
: paroas:
turisten
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■
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Guldsmedsaffär
==

Helsingfors
=

Mikaelsgatan
9

=

Tel.
1312

Säljer
från
välsorterat
lager
Guld-,
Silver-
och

Nysilverarbeten.
Utför
beställ-

ningar
och

reparationer,
förgyllnings-
och

försilvringsarbeten
under
garanti. Det Sr nödufindlfit

att veta det Ni hos under-
tecknade köper fördel-
aktigast de bästa

Sporkstöttinsor,
Jfirnsimgnr

och

Skidor
utan att tala om

Velocipeder, Symaskiner m. m.
Turun Kone- la Kalustolllke 0.-y.
Åbo, Mariegatan 8. Tel. 1454 & 2035.

Agenter antagas!

Rekommenderas!

pr-
ferd.
mm

Nya Hushållskolan
Köpmansgatan 7, Åbo. (Lindblomska stenhuset)

Frukost kl. 9—ll
Middag „ 2—5
Kvällsvard „ B—lo

Urho Hlltunens Bohbinderi
Nylandsgatan 2. Telefon 177.

Utför finare och enklare bokband,
vackra och hållbara särdeles billigt.

fiXm irXrtk a" skolhäften och vaxduks-VJlOm ICKe band hos oss äro billigast!
Säljer bokbinderitillbehör billigt. Begär prisuppgift!
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INGENIÖRBYRÅN

Zl TTING & Co
HELSINGFORS. S. MAGASING. 2

TEL. 237. ZB3O. 6200, 707, 6/46. 2437, 54Ofi. 7773.

Projekterar och bygger alla slags
INDUSTRIELLA ANLÄGGNINGAR.

Representerar bl. a. firmor
Åbjörn Andersson Mek. Verkst. A.-B. i Svedala
tillverkare af de berömda

välkända i Finland sedan många år.
~S VEDA LA" tegelbruksmaskinerna,

A.-B. Sandfalls Tegelbruk i Pargas byggdt 1913
enl. våra ritningar och ulrustadt med ~SVEDALA"
maskiner likasom ett 20-tal andra bruk i Finland.

Begär anbud och referenser!

Ingeniörsbesök kostnadsfritt.
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Åbo Aktiebank
Auragatan 3 AB O Auragatan 3

Afdelningskont.: Kimito, Loimaa, Mariehamn,
Nädendal, Salo, Pargas.

Fullständig bankrörelse.
Egna fonder Fmk 10,000,000.

Emottager penningar på

Depositionsräkning
med ränteberäkning 4 gånger om
året.

Sparkasseräkning
(Fmk 3,000 utbetalas utan uppsäg-
ning.)

Spar-räkning
eller depositionskontokurant med ränta
på ränta, som 2 gånger om året
lagges till kapitalet.

Löpande räkning.
Köp och försäljning af utländska

växlar och mynt.

Pargas kontor öppenhålles kl. 10—1.



__f j#s

SINGER
Symaskiner

erhålles endast i de försäljningslokaler, å hvil-
kas skyltar vidstående teckning är afbildad.



giteMriidshfifdlngen BROR QHÄSBECR'!

ADVOKATBYRÅ
Slottsgatan 18. Telefon 3 25

Gör edra uppköp i

Herman Edsrens Bokhandel
ÅBO =E=EEEEEE___

f. d. Lindbloms stenhus
vid Salutorget. Tel. 1 10.

A.-B. Molls Tegelbruk
: PARGAS ■
■ försäljer prima såväl hand- som J

maskinslagna murtegel till dagens
billigaste pris.

Elan to Caffé Elan* o
Eriksgatan 15 ===== Eriksgatan 15

Ingång från gårdssidan.
Mat portionsvis. För skärgårds- och landsbor pass-
ligt matställe. Obs.! Vegetarisk mat kan erhållas.

UV Obs.! Gör ett besök! Obs.! "»I

Elanto Café Elanto



Fönster-
och

Spegel-
GLAS.

Tavel-
och

Gardins-
LISTOR,
Glasdiamanter.

Alla sorters färdiga
Speglar

samt Tavlor

K. A. A. Wlrtnnen
Åbo. Nylandsgatan 4.

Telefon 614.

FREDR.
FORSS
Eriksgatan 10 ÅRO Slottsgatan 35
Telefon 5 86. ADU Telefon 4 58.

EKIPERINGSAFFÄR.
Reseseffekter

i enastående rikt urval.
Parfymer, Tvålar.



Nordiska Mtiebonken
för Handel och Industri.

Grundl. 1872. Åbo -kontor öppet 10—3.

Egna fonder Fmk 40,000,000: —.

Emottager penningar på Deposition och Löpande
räkningar. Räntan å Depositions-Konto-
kurant och Hemmets sparbössa lagges
tvänne gånger om året till kapitalet, som
sålunda utan besvär för kunden växer med
ränta på ränta.

Diskonterar växlar.
Beviljar lån och kassakreditiv, samt bedriver för övrigt

fullständig bankrörelse.
Uppdrag kunna även insändas i brev direkt till

banken.

J. ÖSTERBLAD & Cc
AKTIEBOLAG
ÄBO :: 7 SLOTTSGATAN mO 4

Telef.: 1 23 & 5 53. ÖSTERBLADS.
Filial: Allégatan 13. Telefen 10 98.

Välsorteradt lager af alla till
järnhandeln hörande artiklar
såsom stångjärn, stål, spik,
byggnadsmaterialier, kemi- T-WJr
lier, husgerådsartiklar, ol-
jor o, färger m. m., m. m.

»55535557^?
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OSAKEVHTIÖ K, fl, LINDFORS AKTIEBOLAG
Åbo, Auragatan 12 a

uti Finska Guldmeds Aktiebolagets gård

s. vid Salutorget.

■ ■ Köper: Alla slags råa hudar och ■■
skinn till dagens högsta
pris.

Säljer: Från stort välsorteradt
lager skodon af alla slag
och olika storlekar för
frunt, herrar och barn;
sul-, jut- och överläder
af bästa kvalité till lägsta
gångbara pris alltid på
lager.

Smakfulla billiga

Kronor. Bordslampor
m. m. ständigt på lager

I Elektricitfitsuerkets försäljnlnjslokal
Åbo. Slottsgatan 26.

;

A. W. Feilcke Eft. Garnhandel
Köpmansgatan 7 ... Åbo

Rekommenderar sitt välsorterade lager av Stickgarn, Strumpgarn,
Industrigarn, Kamelgarn, Sarsinslag, Lärftgarn
blekt, halvblekt och obleckt, Glansgarn, Bomullsgarn
vanligt. Största urval på orten. Inhemska och ut-
ländska Bomullsvävnader, Musliner, Kretonger,
Linnetyger, Linnebordstyger, Servietter m. m.

Rekvisitioner till andra orter expedieras snabbt!



Åbo

Juridiska
Byrån

Auragatan
12
A.

Telefon
7

93.

Innehafvare:
Thorvald

Becker,

Antti
Mikkola,

Jurisdoktor.

Juriskandidat.

Utför
alla

slags
juridiska

uppdrag
vid

domstolar

och

embetsverket
i

landet,
anskaffar
lån,
för-

medlar
försäljningar
af

fastigheter
m.
m.

Resor
till

landsorten
företagas.
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Fredr. Edu. Ekberg
Busen, Konditori & Cnfé

HELSINGFORS
Alexanderssatan 52.

3 n

Tobnksfabriken FENNIA

Fredr. Edu. Ekberg

Busen, Konditori & Cnfé
HELSINGFORS
alexanderssatan 52.

I

<

HELSINGFORS

Rekommenderar
sina välkända till-
verkningar såsom:

Työmies, Pankkiiri,
Isänmaa m. fl.

i . .

OBS.I Guldmedalj vid utställningarna
i Paris och Bryssel år 1907.

■ —■— i. '

T RUSTFRIA!



A.B. ABO BÄTVARF O.V.
Telegrafadress: Båtvarfvet, Åbo :: Telefon 317

Landets största specialvarf
— för tillvärkning av: —

Kuttrar. Motorbåtar,
Roddbåtar, Segel mm.
REKOMMENDERAS

A.B. ÅBO BÅTVARF O.Y.
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Kvarn- och Spanmnlsnfför
samt Krut- och Dynamithandel

0.-V. Osk. Marjanen A.-B.
Raunistula. Telefon 238.
Kontor i Åbo Mariegatan 3a. Tel. 1 93.

Ständigt rikt och sorteradt lager
av Salongs-, Matsals-, Herrums- och Sängrums-

MÖBLER
uti olika träslag. Beställningar emottagas och utföras
fort och väl. För möblernas hållbarhet garanteras.

C. L. LARSSONS MÖBELMAGASIN
Helsingfors, Alexandersg. 19. Telefon 2811.

Åbo, Eriksgatan 15. Telefon 3 03.

GYNNA ANPELSIPÉN!

Pnrstis Andel.liandel m. b. t.
rekommenderar sina goda varor
till dagens billigaste priser.

OBS.! . Filialer i Lielax, Vänå och Attu. OBS.!

GYNNA ANPELStPÉN!

A. F. Rydbergs
Raks och Frisersalong

' Ö 'å"* >1 ftekommenderas
Köpmansgatan 7 (Viklundska stenhuset)

Telefon 5 36.
—-_-_—,—III■■■! I Ml.l ■ I ■ I I ■■ ■ I 1.11 ■ II 1.-- .. .1- J
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PYRKIJÄ-
Velocipederna

Nylandsg. 6
Telef. 1279.

Bmmilam AAIt IMmmUam lufttorkadeochång-Brnoer ocnPiannor okade hy^i.ohyvlade. Lister o.
virke av alla slag i ständigt lager. Byggnadsarbeten
av alla slag, såsom dörrar, fönster etc. utföras billigt.

A.-B. 11. BOMANS AHGSIIICKERI 0.-y.
Brädgården vid Slollsgotnn 79 (invid slottet). Tel. 5 32.

Åbo Lompmnsosin, Åbo,
inneh. ALGOT FÄRDIG. Säljer billigast:

Lampor, Porslinsvaror, samt
allehanda Husgerådsartlklar.

Slottsgatan I. Filial: Humlegårdsg. 10.
Telefon 1 32. Telefon 4 52.

Havre, Råg och Vete
l H köper i större och mindre partier

K. E. HEIKOLA
Åbo .-. .-. Anlngaistull.

Telefon 46 s

in in ■ —in- i i



Äbo tapet- & MQttaffflr
AKTIEBOLAG

Eriksgatan 10 Telefon 14 60
Rekommenderar sitt
välsorterade lager af

Tapeter, Mattor,
Vaxduk, Papper

nia m. nia nia

Västfinska Småbrukare A.B.
ÅBO, Stora Tavastgatan 32. Telefon 14 73.
Inköper lägenheter.
Försäljer småbrukarelägenheter, parseller och villa-

platser.
Förmedlar försäljning av egendomar parseller och

villaplatser.
Lämnar råd i jordbruket rörande angelägenheter.

NYA FRÖHANDELN

Jordbruksfrö, Trädgårdsfrö, Blomfrö, Förädlade potatissorter,
Biskötare-redskap & Kupor, Fruktträd, Rosor, Blomster-

lökar, Fågelföda, Blomstergödning m. m., m. m.
OBS.! Samtliga frön analyseras å härvarande frökontrollstation.

Begär katalog.

Erbjuder härmed ett välsorterat lager af:

E. LEANDER
ÅBO, Ryskakyrkog. 25 (F. d. Caleniusstenhus). Tel. 17 69.



l

A

Aura Bryggeri A. B.
rekommenderar sina väl-
smakande och närande till-

verkningar såsom:

Kungsö
?K»

Bordsöl
Porter

Pilsner
i

Mineralvatten
Limonader

Mjöd

i den ärade allmänhetens

benägna åtanke.



I från arbetare till millionär! gw
Vid besök i Åbo glöm ej £{l
Aura Beklädnads affä r

Teaterhuset Inneh. E. Jakobowitsch
Ständigt på lager manskostymer, paletåer,
damkappor och kostymer. Största urval
på orten. Beställningar utföras av engelska

och inhemska tyger.
OBS.! Adressen mitt emot Postkontoret. OBS.!

SMÖR I
o. andra viktualler köper ■
Ni fördeaktiga6t hos ■

VALIO'
Eriksgatan N:o 10

'„„„„
..., nl* Saluhallen N:o 139

"•' ■'■■'" ■" ' " ■■ ni—i— -■ i ■■ -———i —„.,.„■■■

IRIS CIGARRAFFÄR
ÅBO .. RYSKA KYRKOGATAN 22 A.

KALEVA CIGARRAFFÄR
HUMLEGÅRDSG. 12. TEL. 20 56.

HELSINGFORS SJÖFARTSByRÅ
Inneh. Kapten L. LAURENT

Förmedlar platser för eldare som
däcksbesättningar å såväl

Finska som utländska
ångare och se-

gelfartyg.



Bad! och åter Bad!
Behöfver en hvar.

Ju oftare och fullständigare ett sådant tas, dess
bättre är allmänna välbefinnandet hos Er.

Uppsök alltid torra och högt belägna badinrätt-
ningar, ty där har Ni garanti för att rå fukt och drag
icke angripa Er hälsa. Pröfva olika badformer och
använd sedan den som käns behagligast, om ock det
är emot gammal vana.

THERMO BADINRÄTTNING
Auragatan 14 serverar alla slags
bad varje dag från kl. 1 till 9.

Har kunnig betjening och hälsosamma lokaliteter.

MT Pröfva och bedöm! ~3p|g

Att tala
är silfver

Att tiga
är guld

(ö. PETTERSSON Er}ksgatan 6 B>
Åbo

men så mycket måste sägas att de bästa
Guld-, Silfver o. Nysilvearbeten fås hos



PARGAS TURISTEN
1915



J. A. SALMINENS BOKTRYCKERI
ÅBO 1915



HOTEL
STANDARD

ÅBO
Moderna
rum till
moderata

priser.
Middags- och
aftonkonsert.

HOTELL CENTRAL
ERIKSGATAN 19 - TELEFON 15 36 - ÅBO

Snygga och trevliga med
elektrisk belysning försedda
rum till moderata priser.
Servering av kaffe, smör-
gåsar m. m. Centralt och
stilla läge. Ny regim!

SAMPPALINNA
RESTAURANT

REKOMMENDERAS!

A la carte hela dagen.
Middagar från kl. 2 till 5.
Goda sexor! Goda viner!

Högaktningsfullt
NINA SANDBERG.



Åbo Jfirnmanufaktur
I Aktiebalas j

Landets älsta

specialverkstad för

Lokomobiler i
och

Tröskverk, j

FREDRIK HAKAHEH slottsgatah 16.
Telefoner:
16 30 Kontoret, Telegrafadress:
213 Brädgården. HAKANEN, ÅBO.

Sn 1 i nr- Byggnadsmaterial, såsom Utskotts-
dl cl! bräder och Plankor, helrena, såväl

sågade, hyvlade, som spontade
Plankor, Bräder och Lister för

Vid köp av hela lass hemsändning i staden gratis.

byggnads- och snickeri-behov,
Ribb, färdig Staket-material, rottorra
Stockar, Vasar, Spiror och Tegel.
Beställningar till landsorten
ombesörjes promtfritt i ban-
vaga eller till ångbåt i Åbo.



