle levisi samanlaiset elinkei-
not, hautaustavat ja metallin käyttö kuin 
muuallakin Itämeren kulttuuripiirissä.

Tultaessa rautakaudelle (500 eaa.–1150) 
asutus levisi Saaristomeren kansallis-
puiston alueelle. Merkkinä tästä yh-
teistoiminta-alueelta on löydetty useita 
rautakautisia muinaisjäännöksiä. Siite-
pölyanalyysillä on osoitettu, että rannik-
olla on ollut maanviljelyä rautakaudelta 
lähtien. Yleisimmät muinaisjäännökset 
sijoittuvat juuri rautakauden lopulta 
1800-luvulle asti.

Näyttävimpinä esihistoriallisen ajan mu-
inaisjäännöksinä voidaan pitää hautarau-
nioita. Ne on rakennettu pronssi- ja rau-
takaudella latomalla kiviä. Raunioiden 
koko vaihtelee muutaman metrin läpimi-
tasta kymmenien metrien levyisiin ja pa-
rin metrin korkuisiin hautaröykkiöihin. 
Pronssikauden alkupuolella röykkiöihin 
haudattiin, mutta myöhemmin siirryttiin 
polttotuhkaukseen. Joistakin röykkiöistä 
on löydetty koruja ja aseita, niin kutsuttu-
ja hauta-antimia. Osasta hauta-antimet 
ovat kadonneet tai niissä ei ole ollut nii-
tä alun perinkään. Kansanomainen nimi 
hautaraunioille on hiidenkiuas.

Hautarauniolöytöjä on tehty ympäri saa-
ristoa hyvin erikokoisilta saarilta. Suurin 
osa haudoista on tehty isommille saarille, 
ja maankohoamisen myötä saaret ovat 
kasvattaneet kokoaan. Usein hautapaikka 
on valikoitunut niin, että se on maastos-
ta erottuvalla paikalla, kuten kallionhui-
puilla ja lakialueilla, joilta on näkymä 
merelle. Kansallispuiston hautarauniot 
ovat matalia, melko pieniä, ja ne on ra-
kennettu lähelle saaren korkeinta kohtaa. 
Osa haudoista on myös rannalla tai use-
in hautaröykkiön ryhmässä. Luultavasti 
kaikki Saaristomeren hautaröykkiöt ovat 
rautakaudelta. Kansallispuiston yhteis-
toiminta-alueella eniten hautoja löytyy 
Nötöstä ja Hiittisten suurimmilta saaril-
ta. Jo tuolloin kyseiset alueet olivat tiheää 
saaristoa, josta oli lyhyt matka ulkosaa-

ristoon kalaan ja hyljejäille. Alue on saat-
tanut olla asuttu jo rautakaudella.
Ruotsalaisväestö kansoittaa saariston
Saaristomeren väkiluku alkoi kasvaa 
tuntuvasti 1200-luvun loppupuoliskolta 
alkaen, kun ruotsalaisväestöä siirtyi sin-
ne Keski-Ruotsin itäosista Sveanmaalta, 
eteläisestä Norlannista ja Götanmaalta. 
Saaristomeren kansallispuiston yhteis-
toiminta-alueen nykyisistä kylistä noin 
puolet oli jo keskiajalla asutettuja.

Saaristomeren asukasluku jatkoi nou-
suaan 1500-luvun puoliväliin asti, jon-
ka jälkeen se alkoi vähetä nopeasti. Ih-
mismäärä oli käynyt liian suureksi ja 
sen aikaisilla menetelmillä ei pystynyt 
elättämään kaikkia. Olot saaristossa oli-
vat käyneet karuiksi ja myös sodat sekä 
kulkutaudit vaivasivat yhteisöjä. Isoviha 
ja rutto varjostivat saaristolaisten elämää 
1700-luvun alkupuolella.

Suurin osa ulkosaariston arkeologisis-
ta löydöistä liittyy kalastuselinkeinoon. 
Tällaisia ovat muun muassa tilapäisasu-
muksena käytetyt tomtning-jäännök-
set, labyrintit, veneenvetopaikat, ki-
viuunit ja kallioon hakatut merkit. 
Tomtning-jäännökset ovat yöpymissuo-
jia tai varastorakennuksia, joita kalasta-
jat rakensivat väliaikaisille paikoilleen. 
Kalastusmatkat olivat usein pitkiä, joten 
suoja oli elinehto saariston ankarissa sä-
issä. Nykyaikaan näistä suojista on use-
immiten säilynyt vaakasuora, raivattu 
lattia-ala, ja sitä ympäröivä lohkareista 
ladottu muuri. Joskus myös kallionseinä-
miä on käytetty rakennuksen osana.

Jurmon saarelta löytyvät mui-
naisjäännökset, niin kutsutut munkin-
kehät, ruotsiksi munkring, ovat Saaristo-
meren tutkituimpia muinaisjäännöksiä. 
Munkinkehät ovat neljä pyöreää kivike-
hää, joiden arvoitusta on yritetty ratkaista 
jo 1700-luvulla, jolloin niitä epäiltiin kö-
karilaisten munkkien rakentamiksi. Tieto 
saattaa pitää paikkansa, sillä tutkimukset 
ovat osoittaneet, että keskiajalla fransis-
kaaniveljiä asui Kökarissa 1300-luvun 
lopulta 1530-luvulle saakka, jolloin Kus-
taa Vaasa lakkautti luostarin. Yhden tul-
kinnan mukaan kehät saattaisivat olla 



Saaristomeren kansallispuisto

214

munkkien kalastusmatkojen tilapäisasu-
tuksiin liittyviä tomtning-jäännöksiä.

1800-luvun puolivälissä tekniset uu-
distukset helpottivat myös ulkosaaristo-
laisten elämää. Modernit kalastustavat, 
kuten koukku ja ajoverkot helpottivat 
kyläläisten työtaakkaa, ja uusia välineitä 
pystyttiin käyttämään myös kylien ulk-
opuolella. Alueelle tuli uutta asutusta ja 
väkiluku kasvoi nopeasti.

1900-luvun alussa ihmisiä muutti saaris-
tosta kaupunkiin toimeentulon perässä. 
Ensimmäisenä autioituivat kaukaisim-
mat ja karuimmat torpat. Ulkosaaristo 
pysyi asutettuna aina 1950-luvulle saak-
ka, jonka jälkeen useimmat tilat autioi-
tuvat. Autioitumisen seurauksena kar-
jan, hevosten ja lampaiden laidunnus 
saarilla loppui, ja entiset pellot, niityt ja 
kedot metsittyivät ja kasvoivat vähitel-
len umpeen. Myös vanha rakennuskanta 
rappeutui. 1970-luvulla kesämökkiläiset 
ihastuivat Saaristomereen ja uusia asuk-
kaita virtasi taas saaristoon.
Eläimistö
Saaristomeren kansallispuiston eläimi-
stö tunnetaan varsin hyvin säännöllisten 
laskentojen ja tutkimusten ansiosta. Ni-
säkäslajeja on tavattu 25, joista yleisimpiä 
ovat muun muassa metsäpäästäinen, vai-
vaispäästäinen, metsäjänis, metsämyyrä, 
peltomyyrä, kettu, supikoira, minkki ja 
hirvi. Harmaahylje on runsastunut viime 
vuosina, norppa puolestaan vähentynyt. 
Kalakanta on runsas ja tavallisimpia la-
jeja ovat muun muassa silakka, ahven, 
hauki, särki, lahna, kivinilkka, kampe-
la ja simppu. Myös linnusto on runsas 
ja kansallispuiston alueella on pesinyt 
ainakin 132 lintulajia, muun muassa run-
saimpina ja näkyvimpinä kyhmyjout-
sen, merimetso, sinisorsa, tukkasotka, 
haahka, pilkkasiipi, telkkä, isokoskelo, 
tukkakoskelo, meriharakka, karikukko, 
punajalkaviklo, rantasipi, kalalokki, me-
rilokki, harmaalokki, lapintiira, riskilä, 
västäräkki, luotokirvinen, niittykirvi-
nen, kivitasku, satakieli, pensaskerttu, 

hernekerttu ja varis. Vähälukuisempia 
mutta säännöllisiä pesimälajeja ovat 
myös muun muassa mustakurkku-uikku, 
merihanhi, valkoposkihanhi, ristisor-
sa, harmaasorsa, lapasorsa, merikotka, 
teeri, tylli, töyhtöhyyppä, lehtokurppa, 
merikihu, selkälokki, räyskä, kalatiira, 
ruokki, huuhkaja, kultarinta, kirjokerttu 
ja korppi. Harvinaisia tai epäsäännöllisiä 
pesimälajeja ovat muun muassa etelänsu-
osirri, suokukko, pikkutiira, etelänkiisla, 
sarvipöllö ja suopöllö.

Merikotka on Saaristomeren kansallispuiston tun-
nuseläin

Minkin poisto
Saaristomeren kansallispuiston alueella 
1990-luvulla alkanut minkkien poistami-
nen eli tappaminen on lisännyt monien 
lintulajien parimääriä ja parantanut pe-
simätulosta. Tutkituista 22:sta saaristo-
lintulajista neljäntoista lajin pesimäkan-
ta lisääntyi, eräiden, kuten tukkasotkan, 
pilkkasiiven ja lapintiiran, kanta run-
sastui selvästi, kun eräiden toisten vä-
hemmän. Vuonna 2006 alkoi minkkien 
poisto myös Dragsfjärdin Vänön alueella, 
ja tulokset osoittavat, että eräiden lintula-
jien pesimäkannat runsastuivat nopeasti 
ja paljon.
Kulkuyhteydet
Saaristomeren kansallispuistossa liiku-
taan yhteysaluksilla tai veneellä. Yhteis-
toiminta-alueen asutuille saarille on yh-
teysalusliikenne. Yhteysaluksella pääsee 
muun muassa Holman, Jurmon ja Berg-
hamnin saariin, joissa on kansallispuis-
ton palveluja. Kemiönsaaren Dragsfjär-
din Kasnäsissa sekä Nauvon Prostvikissa 
ja Pärnäisissa sijaitsevat yhteysalusten 
lähtöpaikat ovat maanteitse saavutet-
tavissa, ja niihin on linja-autoyhteydet. 
Sinisimpukan luontokeskukseen ja Saa-
ristokeskus Korpoströmiin pääsee maan-
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teitse linja-autoilla sekä henkilöautolla.

 ▶ Sankt Mikael
Sankt Mikael oli Venäjän kauppalai-
vastoon kuulunut hollantilaistyyppinen 
kolmimastokaljuutti, joka upposi Borstön 
saaren edustalla Saaristomerellä vuonna 
1747 ollessaan matkalla Amsterdamis-
ta Pietariin. Viimeisellä matkallaan se 
kuljetti kauppatavaran ja tavanomaisen 
lastin lisäksi arvotavaraa Pietarin hoviin 
kapteeninaan laivuri Carl Paulsen Amiel.

Hylky löydettiin sattumalta 1950-luvulla 
kalastajien verkkojen tartuttua sen mas-
toihin. Sankt Mikael oli noin 25 metriä 
pitkä ja 7 metriä leveä. Tohtori Christian 
Ahlström tunnisti Borstön hylyksi kutsu-
tun aluksen Sankt Mikaeliksi 1970-luvulla. 
1980-luvulla suunniteltiin hylyn nosta-
mista. Suunnitelmasta jouduttiin kuiten-
kin luopumaan laman vuoksi.

Sankt Mikaelin arvokkaat posliinilöydöt 
sekä muut hylystä löydetyt arvoesineet 
tekevät siitä yhden Suomen arvokkaim-
mista hylkylöydöistä. Lounais-Suomen 
ympäristökeskus vahvisti Museoviraston 
ehdotuksesta Sankt Mikaelin hylylle suo-
ja-alueen vuonna 1999.
Sankt Mikael
Sankt Mikael oli tammesta valmistettu 
noin 25 metriä pitkä ja noin kuusi me-
triä leveä kolmimastokaljuutti. Se oli yksi 
kolmesta Venäjän kauppalaivastoon kuu-
luneesta arkkienkeleiden mukaan nime-
tystä aluksesta. Sankt Mikael sai nimensä 

arkkienkeli Mikaelin mukaan.

Sankt Mikael lähti viimeiselle matkalleen 
Amsterdamista syksyllä 1747. Se oli saa-
punut 19. kesäkuuta Pietarista. Aluksen 
määräsatamana oli jälleen Pietari, ja sen 
kapteenina toimi laivuri Carl Paulsen 
Amiel. Kauppatavaran ja tavallisen las-
tin kuten tupakan, tammilankkujen ja 
sokerin lisäksi alus kuljetti arvotavaraa 
Pietarin hoviin. Sankt Mikaelin tiedetään 
arkistotietojen perusteella olleen Juutin-
raumassa lokakuun puolivälissä. Alus jat-
koi tämän jälkeen matkaansa kohti Suo-
men rannikkoa, mutta se haaksirikkoutui 
Borstön saaren edustalle Turun saaristos-
sa.
Hylyn löytyminen
Aluksen hylky löydettiin sattumalta ke-
sällä vuonna 1953, kun kalastajien ver-
kot tarttuivat Borstön saaren eteläosassa 
kohtaan, jossa piti merikortin mukaan 
olla noin 40 metriä syvää ja tasainen po-
hja. Paikalle saapui myöhemmin laivas-
ton sukeltaja, joka löysi noin 36–38 me-
trin syvyydessä makaavan Sankt Mikaelin 
hylyn. Laivan hylky oli edelleen hyväs-
sä kunnossa, ja mastojen alaosat olivat 
pystyssä ulottuen noin 20 metrin syvyy-
teen. Asiasta tiedotettiin Museoviraston 
edeltäjälle Muinaistieteelliselle toimik-
unnalle, ja hylkyä alettiin kutsua Borstön 
hylyksi.