En färd från Åbo till Pargas Malm.
Det är en strålande högsommardagseftermiddag. Signal-

klockan ljuder — sakta framåt —, propellern piskar vattnet,
och skärgårdsångaren glider med halv maskin ut från kajen
genom Aura å. Passagararen som från akterdäck lutad mot
räckverket blickar tillbaka på den försvinnande staden, står
där halvt bländad av eftermiddagssolen, glittret på böljorna
och högsommarhimmelns klara blå. Snart o skönjas
konturerna av ~den vita skepnaden från fordom": Åbo slott;
ångaren viker av till vänster, och man är ute på den s. k.
slottsfjärden. Något nedanför slottet synes några svarta

Parti av Björköfjärden.

lastångare, och längst borta ligger Bore-bolagets vackra
ångare förtöjd vid den s. k. Kanalbanken. I fonden av den
märkliga tavlan skymtar det av skalden besjungna Runsala.
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Intrycket av stadens styvhet och kärvhet försvinna.
Båten går mot söder utmed de vackra Långvattnen rakt
fram till den s. k. Prästholmen, där den ändrar kurs och
styr in i ett smalare sund och är snart framme vid Lemo udde,
bekant från 1808 års krig. En labyrint av smala sund
utbreder sig nu för den resandes blickar. Det är ett typiskt
landskap av sydvästra Finlands inre skärgård.

Nästan rakt söder om Lemo brygga finnas ett par
enstaka bergiga holmar de s. k. ~Kyrkherrarna", där enligt
traditionen de fallna i slaget vid Lemo skola hava blivit
begravna. Strax söder om dessa utmed farleden ligger
Kaxkerta ö. Båten gör nu en liten avstickare in i den s. k.
Harjattula viken, som ter sig vackert inbjudande med
vackra hängbjörkar och alar. På motsatta stranden finnes
en holme benämnd Rövarholtnen, med en grotta, som
enligt folktraditionen, i forna tider skall hava utgjort ett

Parti av Kyrkfjärden.

tillhåll för ett vitt beryktat rövarband. Naturen ändrar nu
något sitt utseende. Man har kommit ut på en större fjärd,
den s. k. Vapparen, som utgör Pargas sockens naturliga
gräns i norr. Den del av fjärden, som båten först passerar
benämnes Stor-Vapparen. Fjärden är i likhet med de flesta
i den inre skärgården jämförelsevis liten, men kan ibland
bliva rätt besvärlig vid västliga och nordvästliga vindar för
mindre skärgårdsfarkoster. Orsaken till att sjön då går så
hög på Vapparen är den, att vinden driver in från det
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långa öppna faret ända från den stora fjärden Erstan. —

Känd är för övrigt i Pargas satsen: ~Va' sku' he' va för
nöd ti' va' skipare' om inf Vappar'n sku' finnas".

Båten fortsätter rakt sin kurs framåt mot Kirjala brygga,
den första i Pargas. Långsmed en av barr- och lövskog
beklädd strand fortlöper färden in uti det s. k. Hessundet,
eller såsom dess ursprungliga namn torde varit Häxsundet,
ett minne från häxprocessernas tid. (I trakten mellan Kyrk-
äng och Skråbbo byar torde fordom funnits en avrättnings-
plats under häxprocessernas tid). Det måleriska sundet med
de höga omgivande bärgen utgör en rätt intressant del av
vägen. Snart ser man sundet mynna ut i ett något bredare
vattendrag: Björkö fjärden. Nära intill Björkö brygga ligger
Norra Pargas ungdomsföreningens vackra imponerande bygg-
nad. Den följande bryggan, som anlöpes är Muddais vid
en f. d. herrgård med samma namn.

Den del av vägen som nu följer är obetingat den
vackraste. Genom det smala labyrintiska Östernäs sundet
går vägen förbi den s. k. Smedsholmen. Sundets stränder
äro kantade med de mest vackra alar och björkar, vilka
spegla sina kronor i den lugna sommarkvällen. Omsider
lägger båten till vid Qvidja brygga från vilken en c:a 2
km. lång landsväg leder till det historiskt kända Qvidja slott.

Genom ett längre, bredare sund fortsattes nu färden
åt sydväst. Sundet benämnes nKassor"-fjärden samt är
jämförelsevis grunt varför större fartyg, o som ligga djupare,
icke kunna begagna denna farled till Åbo. Vid den s. k.
»Kvarnhoimsudden" utbreder sig för resandens blickar den
vida vackra Pargas Kyrkfjärden. I söder kunna några
fabriksskorstenar ses, vilka tillhöra Sandfalls Tegelbruk in-
vid Tervsundet, varigenom farleden fortsattes till Pemaren.

Från den nyssnämnda ~Kvarnholmsudden" synas åt
väster och nordväst Pargas Kalkbergs Aktiebolags storartade
industriella anläggningar: kalkugnarna och cementfabriken.
I norr märkes Pargas åldriga kyrka, som symboliskt höjer
sig över den omkring liggande kyrkobyn Pargas Malm.



Geografisk överblick.
I Åbo vackra, vidsträkta skärgård i sydvästra Finland

bilda några större öar, som åtskiljas från varandra blott
genom smala sund, ett väl avrundat och ett begränsat helt,
som bär namnet Pargas socken. Dess läge är rakt åt söder
från Åbo; medelpunkten av socknen anses ligga på samma
meridian som Åbo domkyrka. Avståndet mellan Åbo stad
och Pargas sockens medelpunkt torde utgöra omkring 19
km. Sockens längsta utsträckning från Kirjala öns nord-
ligaste udde till de sista holmarna i sydväst är omkring 33
km. Totala arealen av till socknen hörande landområden
är 255 km 2

.

Socken begränsas i norr av Vapparn, en fjärd med
väst—östlig sträckning, som skiljer Pargas från Kakskerta,
och Rävsundet emot Kustö, samt Kaikkvesifjärden emot
Piikkis socken. I öster skiljer Petnar, en fjärd med sträck-
ning från norr till söder, socknen från Sagu, och i söder
öppnar sig den vidsträkta fjärden Gullkmnan. I väster ut-
gör Örfjärden den naturliga gränsen mot Nagu, samt den
vida, långsträckta Erstan emot Rimito socken.

På grund av sitt nära läge till fastlandet är Pargas
icke nämnvärt söndersplittrat av havet, såsom många andra
skärgårdssocknar. Huvuddelen av socknen består av 15
större öar nämligen:

1) Kirjala ön, den nordligaste, skild från Kustö genom
det långsträckta Rävsundet, över vilket en färja
förmedlar trafiken med fastlandet. Sundet är för-

2) Lielax ön skiljes från den förra genom det till
största delen igengrodda Nilsby sundet i norr samt
i söder genom Lielax eller Qvidja sundet, vars
smalaste del benämnes Björnsundet;

3) Lemlax ön ligger söder om Lielax ön. Dess östra
strand sköljes av Pemarns vågor. Mellan Lemlax
ön och den lilla ön

vintern;

övrigt kändt genom det starka strömdrag, som
förhindrar isläggning här under en stor del av
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4) Mielisholm ligger fjärden Gyltan;
5) Attu landet som är den sydligaste av de större öarna

och åtskiljes från den förra genom Boda fjärden.
Ön är inskuren av trenne djupt ingående vikar.
Dess sydligaste udde gränsar till det djupa, vild-
sköna sundet Pargas Port. Detta har sitt namn
därav, att vid en genomfart utsikten, som länge
varit stängd, där med ens vidgar sig till den stora
och flacka Gullkronafjärden.

Väster om Attu landet ligga:
6) Korpolandet, och
7) Heisala, tvenne mindre öar, till vilka höra holmar

och klippor i hundradetal, som av fjärden Maran
i norr skiljas från den jämförelsevis stora ön.

8) Stortervo, som i öster skiljes från den redan nämnda
Lemlax ön genom det långa och smala Tervsundet.

Åt vänster från Stortervo ligga 4 små öar nämligen:
9) Häradsholm.

10) Lilltervo.
11) Mattholm och
12) Lillmälö, vilkas alla stränder besköljas av Örfjärden.

Norr om dessa ligger ön
13) Västermälö. Det s. k. Stagsundet bildar en na-

turlig gräns mellan den sistnämnda ön och
14) Ålön eller Storön, som är den största av alla till

Pargas hörande öar. I söder och väster inskäres
denna av tvenne större obukter nämligen Sysilax
och Sydänperä vikarna. Ålön skiljes från

15) Kyrklandet genom det s. k. Kyrksundet, som är
mycket grunt, ja stundom ofarbart t o. m. med
mindre roddbåtar. Kyrklandet och Ålön äro för-
enade med varandra medels en brygga, som leder
över det ovannämnda Kyrksundet till Pargas Malm.
Från Kirjala ön skiljes Kyrklandet genom Hessundet.
Förutom ovannämda större öar finnas i Pargas ett
stort antal större och mindre holmar, bland vilka
må nämnas Tammo, Trollö, Kuggö och Ramsholm,
alla utanför Attu. I kyrkfjärden finnes den för sin
fina, röda sand bekanta Högen samt Långholmen
och den lilla Tjuvholmen. Väster om Lielax ön
ligger Smedsholmen, bekant för sina leende strän-
der, särskilt vid det s. k. Blindsundet, ett fängslande
vackert ställe. I Vapparn finnas Tammo, Lassor,
Kuppiholmen m. fl. mindre holmar.
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Såsom varje annan skärgårdssocken har Pargas en
mycket kuperad ytbildning. Marken är nästan vågformig,
uppfylld av små kullar och dalar. Bergen nå icke någon
ansenlig höjd. Den största sammanhängande bergssträck-
ning, som förekommer, finnes på Ålön. Dess östra ände
är det s. k. Finnby berget, vars topp erbjuder en vid-
sträckt och vacker utsikt. En annan del av berget, som
gränsar till Bläsnäs och Vepo byar, är märklig genom sina
branta avsatser, som stupa direkt i sjön. Högsta toppen
på denna del av berget benämnes Vårdkasen. Denna är
soå högt belägen, att man från densamma kan se tornet av
Åbo domkyrka. Nämnas må en inskrift av följande utseende,
som finnes på berget:

Bland andra berg må nämnas Högberg vid Ybbersnäs och
Tornberg vid Pyhänsuu by. På Lielax ö finnas: Stak-
berget och Flakabergen, det förra på norra sidan, de senare
på östra sidan av ön. På Kirjala ö förekomma Skråbbo
berget i väster samt i öster mellan Kirjala och Kårlax byar
en längre, låg bergssträcka benämnd Långbergen. På Stor-
tervo finnas Korsberg och det s. k. Vånå-btxgei invid byn
med samma namn och på Mielisholm Notnäs-bergei.

Bergen och stenartema i Pargas utgöra ett tacksamt fält
för geologer och forskare. Bland karaktäristiska stenarter
finnes en hornbländeart ~pargasiten" kallad, vilket namn
den erhållit av forskaren Nils Nordensköld. Särskilt är
trakten känd genom de stora kalkstenslager, som här finnas,
varom mera längre fram.

På inre vattendrag är Pargas i allmänhet fattigt. Några
enstaka mindre träsk finnas, såsom: Lampis, Gammelgård,
Mustfinnö m. fl., men dessa sakna någon större betydelse.
De bäckar, som finnas, äro så obetydliga, att de vanligen
uttorka under sommaren.

Såsom överallt i sydvästra Finlands skärgård är klimatet
relativt milt. Endast i undantagsfall sjunker temperaturen
om vintrarna till —30°; den vanliga temperaturen är 1—10°
nämnda årstid. Sommartid går temperaturen upp till 18 å
30°. Isläggningen försiggår i början av december, och i
slutet av april avkasta fjärdarna igen sina bojor.

Såsom egenhet må nämnas, att vattnet vid annalkande
oväder höjer sig i fjärdarna och sunden och utgör sålunda
en ganska tillförlitlig barometer. Vattenståndets höjd i vi-
karna och sunden varierar i allmänhet med ungefär 1 m.



Strändernas geografiska beskaffenhet
i Pargas.

Om man betraktar en karta över Pargas socken, fä-
stes uppmärksamheten genast därvid, att hos strandkontu-
rerna vissa riktningar göra sig särskilt gällande. Detta
blir ännu mera påtagligt, om man betraktar en karta över
hela SW skärgården. Främst faller i ögonen, att inom
Pargas de flesta vikar, fjärdar och sund begränsas av
W—E och N—S:liga strandkonturer, jämte vilka även
NE:liga linjer äro allmänna. Karaktäristiska äro i synner-
het de långa, raka sunden med sina brända stränder, vilka
allmänt anses hava uppkommit genom preglaciala brist-
ningar och sättningar i berggrunden. Men efter dessa
tider har landet varit utsatt för flera olika exogena kraf-
ters omgestaltande verkningar. Istidens mäktiga drivisar
ha ryckt fram över detsamma, och havet har fullständigt
överflutit hela området. — Allt detta har ej gått spårlöst
förbi, utan lämnat tydliga märken efter sig. Glaciererna
ha i allmänhet ej skridit fram i sundens och fjärdarnas
längdriktning, utan över allt någorlunda likformigt över
tvärat dem. Detta bevisa istidsrefflorna, och detta bevisa
själva landets ytformer. Över allt finner man bergens södra
och sydöstra sluttningar, läsidorna, täckta med massor av
krosstensgrus och ofta även av senare nedrasade block,
varemot de norra äro branta och slätslipade. Detta feno-
men är föga mindre tydligt med avseende å holmarna och
öarna, i synnerhet det mindre. Även dessa äro över allt
på N och NW sidan branta med hela, slätslipade bergväg-
gar, varemot den motsatta sluttningen vanligen är lång-
slutande med massor av grus och frisköljda block närmast
bergen, men med jämnare odlingsbara lerslätter lägre ned
närmare stranden, vilken helt sluttar ned mot sundets eller
fjärdens botten.
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Ännu den dag som är undergår stranden förändringar
genom en mängd samverkande faktorers omgestaltande ar-
bete, men det oaktat ser man, att det över allt inom om-
rådet är den för urberget egendomliga, småkuperade topo-
grafin, som framträder i strandkonturen.

Mitt i socknen befinner sig den lilla, av grund och
sandbankar fyllda Kyrkfjärden. Dess stranden äro mycket
omväxlande. I N finnas två vikar. Mellan Ålön och Kyrk-
landet inskjuter Malmviken, vars E del är mycket grund,
men vars W del är något djupare. Viken fortsattes N ut
det l,i km långa, nästan igenvuxna Kyrksundet. Dess
bredd är ställvis knappt 5 m och inkräktas dessutom av en
rik vassvegetation, så att mångenstädes återstår blott en
smal båtränna. Djupet står i proportion till bredden och
når flerstädes icke ens 20 cm. Runtomkring utbreder sig
en slätt, som helt och hållet upptages odlade fält; endast
sundets närmare omgivning utgöres delvis av lågländt
ängsmark. Vid N och S ändan av sundet finnas mindre
backar av rullstensgrus.