Ensimmäiset tutkimukset hylyllä tehtiin 
1950-luvun lopulla Muinaistieteellisen 
toimikunnan johdolla. Ruotsalaiset su-
keltajat aloittivat tutkimukset Borstön 
hylyllä vuonna 1960 urheilusukeltaja 
Gösta Bojnerin johdolla ja Muinaistiete-
ellisen toimikunnan valvonnassa. Tut-
kimusryhmä onnistui tunkeutumaan 
hylyn sisäosiin, mikä tosin edellytti pe-
räkannen aukimurtamista. Hylystä nos-
tettiin pintaan suuri määrä arvotavaraa 
ja erilaisia esineitä, kuten kulta- ja ho-
peakuorisia taskukelloja, nuuskarasioita 
ja jalokivin koristeltuja viuhkoja. Laivan 
kannelta löytyi lähes kokonaan syöpyne-
et luistimet sekä kaksipyöräisten Cabrio-
let-mallisten hevosvaunujen osia, joilla 
oli myöhemmin suuri merkitys hylyn 
tunnistamisessa. Hylystä löydettiin myös 
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miehen ja naisen jäänteitä.
Tunnistaminen
Hylyn pääteltiin olleen matkalla Venäjäl-
le, sillä esimerkiksi erääseen laatikko-
on oli merkitty määräsatamaksi Pietari. 
Alustyypin sekä sieltä löytyneen esinei-
stön perusteella laivaa alettiin kuiten-
kin virheellisesti pitää hollantilaisena. 
Laivanhylyn identiteetti selvisi lopulta 
1970-luvun alussa tohtori Christian Ahl-
strömin eri maissa suorittamien arkis-
totutkimusten tuloksena. Hylyn tunnis-
tamisen ratkaisivat lopulta sukeltajien 
havaitsemat hevosvaunut, joiden tulliva-
pautta koskevan kirjelmän Ahlström löy-
si Tanskasta. Hevosvaunut olivat matkalla 
Pietariin keisarinna Elisabet Petrovnan 
hoviin, joten niistä ei tarvinnut ajan ta-
van mukaan maksaa tullia. Kirjeestä saa-
tiin myös selville aluksen kapteenin Carl 
Paulsen Amielin nimi. Myös itse laivan 
nimi saatiin selville, kun kävi ilmi, että 
Amiel oli ennen haaksirikkomatkaansa 
ohittanut Helsingørin kesäkuussa 1747 
ollessaan matkalla Pietarista Hollantiin. 
Alus oli saapunut Amsterdamiin 19. kesä-
kuuta, jonne oli jäänyt aluksesta merkin-
tä nimellä Sankt Mikael. Syksyllä alus lähti 
uudestaan kohti Pietaria, jonne se ei ku-
itenkaan lopulta päässyt perille, vaan se 
haaksirikkoutui Borstön saaren edustalle.
Sukellukset hylylle ja sen nostoaikeet
Sankt Mikaelin uppoamispaikka sijaitsee 
Borstön saaresta kaakkoon, Tvokåbbar-
nan pohjoispuolella. Lounais-Suomen 
ympäristökeskus vahvisti Museoviras-
ton ehdotuksesta Sankt Mikaelin hylylle 
suoja-alueen vuonna 1999. Suoja-alueel-
la on kielletty kaikki sukellustoiminta ja 
ankkurointi, jolla ei ole tekemistä meri-
pelastustoiminnan, viranomaisten suo-
rittamien väylä- ja tutkimustöiden tai 
Museoviraston ohjaamaan sukellustoi-
minnan kanssa. Veneellä kulkeminen 
suoja-alueen läpi on kuitenkin sallittua.

Sankt Mikaelin hylkyyn on 1960-luvun 
alusta lähtien sukellettu ahkerasti useissa 
jaksoissa. Vuonna 1986 aluksen kannelta 
nostettiin isokokoinen Amielin henkilö-
kohtaista omaisuutta sisältänyt arkku, 
josta löydettiin muun muassa kapteen-
in käyttämä niin sanottu jaakobinsauva, 

joka oli sekstanttia edeltänyt merenkul-
kuväline. Suurin osa Sankt Mikaelin las-
tista koostui tavanomaisista tarvikkeista, 
kuten tammilankuista, turkinlannasta, 
kristallisokerista, tupakasta ja kapaka-
latynnyreistä. Näiden ohella alus kuljetti 
myös erikseen määrittelemätöntä kaup-
patavaraa, joka oli tullausarvoltaan yli 
60  % lastin arvosta. Hylystä on lisäksi 
nostettu arvokasta Meissenin tehtaan 
posliiniastiastoa, josta osa on valkeaa 
Böttger-posliinia.

1980-luvulla alusta alettiin tutkia hylyn 
mahdollista nostoa ja museoimista var-
ten Vasa-laivan tapaan. Tarvittavat su-
kellustutkimukset suoritettiin heinä- ja 
elokuussa 1987, jolloin selvitettiin muun 
muassa aluksen rungon rakennetta, geo-
metrisiä mittoja, vaurioita sekä sijainti-
paikan pohjaolosuhteita. Noston suun-
niteltiin tapahtuvan vuosina 1989–1990 
ponttonista ripustetun nostokehikon 
avulla, minkä jälkeen alus olisi uitettu 
Helsingin telakka-altaaseen. Hankkeesta 
jouduttiin kuitenkin luopumaan 1990-lu-
vun laman vuoksi, joka teki rahoitus-
kumppanien löytämisen mahdottomaksi.

 ▶ Seili

Seili (ruots. Själö) on saari Nauvossa, Pa-
raisten kaupungissa. Se sijaitsee Saaris-
tomerellä, Airiston eteläosassa, noin 30 
kilometriä Turusta etelään. Saaren suurin 
pituus on noin 2,5 kilometriä ja suurin 
leveys noin 1,5 kilometriä. Seili pinta-ala 
on noin 1,6 km². Saaren suomenkielinen 
nimi on muunnelma ruotsinkielisestä 
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Själö-nimestä, joka taas tarkoittaa hyl-
jesaarta. Själ on hyljettä tarkoittavan sa-
nan, säl, vanha muoto ruotsin kielessä. 
Tämä kertoo Seilin olleen hylkeiden asu-
inpaikka ja siten hylkeenpyytäjien tie-
dossa jo kauan.

Seili kuuluu Airisto - Seilin valtakunnal-
lisesti arvokkaaseen maisema-alueeseen. 
Nykyään Seilissä toimii Metsähallituksen 
luontopalvelut, Turun yliopiston alaisuu-
dessa oleva Saaristomeren tutkimuslaitos 
sekä kesäaikaan yleisölle avoimena oleva 
Seilin museokirkko. Saaressa on vierasve-
nelaituri. Seiliin liikennöi kesäisin yhtey-
salus M/S Östern Nauvon kirkonkylästä 
ja Rymättylän Hangasta sekä M/S Fanny 
Turusta ja Nauvon kirkonkylästä.
Historia
Esihistoria
Nykyinen Seilin saari on muodostunut 
useammasta saaresta, jotka ovat maan-
kohoamisen myötä kasvaneet yhteen. 
Viimeisimmän jääkauden jälkeen saaret 
kohosivat vähitellen merestä ja nykyään 
korkeimmat kohdat, jotka nousivat mere-
stä noin 5000 vuotta sitten, ovat noin 40 
metriä merenpinnan yläpuolella.
Kruunun saari
Seili oli ainakin jo 1500-luvulta lähtien 
Ruotsin kruunun hallinnassa oleva saari. 
Siellä tiedetään olleen maatila, Fogdeby, 
jota viljeli kaksi kruunun talonpoikaa. 
Myöhemmin maatilan velvollisuuksiin 
lisättiin Seilin hospitaalin omavaraisuu-
desta huolehtiminen ruoan ja eläinten 
rehun suhteen.
Spitaalihospitaali

Pääartikkeli: Lepra Suomessa
Seilin historia sairaalasaarena alkoi vu-
onna 1619, jolloin kuningas Kustaa II 
Adolf  julkaisi 15. heinäkuuta avoimen 
käskykirjeen uuden leprasairaalan pe-
rustamiseksi. Sen mukaan spitaalitauti 
oli Jumalan rangaistus syntisestä elä-
mästä, ja Turun ulkopuolelta oli siten 
etsittävä saari, jonne voitaisiin rakentaa 
leprasairaala. Sinne tultaisiin sijoittama-
an kaikki Turun silloisten hospitaalien 
leprapotilaat sekä mielisairaita ja muita 
kroonikoita. Kuninkaan käskyn toteut-

tamiseen ryhtyi toimikunta, johon kuu-
luivat valtakunnanneuvos Johan Skytte, 
Turun linnan herra Carl Oxenstierna sekä 
Jochim Berends ja Johan Ottesson. Va-
linnan kohdistuminen Seilin saareen on 
ymmärrettävää: saarihan sijaitsi vilkkaan 
Turku–Tukholma-laivareitin lähellä, sen 
suojassa oli vanhastaan käytetty ankkuri-
paikka ja lisäksi hautausmaaksi soveltuva 
hiekkaharju.

Ensimmäiset potilaat tuotiin saarelle jo 
1300-luvulla toiminnassa olleesta Turun 
Pyhän Yrjön hospitaalista, joka toimi 
kaupungin leprahoitolana. Ensimmäi-
sessä vaiheessa leprapotilaita tuli saarelle 
noin 20. Vuonna 1624 Pyhän Yrjön hospi-
taalin kirkkorakennus siirrettiin Turusta 
Seiliin. Jo aiemmin, vuonna 1622, Turun 
hospitaalirakennukset oli poltettu maan 
tasalle tartuntavaaran pelossa. Turussa 
sairaita ja raihnaisia hoidettiin myös Py-
hän Hengen huoneessa, joka toimi lähei-
sessä yhteydessä Pyhän Yrjön hospitaalin 
kanssa. Sieltä tuotiin ”pyhänhengenvai-
vaisia” Seiliin vuodesta 1624 lähtien.

Tarinan mukaan yksi suomen kielen mo-
nista humalatilaa tarkoittavista sanoista 
on peräisin ajalta, jolloin leprasairaalan 
potilaat valmistivat saarella alkoholia. 
Kerrotaan, että alkoholia olisi myyty ohi-
meneville laivoille saaren laiturilta ja kun 
Turkuun matkalla olleet merimiehet oli-
vat nauttineet liikaa Seilistä ostamaansa 
pontikkaa, sanottiin heidän olevan täy-
dessä seilissä.

Spitaalisille tarkoitetut rakennukset si-
joitettiin pääsaaren itäpuolelle, kapean 
salmen siitä erottamalle saarelle. Ensim-
mäisessä vaiheessa rakennettiin neljä 
asuinrakennusta, leivintupa ja sauna. Nä-
istä puurakennuksista on enää näkyvissä 
kivijalkoja. Maankohoamisen ja hiekan 
kerrostumisen takia saari on nykyään 
maayhteydessä Seilin pääsaareen.

Isonvihan aikana 1713–1721 rakennuk-
set rappeutuivat ja potilasmäärä hupeni. 
Vain pääsaaren rakennukset kunnostetti-
in. Uusi, yhä olemassa oleva puinen Seilin 
kirkko rakennettiin entisen paikalle vu-
onna 1733. Isonvihan jälkeen leprasairai-
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den lukumäärä laski voimakkaasti.

Spitaalipotilaille ei järjestetty varsinaista 
lääkärinhoitoa. Ensimmäisen kerran saa-
rella vieraili lääketieteen oppinut vuonna 
1686. Myöhemminkään lääkärin läsnäolo 
saarella ei ollut yleistä. Muita hoitokeino-
ja olivat paloviina, parantavien lähteiden 
vesi ja Jumalan sana. Hospitaalin johdos-
sa olivat läänin maaherra ja Turun piispa. 
Paikallisesta valvonnasta vastasi Nauvon 
kirkkoherra. Isonvihan jälkeen Seiliin 
siirrettiin lähinnä mielisairaita; viimei-
nen spitaalipotilas kuoli vuonna 1785.
Mielisairaala

Turun yliopiston rakennus, entinen sairaala

Ensimmäinen maininta houruinhuonees-
ta eli mielisairaalasta on vuodelta 1689. 
Sairaala sijaitsi pääsaarella ja käsitti neljä 
selliä. Houruinhuoneet sijaitsivat Kirkko-
niemeä vastapäätä olevalla kalliolla, jolla 
sijaitsi vielä 1800-luvun alussa neljä ”iki-
vanhaa ja käytöstä poistunutta sairashu-
onetta”.

Seilin potilasmäärä vaihteli 30:n ja 50:n 
välillä. Paikkaluvultaan laitos oli aikana-
an Suomen suurin mielisairaala. 1700-lu-
vun hirsisistä rakennuksista on säilynyt 
kirkon lisäksi vain pappila. Ensimmäinen 
nykyäänkin jäljellä olevista kiviraken-
nuksista valmistui neliömäisen pihan 
itä- ja eteläpuolelle vuonna 1801–1803. 
Pihan länsi- ja pohjoispuolella olleiden 
vanhojen puurakennusten tilalle raken-
nettiin 1851 Turun kaupunginarkkitehdin, 
P. J. Gylichin, piirtämät kivirakennukset. 
Näin valmistui saaristomiljöössä varsin 
harvinainen uusklassinen rakennusko-
konaisuus.