Den andra, den s. k. Prästgårdsviken, har sin längd-
utsträckning i W - E:lig riktning och är egentligen en åter-
stod av ett forntida sund, som skilt Ramsön från Kyrk-
landet. Viken är mycket grund, bevuxen med säv och
vass och omgiven av låga strandängar. — Fortsätta vi från
denna vik söderut, möter oss till först en udde, som bär
namnet Hästholmen, och längre söderut en annan liten
halvö, den höga, med ung, tät granskog bevuxna Kvarn-
holmen, som med sin klippudde sträcker sig ut i fjärden.
Mellan denna och Långholmen sammantränger sig vattnet
till ett 160 m brett sund, och därefter har man åter för sig
ett något vidare vatten, Kassorfjärden, som är den grundaste
delen av hela farleden Åbo-Helsingfors. Fjärdens norra
strand — Ramsöstranden — är mycket långgrund, bevuxen
med säv, vass och längre ut med Potamogéton perfoliåtus
i täta bestånd. Vid vattenbrynet kantas stranden av en rad
klibbalar (Alnus glutinosa), och innanför dessa utsträcka sig
åkerfält i en fortsättning längs hela stranden. Den S och
E stranden hava ett helt annat utseende. Dessa äro över
allt bergiga, men bergen nå dock sällan vattnet; oftast lig-
ger mellan dem och stranden en smalare eller bredare
moränbädd, bevuxen med gräs och enbuskar samt slutligen
övergående i lerstrand med säv- och vassbestånd. Mellan
Ekholmen med dess åldriga lindar och frodiga örtbackar
och Brattnäs lövskog bevuxna udde inskjuter mot SSW den
närmare 2 km långa, synnerligen grunda Brattnäs viken,
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vars E strand domineras av ett 56 m högt berg, men vars
av ängar omgivna stränder till allra största delen äro så
grunda, att man ej ens med de mest grundgående ekstockar
når land.

I denna E del av Kyrkfjärden anträffas flera små till-
landningar. Lill-Kvarnholmen har förenats med Kvarn-
holmen, Ekholmen och Grundet med Lemlax ön, och i
Brattnäs viken ha strandängarna vunnit betydligt i utsträck-
ning. Sundet mellan Söderholmen och Lemlaxön har
uppgrundats och igenfylles nu med framgång av de vid-
stäckta vassbestånden, sedan Kvidja gårds ångbåtsbrygga
flyttats och ångbåtstrafiken upphört i sundet.

Men vi återvända till Kyrkfjärden. Från Storgård förbi
Malmnäs udde till närheten av Kristigrund träffa vi på en
brand och djup strand, imponerande genom den på mon
växande präktiga furuskogen. Därpå följer en långgrund
sandstrand, som åtföljes av en brant, 6,1 m hög strandter-
rass, vilken dock småningom blir lägre och snart h o. h.
försvinner. Från Skräbböle till Kopparö har stranden unge-
fär samma utseende över allt. Långa slamstränder, bevuxna
med vass och säv, här och var någon liten bergklack vid
stranden och för övrigt ett bördigt landskap, där åkrar och
ängar omväxla med krossgrushöjder, bevuxna med höga,
vitstammiga björkar eller frodiga lundar av ek och hassel.
Med undantag av trakten närmast Gunnarsnäs är Stortervo
stranden helt och hållet hög och bergig. Den börjar med
en lodrät bergvägg vid nordligaste spetsen av ön, utanför
vilken lodet sjunker 21 m och fortsattes sedan dels av
bergpartier, som nå ända fram vattnet, dels av partier med
frisköljd klapper.

Också vid denna västliga del av fjärden förekomma
mångenstädes tillandningar längs de grunda vikarnas och
bukternas stränder, men de äro obetydliga och inskränka
sig till en landremsa av ett tiotal till några få meters bredd.
Undantag bildar en landvinning, som finnes innanför Pexor
och Ersby holmarna. Här inskjuter från S en vik, och den
östliga halvön, som här bildas, kallas Pexor holmen.
Namnet liksom det låga näset mellan »holmen" och „fast-
landet" visa, att udden för icke länge sedan varit helt
omsluten av vatten. Äldre är sambandet mellan Ersby
holme och huvudön, ty den förenande landsträckan når här
185 cm över medelvattenståndet. — Ganska betydande äro

också landvinningarna kring den
o mycket grunda innersta

delen av Skätviken. Den del av Ålön, som här i form av
en större halvö sträcker sig mot S, förenas med den övriga
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delen av ön genom ett c. 4 m högt näs, så att man kan
antaga, att denna del ännu under historisk tid varit en ö;
härpå skulle även bynamnet Kopparö tyda.

Fortsattes färden mot SW, hamnar man inom kort i
ett trångt, mellan höga bergiga stränder inklämt farvatten.
Man tror sig vara i en trång vik, men några båtlängder
till och framför oss synes en liten, med höga tallar bevuxen
holme, som på vardera sidan lämnar en smal genomfart.
Vi befinna oss i Sattmark sund. Genom den nordliga pas-
sagen fortsattes färden längs Fallsundet västerut till Örfjär-
den. — I Fallsundet kunna vi göra samma iakttagelse,
som vi gjort redan tidigare beträffande sundens och fjär-
darnas stränder, nämligen att den norra stranden är betyd-
ligt lägre och grundare än den södra. I synnerhet fästes
blicken redan på avstånd vid en hög bergsträckning på
södra stranden. Det är Mattholmen, som med en brant
strand stupar ned i vattnet. Här träffa vi också för första
gången på en strand av större skarpkantiga block, vilka
dock längre W ut avtaga i mängd och snart ersättas av
rullade stenar. Lillmälö strandern har samma karaktär,
men den västligaste udden utgöres av rullstensgrus, varför
stranden här är lägre och består av sand. Stranden av
Stormälö påminner i allt väsentligt om den mittemot beläg-
na Lillmälö stranden.

Mellan Stortervo och det nyss beskrivna Fallsundet
ligger en grupp av medelstora öar, åtskilda av trånga och
mycket grunda, till stor del ofarbara sund. Dessa öar äro:
Lillmälö, Mattholmen och den därmed förenade Lenholmen,
Lilltervo och Häradsholmen. Rödhällsundet mellan Lillmä-
lö och Mattholmen är knappt en båtlängd brett mellan
vassarne, och djupet är 130 cm. Sundet mellan Matthol-
men och Lenholmen är ersatt med ett 175 m brett näs,
och sundet mellan Lenholmen och Stortervo, det s. k.
Abborhålet, kan ej befaras med båt; dess djup är 45 cm,
och hade det troligen redan helt tillstängts, om det ej läge
i ortsbornas intresse att hålla det trafikabelt med ekstock
och det därför blivit fördjupat. Djupsundet, vattnet mellan
Stortervo och ovan uppräknade holmar, står nämligen en-
dast genom detta samt genom sundet mellan Lilltervo och
Häradsholmen i förbindelse med de omgivande fjärdarna,
ty Mattholms Jladan" och de till denna ledande sunden
äro så grunda, att man ej kan färdas den vägen annat än
vid högt vattenstånd och även då blott med grunda ek-
stockar. Rävnäs sundet är 25 cm djupt, och Jladan" är till
stor del bevuxen med vass. N delen av sundet mellan
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Haradsholmen och Stortervo är på det smalaste stället
fullständigt intaget av en högväxt säv; djupet är dock
något större än litet nordligare, där man ofta på för-
sommaren går torrskodd över. Södra ändan av sundet är
h. o. h. avspärrad av såväl fast klyft som stenar och grus.
Den mellersta delen är ännu relativt djup (3 m) och torde
ej så hastigt igenfyllas. — Återstår så endast sundet mel-
lan Lilltervo och Haradsholmen, vilket är 3 m. djupt och
trafikeras av ett par mindre passagerareångbåtar.

Vad stränderna i denna del beträffar äro de mest låga
lerstränder, omgivna av täta säv-bestånd och bevux-
na av löv- och barrskog i omväxling. Undantag gör
stranden mellan Lofsdal och Siltala, som är bergig och
brant.

Norr om dessa öar liggero
det redan tidigare omnämda

Stormälö, som skiljes frän Ålön genom Norr- och Stag-
sunden. Norrsundet är ett brett och öppet sund med mer-
ändels höga stränder, varemot Stagsundet är ett av dessa
många grunda sund, vilka just befinna sig i det stadium,
då vassen med framgång arbetar på igenfyllandet. Djupet
är 1 m. och det öppna vattnet mellan de vidsträckta strand-
vassarne har en breddo

av B—lo m. Sundets fortsättning
åt N är en djupt i Ålön inträngande tudelad vik, vars
innersta bukter äro de natursköna Sydänperä och Sysilax
vikarna. Den djupa bergstranden omväxlar med den leriga
ängsstranden och den småsteniga moränstranden, endast
sandstranden saknas. Av de lösa jordarterna är leran över
allt den förhärskande utom på sträckan Sysilax—Simonby,
där krossgruset tydligen är övervägande. — Djupet i denna
vik är relativt stort. Kustsepparens jakter och galeaser
kunna genom den vackra, smala Sysilax strömmen obe-
hindrat komma ända till Sysilax stranden. Viken är också
rik på små holmar, och här har man goda exempel på,
huru holmar sammansmälta med varandra, bildande på
detta sätt en större holme, förenas med stranden, eller för-
enas såväl sigemellan som med stranden. Mången udde,
förenad med stranden medelst ett 2— 3 m. högt näs kallas
ännu ~holme" och bär sålunda vittne om den tid, då vattnet
spolade över näset och omgivande låga ängar.

Från dessa västra delar återvända vi till Kyrkfjärdens
östra del samt begiva oss från Kassorfjärden åt N. Genom
de smala natursköna sunden på var sin sida om Söder-
holmen och Smedsholmen hamna vi snart i Muddais-
Björkö fjärden, som från Ramsö till Kapellstrand är unge-
fär 4,4 km. lång. Den fortsattes i samma NE riktning av
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det numera fullständigt igenvuxna Nilsby sund, som till
största delen är upptaget av låglända ängsmarker. Fjärdens
NW strand liknar fullständigt Kassorfjärdens N strand.
Över allt den långgrunda lerstranden med dess typiska
vass och sävbestånd, endast vid Lindkulla och Hagaudd
finnas mindre berg. Den motsatta stranden är högre, saknar
för det mesta odlingar och är bevuxen med barrskog.

Björkö fjärden står genom det av brantstupande strän-
der omgivna djupa Hässundet i förbindelse med Vapparn
och genom de nämnda slingrande sunden vid Muddais
samt det över V 2mil långa Siggnäs sundet med Pemar
fjärden. Sistnämnda sund med sina höga, vackra, på om-
växling rika strandsluttningar utvidgar sig S om Lielaks till
en vik, som dock till största delen igengrott, så att här
finnas betydande tillandningar. Strax efter denna utvidgning
hopsnör sig sundet åter, så att dess bredd nu är endast
65 m. Mitt i denna smala öppning finnes dessutom en
slätslipad klipphäll, bekant under namnet Björn. Sedan
vidgar sig sundet åter och bibehåller i huvudsak samma
östliga riktning ända till Pemarn.

Ytterligare må nämnas det trånga, av branta berg om-
givna Tervsundet, som förbinder Kyrkfjärden med den obe-
tydliga Gyltan, och den söderut belägna Maran med dess
östliga del Bodafjärden mellan Attulandet och de nordligare
Pargasöarna.

Så snart man genom Hässundet, Siggnässundet, Terv-
sundet eller något av de västliga sundet kommer till de
mera perifera delarna, till de större fjärdarna, märker man
genast, att naturen betydligt förändrats. Lövskogen har
givit vika för barrskogen, stränderna förefalla mera steniga
och bergiga, lerstranden och med det gröna bältet av
Phragmites och Scirpus har försvunnit, har dragit sig till
någon lugn vik. I stället kantas stranden av en bredare
eller smalare rand av klapperstenar och grus, någon gång
av sand. I synnerhet uppträder sanden på en del holmar
i SW delen, på gränsen mot Nagu.

Om vi först betrakta stranden vid Vapparn, finna vi
den över allt bergig och hög, ställvis, såsom t. ex. vid
Skråbbo, Vepo och Håggais, mycket hög. Dessa bergiga
stränder äro alltid bevuxna med en torftig tallskog och
stupa ofta brant med mot havet. Där stranden ej är bråd-
brant, utgöres den vanligen av anhopningar av stora stenar
och block. Kirjala stranden är till en del en sådan block-
strand. Från Håggais västerut och från Kirjala längs Räv-
sundet ända till Pemarn har stranden åter samma omväxling
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i topografin, som kring de inre fjärdarna och sunden.
Berg och backar, dalar och små slätter avlösa varandra.
Längs Kirjala och Lielaksöarna finnas många små vikar,
där de omgivande ängsmarkerna under årens lopp vunnit
betydande områden från havet. En säckformig vik N om
Kårlaks har fullständigt igenfyllts och Långholmen har för-
enats med stranden. För en något längre tid sedan torde
också hela Pålsböle varit kringflutet, ehuru detta stadium
ej kan igenfinnas på tillgängliga kartan. På orten talas
också om att Pålsböle varit en av fiskare bebodd ö.

Pemarns stränder äro i allmänhet ej så höga och i
synnerhet ej så bergiga som Vapparns. Stranden kan i
korthet karaktäriseras som en sten- och grusstrand här och
var avbruten av bergklackar samt mindre bukter och vikar,
där lerstrand anträffas. En sådan vik är Siggnäs viken,
som inom kort blir h. o. h. igenfylfd; Kallviken är öpp-
nare, men grund också den. Från Gyltan inskjuter åt NE
den långa Gundviken, som på sockenkartan är 1,600 m.
lång, men numera föga mer än 1 km. och vars mynning
vid lågt vattenstånd ej ens kan befaras med större ek-
stockar. — De i Attulandet inskjutande vikarna äro dels
grunda med vidsträckta tillandningar, dels djupa och då
utmärkta ankarplatser. — Utanför Rövarnas hava Kråk-
holmarna förenats, och en mindre holme har medels ett
långt, smalt näs förenats med stranden. De till Bjursäng
hörande Sandgrundet och Lökholmen sammanhänga medels
ett 18 m. brett näs. En mindre holme har kommit i kontakt
med Hirsala ö, en likaså med Stora Bockholmen. Skråfsö
och Högholmen ha sammanvuxit med Mielisholm, Gyttjo-
och Holmoviken äro så gott som fyllda, och Bergholmen
skiljes från stranden av den grunda ~fladan".

Erstans och Örfjärdens stränder äro bergiga och ste-
niga, men här uppträda flerstädes rullstensbildningar, vilka
i övriga delar av socknen äro mycket sällsynta. Främst
må nämnas en rullstensås, som från trakten av Gammelgård
i EW riktning sträcker sig ut till Erstan bildande en mindre
udde med flera tydliga terasser och vallar samt omgiven
av bukter med finkornig sand på stränderna. En liknande
bildning förekommer även på Stormälö nordvästliga udde,
där gruset är hopat i en kulle, som når närmare 30 m:s
höjd, och som nu, sedan en skogseld förstört skogen, synes
på långt avstånd som en slät, rund kupol.

Har man kommit så långt som till trakten S om Ma-
ran, märker man nogsamt, att man närmar sig den yttre
skärgården. Holmarna bliva mindre och mindre och sam-
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tidigt allt mera berguppfyllda. De minsta äro ofta ej annat
än en enda bergknall eller en anhopning av krossgrus och
stenar kring en kärna av berg. Men då socknen h. o. h.
befinner sig i den inre skärgården saknar den egentlig
utskärsnatur. Havsbandets avrundade, slätslipade och full-
komligt kala klippor och de mindre ögrupper, vilkas kala
klipphällar där och var äro försedda med någon enslig tall
eller i bergsklyftorna krypande enbuskar, äro knappt repre-
senterade och inskränka sig till socknens sydligaste, av
Gullkrona sköljda hörn, varemot största delen av området
med sina större anhopningar av land bildar en förmedlande-
övergång till fastlandet.



Färgas Malm jämte omgivningar.
I det första kapitlet hava vi följt den resande till sock-

nens centrum: Pargas Malm. I första hand gäller nu att
skaffa sig rum. Dylika stå att fås hos E. Uppmans resande-
hem (rekommenderas) samt hos Hermanssons resandehem.
Ett gott bespisningsställe finnes å Storgårds Pensionat.