Sairaalan sisällä rakennus jaettiin pit-
källä käytävällä, jonka varrella oli yhden 

hengen huoneita, kooltaan 1,87 × 2,07 
metriä. Henkilökunta piti potilaat visusti 
eristyksissä, eikä sellien kunnosta juuri 
huolehdittu. Läänin viranomaisten eri 
tarkastuskäynneillä 1800-luvulla sairaa-
lan toiminnan ja rakennusten todettiin 
olevan kehnosti hoidettuja. 1820-luvulla 
sairaalaa suunniteltiin jo siirrettäväksi 
Turkuun, mutta suunnitelmat raukesivat 
Turun palon myötä 1827.

Vuonna 1841 Seilin hospitaalin nimi 
muuttui parantumattomasti mielisairail-
le tarkoitetuksi turvalaitokseksi. Vuo-
den 1851 laajennus lisäsi potilaspaikkoja 
67:ään, ja Seiliin voitiin näin siirtää enti-
stä enemmän potilaita erityisesti uudesta 
Lapinlahden mielisairaalasta, jonne nyt 
sijoitettiin Etelä-Suomen potilaita.

Seilin hospitaalin toiminta-aate muuttui 
jälleen vuonna 1889. Silloin kaikki hospi-
taalin miespotilaat siirrettiin Käkisalmen 
vastavalmistuneeseen turvalaitokseen. 
Tästä eteenpäin Seilissä oli vain naispo-
tilaita, ja naisten sairaalana se toimi aina 
vuoteen 1962 saakka. Vuodesta 1960 läh-
tien sairaalaan ei enää otettu uusia poti-
laita ja lopulta sairaala lakkautettiin vu-
onna 1962. Eristyksen aika oli Seilissä ja 
yleisemminkin suomalaisessa mielisaira-
anhoidossa päättynyt.

Vielä vuonna 1985 professori Pekka Halo-
nen ehdotti, että HIV-potilaat voitaisiin 
siirtää Seiliin samaan tapaan kuin lepra- 
ja mielisairaalapotilaat aikaisemmin.
Seilin kirkko

Pääartikkeli: Seilin kirkko

Seilin kirkko
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Seilin saaren nykyinen puukirkko ra-
kennettiin vuonna 1733 vanhan, Turusta 
siirretyn, kirkon paikalle. Sen raken-
nusmestariksi mainitaan kirkossa ole-
vassa perustamistaulussa merimasku-
lainen Kaarle Jaakonpoika. Kirkon 
rakentamistyöt aloitettiin 1. kesäkuuta 
1733 ja ne valmistuivat 23. elokuuta 1733. 
Kirkko vihittiin käyttöön kolme päivää 
myöhemmin. Kirkon sisustus on pelkis-
tetty; kaikki pinnat saarnastuolia lukuun 
ottamatta ovat käsittelemätöntä hirttä.

Venäjän presidentti Dmitri Medvedev ja Suomen 
tasavallan presidentti Tarja Halonen Seilin kirkos-
sa. Ylhäällä näkyy kirkon votiivilaiva

Kirkon ainoana alkuperäisenä koristuk-
sena pidetään mustavalkoista saar-
nastuolia. Nykyään kirkosta löytyy saar-
nastuolin lisäksi Helge Stenin maalaus 
"Myrsky Genesaretinjärvellä" sekä saa-
ristokirkoille ominainen votiivilaiva. Er-
ikoista kirkossa on myös kellotapuli, joka 
ei ole kirkossa sisällä vaan kirkon pihalla 
aivan meren rannassa. Kirkon pihalla on 
suuri puinen risti, joka on pystytetty vu-

onna 1982 kaikkien 663:n saarella kuol-
leen spitaalipotilaan muistoksi

Nykyään Seilin museokirkko on kesäisin 
avoinna matkailijoille pientä pääsymak-
sua vastaan. Nauvon seurakunta järjestää 
kirkossa jumalanpalveluksen kolme ker-
taa kesässä. Lisäksi kirkossa on järjestetty 
myös häitä ja konsertteja, joista kuuluisin 
lienee Nauvon kamarimusiikkipäivät.
Kulttuuriympäristö
Museovirasto on määritellyt Seilin sai-
raalan ja sairaalan maatilan rakennuksis-
ta sekä sairaalan kirkosta, hautausmaasta 
ja pappilasta muodostuvan hospitaali-
saaren kokonaisuuden valtakunnallisesti 
merkittäväksi rakennetuksi kulttuu-
riympäristöksi.
Saaristomeren tutkimuslaitos
Suomen valtio luovutti vuonna 1964 Se-
ilin hospitaalin rakennukset ja lähialu-
eet Turun yliopistolle, joka perusti sinne 
Saaristomeren tutkimuslaitoksen. Tut-
kimuslaitoksen toiminta-ajatuksena oli 
monitieteinen tutkimus liittyen saariston 
muotoutumiseen, eliömaailman sopeutu-
miseen saaristoympäristöön ja ihmisen 
sijoittumiseen alueelle. Tätä ennen saa-
riston tutkimusta oli tehty Lohmin bio-
logisella asemalla Korppoossa. Laitoksen 
asema erillislaitoksena säilyi, kun yksity-
inen Turun yliopisto siirtyi valtion hallin-
taan vuonna 1974. Entisen sairaalan muut 
maa- ja vesialueet tulivat Metsäntutki-
muslaitoksen ja kirkko Museoviraston 
hallintaan. Lohmin biologisen aseman 
kiinteistö myytiin yksityiselle ostajalle 
2008 kiinteistön vapauduttua Saaristo-
meren biologisen aseman käytöstä.

Saaristomeren tutkimuslaitos on Turun 
yliopiston Biodiversiteettiyksikön ala-
inen laitos, jonka tehtävänä on edistää, 
koordinoida ja toteuttaa monien tiete-
enalojen tutkimusta Saaristomerellä ja 
Itämerellä. Laitoksella on toimisto ja tut-
kimustilat Turussa yliopistonmäellä sekä 
Nauvon Seilissä sijaitseva varsinainen 
tutkimuslaitos.

Seilissä tehtävän tutkimuksen keskiössä 
ovat meri, saarten luonnon monimuo-
toisuus sekä puutiaiset. Itämeri-tutki-
muksella yliopisto pyrkii muun muassa 
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edesauttamaan Saaristomeren tilan pa-
rantamista.Laitoksen toimintaan kuu-
luu myös tutkimuksen ja tutkimus- ja 
kurssitoiminnan tukemisen lisäksi me-
riympäristön tilan pitkäaikaisseuranta, 
jota tehdään havainnoimalla säännö-
llisesti keskeisiä meren ja sään tilasta 
kertovia muuttujia. Osa seurannoista on 
toteutettu yhteistoiminnassa muiden tut-
kimustahojen kanssa. Jatkuvassa seuran-
nassa ovat mm. ilman lämpötila, il-
mankosteus ja ilmanpaine, sademäärä, 
meriveden lämpötila ja suolapitoisuus 
sekä planktonyhteisön koostumus. 
Tutkimuslaitos osallistuu myös Turun 
yliopistossa annettavaan bio- ja ympäri-
stötieteiden opetukseen ja tarjoaa eri op-
piaineiden ja oppilaitosten kursseille ja 
seminaareille opetustiloja ja -välineitä. 
Kurssit ja seminaarit ovatkin merkittävä 
osa Seilin tutkimusaseman kesäistä toim-
intaa.

Vuonna 2015 Turun yliopisto osti valta-
osan Saaristomeren tutkimuslaitoksen 
Seilin kiinteistöistä sekä niitä ympäröivät 
maa-alueet Suomen Yliopistokiinteistö 
Oy:ltä. Vuodesta 2017 lähtien tutkimus-
laitos on ollut osa Turun yliopiston Biodi-
versiteettiyksikköä, johon kuuluvat myös 
Lapin tutkimuslaitos (Kevo), Ruissalon 
kasvitieteellisen puutarhan, Aerobiolo-
gian yksikkö, kasvimuseo ja eläinmu-
seo . Muutoksen myötä Seilin matkailua 
alettiin kehittämään osana Turun yliopis-
ton monimuotoisuuteen liittyviä toim-
intoja, alueen luontoa ja kulttuuriarvoja 
kunnioittaen. Skärgårdskompaniet Oy 
Ab:n kanssa alkaneen matkailuyhteisty-
ön tavoitteena on tarjota yleisölle mah-
dollisuus tutustua Seiliin monipuolise-
na kulttuuri-, luonto- ja tiedekohteena. 
Skärgårdskompaniet ottaa hoitaakseen 
tutkimuslaitoksen kaikki palvelutoimin-
not, jonka seurauksena muun muassa 
osa päärakennuksen tiloista aukeaa ensi 
kertaa saarella matkailevalle yleisölle. 
Saaristomeren tutkimuslaitos puolestaan 
keskittää jatkossa tutkimus- ja opetustoi-
mintansa muihin tiloihin, joita kehite-
tään vastaamaan opetus- ja tutkimustyön 
tarpeita. Skärgårdskompanietin kanssa 
tehtävän yhteistyön myötä tutkimuslaitos 

voi myös jatkossa järjestää myös suurelle 
yleisölle lyhyitä kursseja esimerkiksi me-
rentutkimuksesta. Tutkimuslaitos myös 
vastaa Seilissä toteutettavien opastusten 
sisällöllisestä annista, millä pyritään var-
mistamaan se, että Seilissä matkaileva 
yleisö pääsee kuulemaan tuoreinta tietoa 
esimerkiksi Itämerestä sekä saaren luon-
nosta ja kulttuurihistoriasta.
Seili populaarikulttuurissa
Laulaja Jenni Vartiainen on tehnyt Sei-
li-nimisen albumin, jonka nimikappale 
kertoo saaresta.

Myös Huojuva Lato -niminen yhtye on 
tehnyt kappaleen Seilin saaresta.

Romaaneja, joissa on tapahtumapaikka-
na Seilin saari:
• Sinikka Lehtinen: Kohtalona Seilin saari (2007)

• Eva Weaver: The Eye of the Reindeer (2016)

• Katja Kallio: Yön kantaja (2017)

• Johanna Holmström: Sielujen saari (2017)

 ▶ Seilin kirkko

Seilin kirkko (ruots. Själö kyrka) on Se-
ilin saarella sijaitseva puukirkko, joka on 
rakennettu vuonna 1733 aiemman, Turus-
ta vuonna 1624 siirretyn Pyhän Yrjänän 
puukirkon paikalle. Kirkko oli alun perin 
erillisellä neljän hehtaarin saarella Seilin 
itäpuolella, mutta maankohoamisen 
seurauksena se on ollut jo kauan osa pää-
saarta. Sen rakennusmestariksi mainita-
an kirkossa olevassa perustamistaulussa 
merimaskulainen Kaarle Jaakonpoika 
Killaisista. Kirkon rakentamistyöt aloi-
tettiin 1. kesäkuuta 1733, ja ne valmistui-
vat 23. elokuuta 1733. Kirkko vihittiin 
käyttöön kolme päivää myöhemmin. Sen 
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jälkeen kirkon sisällä ei ole tehty suuria 
muutoksia. Kirkon ikkunoita on suuren-
nettu vuonna 1906, jolloin tehtiin myös 
ulkovuoraus, joka sai punamultamaalin. 
Ulko-oven suojaksi rakennettiin katos. 
Seiniin lisättiin tukipalkit vuonna 1933. 
Kirkon lattiaa ja penkkejä on hieman kor-
jailtu vuosien saatossa. Kirkon sisustus on 
pelkistetty; kaikki sisäpinnat saarnastuo-
lia lukuun ottamatta ovat käsittelemättö-
miä, seinähirret piilukirveellä veistettyjä 
ja katto sahalautaa.

Kirkko sisältä.

Kirkko on muodoltaan ristikirkko. Tyn-
nyriholvin kattama runkohuone on 
itä-länsisuuntainen, ja sivusakarat ovat 
matalammat, kapeammat ja lyhyemmät. 
Sakaristo sijaitsee pohjoissakarassa ja 
alttari itäisessä. Kaide erottaa kirkon län-
siosan, jossa istuivat ”tarttuvien tautien 
vaivaamat” eli spitaaliset. Sairaiden puol-
ella on oma pieni alttari ja sisäänkäynti, 
joka nykyään on suljettu. 1730-luvulla 
valmistetun saarnastuolin maalaukset ja 
saarnastuolitaulun on tehnyt C. J. v. Holt-
husen (Holthausen). Taulu kuvaa naista 
sairasvuoteella ja enkeliä, joka pitelee 
kalkkia ja ristillä koristeltua öylättiä. Hel-
ge Sténin vuosina 1948–1949 maalaaman 
modernistisen alttaritaulun aihe on Myr-
sky Genesaretinjärvellä.

Kirkkopihalla on kellotapuli, joka on ra-
kennettu vuonna 1960 vanhan tapulin 
piirustusten mukaan. Alkuperäiset kellot 
ovat peräisin 1600-luvulta, samoin risti, 
joka on pystytetty vuonna 1982 kaikkien 

663:n Seilissä kuolleen spitaalisen muis-
toksi.

Seilin museokirkko on kesäisin avoinna 
matkailijoille.

Osin talkoovoimin tehty kunnostus val-
mistuu syksyllä 2015. Siinä muun muassa 
ulkovuorausta on korjattu ja maalattu pu-
namullalla.