Pargas Malm, socknen kyrkoby, har under senaste tid
tillväxt i storlek, så att den numera torde få jämföras med
många av landets köpingar. Den förr så idylliska kyrko-
byn antager efterhand en alltmera stadslik prägel till följd
av de närliggande stora industriella företagen. I samband
härmed har handeln och övriga näringsgrenar utvecklat sig
betydligt. Sålunda finnes här förutom en mängd väl för-
sedda handlande, ett apotek, tvänne banker (Åbo Aktiebank
och Pargas Sparbank).

Det som mest torde intressera den resande är socknens
gamla gråstenskyrka, som ligger invid det smala kyrksundet
på en av lövträd beklädd sandhöjd.

När kyrkan blivit byggd kan ej med säkerhet sägas,
men troligt är att detta skett på förra

o
hälften av 1300-talet.

Kyrkan omnämnes första gången i Åbo domkyrkas hand-
lingar J.329. För några år sedan, då kyrkan restaurerades
fann man på samma pelare, där predikstolen nu finnes, ett
årtal (sannolikt 1345), vilket möjligen kunde ställas i sam-
band med kyrkans byggande. Byggnadssättet är det för
våra äldre landskyrkor kännetecknande med högt, brant
sluttande tak. Kyrkans längd är 41 m. och bredden 21 ni.

Till sitt inre är kyrkan särskilt intressant genom de höga
vackert imponerande gotiska valven. Dessa voro för en
icke alltför lång tid tillbaka försedda med allehanda vackra
allegoriska målningar, vilka slopades, då kyrkan under
1800-talets senare hälft restaurerades.

Fordom rådde den sed, att man begravade lik i kyr-
kan, isynnerhet förmögna och ståndspersoner voro måna
om gravplats i kyrkan. Den såkallade Qvidja eller Fle-
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mingska graven var belägen på en så framskjuten plats som
innanför korbalken. Här begrovs amiral Erik Fleming
1548. Hans gravsten, som, oförsvarligt nog, länge och väl
fick utgöra golvsten i kyrkan, förvaras numera i södra in
gången till kyrkan. Den mäktige marsken Klas Fleming,
som dog i Pojo, efter det han betvingat ett bondeuppror
under klubbekriget i Österbotten, fick även här sitt sista
vilorum 1597.

I en senare tid fann man det dock ur hälsosynpunkt
skadligt, att begrava lik i kyrkan, varför man i gravarnas
ställe inrättade bänkrum, sålunda att varje gård hade sin
bestämda plats i kyrkan. De förnäma och adeln skaffade
då sig de bästa platserna, och om själva riksdrotsen greve
Pehr Brahe, som på denna tid ägde stora förläningar i
Pargas, berättas, att församligen sörjt för att han fått ett för
honom lämpligt n stoolrum" antagligen i den nuvarande
s. k. klockarbänken invid korbalken.

Ett värdefullt historiskt minne äger kyrkan i en stor
foliobibel, som av riksdrotsen Pehr Brahe skänkts till Pargas
församling 1647. Å pärmen på densamma finnes följande
anteckning: ~Me Pietari Brahe, Greffvi Wijsingsborin, Vapa-
herra Rydboholman ja Lindholman, Ruodzin Valtacunnan
Neuvo ia Drozeti, Presidenti sijnä Cuningallises Håffratis,
Stockholmis nin mös Laghmanni ylizen Wässmannin maan,
Bärgslain ia Dalain ia Turun Acatemian Canzleri —

Teemme tiettäväxi etta me tämän pyhän Biblian olem' anda-
neet jumalan Seurakunnalle Pargaisten Kirkohoon, jumalan
nimen kijtoxexi cunniaxi nin mös Seurakunnan — — xxi
ia hyödytoxexxi Stockholmis Vuonna 1647".

Kyrkan har fordom varit rik på vapensamlingar. Föl-
jande vapen hava funnits där: landshöfdingen von der Lindes
1620, Ståhlhandskes, ryttmästaren Hans Starks till Mälo,
1701, majoren Torsten Miires till Vannais 1680, kapten G.
J. Huggufs 1825, överstelöjtnant Göös till Rövarnas 1693.
De flesta förvaras numera i Hagasundsmuseet i Helsingfors.
1 kyrkan fanns fordom en sexsidig predikstol med baldakin,
vilken även den numera förvaras å statens historiska mu-
seum i Helsingfors. Altartavlan är målad av en tysk målare
Bernhard Reinhold 1874 och uppställd i kyrkan 1875, skänkt
av rusthållaren J. Johansson från Björkö Östergård. Tavlan,
vars motiv är Kristi förklaring, säges, enligt fackmäns ut-
sago, ega ett ganska högt konstvärde. Ett annat konstverk
finnes även i en tavla föreställande Kristi dop, vilken till-
sammans med den numera i lilla kyrkan förvarade tavlan
»Nattvarden" förut utgjorde altartavla i stora kyrkan. Vidare
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märkas två porträtt i olja av Luther och Melancton samt
på pelarne örnsesidor om altaret fotografier av biskoparne
J. Tengström och Melartin. Ett porträtt av Uno Cygnaeus
har helt nyligen fått plats i kyrkan. Orgelverket insattes i
kyrkan 1862, och blev sedermera 1911 av orgelbyggaren
B. A. Thulé försatt i tidsenligt skick.

På östra sidan om den stora kyrkan ligger den lilla
eller såsom den allmänt kallas finska kyrkan. Denna är en
smaklös tillbyggnad, antagligen byggd på 1600-talet, utan
någon nämnvärd historisk betydelse. Norr om kyrkan lig-
ger den Tengströmska familjegraven.

Kyrkans klockstapel är fristående från kyrkan på södra
sidan om densamma. Dess totala höjd är 23 m. Spiran
är liksom även kyrkans tak försedd ined åskledare. En stor
och två mindre klockor finnas i stapeln. Den största klockan
sprack genom en olyckshändelse 1724 och blev omgjuten i
Stockholm. Samtliga klockor bära inskriptioner, av vilka
bl. a. framgår, vilka prester samtidigt med klockornas gju-
tande funnits i församlingen.

Omkring kyrkan ligger begravningsplatsen, vilken ett
par gånger på grund av församlingens tilltagande storlek
behövt utvidgas. Omkring kyrkogården utbreder sig den
köping liknande kyrkobyn Pargas Malm med sina otaliga
byggnader, vilka omgivas av små täppor och grönskande
trädgårdar.

Sedan den resande väl orienterat sig i kyrkobyn, åter-
står att göra några utflykter.

Pargas socken är känd för sin naturskönhet. Socknen
består företrädesvis av stora öar, åtskilda av smala sund,
vilka här och var öppna sig i fjärdar med kringströdda
smärre holmar. Endast den sydvästligaste, av Gullkrona-
fjärden famnade delen bildar en övergång till utskärsnatur.
Pargas skärgård genomkorsas av flera ångbåtsfarleder, vari-
genom turisten har rikligt tillfälle att njuta av de omväx-
lande naturscenerierna.

Såsom en av de intressantaste utflykterna må nämnas
Pargas Malm — Lofsdal, vilken färd lämpligast företages
med ångaren Skärgården, som avgår från Pargas Malm
varje dag

o omkr. kl. 6 e.m. Färden går utmed stranden
av norra Ålö och i söder synes inbäddat i en täck lövskog
det täcka Gunnarsnäs. Strax invid Pjukala brygga ligger
Sydvästra Finlands svenska folkhögskola. Förbi vackra
holmar fortsattes färden till Lofsdals brygga. Strax norr
om denna ligger den s. k. Lenholmen, som med rätta har
blivit kallad n en pärla i Finlands skärgård".
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I likhet med fastlandets sydöstra kustremsa och den
angränsande inre skärgården utmärker sig Pargas skärgård
ställvis genom leende, yppig vegetation, där ädla trädslag,
främst ekar och lindar, icke sällan dominera. På en del
ställen förekommer en sådan yppig vegetation så att säga
i koncentrerad form. Det kanske mest prägnanta exemplet
härpå utgör Lenhohnen. Denna holme, som är belägen
något över 2 mil fågelvägen i sydlig riktning från Åbo, på
alla sidor omgiven av smala vatten och sålunda väl skyddad
för havsvindarna, är till arealen c:a 80 ha, av vilka större
delen, omkring 70 ha, lyder under Lofsdals egendom.

Jätteek från Lenholmen.

Å Lenholmen utbreda sig jämförelsevis stora, dels od-
lade dels oodlade slättmarker, åtskilda av mer kuperade
partier, bestående av låga barrskogsbevuxna bergsknallar
med mellanliggande sankor. Dessa partier övergå här och
var i skogsängar, bevuxna med blandskog, eller i svagt
sluttande backar med huvudsakligast lövskog, där eken ofta
intager en dominerande plats och där undervegetationen
icke sällan består av vackert regelbundna, pyramidformiga
granar och enar. Särskildt skogskanterna, som bilda en
ram kring de förutnämnda slätterna, äro till övervägande
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del bevuxna med ekar, vilka på vissa lokaler bilda vackra
bestånd om flera tiotal träd av ofta imponerande storlek.
På en del områden förekommer en rätt märkbar inblandning
av högresta lindar, och även enstaka lönnar finnas.

Markens mjuka former, den omväxlande blandskogen
med insprängda grupper av ekar och lindar, de utskjutande
kogsuddarna med sina svällande ekkronor och de talrika,
mera fritt stående majestätiska ekarna bilda ett panorama,
som med sina ofta hänförande perspektiv påminner om
engelska parklandskap och erbjuder en för våra förhållan-
den ovanlig naturanblick.

Såsom bevis på ekens rikliga förekomst å Lenholmen
kan nämnas, att här räknats i runt tal till 1,500 ekträd för-
sutom några tusen plantor och buskar. Flera träd hava
uppnått en rätt ansenlig storlek. Antalet ekar med en
stamomkrets vid brösthöjd av från 2 meter uppåt uppgår
till över 200, däribland 40 med en omkrets av meter och
därutöver. Den största eken, som tidigt förgrenar sig, mäter
i stamomkrets nedanför förgreningen 6 meter 35 centimeter,
de båda stammarna vid brösthöjd 4 meter, resp. 3 meter
40 centimeter. Det fristående, synnerligen högresta trädets
krona har en omkrets av 80 meter.

För den, som har intresse av att fortsätta färden väster-
ut, erbjuda trakterna kring Lill-Mälö och angränsande
byar den angenämaste vistelse. Den rika sommarvegetation
i samband med de målerisk sunden göra trakten till vad
man o på skämt sagt ett ~paradis".

Återfärden kan företagas med ångbåt till Par-
gas Malm, eller även rundt Ålön direkte till Åbo den s. k.
Ersta vägen.

En annan liknande och lika intressant utflykt kan
göras till östra och norra Pargas. Härvid är det lämpligast
att fara med ångbåt till Qvidja brygga, samt sedan c:a 2
km. till fots till Qvidja gård (se sid. ). Tillträde till slottet
torde erhållas genom anhållan hos godsägaren herr V. av
Heurlin. Sevärda äro även gårdens storartade trädgårds-
anläggningar. I den närgränsande Lielax by finnes Pargas
Andelsmejeri. För utfärder härifrån stå motorbåtaro att
hyras (anmälan hos herr K. Johansson å mejeriet). Åter-
färden till Malmen företages lämpligast till Muddais samt
sedan omkr. 2 kms. promenad till Malmen. Vid passeran-
det av det s. k. Blindsundet kan en lämplig rast göras å
Blindsunds Pensionat, där även mat kan erhållas. Ett omtyckt
ställe är även Norra Pargas Ungdomsföreningslokal, varest
ofta nöjestillställningar och fester förekomma.
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En tredje utfärd kan göras till västra Pargas. Den
företages först till fots till Bläsnäs (IV2 km.) Orten har
gamla anor om sig som uppehållsort för sommargäster.
En s. k. halsoskälla finnes i byns närhet. Från det när-
belägna Finnby berget har man en härlig vidsträckt utsikt
över socknens olika delar.

Från Bläsnäs kan färden fortsättas förbi de natursköna
Lesso och Kuppi holmarna till Lampis brygga. I närheten
ligger Lampis träsk bekant för sina vackra näckrosor. Åter-
färden kan anträdas antingen till Pargas Malm eller direkt
till Åbo.

För den som önskar fara landsvägen till Åbo finnes
häst att tillgå å gästgiveriet å Pargas Malm. Första hållet
är till Kirjala (10 km.) samt sedan därifrån (14 km.) till
Åbo.



Aftonstämning i Färgas skärgård.
Solen lutar sin strålande skiva mot västerns rand, då

jag stiger uppför prästgårdsberget. Ju högre jag kommer,
dess vidare och härligare blir utsikten. Jag står nu på
platån, som bildar bergets högsta läge, och vart jag än vän-
der min blick, möter den skogar och berg, gröna dalar,
blåa fjärdar och glittrande sund, allt i högsommarens fulla,
friska fägring.

Framför mig ligger Pargas Malm med sina rykande
kalkugnar och vita kalkbrott, vilka glänsa som silver i af-
tonsolens sken. Hitom brotten utbreder den pittoreska byn
sina otaliga små hus med omgivande täppor och grönskan-
de trädgårdar, och mitterst reser sig Pargas åldriga grä-
stenstempel, under vars golv den unge, olycklige Johan
Fleming vid sin faders, den mäktige Klas' sida sover den
eviga sömnen tillika med den sistnämndes fader och far-
broder Ivar och Erik Fleming. Generation efter generation
i århundraden hava i templet, lovprisande samme Gud,
hämtat vederkvickelse för själen och i ödmjuk bävan böjt
knä kring altarrundeln och undfått syndernas förlåtelse.
Dessa hängångne kyrkobesökares fjät hava under tidernas
lopp nött gravstenen så, att namnen och skrifterna äro ut-
plånade, man ser nu endast konturerna av de mäktige Fle-
mingarnas vapen svagt avteckna sig å den väldiga stenen.
Allt är förgänglighet! Då jag vänder min blick åt motsatt
håll, ser jag över sundet Qvidjas tak skymta över skogs-
topparna; ser den forna Flemingska borgens murar i solens
sken skimra emot mig med sina rika minnen. Hade stenen
tunga, kunde dessa murar tälja oss mången glad och mån-
gen dyster tavla från svunna tider, då riddaren med klap-
pande hjärta, med klirrande sporrar och vajande fjäder i
hatten ilade upp för dess stentrappor för att i sin famn
sluta den älskade skön jungfrun, vilken i glad förväntan i
fönstersmygen satt och sömmade pärlor och guld, eller en
orolig maka, som i bävan väntat att få hälsa sin make väl-
kommen hem eller höra utgången av den strid, i vilken han



26

deltagit till fosterlandets försvar. — Men stenen tiger, och
kvällsolens sken bleknar mot den minnesrika borgens mur.

Jag vänder min blick mot söder, där kyrkfjärdens leende
vågor svalla med melodiskt skyalp kring de grönskande
holmarna. Solen sjunker bakom skogens toppar, och i den
rodnande aftonbelysningen tycker jag mig liksom genom
ett flor se kämpande vikingar å den lilla ~Högens" sandi-
ga strand. Det är Morannal, som går i döden för sin sköld-
mö. Harnesk, hjälmar, spjut och sköldar blänka och skram-
la, tills de kämpande döende segna ned och sköldmön
riktar vapnet mot egen barm och blodet flyter i strömmar,
och sanden på Högen färgas röd.