 ▶ Seututie 180

Tien varrella kulkee kevyen liikenteen 
väylä Kaarinasta Nauvon lautalle sekä 
Nauvon kirkonkylässä. Väylästä on pääl-
lystetty osuus Kaarinasta Paraisille.
Lauttayhteydet
Paraisten ja Nauvon välinen 1,6 kilome-
trin pituinen ja keskimäärin kahdeksan 
minuuttia kestävä lauttaosuus on Suo-
men vilkkaimmin liikennöity. Vuosittain 
reitillä kulkee 600  000 ajoneuvoa. Kesä-
isin lautat kuljettavat jopa yli 2  000 ajo-
neuvoa vuorokaudessa. Väliä liikennöivät 
lautta-alukset Elektra ja Sterna, sekä kii-
reisimpinä aikoina pienempi vara-alus 
Falco. Kiireisimpinä aikoina väliä ajetaan 
kaikilla kolmella aluksella nonstoppina.

Nauvon ja Korppoon välillä liikennöi 
lautta Prostvik 1. Etenkin Paraisten ja 
Nauvon lautat ruuhkautuvat pahoin vil-
kkaimpina kesäviikonloppuina, etenkin 
juhannuksena.
Historiaa
Vuonna 1985 Nauvon itäpuolelle val-
mistui uusi tie, joka korvasi Nauvon lau-
tan. Kaarinan ja Paraisten välinen osuus 
valaistiin vuonna 2006. Kaarinan ja Lill-
mälön välille on rakennettu vaiheittain 
osittain sorapintainen kevyen liikenteen 
väylä 1990-luvun lopun ja 2000-luvun ai-
kana. Kirjalansalmen silta peruskorjatti-
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Vrouw Maria muistutti piirroksessa kuvattua 
snaulaivaa.

Vrouw Maria (suom. Rouva Maria) oli hol-
lantilainen kauppa-alus, joka matkalla 
Amsterdamista Pietariin törmäsi 3. loka-
kuuta 1771 kahteen kariin Nauvon ulko-
saaristossa ja myöhemmin upposi noin 
40 metrin syvyyteen. Alus sai törmäyk-
sissä vaurioita peräosaan, muun muassa 
peräsin irtosi.

Aluksen ruumassa arvellaan olleen esi-
merkiksi taideaarteita, joita keisarinna 
Katariina Suuri ja muu Venäjän ylimystö 
oli tilannut Hollannista. Lisäksi lastina oli 
sokeria, väriaineita, sinkkiä ja kappaleta-
varaa. Miehistö ja paikallinen väestö ehti 
pelastaa osan lastista ennen aluksen up-
poamista 8. lokakuuta 1771. Haaksirikosta 

in kesällä 2010.
Tiehankkeita
Kaarinan läntinen ohikulkutie
Kaarinan länsipuolelle on suunniteltu 
rakennettavaksi ohikulkutie. Tie tulee 
kulkemaan nykyisen yhdystien 2221 linj-
auksella Kurkelan ja Auvaisten välillä. 
Auvaisten ja Kuusiston välille rakenne-
taan uusi maantieyhteys sekä uusi silta 
Kuusistonsalmen kohdalle. Hanke toteu-
tettaneen 2010-luvun lopulla tai 2020-lu-
vun alussa.lähde?
Nauvon kiinteä tieyhteys
Liikenneongelman ratkaisuksi on ehdo-
tettu siltaa tai tunnelia Paraisten ja Nau-
von välille. Tällä hetkellä sillan rakenta-
minen maksaisi 140 miljoonaa euroa ja 
tunnelin 95 miljoonaa euroa. Jos silta tai 
tunneli rakennetaan ne valmistuvat ai-
kaisintaan 2020-luvulla. Tunnelin pituu-
deksi tulisi 4 520 metriä. Siltahankkeessa 
rakennettaisiin kaksi yli kilometrin pi-
tuista siltaa. 
Korppoon ja Houtskarin välinen kiinteä yhteys
Ensimmäisessä vaiheessa Korppoosta 
nykyiseltä seututieltä 180 suunnitellaan 
rakennettavaksi länteen päin noin viisi 
kilometriä pitkä pengertie ja Kittuisten 
lauttasatamasta itään päin lyhyt penger-
tie. Pengertie on merkitty maakuntakaa-
vaan ja se rakennettaneen 2020-luvulla. 
Toisessa vaiheessa pengerteiden väliin 
rakennetaan usean kilometrin mittainen 
silta.
Houtskarin, Iniön ja Kustavin tienumerointi
Uusien pengerteiden valmistuttua Korp-
poossa ja Houtskarissa seututien 180 nu-
merointia tullaan jatkamaan nykyisen 
yhdystien 1800 linjaukselle Houtskariin 
asti. Myöhemmin numerointia on mah-
dollista jatkaa Houtskarista Iniön kautta 
Kustaviin seututielle 192.lähde?
Houtskarin sillat ja Iniön silta
Houtskarissa kaksi ja Iniössä yksi lyhyt 
lauttaväli tullaan 2020-luvulla korvaa-
maan silloilla. Siltojen pituudet ovat noin 
200–400 metriä, eikä hanke näin ollen 
ole kovin kallis.lähde?
Houtskari–Iniö ja Iniö–Kustavi
Houtskarin ja Iniön sekä Iniön ja Kustavin 
väli on suunniteltu vuoteen 2030 ulottu-

vassa maakuntakaavassa liikennöitäviksi 
yksityisillä yhteysaluksilla. Tällä hetkellä 
lauttoja ei ole järkevää korvata silloilla tai 
tunnelilla vähäisen liikenteen ja erittäin 
kalliiden kustannusten takia.lähde?

 ▶ Stenskär

Stenskär on saari ja kylä Paraisten kun-
nan Nauvossa. Se sijaitsee Gullkronan-
selän länsiosassa Gullkronan läheisyy-
dessä. Saaren pinta-ala on 39 hehtaaria ja 
sen vakituinen asukasluku on kahdeksan. 
Stenskär on vierasvenesatama.

Stenskär on asutettu viimeistään 1600-lu-
vulla. Saarella on vierailijoita varten lu-
ontopolku, sauna, yleinen wc ja suihku. 
Stenskärin asutus ja satama sijoitsevat 
sen pohjoisrannalla. Saari on kasvanut 
yhteen eteläpuolella sijaitevan Högskärin 
kanssa, jonka korkein kohta on 28,5 me-
triä merenpinnasta.

 ▶ Vandrock
Vandrock on saari Turunmaan saaristos-
sa Saaristomeressä. Se on osa Paraisten 
kuntaa ja sijaitsee entisen Nauvon kun-
nan alueella linnuntietä 9,9 kilometrin 
päässä Nauvon keskustasta luoteeseen.

Rahtialus M/S Global Freighter sai pohja-
kosketuksen 21. syyskuuta 2004 Nauvon 
pohjoispuolella, jonka jälkeen päällikkö 
ajoi aluksen rantaan Vandrockin ja naa-
purisaari Lövskärin väliin.

 ▶ Vrouw Maria
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Vrouw Maria muistutti piirroksessa kuvattua 
snaulaivaa.

Vrouw Maria (suom. Rouva Maria) oli hol-
lantilainen kauppa-alus, joka matkalla 
Amsterdamista Pietariin törmäsi 3. loka-
kuuta 1771 kahteen kariin Nauvon ulko-
saaristossa ja myöhemmin upposi noin 
40 metrin syvyyteen. Alus sai törmäyk-
sissä vaurioita peräosaan, muun muassa 
peräsin irtosi.

Aluksen ruumassa arvellaan olleen esi-
merkiksi taideaarteita, joita keisarinna 
Katariina Suuri ja muu Venäjän ylimystö 
oli tilannut Hollannista. Lisäksi lastina oli 
sokeria, väriaineita, sinkkiä ja kappaleta-
varaa. Miehistö ja paikallinen väestö ehti 
pelastaa osan lastista ennen aluksen up-
poamista 8. lokakuuta 1771. Haaksirikosta 

pelastettua tavaraa myytiin myöhemmin 
Pietarissa.

Aluksen haaksirikosta tuli eräs Suomen 
etelärannikon kuuluisimmista aarrelai-
valegendoista.
Vrouw Marian löytyminen
Rauno Koivusaaren johtama Pro Vrouw 
Maria -yhdistyksen sukeltajaryhmä löysi 
aluksen hylyn 28. kesäkuuta 1999. Hyl-
ky lepää meren pohjassa noin 41 metrin 
syvyydessä.

Museovirasto on tehnyt alueella kenttät-
utkimuksia. Hylyn uppoamispaikka on 
suojeltu ja ympärivuorokautisessa ka-
meravalvonnassa. Suoja-alueelle ankku-
roituminen on kiellettyä, ellei se liity vaa-
rassa olevan aluksen meripelastukseen. 
Myös sukellustoiminta on luvanvaraista. 
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Vrouw Maria sijaitsee itäkaakkoon Jurmon 
saaresta, Smedskären-nimisen saaren 
länsipuolella. Suoja-alue on n. 1,5 km hal-
kaisijaltaan oleva ympyrä, jonka keski-
pisteenä on Namnlösan-niminen luoto. 
Sen koordinaatit ovat EUREF-FIN-järjes-
telmässä 59°46'28"N ja 21°47'10" E.

Aluksen hylky on säilynyt poikkeukselli-
sen ehjänä. Hylyn rungon pituus on noin 
26 metriä ja leveys 7 metriä. Vrouw Mari-
an, kuten muiden Itämeren hylkyjen, sä-
ilymistä on edesauttanut puisia hylkyjä 
tuhoavan laivamadon puuttuminen po-
hjoiselta Itämereltä. Säilymistä on ede-
sauttanut myös se, että aluksen runko on 
tammea.

Maaliskuussa 2008 valmistuneiden ul-
traääni- ja röntgentutkimusten mukaan 
hylky on säilynyt yllättävän hyvin ja se 
voitaisiin periaatteessa nostaa ja museoi-
da. Hylyn nostaminen ja entisöiminen on 
kallista, mutta eräät venäläiset sijoittajat 
ovat olleet valmiit rahoittamaan operaa-
tiota. Hylyn nosto on jälleen helmikuus-
sa 2017 tullut esille, ja sijoituspaikaksi on 
kaavailtu paikkaa johon sittemmin lopul-
lisesti hylätyssä suunnitelmassa ajateltiin 
Guggenheim-museota.

Vrouw Mariasta ja sen löytämisestä kirjan 
kirjoittaneet Juha Flinkman ja Petri Pur-
omies toteavat kuitenkin, että hylky säi-
lyy hyvin siellä, missä se on, kun siihen ei 
kajota. Nostaminen ja konservointi ovat 
ongelmia, ja he ottavat vertauskohdaksi 
Vasa-laivan, jonka puuaines on alkanut 
hajota.

 ▶ Victor Westerholm Omakuva

Victor Axel Westerholm (4. tammi-
kuuta 1860 Turku – 19. marraskuuta 1919 
Turku) oli suomalainen taidemaalari ja 
professori, jota usein kutsutaan viimei-
seksi Düsseldorfin koulun käyneeksi tai-
teilijaksi. Hän toimi Turun taidemuseon 
johtajana eli intendenttinä ja perusti Ah-
venanmaalle Önningebyn taiteilijasiirto-
kunnan.
Opinnot ja taiteellinen työ
Westerholm opiskeli Suomen Taidey-
hdistyksien piirustuskoulussa Turussa 
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1869–1879. Jatkokoulutus ulkomailla kuu-
lui ajan tapoihin. Westerholmia on sanot-
tu viimeiseksi Düsseldorfin koulun käy-
neeksi. Hän opiskeli ensin Düsseldorfin 
taideakatemiassa 1870- ja 1880-luvuilla, 
Saksan jälkeen myös Pariisissa.

Jokimaisema Mustiosta, 1917

Lehmiä koivumetsässä, 1886

Westerholm debytoi taiteilijana vuonna 
1876. Hän osallistui melko harvakseltaan 
ulkomaisiin näyttelyihin vaikka hän oles-
keli runsaasti ulkomaisissa alan kouluis-
sa.

Victor Westerholm opetti Suomen Tai-
deyhdistyksen piirustuskoulussa Turussa 
1880-luvulla ja oli koulun johtaja useam-
man vuosikymmenen ajan. Hän oli myös 
Turun taidemuseon ensimmäinen inten-
dentti vuosina 1891–1919.
Teoksia
Westerholmin teoksia omistaa muun 
muassa Ateneumin taidemuseo, Amos 
Andersonin taidemuseo, Hämeenlinnan 
taidemuseo, Turun taidemuseo, Lahden 
taidemuseo, Gösta Serlachiuksen taide-

museo ja Gyllenbergin taidemuseo.
• Maisemaharjoitelma Eckeröstä 1884

• Eckerön postilaituri, 1885 (Hämeenlinnan taidemuseo)

• Lehmiä koivumetsässä, 1886

• Rantamaisema Ahvenanmaalta, 1893

• Näköala Ahvenanmaalta 1896

• Vallinkoski, 1913

• Jokimaisema Mustiosta, 1917

Huomionosoitukset
• I palkinto dukaattikilpailussa 1881

• kultamitali taide- ja taideteollisuusnäyttelyssä 
Helsingissä 1885

• I palkinto valtion maalauskilpailussa 1889 ja 
1897

• Hopeamitali Pariisin maailmannäyttelyssä, 
Ranska 1900

• Professorin nimi ja arvo 1918 laajan elämäntyön 
ansiosta

• Suomen Taiteilijaseuran kunniajäsenyys 1919

• Nauvossa kiertävä luontopolku on saanut Victor 
Westerholmin mukaan nimen Westerholminpolku.