En ångbåtsvissla från Tervsund väcker mig ur mina
drömmar och för mina tankar tillbaka till det tjugonde år-
hundradets rastlösa liv. Jag stiger dröjande ned mot präst-
gården, som, inbäddad i lummig grönska, ligger framför
mig. Den döende aftonvinden, blandad med svedjelandets
aromatiska doft, slår svalkande emot mig; i kyrktornet "rin-
ger aftonklockan in nattens frid, och långsamt höjer sig
fullmånen å kvällhimlens mörknande azur, medan kornknar-
ren nere på ängen börjar sitt egendomliga läte, och nejden
somnar från dagens ävlan och strid.



Pargas-dialekten eller målet skiljer sig ganska bestämt
från de kringliggande socknarnas, så att man på grund av
dialekten lätt kan skilja Pargasbon från grannsockenbor.
Dialekten avviker ganska mycket från det nuvarande sven-
ska skriftspråket, men företer många slående likheter med
fornsvenskan. Pargasmålet har utförligt blivit behandladt
av dr J. Thurman i hans avhandling: ~Pargasmålet".

Inom socknen är dialekten mycket olika. Särskilt sy-
nes den i norra delen av socknen rönt inflytande av den
ständigt tilltagande finska befolkningen isynnerhet på Kir-
jala, Lielax och Lemlax öarna. I västligaste Pargas har
dialekten blivit uppblandad med Nagu-dialekten. o Det ge-
nuinaste pargasmålet torde talas i det inre av Alön eller
Storön.

Pargas«dialekten.

I avseende å kvantitet är pargasmålet olika såtillvida,
att det överensstämmer dels med det nu gängse bildade
talspråket dels med fornsvenskan. Vanlig är kort vokal +

kort konsonant t. ex. tåla (tala), svåra (svara), stma (sim-
ma). Vokalerna äro desamma som i det bildade talsprå-
ket, men dialekten karaktäriseras genom en massa difton-
ger. Vanligen övergår lång vokal till diftong. Sålunda
övergår långt e-ljud till ci t. ex. bein (ben), skeid (sked),
klein (klen). Långt o-ljud övergår i bland till ou t. ex.
rout (rot), nout (not), klouk (klok), men bibehålles även t. ex.
bot (båt), los (lås). Långt ö övergår stundom till diftong oj
t. ex. fröj (frö), stundom till kort_y t. ex. yvi (över). U uttalas
i vissa fall såsom åt. ex. gäl (gul). Kort e-eljud övergår
till it. ex. tin (tenn). Konsonanterna i dialekten äro lika
med det bildade talspråkets. K uttalas hårt framför len
vokal t. ex. Ääpp, Åyrka, Åöra. Sje-ljudet känner dialekten
icke, utan uttalas detta som sk t. ex. sÄära, skeid. S. k.
tjock eller mollierat / förekommer isynnerhet framför m
t. ex. ha/m, ska/m, även to/v, go/v. En egenhet hos den
genuina Pargas-dialekten är ett tungrots- eller skorrande r,
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som förekommer i olika byar t. ex. Kurkas, Bläsnäs, Björkö,
Lielax Sunnanberg, Ontala, Pettiby, Simonby m. fl. ställen.

Med avseende å ordens böjning må märkas följande:
I. Substantiven indelas i tvänne deklinationer, en stark

och en svag. Böjningen framgår bäst av följande exempel:

Stark deklination

douter (dotter) dötror
katt (katt) kattor

11. plur. — or.I. plur. and. — ar.
ex. oker (åker) okrar

brou (brygga) brovar
särk (särk) särkjar
grind (grind) grindar
kne (knä) knear

IV. plur = sing.111. plur. — er (ser)
gest (gäst) gester
son (son) syner

mestare (mästare) mestarer*
fout (fot) föter

hagel (hagel) hagel
tistron (tistron)

o. s. v.

Svag deklination
I. plur. — ar 11. plur. — or eller ur

granne (granne) grannar
mosa (mossa) mosar
korva (korv) korvar

1) loppa (loppa) loppor
slöja (slöja) slöjor

2) sagu (saga) sagur
smulu (smula) smulur

Artikeln i dialekten är av två slag en obestämd och
en bestämd. Den obestämda artikeln för mask. och fem.
är em, för neutrer eitt. Den bestämda artikeln är antingen
fristående eller vidfogad. Den bestämda fristående artikeln
för maskuliner är han och för femininer houn och hey för
neutrer i singularis. I pluralis utgör den bestämda fristå-
ende artikeln för samtliga genus tom.

Den vidfogade eller slutartikeln är för sing. mask.:

* Observera olikheten i högsvenskan.

1) -in duk — dukin, buk — buk/ra.
2) -n tall — tall'«, klimp — klimp'«.
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samt för sing. fem.:
1) -en brud — bmåen, fru — iruen.
2) -n piga — piga/z, viku (vecka) viku«.
I pluralis är slutartikeln:
1) -na sinu (sena) sinu/za, särkjar (särkar) särkaja/za.
2) -ena bon (barn) bonena, sigel (segel) sigle/za.
Adjektiven kompareras sålunda att komparativen och

superlativen på ändelserna -are och -ast t. ex. hal, halare,
halast, eller även ändelserna -ere (aere) och st t. ex. läng
(lång) Yångere, längst, gamal (gammal) (ere) t\åere, dsl,
ung, yngere, yngst.

Verbens böjning framgår av följande tema:

Infinitiv Imp. Perf. part. SvImp. Perf. part. Sup,
kalla kalla kalla kalla kalla
sopa soupa suopa soupa suopa
köpa köpa köft köft köft
läsa lesa (laesa) läsi lési-n-t lesi
tro trou troudd troudd, troutt troutt
se sia so sidd-tt sitt
brinna brinna brann brunnin-t brunni
klyva klyva klöv kluvin-t kluvi

Dialekten äger en mängd ord, som väsentligt avvika
från det bildade talspråket. Att inom ramen för denna
lilla uppsats giva en förteckning skulle bliva för vidlyftigt,
men nedanstående exempel må tjäna som prov:

Vem är det som plöjer där borta på åkern. Det är
Håkon ära som ärjar tid långt po okern. Ha a

tidigt förrän tuppen gol och gick för att meta fisk åt
bitti innan hånån goul å four å meit fiskar åt

granngårdens Johan, som i dag morgse uppsteg mycket
grannas Juss som i damårst steig opp unders-

sin hustru och gosse den bytingen, som i söndags föll
kärngen sin å poikin han vällingen som i söndast full
neder av gungan. Hurudan karl är han? Rask att arbeta
nider o skålvon. Hurskatt kar a'n? Mursk ti arbita
och ofantligt stark men stundom vid mycket dåligt lynne,

å onmöjligt stark men imillanot ouregerligt pituter,
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eljes hushållar han med sin arbetsförtjänst, och sådana
elist hushaldar'n visut* me vah'n arbitar löst, å tolga,
män som vår husbonde berömma mycket hans idoghet.
kärar som vann far rousar myki hansis eikligheit.

Följande ~historia" må tjäna som prov på dialektens utseende.

Em hundra ors gamol skjutarhistouria frön Pargas.
Ja mins no int så nouga, men saten em hundra or kan

a' no fol va sjan, som a' va em bosman Simonbi bosmans-
råutan som heitt Stark, som no för resten alla Simonbi bos-
männena heitt. Han va em ouregerlit gåu skytt, så än fasfn
va gamal, så vä a int gått för kädorn hälder årr'n, bara
Starkin fi ögona då dom.

No så va a så, än alla Pargas härrana hadd akodera
ihåup om voren än dom sko far ut skjuta po Ståurtervon,
för tär va väl o kädorara han tidn', å inga va a' så nouga
förbodit ti skjut dåm tå han tidn' helder. No hadd däm
akodera ihåup än dåm sko fara, å ha Starkin mässa ti vis
sä på dom, å kanski ti' vis sä skjuta ma, för inga ståppa
tåm ma Starkin ti skjuta, fast tär va bå krigshärrar å' kanski
nan präst ma.

Starkin han följd nou gärna ma för han vila just int
anna gära som skjuta, å så vissfn nou än tåm ten herrana
hadd mässa bå eitt å' anna sam dågd äta å dricka.

Tå dåm no kåm ti Ståurtervån, så sko' no Starkin vis
dom po han bästa plass'n såm där va, å han gi, fyri åppåt
skougin å tåm andra gi bakättä. Matpåsana å brännins-
flaskåna hadd dom mässa. Tå Starkin kåm tämbli högt
åppåt skougin sästis'n ner po em ståbba åsa: her ska dåm
fol böri va no; ja årkar int flyg' åmkring skougin, ja ska
sit ner po ståbban mädan ni andra far' å skjuter, å så sätt
dåm bå' mat å brännvin tär langsmä sama ståbba, å så san'
än a sko tagas em sup för vart skåt, som sko skjutas. No
börja dåm far kring skougin tåm ten herrana men inga fi
tåm, men Starkin sköt han eina kädorn ätt han anna, å tou
em sup för var gangå såm'n sköt. Tå dåm no hadd fari
kring om skougin em tid å inga fött, fåur dåm tibaka ti
Starkin å fråga åm a ha taije naga — tå'n hadd skoti.

* Ett ord som dialekten troligen lånat från det finska visusti.
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~Inga veit ja" sa Starkin, sju skåt ha ja skoti å' sju
supar ha' jar supi gam sia lid langsmä tallråuten om där
nage a'. Ta' dom four sia nidanför talln, så lo där sju käd-
orar tär. Tå tråudd dåm alla än' Starkin kond trolla, å inga
bläi ha skoti naga meira po håun reison.

Å ha a inga ljuga haten hälder för Starkin ha själv tala
om a' för min fafar för tåm va gamla skjutarkamrater. Nåu
troudd dåm än a sko va trolla men inga va ha så sa Starkin.
Men han hadd så mang' gangår vari tär i Ståurterv skogin
är tå kädorana blei åppskrämda så flög dåm i han tan tall'n
för han va lita högera än tåm andra. Terfi sästis'n po la-
gom skåthald ifron å tå tom andra fåur å körd åpp dåm så
skötn vartättä såm dåm sästis i talln. Å' haten vissfn för-
ut än så sko ga, för inta allt trolla fast a sir så ut baran
har ögona åppe å sir.

Målaren Gustav Wilhelm Finnberg.
För den nu levande befolkningen i Pargas torde ovan-

nämnda namn vara tämligen obekant. Det har dock till-
hört en man, som gjort sin insats i det kulturella livet i
kommunen, och med fäst avseende därpå, att han var född
och verkade under en stor del av sitt liv i Pargas, må åt
hans minne egnas några ord.

Gustav Wilhelm Finnberg föddes på Pargas Malm den
24 nov. 1774. Hans .föräldrar voro sjömannen Johan Finn-
berg och dennes hustru Sofia Stenroos. Finnbergs barn-
domshem var beläget nära intill den s. k. Sundbron, som
leder över det s. k. Kyrksundet.

Under en längre tid av sin ungdom, ända till Åbo brand
1827, var Finnberg bosatt i Åbo. Under denna tid må-
lade han bl. a. en altartavla till S:t Marie kyrka år 1823.
Senare utförde han ett större arbete i Kimito kyrka, där
han på trä målade en serie av mycket intressanta bröstbilder
av Jesus och hans apostlar. Även i sin hemsocken hade
Finnberg fått i uppdrag att försköna templet. På 1870-talet
kunde man ännu i kyrkan se resultaten av Finnbergs ar-
bete. Bland dessa märktes särskilt den förträffligt målade
biskopsstolen, vars målningar utgjorde väl utförda imitatio-
ner av ljus och svart marmor.
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De karaktäristiska egenskaperna i Finnbergs konst voro
hans på sin tid prisade starka kolorit och iörövrigt korrekta
teckning samt hans särskilda böjelse för målning av hi-
storiska och religiösa motiv. Hans apostlar t. ex. äro alla
hållna i stor stil, djupt tänkta och djärvt utkastade, och på-
minna ganska mycket om de stora mastarenas mäktiga
framställningar av profeternas och sibyllornas gestalter. Sär-
skilt förtjänt av uppmärksamhet är Finnberg däri, att han
förstått förena vår tids realistiska riktning med en djup och
allvarlig religiös stämning. Särskilt typisk i detta hänse-
ende är en av honom målad altartavla, påsk, som funnits
i Kakskerta kyrka. Han har målat sin framställning av den
heliga nattvarden för sin skärgårds enkla befolkning av sjö-
män och fiskare och har, utan att förfalla till effektsökeri,
noga ihågkommit, att Kristi lärjungar voro valda just bland
denna klass av människor. På tavlan märkas apostlarna
klädda i sjömanströjor, några bärande utanpå denna dräkt
en enkel mantel, den för lärjungarna traditionella kosty-
men. Kristus ensam bär helt enkelt endast en gredelin
sjömansskjorta, icke ens tillknäppt om halsen.

Om Finnbergs liv såsom privatmänniska vet traditio-
nen berätta, att han varit en inåtvänd och tillbakadragen
person. Hela hans väsen förrådde konstnären, och hans
skarpa självkritik vållade ofta, att hans arbeten icke bleva
färdiga. Konstnärens lott på hans tid var föga avunds-
värd. Många av de människor, med vilka Finnberg kom
i beröring, förstodo honom icke. Sina sista levnadsår till-
bragle han i Stockholm, där han avled 1833. Hans bety-
delse i vårt lands kulturhistoria har dock eftervärlden upp-
skattat. Den finska konstens banbrytare, målaren Robert
Vilhelm Ekman, var Finnbergs ele-v, och genom hans i
Åbo grundade skola, fick målarekonsten i vårt land en ny
riktning.
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Bysgnadsvirke o. Byssnaftmoterlfll,
Timmer, Vasar, färska och rottorra. Spiror,
hyvlade och sågade plankor, bräder, lister.
Dörr- och fönstervirke. Färdiga dörrar och
fönster på beställning, o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o

Murtegel och Torvströ.
Köper foder och spanmäl.

KONTOR: Humlegårdsgatan 15. Telefon 65 o. 66.
Lager & brädgård i Raunistula. Telefon 15 20.
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John Stenbergs MasKiniobriks
Aktiebolag.
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Turlista för ångaren »Pargas»

Från Åbo till Fröjdböle med anlöpande af mellanliggande
bryggor afgår ångf. .Pargas" måndagar, onsdagar o. fredagar
kl. 2,30 e. m. Retur från Fröjdböle på följande dagar kl. 5,30 f. m.

Från Åbo till Kärra med anlöpande af mellanliggande bryggor
afgår ångf. ~Pargas" tisdagar, torsdagar o. lördagar kl. 2,30
e. m. Retur från Kärra måndagar, onsdagar o. fredagar kl. 5,30
e. m.

Turlista för ångaren »Skärgardena
Från Åbo till Lofsdal med anlöpande af mellanliggande bryg-

gor afgår ång. ~Skärgården" hvarje helgfri dag kl. 4 e. m.
Retur från Lofsdal kl 6 1. m.

O B S.! ~Pargas" och ~Skärgården" anlöpa Pargas
Malm på alla sina turer.

Närmare med
A.B. Joh. Gust. Wlkeström O.Y.

Kustbåtarnas expeditlon
Telef. 2 83.. Åbo.

~AINO"
Afgår från Åbo till Pargas Malm. Hvarje helgfri dag kl 3,15 é. m.
Retur frän Pargas Malm kl. 7,30 f. m.

Lördagar kl. 6 e. m.
Sön- och helgdagar från Åbo till Pargas kl. 8 f. m.

, „ „
„ Be. m.

Retur från Pargas Malm kl. 5,30 e. m.
Anlöpande mellanliggande bryggor.
Tilläggsplats under Kristinegatan.
Närmare meddelar telefon 107 Pargas Malm. Tel. Åbo 10 25
OBS.! Billiga billjett och fraktpris.

SAIMA Badinrättning
Ryska kyrkogatan 12. (Iniieh. A. LINDBLOM).

Rekommenderar sina olika bad såsom finsk bastu, tallbars
bad, karbad och massage, öppen fr. kl. I—ll e. m.



Fördelaktigaste inköpsställe vid behov av:

Järnvaror, Byggnadsmaterialier. Lantbruksredskap
och Verktyg, Färger, Fernissor, Läcker, Oljor, Rör
och Rördelar, Pumpar, Sprutor, Spännpapper, As-
faltfilt, Förhydningsfilt, Takbestrykningsmaterial,
Cement, Eldfasta Tegel och Lera, m. m. är

Ovillkorligen

OBS.! Lantbrukare OBS.!

AKtlebOlDSet AXEL QIKLUND
vid salutorgs hörnet.

.... Telefon: Egen central 4 32, 788 & 9 24 ..."



P. C. RETTIG & C:o.
KLUBB N:o 1, blå
KLUBB N:o 2, egyptisk
KLUBB N:o 7, grön
KLUBB N:o 9, rödhvlt
KLUBB N:o 10, röd
KLUBB N:o 11, gulröd
KLUBB N:o 12, blåhvlt
KLUBB N:o 17, grönhVit

KLUBB No 30 med pappersmynstycke å 30 penni
pr ask.

MALTA, synnerligen omtyckt för sin mildhets skull.
ELEGANT och A. S. S.

Bland våra billiga märken må framhållas:

MATTI och MARTIN VAPPU med trämunstycke.
KANSA och RAJAVAHTI med både trä- och pappers-

munstycke.
AINO med pappersmunstycke.

Cigarrer:

EL MUNDO, BRUNA PRIMA, RADIOSO,
KESTI, EL GLOBO och ~1900".

RITA, BAHARA-BAT, GRANDIOS, IRIS, UNIVERSO,

Kardustobak:

KOSACK, PROBERARE, TÄHTI-PROBERARE,
M. T. POLTÄT, MAHORKA.

Snus:

P. C. RETTIG & C:o.
BÄSTA RAPPÉ, RETTIGS N:O 1, RETTIGS GROF-

SNUS och STJÄRSNUS
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Rad beträffande
halkninaen

Kalk fordras av lerjord, vilken av kalken luckras.
Kalk fordras av jord, som innehåller för växterna

skadliga ämnen, vilka kalken oskadliggör.
Kalk fordras i de flesta fall av illa förmultnad jord,

vars förmultning kalken påskyndar.

Mullfattig jord bör ej kalkas. Då jorden kalkas
bör den även gödslas fullständigt.

GDDO

Kalk fordras av jord, som vid kemisk, analys eller
vidare utfört försök visat sig vara kalkfattig.

Kalkningen bör utföras 3 veckor innan gödslingen
med kreatursgödsel.

Kalkning bör utföras minst 2 veckor före utspridan-
det av konstgödselmedel.

Det år jorden kalkas bör ej benmjöl användas.

DDOD

KALK levereras av

PARGAS KALKBERGS
— AKTIEBOLAG —



2 Kaskisgatan 2

fIRAPf flLlMfttlHET 0811
Undertecknad får härmed vörd-
sammast meddela en ärad allmän-
het att jag övertagit Herr Haapa-
salos Skrädderiaffär Kaskis-
gatan 2. Emedan jag i ett flertal
är praktiserat som tillskärare å
de största och mest förstklassiga
Herr- och Damskrädderier såväl
i in- som utlandet vågar jag
rekommendera mig till en ärad
allmänhet till utförande av allt
vad som tillhör I:sta klass
Dam- & Herrskrädderi. — An-
hålles vördsammast ihågkomma
min namnteckning. Inneslutande
mig i Eder vidare åtanke, tecknar

Högaktningsfullt:

A. RÖNKÄ
DAM- & HERRSKÄDDARE

(Mitt emot Nya Apoteket).
Telefon 1846.

Vicehäradshöfdingarna

ADVOKATKONTOR:
Åbo, Brahegatan 6.
Telef.: 1739.

Alopaeus & Nordfors



'SUKKUA,,ÅR> QBtSTMPT TINLMfoS BÄSTA TtOG

Ompelakone 0. V. HUSQUARHA Symaskin
rekommenderar sina välkända

sy- & stickmaskiner samt velocipeder.
Bäst och billigaste.

Adr.: Köpmansgatan 3, Åbo. Telefon 20 39.

EUGEN TESCHE
ADVOKATBYRÅ
Helsingfors, Alexandersgatan 19. Telefon 2157

Utför alla slags juridiska uppdrag vid
domstolar och embetsverk i landet.
Specialitet jord- och vattenrättsfrågor.
Resor till landsorten företagas.



PAROAS KALKINDUSTRI
OCH

PARGAS KALKBERGS AKTIEBOLAG



Kalkhamnen och ugnarna.
Till vänster kalkhamnen. Den år 1904 uppförda ringugnen. Gasringugnen till höger.

Närmast gasugnen till höger är gasverket och kraftstationen.



ALK har sedan långa tider tillbaka bränts i Pargas.
Det berättas, att red ;an Gustaf Wasa i tiden lät hämta
kalk härifrån till Stockholm. Då det finnies kalk-

stensfyndighieter i Stockholms närmaste omnäjd, är detta ett
bevis på att Pargaskalken redan då vunnit rykte om sig att
vara av utomordentlig beskaffenhet.

KALKSTEN.

Älön. De kalkberg, vilka innehavas av Pargas Kalkbergs
Aktiebolag,. ha en totallängd av IV2 km, Kalkstensåderns
bredd varierar och uppgår i medeltal till 400 meter. Djupet
av kalkberget kan ej bestämmas, men verkställda borrningar
hava utvisat att kalksten finnes på 60 meters djup. Vid
brytning till detta djup erhålles c:a 80 milj. ton kalksten.
Kalkbergen höra till de s. k. avlagrade bergarterna, d. v. s.
de hava uppkommit genom kalkavsättningar i ett forntida hav
på samma sätt som lerorna bildats. På grund av landets
höjning ur havet hava kalkavsättningarna hårdnat och vid
jordskorpans olika rörelser kommit att intaga sitt nuvarande
vertikala läge. Då denna geologiska process ägt ruin hava
även yngre bergarter blivit sammanblandade med kalkstenen.
Detta gör att kalkstenen icke alltid förekommer ren utan här

Kalkbergen i Pargas gå i riktning NW—SO, tvärs över

och där är granitblandad.
De mest betydande kalkstensfyndiglieterna egas av

Pargas Kalkbergs Aktiebolag. Genom köp av Limbergs
egendomi 1898 kom bolaget i besittning av den största och
rikaste gruvan i Pargas. Genom köp av Skräbböle by 1907,
Storgårds Södergårds hemman 1909 och Storgård Norrgård
•samt Parsby Vestergård 1913, vilka alla ha rika kalkstens-
gruvor, har bolaget ytterligare ökat sin tillgång på kalksten.

Den lössprängda kalslktensmängden framgår av följande
tabell:

1899 ....10,307 ton
1900 .... 8,587

„

1901 .... 5,663 „

1902 .... 9.017 „
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1903 ....10,477 ton
1904 .... 10,899 „

1905 ....17,020 „

1906 ....18,535 „

1907 ....31,879 „

1908 .... 35,721 „

1909 .... 45,901
„

1910 ....53,906 „

1911 .... 73,318 „

1912 .... 88,651 „

1913 .... 110,285 „

1914 ....106,245 „

Efter hand som brytningen ökats ha nyare arbetsmetoder
i gruvorna blivit införda samt maskinieir fått ersätta människo-
och hiästkraft. Till och med 1906 kördes all sten från gruvan
med häst. År 1907 blev den c:a l /a km. långa spårvägen
från gruvan till kalkhamnen färdig. Samma år byggdes en
upphalningsbro i gruvan och sedan dess har stenen i raskare
tempo rullat i marknaden. En större stenleverans till Riga
samt förberedelserna för logen cementtillverkning ökade år
1913 brytningen i sådan skala, att äldre arbetssätt ännu en
gång fingo vilka. Nänmda år infördes nämligen maskin-
borrning och tvänne lokomotiv köptes, vilkas antal under
innevarandle år ytterligare ökats med ett. Brytningen torde
i år i det närmaste stiga till 200,000 ton. Dessutom lössprän-
ges och borttransporteras årligen tusentals ton s. k. gråsten
och avfall.

Huru sprängningen modärniserats framgår tydligast av
ett färskt exempial. 1 juni 1913 sprängdes ett skott, bestående
av 8 st. c:a 5 meter djupa borrhål och gav detta enda skott
c:a 3,000 ton kalksten. Om m|am jämför denna siffra t. ex.
med 1901 års totalbrytning, kan man förstå vilka framsteg
brytningsmetoden gjort.

Stenen sortleras i flere kvalitéer beroende på för vilket
ändamål stenen är avsedd.

Tillsvidare bokas all den lössprängda stenen med hand-
kraft. Redan under innevarande år har bolaget dodk för
avsikt att anskaffa större krossmaskiner i vilka stenblock av
flere hundra kg:s vikt kunna söndermaltas.

BRÄNNINGEN.
För c:a 40 år sedan skedde kalkbränningen ännu i s. k.

jordugnar, vilka vanligtvis ingrävdes i någon backslutning:
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och invändigt bekläddes med gråsten. Vid ugnens fyllning
lämnades på bottnet kanaler för bränsiltet, som' bestod av
stock av samma längd som själva ugnen, i vanliga fall 6
meter. Sedan stenen blivit färdig bränd tömdes ugnen.
Dessa primitiva ugnar hade den nackdelen att produktionen
blev jämförelsevis ringa, på grund av att bränningen kunde
utföras endast periodvis och tillverkningen blev dyr i anled-
ning av att ugnen alltid efter bränningen miåste svalna och
värnre sålunda förlorades. Därför fingo dessa ugnar giva
vika för en nyare ugnstyp, den s. k. cylinderugnen, vilken
blev införd i Pargas för c:a 40 år sedan. I dessa ugnar fylles
kalkstenen uppifrån och eldningen skier nedifrån, varvid kalk-
stenen allt efter som iden brännes är i rörelse nedåt mot
ugnens botten, varifrån dem såsom färdigbränd uttages genom
skilda öppningar. Då bränningen i denna ugn är kontinuerlig,
besparas bränsle och tillverkningen blir säkrare. Sådana
ugnar finnas i Pargas 8 st. av vilka dock endast 4 förnär-
varande äro i gång. Såsom bränsle i cylinderugnarna
användes ved. Sedan vedprisen betydligt stregats och avsätt-
ningen alt mera ökats, blev man tvungen att övergå till en
ugnstyp, i villket annat bränsle kunde användas och vars
produktionsförmåga stod i förhållande till avsättningen.
År 1914 uppförde bolaget därför den första ringugnen för
stenkolseldning. Medan cylinlderugnens produktionsförmåga
var c:a 6 ton per dygn, kunde i ringugnen brännas 50 ton.
Ugnens storlek är i förhållande därtill. Längden är 50 meter
och brännkanalens längd 100 meter. Skorstenens böjd är 6fr
meter. År 1912 blev en annan likadan koloss färdig. Den är
avsedd 1 för gasleildning och produktionsförmågan är i det
närmaste samma som i den förra. Gasringugnen har den
fördelen, att bränslet ej alls kommer i beröring med stenen
och att kalkleln därför Wir absolut ren från slagg o. dyl.

Vid bränningen i de två ringugnarna användes dagligen
c:a 20,000 kg. stenlkbl.

KALKSLÄCKNINGEN.
Även vid släckningen måste den gamla haudsläcknings-

metoden giva vika för nyare sätt. Är 1913 blev bolagets
släckningsfabrik färdig och kan under ordinarie 10 timmars
arbetsdag släckas c:a 1,400 kl. kalk. Handsläckningens största
nackdel! var att kalken ej blev jämt släckt. Även vid omsorgs-
full behandling blev det alltid något korn osläckt kalk, som
ej hunnit släckas och osläckbara partiklar kunde även
påträffas. Fuktigheten var även mycket varierande. Den
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maskinsläckta ikalken är absolut jämt släckt, genomtorr och
fint pulveriserad. Innan den osläckta kalken släckes i fabri-
ken söndermalas den i bitar av en nöts storlek och står under
eftersläckning et t helt dygn. Då den dessutom genomgår
flera målnings- och siktnings proceduner, blir den absdlut
genomsläckt. Nämnas må, att medan den handsläckta kaliklens
iuktighetsgrad är 13,53 % är den maskinsläckta kalkens
endast 0,53 %. Drag- och tryckhållfastheten hos murbruket
blir ävian med maskinsläckt kalk betydligt högre än med
handsiäckt. I synnerhet för rappningsändaimål är den maskin-
släckta och siktade kalken att rekommendera. Även för
jordbruksändamål, då kalkningen sikler med gödselpridnings-
mäskiwer, är denna kalksort lämpligast.

KALKAVSÄTTNINGEN I HEKTOLITER
1899 .... 28,675
1900 .... 25,953
1901 .... 32,469
1902 .... 36,621
1903 . . . . 34,226
1904 .... 39,501
1905 . . . . 163,749
1906 .... 258,957
1907 .... 492,676
1908 .... 452,193
1909 .... 600,108
1910 .... 706,821
1911 . . . . 958,541
1912 .... 1,071,371
1913 .... 967,250
1914 .... 658,376

Användningen av cement stiger år för år. Är 1913
importerades till Finfend 735,000 fat cement och avsättningen
stiger i regel med c:a 10 % årligen. Då cementets huvud-
beståndsdelar utgöras av kalksten och lera, av vilka bolaget
har stora fyndigheter, väcktes för några år sedan frågan om
startandet av en cementfabrik. Förberedande undersökningar
togo dock så pass dryg tid i anspråk att frågan först år 1912
kunde avgöras. I början av år 1913 vidtogo byggnads-
arbetena och fortgå åtminstone ännu i juni 1914, då detta
jkrives. Avsikten är att få inhemsk cement i marknaden
ännu under 1914 års seglation.

CEMEN I\
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Såsom sagt har cementindustrin goda, naturliga förut-
sättningar i Pargas i det att de viktigaste råmaterialierna
finnas i tillräcklig mängd. Och att råmaterialet även är av
den bästa kvalité hava undersökningarna och erfarenheten
givit vid handen. Pargas kalksten användes nämligen i
cementfabriker utomlands med god framgång. Det är sällsynt
att båda för cemcntets framställning erforderliga råämnen
förekomma på samma plats såsom fallet är i Pargas. Detta
ävensom de aillra nyaste maskiner för cementets framiställning
säkerställa dten inhemska cementindustrin gentemot utländsk
konkurrens.

Cementfabriken är avsedd för en årsproduktion av
400,000 fat, men kam fabrikationen utan tillbyggnader ökas till
800,000 fat.

Om fabriksbyggnadernas storlek kan inan få en före-
ställning, då man vet att till dessa använts c:a 2J<00,000
finska tegel och ca 20,000 fat cement. Den s. k. roterugnen
där kalkstenmjölet ocli leran brännes, är c:a 75 meter lång,
3 meter i diameter samt torde vara den största i sitt slag
i världen. Den erforderliga kraften levereras av en .kraft-
central om 3,600 HK. Dessutom finnes en mindre kraftcentral
för fabriken. Dess styrka utgör 200 HK.