 ▶ Westerholminpolku

Lehmät koivumetsässä

Westerholminpolku on Ernholmin saa-
ressa sijaitseva luonto- ja kulttuuripolku 
Paraisten kaupungin Nauvon kunta-alue-
ella. Polku lähtee kiertämään Nauvon Kir-
konkylän Eteläsatamasta, johon se myös 
päättyy. Westerholminpolku on omistet-
tu kuuluisalle suomalaiselle maisema-
maalarille, Victor Axel Westerholmille. 
Westerholm oli syntynyt 4. tammikuuta 
1860 Turussa, siellä hän myös kuoli 19. 
marraskuuta 1919. Hän vietti lapsuutensa 
ja nuoruutensa kesät mummonsa Maria 
(Maja Stina) Henriksdotterin luona sillo-
isen Nauvon kunnan Ernholmin saaressa.

Victor Westerholmin lapsuudessa ja 
nuoruudessa Ernholmin rantaniityt toi-
mivat lehmien laitumena. Nauvolais-
ten Nina Söderlundin (jonka isän isä oli 
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Victor Westerholmin pikkuserkku) ja 
Rune Franzénin (jonka äidin isä oli Victor 
Westerholmin pikkuserkku) mukaan, on 
hyvin todennäköistä että Westerholm sai 
inspiraationsa kuuluisille lehmämaise-
milleen juuri näistä lapsuuden muistoista 
Ernholmin saaresta. 
Kuvaus
Westerholminpolku vihittiin käyttöönsä 
lauantaina 14. kesäkuuta 2014 Nauvon 
Kirkonkylän Eteläsatamassa sijaitseval-
la toripaikalla. Sieltä löytyy myös polun 
lähtökyltti. Polku on pituudeltaan 2,8 km 
ja korkeusero vaihtelee 1 metristä mpy 
korkeimpaan pisteeseen ”Jetukastiin”(-
paikallismurretta, jättekast= irtokiven-
järkäle) korkeudeltaan 42 mpy. Polun 
varrelta löytyy maastoon sijoitetusta 14 
tiedotustaulusta ruotsin-, suomen- ja 
englanninkielistä informaatiota.

Victor Westerholm

Tiedotustaulut antavat ensisijaisesti kul-
kijalle tietoa Victor Westerholmin laps-
uudesta Ernholmin saaressa, mutta myös 
saaren ja kunnan historiasta. Kulkija 
näkee matkallaan Nauvon ensimmäisen 
majatalon Krouvinsillan kupeessa, sekä 
pienen tiilirötiskän nimeltään ”Takomo”. 
Takomon jälkeen kulkija ylittää Saaris-
totien (Saariston Rengastie) ja jatkaa 
matkaansa nauvolaisten nikkaroimaa 
puupolkua pitkin, rantaniityiltä ylös Ern-

holmin kallioille.

Kulkijalle joka aristelee jyrkkää nousua, 
löytyy vaihtoehtoinen, kallioita kier-
tävä polku, joka ei tosin vie Jetukastille, 
vaan kiertää vuoren. Jetukastin näköa-
la sekä Museoviraston lailla rauhoitettu 
pronssikautinen hautamuistomerkki vu-
osilta 1500-500  e. Kr. houkuttelevat  py-
sähtymään lepotauolle.

Matka jatkuu Jetukastista alas, Gåsholm-
intietä pitkin Saaristotien yli, vanhaan 
Ernholmin kylään ja sieltä sitten Krouvin-
sillan yli takaisin Nauvon Kirkonkylään.
Ernholmin kartano

Westerholminpolku

Ernholmin kartano on todennäköisesti 
saanut alkunsa viimeistään 1400-luvulla 
koska sen sijaintipaikka oli niin lähellä 
Nauvon kirkkoa.  Suomen Asutusrekis-
terin mukaan 1500-luvulla Ernholmissa 
oli viisi tilaa. Mutta vuosien varrella ne 
yhdistettiin yhdeksi tilaksi, kauniiksi 
Ernholmin kartanoksi. Nauvon ensim-
mäinen kyläseppä asui Ernholmissa jo 
1630-luvulla. Paikalliset käsityöläiset 
kerääntyivät Ernholmiin, kirkko ja mah-
dolliset asiakkaat olivat lyhyen matkan 
päässä. 1680-luvulla Michel Abrahams-
sonista, Ernholmin tilan isännästä, tuli 
Nauvon ensimmäinen nimismies. Tällöin 
hän keräsi kansalta veroja ja toimi poliisi-
na. Tämän jälkeen nimismiehet sijoittui-
vat melkein 200 vuodeksi pysyvästi Ern-
holmin kartanolle.

Westerholminpolku on syntynyt Pro 
Nagu r.f.:n yhteisprojektina Ernholmi-
laisten, Multiculti r.f.:n ja Paraisten kau-
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pungin matkailuyksikön kanssa. LEADER 
ja Svenska kulturfonden (Ruotsalainen 
Kulttuurirahasto) ovat rahoittaneet pro-

jektin.
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 ▶ Nagu (English)

Nagu consists of  two main islands and 
1500–3000 smaller islands and skerries 
located south of  Turku in the provin-
ce of  Western Finland in the region of  
Southwest Finland. The Nagu archipela-
go is part of  the world's largest brackish 
water archipelago with 100 000 islands, 
islets and skerries in Sweden, Finland 
and Estonia. The total area of  Nagu is 1 
698,44 km2, of  which the land area is only 
246.88 km2 (95.32 sq mi), or less than 15%.

Nagu has a population of  approximately 
1.500 persons, but during summers over 
10.000 more reside in the area.

Most of  the islands belonging to the Nagu 
archipelago can be reached by a network 
of  roads, bridges and cost free connection 
boats covering the vast archipelago area 
and reaching also the most remote islands 
in the south, where Nagu shares borders 
with the international waters of  the Baltic 
sea.
Population

Nagu map including neighbours Korpo Rimito Par-
gas Dragsfjärd Hitis

Nagu has a population of  approx. 1,400 
inhabitants (1,428 on the 31 December 
2008 ). 

Nagu is bilingual, with the majority (71%) 
being Swedish and the minority Finnish 
speakers.

Nagu outer archipelago

The number of  other minority languages 
is large with approximately 20 nationali-
ties residing in Nagu. In 2015 a temporary 
refugee centre for asylum seeking families 
from Iraq, Afghanistan, Syria and Soma-
lia was opened in Nagu by the Red Cross. 
The story of  the successful integration of  
refugees in Nagu, also known as the ”Nagu 
model”, made it into international news 
when photographer Giles Duley visited 
Nagu during the winter of  2015–2016 as 
part of  a series of  photo articles for the 
UNHCR. Mr.Duley’s visit was covered by 

the Guardian among other media. Out 
of  the circa 120 persons staying that first 
winter in the premises of  Hotel Strandbo, 
a couple of  families have chosen to stay in 
Nagu after receiving residential permits. 
Through the addition of  two Syrian refu-
gee families receiving homes in Nagu in 
2018 the Arabic language probably now 
holds third place among mother tongues 
spoken in Nagu.

Central islands of Nagu

Services
Nagu is among the biggest service and 
tourism centres of  the archipelago region. 
All across the Nagu archipelago there are 
several leisure boat harbours, the biggest 
of  which is situated in the centre of  Nagu, 
a village called Kyrkbacken (Swedish for 
’Church hill’). Besides the harbour and 
the 15th century church of  Nagu the vil-
lage offers two grocery stores, two banks, 
gas stations for both cars and boats, a post 
office, several daily coach connections in 
both directions (to Turku and Houtskär), 
several hotels and a large number of  res-
taurants and souvenir shops. The souve-
nir shops and some of  the restaurants are 
open during summer only.
Sights
Churches and chapels in Nagu

The Nagu church, a medieval stone chur-
ch from the middle of  the 15th century, 
stands in the middle of  the village Kyrk-
backen (Eng: Church hill), the centre of  
Nagu. The Schwan organ from 1791 is the 
oldest organ in Finland still in use, that 
still mostly consists of  original parts and 
sounds like it did in the 18th century.

The Nötö church, the Abraham chapel, 
was inaugurated on the 2nd of  July in 1757. 
Before this there has been two previous 
chapels on the island. The Nötö church 
was decorated by Gustaf  Lucander, who's 
altar piece still fills the wall around the 
altar window. Lucander also painted the 
apostles along the gallery. His self  portrait 
can also be found in the church.

The Själö church was built in 1733. One 
part of  the church hall is still enclosed by 
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a barrier. This used to be where the lepers 
of  Själö sat during service.
Kyrkbacken - the centre of Nagu

Sailboat on the water at Nagu. The Maritime House 
presents the naval history of the islands.

The Maritime House offers exhibitions 
about the naval history of  Nagu from the 
early 19th century til' today. .

The Nagu-nalle Teddy´s walk in the 
woods closest to the centre of  Nagu is a 
popular walk among families with small 
children. The trail features the characters 
from the books about the Nagu-nalle Ted-
dy, by Henrika Andersson.

The Westerholm trail is a 3 km long 
walk that starts from the market place in 
the South harbour in the centre and goes 
through the woods of  nearby Ernholm. 
The Westerholm trail is not a traditio-
nal nature trail, but more of  a cultural 
trail, telling its hikers about Victor Wes-
terholm, a Finnish landscape artist, who 
spent part of  his childhood on the island 
of  Ernholm.

The Nagu harbour marina has been po-
pular among sailors since the 1980. It was 
named "Harbour of  the year" in 1984, but 
has since been improved and enlarged 
continuously. Besides jetties, harbour of-
fice, saunas, laundry facilities and a gas 
station for boats the harbour also offers 
restaurants and small shops.

The Finby labyrith

The labyrinth in Finby is located on a 
walking distance from the centre (app-
rox. 2  km). Follow the road Parkvägen 
west from the marina, past the sports and 
football fields and continue west on Norr-
standsvägen. There are signs by the road 
marking the beginning of  the track le-
ading into the forest and up the labyrinth 
hill.

The island of Själö is not a part of  the 
centre, but it can be visited on foot from 
the centre by those who take the con-
nection boat M/S  Östern (only during 
high-season, subject to a charge) or the 
M/S  Falkö (outside the summer season, 
free of  charge) from the harbour.
The rest of Nagu
The Estonia memorial in Pärnäs was 
erected in memory of  the 852 deceased in 
the M/S Estonia disaster on the 28 of  Sep-
tember 1994. A track leads to the memori-
al from the ferry harbour in Pärnäs.

The Fagerlund traktor museum is a pri-
vately owned museum in Tackork, about 
10  km from the centre towards Korpo. 
The museum shows around 30 veteran 
tractors that have been completely resto-
red.

The Kasberget hill in Prostvik is the hig-
hest hill (62 m. above sea level) in Nagus. 
A 4,4 km long trail leads to the hill from 
the Parola area, situated right by the main 
road. The hill offers a nice view over the 
northern parts of  Nagu.

The Smörasken hill (Eng: the butter box 
hill) is a hill on the island of  Högsar with 
a large glacial erratic resting on the top. 
Smörasken offers a nice view to the south.

The Vargberget hill in Mattnäs has a tur-
ret with a view over the southern parts of  
the island Storlandet. It is situated at the 
end of  a 2,4 km long trail starting from 



Nötö

230

Petsorvägen.

Island of Nötö

Nötö is an island community in the south 
of  Nagu. During the summer Nötö offers 
a small marina, a store, a bed & breakfast 
and a café. Among places to visit there are 
the Nötö church (mentioned above) and 
nature trails leading the visitors to the 
"singing rock" and prehistoric grave sites.

Brännskär is a small island south of  Kir-
jais with a marina, a café and rental cot-
tages.

The White Guard memorial on Pensar

The hillforth island of Bornholm in 
Hangslax
Connections

Two ferries transport cars between Nagu and Par-
gas

Regional Road 180, also known as the Archipelago 
Road, in Nagu

Nagu harbour

The main islands and the islands closest 
to them can be reached by car thanks to 
roads, bridges and smaller ferries. Cost 
free connection boats go to the small is-
lands further off the main islands. The 
main ports of  the connection boats are 
the centre of  Nagu, the harbour at the 
eastern sided of  the island of  Kirjais and 
the harbour at Pärnäs in the western part 
of  the main island of  Storlandet.

The centre of  Nagu, Kyrkbacken, is a hub 
when it comes to transport and travelling 
in the archipelago. The Archipelago Road, 
the main road connecting the Turku area 
with Pargas and the rest of  the islands in 
this part of  the archipelago crosses the 
main islands and the centre of  Nagu on its 
way to Korpo and Houtskär and from Kor-
po onwards to the Åland islands. Apart 
from stretching over a large number of  
bridges the Archipelago Road includes se-
veral ferry passages. To get to Nagu from 
Turku you need to cross one ferry, taking 
you from the islands of  Pargas to the 
Nagu main islands. The ferry ride is free 
of  charge and it takes approximately 8 
min to cross. The Pargas–Nagu ferry cros-
ses 2–4 times per hour in each direction 
during the day and around once an hour 
during the night.

There are several daily coach connections 
by the Archipelago Bus between Turku 
and Nagu. The Archipelago Bus operates 
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year-round.