TONNAGE.
Under tidigare år, då avsättningen ännu var mindre och

försäljningsmetodarna enklare, användes för kalktransport
uteslutande främimiadne tonnage. Sålänge kalken såldes i
släckt form och i huvudsak till iinska hamnar, voro dessa
även tillräckligt talrika. Sedan avsättningen efterhand ökades,
efterfrågan på osläckt kalk stigit och exporten till Ryssland
tagit fart, gjorde sig bristen på tonnage kännbar och bolaget
ansåg det nödigt att skaffa sig eget tonnage. Tonnaget har
år för år ökats enligt följande tabell:

1904 1 fartyg 250 lastton
1905 1 „ 250
1906 1 „ 250
1907 11 „ 2,000
1908 11 „

2,000
1909 13 „

2,500
1910 22 „

4,000
1911 21 ~ 5,000
1912 35 „ 7,000
1913 47 „ 13,000
1914 51 „ 14,000



40

Flottan består av 2 ångfartyg, 2 galeaser, ö bogserbåtar,
4 läktare och 35 pråmar, representerande ett värde av
1,200,000 mark. De 4 järnläktarena, vilka huvudsakligast äro
avsedda för stentransport till Riga, lasta 1,250 ton var.
Numera transporteras med egna fartyg c:a 82 % av all kalk
och sten.

JORDBRUKSKALK.
Kalk har länge använts för jordbruksändamål ehuru i

mindre utsträckning. Bolaget såg att avsättningen på denna
vara betydligt kunde ökas i fall lämpligt upplysningsarbete
gjordes. Efter år 1910 har bolaget därför drivit systematisk
propaganda bland jordbrukanena. Detta arbete har även
krönts med framgång, vilket nedanstående tabell visar.
.Jordbrukskalk såldes:

;V si c'<t
1907 .... 15,624 hl.
1908 .... 18,537

„

1909 ....19,546 „

1910 ....41,472
„

1911 .... 127,540
„

1912 .... 263,142
„

Flere sakliga broslkyrer har på bolagets bekostnad
utgivits, flygblad och cirkulär distribuerats. Bolaget har
sedan 1909 deltagit i samtliga landbruksutställningar och
underhåller talrika försöksfält. Nämnas må, att ett fyrsidigt
flygblad distribuerats i en upplaga av 210,000 cxx, tvänne
40-sidiga broskyrer av mag. Söderholm odh agronom Rauta-
koski om kalkens användning i jordbruket ha utdelats i en
upplaga av 40,000 cxx. Inalles har tryckalster om jordbruks-
kalk utom personliga cirkulär under de fyra senaste åren
distribuerats c:a */« milj. cxx. Men bolaget har utom det
rena propagandaarbetet även bedrivit en ganska betydlig
konsulentvärksamhet. Sålunda har en angronomiskt utbildad
person alltid stått till kundernas tjänst med önskade upplys-
ningar och råd, föredrag har hållits och propaganda arbetet
har övervakats så att detsamma blivit sakligt riktigt.

ARBETSFÖRHÅLLANDENA.
De å orten bosatta kalkarbetarena kunde ej i längden

tillfredställa bolagets behov av arbetskraft och därför har
under årens lopp betydlig inflyttning av främmande arbetare
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ägt rum. Ehuru arbetspersonalen är sammansatt av de mest
olikartade element, har förhållandena med arbetsgivarena
alltid varit jämförelsevis gott och några större arbetstvister
ej förekommit. Lönerna har också varit ungefär desamma
som betalas i städer och för särskilda kalk- och gruvarbeten
betydligt högre, oaktat dessa ej kräva någon särskild fack-
kunskap. Bostadsförhållandena äro tillsvidare oordnade, men
sedan de stora fabriksanläggningarna bllivit slutförda blir
även denna sak ordnad.

Arbetarantalet utgjorde år 1913 c:a 1,200, därav ca 400
kalkverksarbetare odh c:a 800 vid nybyggnader sysselsatta
arbetare.

För arbetares sjuk- och begravningshjälpkassa har bolaget
under årens lopp fonderat inalles 2,000 mark, vilken summa
skulle vara betydligt högre i fall; arbetarena skulle intressera
sig för saken. Trots upprepade försök har bolaget dock ej
lyckats intressera arbetarena för en dylik kassa, avsedd
uteslutande för bolagets arbetare, utan ha dessa startat en
allmän kassa.

.
För arbetare utan familj har bolaget byggt tvänne natt-

härbärgen samt tvänne matkök.

Pargas Kalkbergs Aktiebolag grundades år 1896. Aktie-
kapitalet, som från början utgjurde 120,000 mark har seder-
mera flere gånger höjts och utgör nu 3 1 ji miljon mark.
Dessutom finnes en reservfond! på 2,350,000 mark.

BOLAGETS ORGANISATION.

Förutom anläggningar i Pargas äger bolaget tvänne kalk-
ugnar jämte en miodärn murbruksfabrik i Helsingfors, en ring-
ung i Villmanstrand och sandtäcker i Pernå och i Borgå
socknar.

JA
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Upphalningsbron.
Å brun finnes en kedjeanordning med vilken 1 vagn pr.

minut kan upptagas och lika många nedsändas. Vagnarnas brutto-
vikt stiger till c:a 1,700 kg.

Vy av Skräbböle gruvan.
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Lokomotiven.
Å bilden synes bolagets tre lokomotiv, av vilka det största

är byggt av Tammerfors Linne- & Järmanufaktur Aktiebolag och
de två mmdx av Orenstein & Koppel — Arthur Koppel Akt. Ges.

Kalkhamnen.
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Kalkhamnen.

Kalksläckningsfabriken.



45

Järnläktare.
Lastar 1,250 tons.

I kanalen tömmes som bäst färdigbränd osläckt kalk.

Ringugnens brännkanal.
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Vy av cementfabriken.

i

Roterugnen vid cementfabriken.



I
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Stora kraftstationen.
Tre stycken Babcock & Wilcox vattenrörspannor, med kedjeroster

arbetsfryck är 16 atm., överhettning av ångan 350°. Pannorna levererade
av Maskin- & Brobyggnads A.8., Helsingfors. Economiser för uppvärm-
ning av matarevatten, av Calwert & C:o i Göteborg. Pannornas eldyta
4192 pr styck. Ångturbin av Brown, Boveri & C:o Aktieges, i Baden,
Schweiz. 3,600 HK, direkt kopplad i en trefasgenerator på 2,500 KW 3,000
varv 3,000 wolt driftspänning 50 perioder levererad genom Finska Aktie-
bolaget Hartmans Maskinaffär. Ångturbinen arbetar tillsammans med en
ytkondensor. — Å Cement- och Kalkfabriken finnes 95 motorer från J—
325 HK.

I skogen till höger synes matköket.
Lilla kraftstationen.
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Skräbböle matköks stora serveringssal.
I salen, som är 18 m. lång och 12 m. bred, kan samtidigt serve-

ras för c:a 300 arbetare. Vid festtillfällen kan i salen beredas rum för
över 500 personer.

Jordugn.
De två öppningarna å framsidan äro för eldningen. Av dessa ug-

nar finnes ännu lämningar å flera ställen där kalk fordom brändes. Den
senast använda ugnen befinner sig i Pjukala, där kalk ännu så sent som
för c:a 11 år sedan brändes i jordugn.
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Direktörens bostad.

Kalkhamnen.



Tervsundet och Sandfalls tegelbruk.
Den, som sommartid företager en resa i Parkas, skall

helt säkert känna sig anslagen av den vackra natur man
överallt har omkring sig, av de smala, måleriska sunden,
kantade ömsom av välbyggda bondgårdar eller små grå
torp, ömsom av granna villor för stadsbornas sommar-
vistelse, ömsom åter av industriella inrättningar, som
inbäddade i ett sommarfagert landskap se rätt pittoreska ut
och h. o. h. förlora den dysterhet och den kalla (känslolöshet,
som vanligen vidlåder liknande verk i städerna. Några

minuter efter det resenären med ångbåt lämnat Pargas Malm,
kan han beundra Kalkbergsbolagets ståtliga inrättningar
Han fortsätter sin färd över den fagra Kyrkfjärden och
ser framför sig, rakt i söder, mynningen av ett sund.
Tervsundet, ett av de vackraste bland de många vackra
sunden i Pargas. Så snart han kommit in genom omgivande
fabriksbyggnader och arbetarbostäder, uppförda i en däld,
som på ömse sidor är omgiven av sandbranter, så väldiga,
att de synas hava uppkommit genom någon naturrevolution.
Vi skola hoppas att resenären är så intresserad av allt detta,
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att han stiger i land vid bryggan för att taga tegel-
bruket — det är nämligen ett sådant, som är uppfört i dälden
— i närmare skärskådande, och skola vi där, såsom det anstår
en god ciceron, först berätta för honom litet om platsens och
brukets historia.

För omkring 100 år sedan fanns på det ställe, där
bruket nu är beläget, en skogbevuxen sluttning. Ovanför
denna, inne i skogen, fanns ett kärr, vars vatten sipprade
genom sanden på kärrets botten och sökte sig väg ned
till sundet. Fåran, som vattnet grävde, blev alt bredare
och slutligen var hela strandsluttningen så undergrävd, att
den en höstnatt år 1821 rasade ned i sundet och åstadkom
hela den däld, där tegelbruket nu är beläget. Undra på,
att en gumma, som bodde i ett torp vid stranden i när-
heten av stället och vaknade vid det väldiga braket, trodde
världens sista stund vara kommen, då hon såg skogen
vräkas i sjön! En föreställning om fenomenets storslagenhet
och förfärande omfång kan man få, d ! å man hör, att träd-
stammar från denna skog ännu i dag finnas på Tervsundets
botten kilometertals från sandfallet.

1 början av 1880-talet kom man till insikt om, att natur-
förhållandena på platsen voro lämpade för tegelindustri
och grundade där ett tegelbruk i liten skala med en års-
produktion tiv mellan 100,000 och 200,000 handslagna
murtegel. Är 1913 togo några intresserade ortsbor
initativ till utvidgning av bruket, sedan de insett, huru
utomordentligt lämpliga betingelserna för en tegelindusri på
platsen verkligen voro. Bruket ligger ju alldeles vid allmän
farled och råmaterialiernas 'läge är det bästa man kan tänka
sig: sanden i stora kvantiteter alldeles vid bruket och leran
några meter längre bort, inne i skogen, varjämte lertaget
är så högt beläget, att spårvagnarna på grund av markens
sluttning med egen kraft komma fram till det ställe å bruket,
där leran skall matas in i bearbetningsmiaskinerna. Prov på
leran insändes till Geologiska Kommissionen i Helsingfors.
vars ordförande, D:r Benj Frosterus, avgav ett synnerligen
berömmande utlåtande om beskaffenheten av densamma.
Leran ligger i ett sex, på sina'ställen ända till nio meters
djupt lager, och man har konstaterat att brukets inköpta
lerfyndigheter med den beräknade årsproduktionen av 2
miljoner tegel skola räcka i 50 år.

Efter förberedande undersökningar skred man så till
startandet av Aktiebolaget Sandfalls Tegelbruk med ett
aktiekapital av Fmk. 110,000, som kan höjas till 200,000.
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Man vinnlade sig om att få allt så tidsenligt och rationellt
inrättat som möjligt. Maskinerna levererades av en bland de
förnämsta firmorna i branchen, Åbjörn Anderssons Mekaniska
verkstad i Svedala i Sverige, och ringugnen, som är valvlös,
byggdes enligt dem erfarne fackmannen, kommerserådet Paul
Chrmelewsfcis patent. Torkningen sker utom i lufttorklador
även i torklador, byggda ovanpå ugnen, varigenom man kan
tillgodogöra sig värme från ugnen och dessutom förlänga
produktionstiden. Utom maskinslagningen kommer man
även att fortsätta med handslagning, emiedan Sandfalls hand-
slaga tegel i allmänhet haft ett gett namn om sig. Även är
man betänkt på att i framtiden vidtaga med tillverkning av
taktegel.

Sandfalls Tegelbruk, som nu i sitt nya skick har sin
första säsong, har således stora förutsättningar att kunna
tillverka en god vara och, såvitt man kan förstå, goda
utsiMer att kunna stå sig i konkurre-nsen.



Några anteckningar om de större godsen
och frälsehemmanen i Färgas.

På grund av sitt nära läge till kulturvaggan Åbo är
Pargas uppfyllt av historiska minnen. Bland de större går-
dar, som finnas, intager onekligen Qvidja gård det främsta
rummet dels genom sin betydande storlek dels genom dess
historiska ryktbarhet.

Qvidja gård omfattar hela Lemlax-ön samt en stor
del av Stor Lassor, belägen i Vapparen. På grund av öns
läge, som omsluter inloppet till Åbo, kan man lätt tänka sig,
att dessa trakter mycket tidigt befolkats, och möjligt är,
att efter det första korståget till Finland 1157 hit invandrat
en svensk befolkning.

Vad som från historisk synpunkt är anmärkningsvärt
om Qvidja, är det väl bibehållna gamla gråstensslott, som
finnes på godset. När detta grundlagts förmäler historien
ej; man kan nämligen ej kontrollera ägareföljden på Qvidja
längre än till 1400-talet, och det är dock att antaga att
slottet byggts under en tidigare tid. Den första, numera
med säkerhet kända ägare var en viss Peder von Linden,
som enligt en gammal urkund 1439 skulle hava försålt
godset åt biskop Magnus Tavast. På grund av att denne
lät befästa Kuustö slott, har man dragit den falska slutsatsen,
att Qvidja slott vore uppfört på denna tid, men slottets
stil ävensom andra omständigheter tala dock för, att slottet
grundlagts under en tidigare period. Vid slutet av 1400-
talet mottogs gården av Joakim Henriksson Flemming.
I sitt äktenskap med Ingeborg Rangvaldsdotter hade han
sonen Erik, som av sin fader ärvde förutom Qvidja även
Svidja, Yläne m. fl gods.

Enligt en gammal tradition skulle Erik Flemming varit
född på Qvidja omkring 1480. Han blev landsfogde i Fin-
land 1512 och befann sig 1521 i danskarnas våld på Åbo
slott, då detta under Gustav Vasas befrielsekrig belägrades
av svenskarna. Känt är hans listiga sätt, huru han lyckades
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övertyga danskarna på slottet, att han var deras bunds-
förvant, samt huru han tillföljd därav fick förtroende av
den danska överbefälhavaren att göra ett utfall mot de
belägrande svenskarna med en av svenskar och danskar
sammansatt trupp. Kommen på tillräckligt håll från slottet
nedgjordes danskarna i truppen av de medföljande sven-
skarna i förening med de belägrande. För sina bragder
och sitt visade mannamod åtnjöt Erik Flemming av Gustav
Vasa stor ynnest och bevågenhet och blev rikligen belönad
för de tjänster han gjort sin konung. Han dog den 14
dcc. 1548, och då gick Qvidja i arv till sonen Klas Flem-
ming. Med säkerhet kan man ej påstå, att han varit född
på Qvidja, men det är antagligt, att så skett mellan åren
1535—1540*). Den mäktige marskens betydelse i vår histo-
ria är väl okänd. Han dog i Pojo den 13 april 1597, bi-
sattes på Åbo slott och begravdes i Pargas kyrka. Nu
övergick Qvidja till Johan Flemming, den förres son, känd
genom Vecksells drama »Daniel Hjort". Hertig Karl, Gustav
Vasas son, som var Klas Flemmings dödsfiende, bestämde
den 19 oktober 1597, att en av hans gunstlingar Hierony-
mos Birckholz**) skulle få slottet, men denna plan synes
ej hava blivit fullföljd, i det att efter Johan Flemmings död
godset övergick till hans syster Hebbla, som sedermera
1615 gifte sig med riksrådet Per Baner. I ätten Baners
ägo var godset till omkring 1650, då det genom köp över-
gick i andra händer. Såsom dess ägare namnes sedan
överste Karl Falkenberg 1670, landshövdingen Carl Johan
Creuz 1738, apotekaren Lars von Mell 1780. Denne sist-
nämndes dotter Hedvig Maria, som var gift med kaptenen
Anders Johan Pryz, mottog godset i arv efter sin fader.
Kapten Pryz avled 1824, och innehades godset av kapten-
skan Pryz ända till år 1863. Kaptenskan Pryz, vars minne
ännu i dag ihågkommes av samtida Pargasbor, skötte god-
set med kraft och energi. Efter hennes död övergick
Qvidja till löjtnanten, sedermera lantbruksrådet Volmar av
Heurlin, som år 1868 definitivt mottog gården. Lanlbruks-
rådet Volmar av Heurlin mottog gården i ett jämförelsevis
primitivt skick, men gjorde av densamma en av vårt lands
bästa jordegendomar. Han avled efler nyss fyllda 70 år

**) Hieronymus Birckholz härstammade från en tysk adlig ätt, som
inflyttat till Sverige. Han var gift med Klas Flemmings brordotter Anna
Flemming, vilket äktenskap Klas Flemming på grund av egoistiska skäl
motsatte sig, så det kunde ingås först efter hans död.