The Archipelago Trails

During the summer season two scenic 
tourist routes that can be travelled by car, 
bus, motorcycle or bike open in the regi-
on. Both of  these so called trails connect 
Turku with the archipelago area and both 
of  them go through the centre of  Nagu. 
Each trail includes one ferry passage that 
is not free of  charge. The Archipelago Trail 
covers a big part of  the Turku area archi-
pelago,  while the Small Archipelago Trail 
makes a short cut over the island of  Själö 
in Nagu. Besides the centre of  Nagu itself, 
the beautiful small island of  Själö, with 
its tragic and touching history as a disclo-
sed island for lepers and the mentally ill, 
has grown into the main touristic site of  
Nagu. The ferry from the central harbour 
of  Nagu to Själö takes 20 minutes.

St Olav Waterway

Symbol of the Olav ways. (Picture taken in Nor-
way.)

Nagu is situated by the St Olav Waterway 
route, a part of  the Scandinavian St Olav 
pilgrimage trails that end in Trondheim, 
Norway. St Olav Waterway is the first 
route in Finland to have been accepted as 
a Cultural Route of  the European Council 
(from 6.12.2018) and it is most probably 
the world’s first water based pilgrimage 
route (another was under process in Nort-
hern Portugal as a part of  el Camino to 
Santiago de Compostela in 2017). All the 
water-based transportation that Nagu 
has to offer: kayaking, yachting, motor 
boating and island hopping can be im-
plemented into a trip along the St Olav 
Waterway – besides walking across the 
islands.
See also
• Själö (Seili), an island in North-East

• Vrouw Maria – a shipwreck located in Nagu
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 ▶ Nagu (Deutsch)

Das Gebiet von Nagu wurde im Mittelal-
ter von schwedischen Ackerbauern besie-
delt. Anfang des 14. Jahrhunderts wurde 
Nagu zu einer Kapellengemeinde des 
Kirchspiels Pargas, gegen Ende desselben 
Jahrhunderts dann zu einem eigenständi-
gen Kirchspiel.
Geographie und Bevölkerung

Schärengarten von Nagu

Das ehemalige Gemeindegebiet von Nagu 
liegt westlich von Pargas und östlich von 
Korpo und umfasst insgesamt über 3000 
Schären und Klippen, die sich südlich von 
Turku in der Provinz von Westfinnland in 
der Region von Varsinais-Suomi befin-
den. Das Schärenmeer von Nagu ist Teil 
der weltweit größten Brackwasser-Insel-
gruppe mit etwa 100.000 Inseln, Schären 
und Klippen in der finnischen, estnischen 
und schwedischen Ostsee. Das gesam-
te Gemeindegebiet erstreckte sich über 
1698,44 km², davon nur 250,63 km² Fest-
land, d. h. weniger als 15 %.

2007 betrug die Einwohnerzahl der Ge-
meinde Nagu 1416, davon 69,8  % Finn-
landschweden. Während der Sommermo-
nate halten sich aber regelmäßig mehr als 
10.000 weitere Personen dauerhaft in der 
Gegend auf.

Offiziell war die Gemeinde zweisprachig 
mit Schwedisch als Mehrheits- und 

Finnisch als Minderheitensprache.
Infrastruktur und Verkehr

Autofähre zwischen Nagu und Pargas

Hafen von Nagu

Der Ort Nagu liegt rund 35 Kilometer vor 
Turku auf  der Insel Storlandet, andere 
wichtige Inseln sind Lillandet, Kirjais 
und Högsar. Die meisten Inseln im Schä-
rengarten von Nagu werden durch ein 
Netzwerk von Landstraßen, Brücken und 
kostenlosen Autofähren miteinander ver-
bunden. Ein Teil dieses Straßennetzes ge-
hört zur Schärenringstraße, aber Fähren 
erreichen auch die abgelegenen Inseln im 
Süden, wo Nagu an die internationalen 
Gewässer der Ostsee grenzt. Die wich-
tigsten Anlegestellen für diese Linien-
boote liegen im Ortszentrum von Nagu, 
im Hafen auf  der Ostseite der Insel Kirjais 
und im Hafen von Pärnäs im Westen der 
Hauptinsel von Storlandet.

Nagu ist eines der wichtigsten Zentren 
für Dienstleistung und Tourismus in der 
Region. An mehreren Orten im Schäreng-
arten gibt es Sportboothäfen. Der größte 
dieser Häfen befindet sich im Ortszen-
trum von Nagu. Neben dem Hafen und ei-
ner Kirche aus dem 15. Jahrhundert gibt es 
im Ort zwei Lebensmittelgeschäfte, zwei 
Banken, Tankstellen für PKWs und Boote, 
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eine Post, mehrere Hotels und eine große 
Anzahl von Restaurants und Souvenirlä-
den. Letztere, sowie einige der Restau-
rants, sind nur während der Sommersai-
son geöffnet.

Das Ortszentrum von Nagu ist ein Kno-
tenpunkt für Transporte und Reisen in 
das Schärenmeer. Die Regionalstraße 180 
(Skärgärdsvägen), die Straßenverbindung 
zwischen dem Stadtgebiet von Turku und 
Pargas sowie den Inseln in diesem Teil 
des Schärenmeers, führt über die Haup-
tinseln und durch das Zentrum von Nagu 
hindurch nach Korpo und Houtskär sowie 
von Korpo weiter bis zu den Ålandinseln. 
Neben einer großen Anzahl von Brücken 
gibt es mehrere Fährverbindungen auf  
der Strecke. Um von Nagu nach Turku zu 
fahren, muss aber nur eine Fähre von Na-
gus Hauptinsel nach Pargas genommen 
werden. Die kostenlose Überfahrt dauert 
etwa acht Minuten. Die Autofähre Par-
gas–Nagu hat tagsüber stündlich zwei 
bis vier Abfahrten in beide Richtungen, 
nachts eine Abfahrt pro Stunde.

Vom Ortszentrum in Nagu gibt es täg-
lich mehrere Busverbindungen in beide 
Richtungen (nach Turku und Houtskär). 
Der sogenannte Schärengarten-Bus ver-
kehrt das gesamte Jahr.
Sehenswürdigkeiten

Die Feldsteinkirche von Nagu

Zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten 
im Ort Nagu gehört die zwischen 1430 
und 1450 erbaute Feldsteinkirche, die im 
Zentrum des Ortes in Kyrkbacken (dt. 

„Kirchberg“) steht. Die Orgel aus dem 
Jahre 1791 wurde von Olof  Schwan gebaut 
und ist die älteste in Finnland gespielte 
Orgel, die noch hauptsächlich aus Origi-
nalteilen besteht.

Sjöfartshuset (dt. „Seefahrtshaus“) bietet 
eine Ausstellung über die Geschichte der 
Seefahrt in Nagu seit dem 19. Jahrhun-
dert. Der Gästehafen von Nagu ist bei 
Freizeitseglern sehr beliebt und wurde als 
„Hafen des Jahres“ 1984 ausgezeichnet.

Trojaburg Jungfrudansen (dt. „Jungfrauentanz“)

Nagu-nalles egen stig (dt. „Nagu-Teddys 
Pfad“) ist ein Naturpfad für Familien 
mit kleinen Kindern im Wald direkt ne-
ben dem Ortszentrum von Nagu. Auf  
dem Pfad werden Figuren aus den po-
pulären Kinderbüchern der finnlands-
chwedischen Schriftstellerin Henrika An-
dersson gezeigt.

Westerholm Trail ist ein 3 km langer Kul-
turpfad mit Informationen über den 
Landschaftsmaler Victor Westerholm, 
der am Südhafen im Ortskern beginnt 
und durch die Wälder der nahegelegenen 
Insel Ernholm führt. Die Trojaburg von 
Finby liegt etwa 2 km vom Ortszentrum 
entfernt und kann zu Fuß auf  einem mar-
kierten Spazierweg erreicht werden.

Im Norden von Nagu befindet sich die 
kleine Insel Själö (finn. Seili), die von etwa 
1620 bis 1785 ein Verbannungsort für Le-
prakranke war. Bis 1962 waren im Spital 
von Själö geistig Behinderte unterge-
bracht. Die Kirche von Själö wurde 1733 
erbaut. Der Teil der Halle, in dem die nach 
Själö verbannten Leprakranken während 
des Gottesdienstes saßen, ist abgetrennt. 



St Olav Waterway

234

Heute beherbergt die Insel eine biolo-
gische Forschungsstation der Universität 
Turku. Själö ist vom Hafen im Ortszen-
trum Nagu mit den Fähren M/S Östern 
(nur während der Hochsaison, kostenp-
flichtig) oder M/S Falkö (außerhalb der 
Hochsaison, kostenfrei) zu erreichen.

Die Insel Nötö

Nötö ist ein kleines Dorf  auf  der gleichna-
migen Insel im Süden von Nagu. Das Dorf  
hat einen kleinen Gästehafen, einen La-
den, Café und ein Bed & Breakfast. Auch 
auf  der Insel Nötö gibt es eine sehenswer-
te Kirche, die von Gustaf  Lucander de-
korierte und am 2. Juli 1757 geweihte so-
genannte Abrahamkapelle. Naturpfade 
führen unter anderem zu urzeitlichen 
Grabstätten.
Nagu und Deutschland

Denkmal auf dem Friedhof in Nagu, zu Ehren von 
sechs gefallenen deutschen Soldaten

Nagus Geschichte ist auch mit der Ge-
schichte Deutschlands verbunden, das 
eine Rolle im finnischen Bürgerkrieg 
spielte. Auf  dem Friedhof  in Nagu steht 
ein Denkmal für sechs Deutsche, die An-
fang April 1918 auf  Seite der Weißen Ar-
mee fielen. Der Text des Grabsteins lau-
tet in deutscher Übersetzung aus dem 
Schwedischen:

„Gefallene im Kampf für Finnlands Frei-
heit in der Schlacht bei Lohm am 4. April 
1918: Gefr. Lambert Köjer; in der Schlacht bei 
Mielis am 4. April 1918: Oberjäg. Anton Hal-
bherr, Gefr. Karl Loose, Jäger Friedrich Molz, 
Jäger Wilhelm Vohsen, Jäger Herrmann Bus-
se. S.F.K. [d. h. Skärgårdens Frikår; dt. „Frei-
korps des Schärengartens“, einer Einheit der 
Weißen] errichtete das Denkmal für seine 
tapferen Kampfgefährten aus dem Großher-
zoglich Mecklenburgischen Jäger-Bataillon 
Nr. 14.“

Das Denkmal wurde am 11. Juli 1920 ent-
hüllt, während ein Orchester Die Wacht am 
Rhein spielte, eine inoffizielle National-
hymne des Deutschen Kaiserreichs.
Bekannte Personen aus Nagu
• Gustaf  Lucander (1743–1805), Kirchenmaler

• Edith Södergran (1892–1923), Schriftstellerin, 
stammt mütterlicherseits aus Nagu

• Victor Westerholm (1860–1919), Künstler

Einzelnachweise
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 ▶ Nagu (français)

Nagu (Nauvo en finnois) est une ancienne 
commune du sud-ouest de la Finlande. 
Comme beaucoup des petites communes 
insulaires de cette région, Nagu compte 
une large majorité de suédophones .

La population est d´environ 1 500 habi-
tants, mais en été de plus de 10 000 per-
sonnes, en comptant les habitants des 
maisons d´été .

Le 1er janvier 2009, les communes de 
Nagu, Houtskär, Iniö, Korpo et Pargas 
ont fusionné et prit le nom de Väståboland 
(Åboland de l'Ouest). La nouvelle commu-
ne s´appelle maintenant Pargas depuis 
2012.
Géographie
Nagu se situe au sud de Turku , dans le 
sud-ouest de la Finlande, dans la province 
de Varsinais-Suomi, sur principalement 2 
grandes îles et 1500 – 3000 ilots. L´archi-
pel de Nagu est une partie du plus grand 
archipel mondial , dans lequel on trouve 
100 000 iles, et ilots et récifs, en Suède, 
Finlande et Estonie . La superficie est de 
1 698,44 km2, dont  246,88 km2  de terres, 
soit 15 %.

Des routes, des ponts et des bacs per-
mettent de rallier la plupart des îles de 
l´archipel de Nagu . Les connexions  vont 
jusqu´à très loin dans le sud , proches des 
eaux internationales de la Baltique .

Les îles extérieures font partie du parc na-
tional de l'archipel du sud-ouest.
Population
A Nagu habitent environ 1500 personnes 
(décembre 2008 1428 habitants ). La com-
mune est bilingue . La majorité (71%) est 
suédophone et la minorité de langue fin-
noise .

A Nagu on trouve aussi environ 20 dif-
férentes nationalités plus ou moins im-
portantes . En hiver 2015–2016 la Croix 
Rouge finlandaise a ouvert temporelle-
ment dans le centre de Nagu un centre 

d´accueil de réfugiés pour environ 120 
personnes , venant d´Iraq , d´Afganistan 
et de Somalie. L´histoire de cette intégra-
tion réussie est connue sous le nom de 
”modèle de Nagu”. On a parlé de celà dans 
la presse Européenne., Après la fermeture 
du centre, quelques familles sont restées 
habiter à Nagu. En plus en 2018, 2 familles 
de réfugiés syriens furent accueillis .
Histoire

L´église de Nagu

L' église date du XVe siècle. Nagu est ensu-
ite connue principalement pour sa lépro-
serie, sur l'île isolée de Själö (Seili en fin-
nois), où les lépreux de toute la Finlande 
allaient finir leurs jours entre 1620 et 1785, 
puis par un hôpital psychiatrique de triste 
renommée jusqu'en 1962. L'île appartient 
aujourd'hui à l'Université de Turku et est 
un des sites touristiques principaux de la 
commune.

Au début du XXe siècle, la commune com-
pte encore pas loin de 4 000 habitants, 
répartis entre des dizaines de villages 
de pêcheurs (64 villages en tout). Très 
touchée par l'exode rural, la commune 
ne compte aujourd'hui que 1 500 habi-
tants environ, mais revit largement en été 
lorsque les occupants des 2 200 maisons 
de vacances affluent pour passer la belle 
saison en quittant les villes.
Services
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Restaurant L´Escale.

Nagu est le plus important centre touristi-
que et de services de l´archipel. Dans l´ar-
chipel de Nagu on  trouve plusieurs ports 
de plaisance, dont le plus important est 
localisé  dans le centre de Nagu. Autour de 
l´ église médiévale s´est implanté en plus 
du port , 2 supermarchés  , 2 banques, une 
station service pour voitures et une autre 
pour bateaux, une poste, un service jour-
nalier d´autobus dans les directions de 
Turku   et d´Houtskär, plusieurs hôtels , 
un grand nombre de restaurants, dont le 
restaurant l´Escale fondé par un français 
en 1987, une pharmacie et une boutique de 
souvenirs. Certains restaurants sont ou-
verts seulement en été.
Curiosités
L´église de Nagu et les autres chapelles

L´église de Nagu

L´église de Nagu est une église en pier-
re datant du moyen-âge, du milieu de 
XVe siècle dans le centre du village . L´or-
gue Schwan datant de 1791 est , la plus vie-
ille orgue encore en utilisation en Finlan-
de, avec des sons datant du XVIIIe siècle.

L´église de Nötö: la chapelle d´ Abraham, 
a été inaugurée en 1757. L´église de Nötö 
a été décorée par Gustaf  Lucander, entre 
autres le tableau proche de la fenêtre, le 
retable,   au dessus de l´autel. Lucander a 
peint aussi les apôtres dans la galerie. On 
peut voir aussi son autoportrait dans l´ég-
lise.

L´église de Själö a été construite en 1733. 
Une partie à gauche du coeur est toujours 
fermée. C´est là où s´asseyaient avant les 
lépreux pendant l´office.
Le centre de Nagu

Voilierdans les eaux de Nagu.

La Maison maritime offre des exposi-

tions sur l´histoire navale des îles , à partir 
du XVIIIe siècle .

Dans la forêt du centre village se trouve le 
sentier de randonnée Nagu-Nalle très 
prisé par les familles avec des  enfants en 
bas âge. On retrouve les traits de ce sentier 
dans les livres de l´écrivain Henrika An-
dersson.

La maison maritime   présente l´histoire maritime 
des Iles .

Le sentier de randonnée de Wester-
holm est long de 3 km, débute  de la place 
du marché du port du sud et traverse la 
forêt de Ernholm . Le sentier de Wester-
holm n´est pas un sentier traditionnel , 
mais plutôt un sentier culturel, qui racon-
te du peintre paysagiste finlandais Victor 
Westerholm, qui a passé son enfance dans 
les îles de Ernholm .

Le port de Nagu est depuis les années 
1980 , très prisé des navigateurs . Il a été 
nommé  "port de l´année" en 1984, et de-
puis le port s´est  régulièrement amélioré 
et agrandi . En plus des   pontons, d´une 
capitainerie , de saunas, d´une buanderie 
, d´un service pour bateaux , on peut trou-
ver   plusieurs cafés-restaurants et des 
boutiques.

Le labyrinthe de Finby.

Le labyrinthe de Finby se situe en mar-
chant à proximité du centre (environ   2 
km). Suivez la route Parkvägen/ Puistotie 
à partir du port vers l´ouest , passez le ter-
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rain de sport en continuant vers l´ouest , 
en prenant la route Norrstandsvägen. On 
trouve alors des indications sur la route 
marquant le début du chemin montant 
dans la forêt jusqu´au sommet de la colli-
ne où est situé le labyrinthe.

L´île de Själö ne fait pas partie du centre 
village mais à partir du port du nord  on 
peut accéder directement à Själö en pre-
nant le bateau m/s Östern (seulement en 
été, payant) ou le bateau m/s Falkö (hors 
saison, et gratuit ).
Autres endroits à Nagu
Le mémorial au ferry M/S Estonia à 
Pärnäinen (Pärnäs en suédois) a été érigé 
en souvenir de la catastrophe du M/S Es-
tonia   (28 septembre 1994) dans laquelle 
852 passagers périrent . Un chemin con-
duit au monument  à partir du bac de Pär-
näinen.

Le musée Fagerlund de tracteurs est un 
musée privé à Tackork , à environ 10 km 
du centre de Nagu en direction de Korp-
poo. Le musée comprend une trentaine de 
vieux tracteurs.

La colline Kasberget à Prostvik est le 
point culminant de Nagu, 62,5 m au dess-
us du niveau de la mer . Long de 4,4 km 
un sentier conduit jusqu´à la route de l´ar-
chipel, en passant la colline de Parola , 
depuis laquelle elle offre une superbe vue 
sur la partie nord de Nagu.

Smörasken (la motte de beurre) est une 
colline de l´île de Högsar, avec un impor-
tant vestige glaciaire. Smörasken offre 
des vues splendides vers le sud.

Vargberget (la colline du loup) à   Matt-
näs est une colline dans la forêt  , avec une 
vue sur le sud  de la grande île de Nagu . Le 
sentier de Vargberget a 2,4 km de long  et 
commence à partir de la route Petsorvä-

gen.

L´église de Nötö.

Nötö est une île et un village   au sud de 
Nagu. A Nötö en été on trouve un pe-
tit port, une boutique, un Bed & Break-
fast et un café. Parmi les endroits à voir, 
il y a l´église de Nötö et le sentier , qui 
mène   "aux rochers qui chantent " et au 
site d´une tombe préhistorique,.

L´íle de Brännskär est une petite île au 
sud du bourg de Kirjais, où on peut trou-
ver un port de plaisance, un café et des ca-
banons à louer.

L´île de Bornholm à Hangslax

Connexions
L´île principale et les autres îles environ-
nantes sont accessibles par voiture, par 
des ponts et des bacs. L´accès est gratuit.

Les principaux ports de connexions sont 
situés, dans le port du centre de Nagu, 
dans le port-est de l´ile de Kirjais et dans 
le port de Pärnäinen, d´où part le bac qui 
va à Korppoo.

Le centre de Nagu est le centre des con-
nexions de l´archipel. La route de l´ar-
chipel/ Saaristotie (départementale 180) 
qui  commence à partir de Kaarina , tra-
verse la ville de Parainen, pour rejoindre 
les autres îles du sud , en passant par Nagu 
et son centre, puis Korppoo, d´où on peut 
rejoindre les îles Åland et enfin Houtskär .

La route de l´archipel passe par un certain 
nombre de ponts et de bacs . Pour accéder 
à Nagu à partir de Turku on doit franchir 
un grand bac, qui vous conduira des îles 
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de Parainen à l´île principale de Nagu. Le 
voyage en bac est gratuit et dure environ 8 
minutes. Le bac de Parainen – Nagu fon-
ctionne 2 à 4 fois par heure et la nuit en-
viron une fois par heure.

Église médiévale de Nagu

L´autobus de l´archipel relie tous les jours 
Turku à Nagu et dessert pendant toute 
l´année .

La route circulaire de l´archipel

En été sont ouverts  deux agréables routes 
touristiques, par lesquelles on peut voy-
ager en voiture, en autobus, à moto ou à 
bicyclette. Les deux routes dites routes 
circulaires / Rengastie relient les îles de 

l´archipel de Turku et traversent le centre 
de Nagu . Chaque route  comprend un bac 
payant mais les autres bacs sont gratu-
its. La grande route circulaire - Rengastie 
couvre une grande partie de l´archipel, 
quand  la petite route circulaire passe par 
le centre de Nagu et par la jolie  petite île 
de Själö.

L´histoire tragique et touchante de Själö 
en tant qu´île   pour lépreux et malades 
mentaux  , fait de Själö un des principaux 
centre d´intérêt de Nagu. Le bac qui re-
lie  le port de Nagu à Själö dure 20 minu-
tes,.

La route maritime de Saint Olav

Nagu se situe sur la route maritime de Sa-
int Olav et est une partie de la route  scan-
dinave du pélerinage de Saint Olav , qui 
se termine à Trondheim en Norvège. La 
route de Saint Olav est  la première route 
en Finlande, qui ait été acceptée par le 
Conseil de l´Europe en tant qu´ itinéraire 
culturel (le 6 décembre 2018), et est aus-
si probablement le premier itinéraire de 
pélerinage sur l´eau.
Références
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 ▶ Nagu (eesti)

Nagu/Nauvo asub Turust lõunas Päris-Soome 
maakonnas.

Nauvo saarestik

Nauvo asub Turust lõunas Päris-Soome 
maakonnas ning koosneb kahest peasaa-
rest ja 1500–3000 väiksemast saarest ja 
skäärist. Nauvo saarestik on osa suure-
mast saarestikust mis hõlmab 100 000 
suuremat ja väiksemat saart, skääri ja lai-
du Rootsist, Soomest ja Eestist.

Nauvo üldpindala on 1 698,44 km2, mil-
lest maad on vaid 246,88 km2 ehk alla 
15%.

Teedest, sildadest ja maanteepraamidest 
koosnev võrgustik ühendab suuremat osa 
Nauvo saartest. Parvlaevadega saab liiku-
da lõunapoolsete saarte vahel, kust Lää-
nemere rahvusvahelised veed ei ole enam 
kaugel.
Rahvastik
Nauvos on püsielanikke umbes 1500 
(detsembris 2008 oli 1428 inimest), aga 
suviti on siin üle 10 000 inimese. Nauvo 
on kakskeelne: 70% soomerootslased ja 
29% soomekeelsed (2008. aasta andmed). 
Umbes 20 erineva rahvuse seas on eest-
laste osakaal üsna suur.

2015/2016. aasta talvel pidas Soome Pu-
nane Rist Nauvos ajutist varjupaigataot-
lejate vastuvõtukeskust. Lugu nauvolaste 

õnnestunud panusest integratsiooni sai 
nimeks „Nauvo mudel”. Sellest on olnud 
juttu ka rahvusvahelistes uudistes. Mõ-
ned lastega pered otsustasid vastuvõtu-
keskuse sulgedes jääda Nauvosse elama.
Teenused
Nauvo on saarestiku suurim teenindus- 
ja turismikeskus. Nauvo saarestikus on 
mitu sadamat, suurim neist asub Nauvo 
keskuses Kirikukülas. Suure keskaegse 
kiriku ümber kasvanud külas on sada-
male lisaks veel kaks toidukauplust, kaks 
pangakontorit, bensiinijaamad autodele 
ja mootorpaatidele, postkontor, mitu ho-
telli/hostelit, restoranid ja suveniiripoed. 
Suveniiripoed ja paljud restoranid on av-
atud ainult suvekuudel. Mitmed korrad 
päevas on võimalik sõita liinibussiga nii 
Turu kui ka Houtskari vahet.
Vaatamisväärsused
Nauvo kirik ja kabelid

Nauvo kirik

Laevandusmuuseum

Nauvos on 1400ndate keskel ehitatud 
keskaegne maakivikirik, Nauvo kirik. 
Schwan-orel aastast 1791 on üks Soome 
vanimatest tänaseni kasutuses olev oreli-
test, mis koosneb suures osas originaalo-
sadest ja kõlab samamoodi kui 1700nda-
tel.

Nötö kirik, Aabrahami kabel, õnnistati 
sisse 1757. Nötö kiriku dekoreeris Gustaf  
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Lucander, kelle altarimaal täidab tänase-
ni altariakna. Lucander maalis galerii täis 
apostleid. Tema autoportreegi on selles 
samas kirikus olemas.

Seili kirik on ehitatud aastal 1733. Üks 
osa kirikusaalist on endiselt suletud. Su-
letud osas istusid vanasti Seili leeprahai-
ged.
Kirikuküla – Nauvo keskus

link=Fail :Julle_%22julli%22_från_Möviken,_
Brinkas,_Nagu,_Finland._1932..jpg

Laevandusmuuseum pakub näitu-
si Nauvo laevanduse ajaloost alates 
1800ndate algusest.

Nauvo Kirikuküla metsas kulgev Nau-
vo-Auvo rada on lastega perede hulgas 
soositud. Marsruudil kohtab kirjaniku 
Henrika Anderssoni Nauvo-Auvo raa-
matute tegelasi.

Westerholmi matkarada on kolm ki-
lomeetrit pikk. See algab Lõunasadama 
turult ja läheb läbi Ernholmi metsa. Wes-
terholmi rada ei ole traditsiooniline mat-
karada, pigem kultuurimatkarada, mis 
räägib selle läbijatele soomlasest maas-
tikukunstnikust Victor Westerholmist, 
kelle lapsepõlv möödus Ernholmi saarel.

Nauvo sadam on olnud purjetajate lem-
mik aastast 1980, aasta sadamaks nimeta-
ti see 1984. aastal. Sadamat on järjepide-
valt laiendatud ja korrastatud. Olemas on 
kaid, sadamakontor, tankla, restoranid ja 
väikesed butiigid.

Finby labürint

Finby labürint asub keskuse lähedal (u 2 
km). Minna tuleb Könni Puistoteed (Puis-
totie/Parkvägen) mööda lääne suunas 
ning spordi- ja jalgpalliväljakute juurest 
Norrstandsvägeni poole. Tee ääres on vi-
idad, mis juhatavad metsa suunduvatele 
radadele ja labürindimäele.

Seili saarele pääseb Kirikuküla Põhjasa-
damast otse m/s Österniga (ainult suve-
hooajal ja sõidu eest tuleb maksta) või m/s 
Falköga (hooajaväliselt, tasuta).
Muud huvitavat Nauvos
M/S Estonia mälestusmärk Pärnäises 
on püstitatud Estonia katastroofis (28. 
september 1994) 852 hukkunu mälestu-
seks. Teerada viib Pärnäise praamisada-
mast mälestusmärgini.

Fagerlundi traktorimuuseum on erao-
mandis olev muuseum Tackorgis, u 10 km 
Nauvo keskusest Korpo poole. Muuseumis 
on 30 täielikult restaureeritud traktorit.

Prostviki Kasbergi mägi (Gaasimägi) 
on Nauvo kõrgeim koht, 62 meetrit üleval 
pool merepinda. Umbes nelja kilomeetri 
pikkune rada viib Saaristoteelt ja Parola 
mäelt mäele, kust avaneb kaunis vaade 
põhja poole.

Smörasken (Võikast) on mägi Hösare 
saarel, kus on suur kivirahn ja imeline 
vaade lõunasse.

Vargberget (Hundimägi) Mattnesis on 
mägi metsas, mille vaatetornist näeb lõu-
napoolset Nauvot. Vargbergetile viiv 2,4 
km pikkune tee algab Petsorivägeni juu-
rest.

Nötö saar
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Nötö on saar ja küla Lõuna-Nauvos. Suviti 
on seal avatud väike sadam, pood, maju-
tuskoht ja kohvik. Külastada tasub kirikut 
ja loodusradu, mis viivad „laulvale kivile” 
ja eelajaloolistele matmispaikadele.

Brännskär on Kirjaisist lõuna pool asuv 
väike saar, kus on sadam, kohvik ja (üüri)
suvilad.

Bornholmi saar Hangslaxis
Transpordiühendus

Nauvo ja Paraineni vahel sõidab kaks parvlaeva

Nauvo sadam

Peasaarele ja selle lähedal asuvatele saar-
tele pääseb autoga mööda teid, üle sildade 
ja tänu praamidele. Väiksematele ja kau-
gematele saartele viivad tasuta parvlae-
vad, tähtsamad on Nauvo keskuse, Kirjai-
sisaare ida- ja Pärnäisi sadam, viimasest 
viib ka maanteepraam Korpposse.

Saartevahelise liikluse keskus on Nau-
vo Kirikuküla. Saaristotee (kohalik tee 
nr 180) kulgeb Turu piirkonnast Paraisilt 
läbi saarestiku: Nauvo keskus, Korpo ja 
Houtskari. Korpost saab ka Ahvenamaale.

Turust Nauvosse tuleb tulla ühe praami-
ga. See on tasuta ja teekond kestab 8 mi-
nutit. Praam sõidab iga päev kaks kuni 
neli korda ja öösel umbes üks kord tunnis, 

nädalavahetusel harvem.

Turu ja Nagui vahet sõidab saarestiku 
buss – Saaristobussi – aasta läbi iga päev 
mitu korda. 

Saaristo ringtee

Suvehooajal on avatud kaks looduskau-
nist turismimarsruuti, mida saab läbida 
auto, bussi, mootorratta või jalgrattaga. 
Mõlemad ringteed ühendavad Turu saa-
restikku ja lähevad läbi Nauvo. Mõlemad 
marsruudid sisaldavad üht tasulist praa-
misõitu, teised on tasuta. Suur ringtee 
läbib suure osa saarestikust, aga väike 
ringtee läheb Nauvost läbi väikesele kau-
nile Seili saarele. Seili traagiline ja liig-
utav ajalugu pidalitõbiste ja vaimuhaigete 
saarena on Seilist teinud peamise turis-
misihtkoha. Nauvo Põhjasadamast viib 
praam Seilile 20 minutiga.

St Olav Waterway

Püha Olavi sümbol. (Pilt Norrast)

Nauvo asub Püha Olavi veetee ääres (St 
Olav Waterway). See on osa Skandinaavia 
Püha Olavi palverännakuteest, mis lõpeb 
Norras Trondheimis. Euroopa Liit tunnis-
tas St Olav Waterway esimeseks Soome 



St Olav Waterway

242

kultuurimarsruudiks (6. detsembril 2018), 
ja see on arvatavasti esimene palverännak 

üle vee. (18).
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 ▶ Nagu (norsk)

Nagu (finsk: Nauvo) er en tidligere kom-
mune i det finske landskapet Egentliga 
Finland. Området har en befolkning på 
1  463 og et areal på 1698,44  km², hvorav 

246,88 km² er land.

Nagu var en tospråklig kommune med 
svensk som majoritetsspråk (70,2  %) og 
finsk som minoritetsspråk (27 %).

Den 1. januar 2009 ble kommunene Nagu, 
Houtskär, Iniö og Korpo slått sammen 
med byen Pargas.
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 ▶ Nauvo (davvisámegiella)

Nagu (suomagillii: Nauvo) lea Suoma ov-
dalaš gielda. Dat gullá dán beaivve Pargas 
gávpogii.
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 ▶ Nagu (nederlands)

Nagu (Fins: Nauvo) is een voormalige ge-
meente in de Finse provincie West-Fin-
land en in de Finse regio Varsinais-Suomi. 
De gemeente had een totale oppervlakte 
van 244  km² en telde 1424 inwoners in 

2003.

In 2009 ging de gemeente op in Pargas.

Nagu was een tweetalige gemeente met 
Zweeds als meerderheidstaal (± 75%) en 
Fins als minderheidstaal.

Op 9 oktober 1771 zonk voor de kust van 
Nagu de Vrouw Maria, een Nederlands 
zeilschip onderweg van Amsterdam naar 
Sint-Petersburg, met aan boord onder 
meer een lading Hollandse meesters bes-
temd voor Catharina II van Rusland.
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 ▶ نننن

 ːːːːːː ːːːːːːːː ːːːː (Nagu) (Nagu) نننن
ːːːːːːːːːːː (Nauvo) ːːː ːːːːː ːːːːːːː 
ːːːːː ːːːːːːː.

ːː 1 ːːːːː 2009 ː ːː ːːːːː ːː Houtskär ː
Iniö ːKorpo ːPargas ːːːːːː ːːːːː ːːːːː ːː 
Väståboland. ːː 1 ːːːːː 2012 ːː ːːːːː ːːːːː 
ːː Väståboland ːːː Pargas.

ːːːː ːːː ːːːː ːːːː ːːːːː 1500 ːːː ː ːːː ːːːː 
ːːː ːːːːː ː ːːːːː ːːː ːːːːːː ːːː 10.000 ːːːː 
ːːːːːːːː.

ːːːː ːːːːːː ːːː ːːːː ːːːːː ːːːːːːː ːːːːːːː 
ːːːː ːː ːːːː ːːːː ːː ːːːːː ːːːːːːː ːːːːːː 
ːːːːːːː ːːːːːːː ːːːː ːːːː ːːːːː ːːːːːːːː 
ːːːːːːː ːːːːː ːːː ːːːː ːːːːː ːːːːːːː ːː 
ːːːːːː ː ːːː ːːːːːː ːːːː ːːːːːː ːː ːːːːːː 
ːːːːːːː ːːːː ːːːːːːː.

(Population) نننننن ننننن

ːː 31 ːːːːːː 2008 ːːː ːːː ːːːː ːːːː ːːːːːː 
1500 ːːːː (1428) ː ːːːːː ːːːː ːːːːːː

ːːːːː ː ːːːːːːːːː (71 ː ːː ːːːːːːːː ːːːːːːːː 
ːːːːːːːːː).

ːːː ːːːː ːːːːːːːː ːːːːːː ːːːː ːːː ːːːː 
ːːːːː20 ːːːːː ːː ːːːː. ːː ːːː 2015 ː

ːːːːː ːːːːːː ːːːːːː ːːːːːː ːːːːːː ːːːːːːː 
ːːːːːːː ːːːːː ːːːːːː ːː ːːːːːː ːːːːːːːːːː

ːːːːːː ːːːːːːːː. ːːːːː ːːːːːːːːːːː ːːːːːː 
ːːːːːːː ːː ːːːː ː ːːːːːːːːː ːːːːː ːːːː

"ːːːːː ːːːː" ː ːːː ːːːːː ːːːːː ːːːːː ːːː 
ːːːːːː ːːːːː ːːːː ːːːː ːːːː ːːːː 2015-2016 

ːːːː ːː ːːːːː ːː ːːːːːːːː ːːːːːːː ːːːːːːː 
ːːːːː ːːːːːːː ːːːːː ːːːːːːːː.

ːːː ːːːːːːːːː ːːːːː ːːːːː ːːːːː ːː ːːː ːːːːː 
ːːːːːːː ːːːːːː ːː ːːː ːːːːː

120 ːːːːː ːːːːːː ːːː ːːːːːː ːːːːː ːː ːːːː 
ːːːː ːːːːːːːː ː ːːːːːː ːːːːːːː ːːːːːːː

ːː ːːːː ːːːːːːːːː ːːː ːːːːːː ːːːːː. ːː ːːːː 
ːːːːː ːːːːːːː ːːːːːːː ːːːːːːː

ːːːːːːːː ːːːːː ːː ːːːː ːː ːːː 2018 ː ːːːː 
ːːːː ːːːːː ːːːːːːː ːːːː ːːːːːː ːːːːːː ːːː

ːːːːːː ːːːː ːːːːːːːːː ːː ːːːː.

(Services) ننننن

ːːː Nagu ːː ːːː ːːːː ːːːːː ːːːːːːː 
ːːːːːːːː ːː ːːːːː ːːːːːːːː. ːːːː ːː ːːːː 
ːːːːː ːːːːːː Nagu ːːːːːː ːː ːːːːː ːːːːːːː 
ːːːːːːːːː ː ːːːː ːːːːːː ːː ːːː Nagu ː ːːː 
ːːːː ːːːː ːːːːːːːː ːːːːːːːːː (’Church '). 
ːːː ːːːː ːːːːːːː ːːːːːː Nagu ːːːː ːːːː 
ːːːːːːː ːːː ːːːːː ːːːːːː ːːː ː ːːːː ːːːːːː 
ːːːːːː ːːːːːːː ːːːːːːː ːːːːːː ːːːː ːːː ːː 
ːːːːːːːː ːːːːːːːː ːːːːː ːːːː ːːːː ːːːːːːː 
ːːːːː ːːːːːːːː ːː ːːː ːːːːːːːːː (ːːː ːːːːː 
ːːːːːːːː)ː ːːːː ːː ːːːːːːː ːːːː ːːːː ːː 
ːːːːːːː ːːːːːː ːːː ːːːːːːːːː. ːːːː ːːːːː ːːː 
ːːːːːːːːː ːːːː ːːːːːːː ːːːː ːːː ːːːːː ːːː.
ممممم



Nagu

247

 
 ▶ Nagu (Cebuano)

Kapital sa munisipyo ang Nagu (Pinu-
longang Pines: Nauvo) sa Finland. Nahi-
mutang ni sa rehiyon ekonomiko sa Åbo-
land ug lalawigan sa Varsinais-Suomi, sa 
habagatan-kasadpang bahin sa nasod, 170 
km sa kasadpan sa Helsinki ang ulohan sa 
nasod. 2 metros ibabaw sa dagat kahabo-
ga ang nahimutangan sa Nagu, ug adunay 
1,410 ka molupyo. Ang Nagu nahimutang 
sa pulo sa Storlandet.

Ang yuta palibot sa Nagu kay daghan 
kaayong patag. Sa amihanan, dagat ang 
pinakaduol sa Nagu. Ang kinahabogang 
dapit sa palibot dunay gihabogon nga 37 

ka metro ug 1.0 km sa kasadpan sa Nagu. 
Nagu ang kinadak-ang lungsod sa ma-
ong dapit. Hapit nalukop sa lasang nga 
dagomkahoy ang palibot sa Nagu. Sa re-
hiyon palibot sa Nagu, kapuloan, mga 
estretso, ug nga bato nga pormasyon ta-
lagsaon komon.

Ang klima klima sa kontinente. Ang kasa-
rangang giiniton 5 °C. Ang kinainitan nga 
bulan Agosto, sa 17  °C, ug ang kinabug-
nawan Enero, sa -6 °C.

Nahimutangan sa Nagu sa Finland.

Saysay

Ang mga gi basihan niini

Gikan sa gawas nga tinubdan
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 ▶ Nagu (Tiếng Việt)

Nagu ([na:gː]), hay Nauvo ([ˈnːuːo]) in 
Tiếng Phần Lan, là một đô thị của Phần 
Lan.

Đô thị này nằm ở tỉnh của Tây Phần Lan 
thuộc vùng Tây Nam Phần Lan. Đô thị này 
có dân số 1.443 (thời điểm ngày 31 tháng 

12 năm 2004)và diện tích 247.51 km² (trừ 
phần mặt biển) trong đó có 3.66  km² là 
mặt nước nội địa. Mật độ dân số là 5.92 
người trên mỗi km².

Đô thị này sử dụng hai thứ tiếng, đa số nói 
tiếng Thụy Điển và thiểu số nói tiếng Phần 
Lan.
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