*) Engligt en annan uppgift skulle Klas Flemming varit född på
Storvik i Kimito 1535.
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1907, och då mottogs Qvidja gård av nuvarande ägaren
agronomen Vilhelm av Hturlin, som dessförinnan ägde en
stor del av godset, nämligen Lemlax utgård.

När Qvidja slott grundlagts, är ovisst, men förmodligen
har detta skett omkring år 1300. Slottets tornformiga
huvudbyggnad torde då hava blivit uppförd i tre våningar.
Det nuvaranre taket hör till en senare tid och har troligen
i äldre tider ersatts med ett högre, för samtida borgar typiskt
sådant. Huvudbyggnaden är rätt stor, den mäter 20 m.
i längd och 8,5 m. i bredd. Själfva rumindelningen på

Qvidja slott.
borgen är jämförelsevis enkel. Murarna äro ganska tjocka,
och rummen relativt små. I första och tredje vånin-
gen finnes trenne rum i bredd, i den andra blott två, av
vilka det ena torde utgjort slottets »stora sal". Karaktä-
ristiska äro de fasta takvalv, som finnas i tredje våningens
samtliga rum, antagligen dit byggda för att skänka slottet
trygghet mot fientliga angrepp. Söder om huvudbyggnaden
finnes en tillbyggnad, som står i rät vinkel mot slottets
längdriktning. Denna är väsentligt lägre än huvudbygg-
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nåden, och under densamma finnes en källarvåning. Norr
om slottet finnes även en tillbyggnad, vilken en knappast
tillförlitlig tradition velat utpeka såsom slottets forna kapell
eller kyrka. Möjligt är att den i äldre tider varit förråds-
rum eller något liknande. I våra dagar användes den såsom
smedja och borgen för övrigt såsom spannmålsmagasin.
Några övriga minnen från äldre tider företer borgen icke,
om man undantager några takmålningar, som finnas å bjäl-
karna i rummen. Strax norr om den sistnämnda tillbygg-
naden finnes en egenhet i sitt slag, nämligen en ganska
stor jättegryta.

Rövarnas (Rövassnäs) allodialsäteri på östra sidan av
Lielax ön utgjorde red

o
an under biskop Magnus Tavasts

tid ett prebende till Åbo Domkyrka. En Laurenz eller
Lars Skallmella, som av konung Kristian 1 blivit adlad den
1 avg. 1461, som var stamfader för den sedan stora adliga
ätten Skälm, skrev sig till Rövarnas. Ättlingar av Skälmska
ätten sägas hava ägt flere gårdar i Pargas. Genom gifter-
mål kom sedermera gården i den adliga släkten Mes händer.
Måns Soneson Me var redan 1537 ägare av Rövarnas.
Hans sonson Salomon (Salmundi) Ille skrev sig även till
herre av Rövarnas. Han erhöll den 16 avg. 1694 till livs-
tids förläning Wädekulla (Vidkulla) och Björsäng (Bjur-
säng). Ille hörde till konung Sigismunds trognaste an-
hängare och följde med Klas Fiemming i klubbekriget.
Av de upproriska bönderna blev därför Rövarnas plundrat
den 15 mars 1598. Salomon Illes syster var gift med en
Gudmund Aronsson, som av konung Johan 111 blev adlad
den 14 november 1586. Hans vapen bestod av en sköld
med 3 förgyllda grankottar. Vid arvskifte den 11 februari
1603 tillföll Rövarnas ovannämnda Aronsson. Hans dotter
var gift med Filip Mårtenson Jägerhorn och genom honom
kom sålunda Rövarnas att tillhöra den Jägerhornska släkten.
Filip Jägerhorn hade icke barn, varför godset efter hans
död ärvdes av hans syster Karin Mårtensdotter Jägerhorn.
Nämnda Karin var gift med löjtnanten Jakob Hansson Gjöös.
Deras son Erik Gjöös fick sedan mottaga gården och dog
även där den 20 okt. 1693 samt ligger begraven i Pargas
kyrka. Hans son Jakob Gjöös mottog nu egendomen och
gifte sig den 5 avg. 1694 med Anna Margareta Torstens-
dotter från Vannais ~berustade säteri" på Ålön i västra
Pargas. Sedermera har godset. haft åtskilliga ägare; nu
innehaves det av godsägaren O. F. Malmqvist.
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Attu gård ägdes 1461 av förutnämnda Lars Skallmella,
som samtidigt han mottog Rövarnas fick frihet och frälse
på 3 hemmansrökar i Attu Böle. Den Skälmska ätten var
sedan i långa tider ägare av Attu. Bland dess ättlingar
nämnas sedan Kristiern och Kristoffer Skälm. Sedermera
ägdes gården av flere bemärkta personer, såsom Stålarm,
Wildman, von Minden, Duva, Nöding, Berg, Strömskjöld,
Stålhanske, Hoffman, Carpelan, Cederström, m. fl. På 1850-
talet ägdes Attu av verklige geheimerådet L. G. von Hart-
man. Genom köp övergick sedan gården på början av
1870-talet till grosshandlanden August Möller från Sverige.
Sedermera då Hejsala och Sårpå öar inköpts till gården
ombildades den till ett aktiebolag. Som disponent för
bolaget stod först ovannämnda Möller och efter honom för
närvarande hans son John Möller.

Parsby (Pargas by) ägdes på 1500-talet av en Nils
Bertilsson, som samtidigt ägde Reku by i Kimito samt
Laxpojo i Lojo socken, viika lägenheter han fått i förlä-
ning av konung Erik XIV. På 1600-talet ägdes Parsby av
Claus Andersson, som dog 1639. Hans vapen har funnits
i Pargas kyrka. Hans hustru Brita Jakobsdotter hade förut
varit gift med räntmästaren i Finland Simon Ambrisinison.
Denne var i likhet med Ille på Rövarnas en varm vän till
konung Sigismund i Polen. Linder sin vistelse i Helsing-
fors 1599 lät hertig Karl halshugga honom.

Hertigen lät för att skydda hans efterlevande maka
samma år utfärda följande öppna brev:

~ätt efter Simon Ambrosii häver sig med flere opro-
riske här i Landsänden emot oss upplagt och traktat oss
efter liv och välfärd, för hvilket ock honom nu straffet är
lagligen övergått, så att på det hans efterlåtna hustru
Brita Jakobsdotter icke må någon orätt med rappande och
skövlande tillfogat varda; därföre have vi uppå vårt dragande
etnbetets vägnar henne detta vårt försvarelsebrev nådigast
meddela låtit."

Senare ägde en Klas Andersson Parsby och hans son
Klas Skälm samt den sistnämndes dotter Sofia, som var
gift med Kristen Larsson Carpelan. Ännu 1756 tillhörde
Parsby Carpelanska släkten.



58

Storgård eller Storegården bestående av tvenne frälse-
hemman Södergård och Norrgård tillhörde 1561—1589 en
man, som spelat en betydande roll i Finlands hävder,
nämligen Anders Larsson till Botila. Han var född i Öster-
götland i Sverige och erhöll av konung Johan 111 såsom
förläning några gods 1594. Den 4 mars 1593 undertecknade
han jämte adeln och krigsbefälet i Finland regentiörsäkran
åt konung Sigismund. Larsson blev sedermera ryttmästare
och var bland annat med i Klas Flemmings här, då denne
undertryckte bondeupproret i Österbotten. Då hertig Karl
1597 belägrade Åbo slott deltog Anders Larsson i försvaret.
I ett brev till slottets befälhavare Arvid Stålarm den 27
sept. 1597 talar hertigen ~om the äreförgätne opproriske
och huvudljugare och ibland den Anders Larsson som tagit
sig före befallningen här vid Åbo". L. hörde till dem, som
längst sökte hindra slottets uppgivande. Då hertig Karl
samma år den 29 september intog detsamma, blev L. på
hertigens uttryckliga begäran given som gisslan för ingången
dagtingan och blev fängslad förd över till Sverige. Här
vann han dock sedermera hertig Karls ynnest och fick av
honom flere förtroendeuppdrag att utföra. 1603 var han
med i försvaret av Reval, 1604 var han häradshövding i
Jääskis härad. Då hertig Karl blev konung i Sverige ut-
färdade han ett förläningsbrev, som egentligen var ett för-
nyande av de förläningar han av Johan 111 erhållit den 13
juni 1581. Även av konung Gustav II Adolf fick han röna
ynnest. De lägenheter han ägde i Halikko härad såsom
frälse 28 u/i 6rökar samt 125 Vi krono- dels skattehemman.
Han var gift med Barbro Baner och i detta äktenskap
föddes Jöns Andersson, som efter faderns död, vilken tro-
ligen inträffade 1614, övertog Storgården. Den sistnämdes
bror Klas, vilken förut innehade Parsby, övertog sena-
re även Storgården. Sedermera kom Storgården \ liksom
Parsby i Carpelanska släktens ägo.

Kårlax (Kårlax, Kurulax, Karalax, Korolax, Korlax).
Den älsta underrättelse man har om denna by är av 1329,
då en Karl där ägde en fastighet. Enligt ett skiftesbrev av
den 6 maj 1477 mellan Joakim Fleming o

o
ch Kurt Hartviks-

son och deras samarya å ena samt Erik Åsbjörnsson å an-
dra sidan föllo 2 hemman i Kårlax på de förstnämdes lott,
men genom jämkning upplätos nämda hemman till Erik
Åsbjörnsson. Av en urkund av den 30 maj 1525 framgår,
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att Erik Fleming haft en förläning i Kårlax. S:t Marie al-
tare och prebende hade ock ett hemman i Kårlax, som ge-
nom Gustav Vasas reduktion tillföll kronan, men sedermera
af o samme konung lämnades åt kyrkoherden magister Knut
i Åbo och hans kapellan till underhåll.

Muddais (Mudus, Mudis, Mudusum), ägdes 1338 av
biskop Benedikt, som lämnade egendomen såsom betalning
för ett lån, som han erhållit från Åbo domkyrka. Å nämnda
hemman fick Domkyrkan frälsefrihet enligt Konung Magni
brev feria sexta proxima antefestum Apostolomm Philippi
et Jakobi 1348. Sedermera ägdes Muddais av amiral Erik
Fleming och hans änka fru Hebla född Sparre, vilken sist-
nämde av konung Gustav I fick efter sin mans död ytter-
ligare bekräftelse på eganderätten till Muddais.

Den 10 sept. 1609 förlänades Muddais av konung Karl
IX åt hövitsmannen Hans Munck, som bl. a. uppdrag av
konungen hade att försvara Kexholms län. 1615 var han
kommendant på Kexholm och befälhavare över krigsfolket
i nämnda län. Då freden i Stolbova slöts den 27 febr.
1617 och gränsen mellan Sverige och Ryssland skulle be-
stämmas, var Hans Munck utsedd av svenskarna som främste
kommissarie att utstaka rågången mellan Keksholms län å
svenska sidan samt Onegska och Sumska länen på ryska
sidan.

Bemalda Munck var gift med Karin Eriksdotter Slang
från Balkis säteri i Vehmo socken och avled 1635.

Under konung Karl den Xl:s reformrika regering inrät-
tades 1690 å Muddais Westergårds hemman ett andra ka-
pellans bol i församlingen. (Det första hade redan 1675
blivit inrättat å Parsby Mellangård).

1705 furmos på Muddais 4 hemman och 1745 6, vilka
samtliga ägdes av bönder. 1781 var häradshövdingen Carl
Brotterus dess ägare. Han dog den 5 sept. 1806, och då
övergick Muddais till lagmannen och riddaren Klas Johan
Sacklén, sedermera adlad Edelsköld. Hans son häradshöv-
ding Karl Edelsköld innehade Muddais till 1879, som se-
dan köptes av generalmajor B. J. Krook, 1892 köptes går-
den av sjökaptenen F. W- Fagerros från Sagu, och sedan
den ännu bytt ägare ett par gånger inköptes den av finska
staten och parcellerades.
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Stormälo allodial säteri har i omkring 300 år ägts av
släkten Stark. Såsom dess första kända ägare uppgives
Henrik Olovsson, som levde i medlet av 1500-talet, däref-
ter hans son Thomas Henriksson, vars vapen funnits i Par-
gas kyrka. Han var gift med Ingeborg Olovsdotter Frilie.
Genom de sitsnämndas son Hans Thomasson Stark blev
den adliga ätten Stark inregistrerad 1634. Frille var gift
med Kristina Svärd (även hon av adlig börd), och med
henne fick han egendomen Ekstensholm i närheten av Nå-
dendal. Hans älsta son Hans ärvde sedan Mälo. Han var
sedermera ryttmästare vid adelsfanan i Finland och dog den
17 febr. 1701. Även hans vapen har funnits i Pargas kyrka.
Hans son fältväbeln Gustav Stark tillträdde sedermera Mälo
och efter honom hans bror Alexander Stark, född 1680,
död som ryttmästare den 11 juni 1751. Han var gift med
Märta Sofia Jakobsdotter Gjöös från Rövarnas. Deras son
kornetten Karl Fredrik Stark skrev sig därefter till Mälo.
Han var född den 6 januari 1728, död den 5 nov. 1771
samt gift med Charlotta Magdalena Bernhardsdotter De la
Mötte. Deras söner Karl Fredrik, som var militär, död
den 4 mars 1797, och Alexander Reinhold Stark, död 1802,
innehade därefter Mälo.

Fagerkullas (Fagrakulla) älsta kända ägare var en Nils
Henriksson, som enligt en gammal urkund av den 21 mars
1330 försålde gården till biskopen i Åbo Benedikt. Efter
denne biskops tid tillhörde gården såsom prebende Åbo
domkyrka. Vid konung Gustav Vasas reduktion tillföll pre-
bendet kronan men förlänades av konungen åt en Arvid
Nilsson, som innehade gården till sin död 1554. Ett annat
hemman* i Fagerkulla underlydde S:t Eriks prebende men
förlänades vid reformationens början till en viss Herman,
(troligen kanik). Efter dennes död tilldelade Domkapitlet
i Åbo år 1541 rektorn vid Åbo skola, sedermera biskopen
Micael Agricola, S:t Eriks prebende och således även Fager-
kulla. Då konung Johan 111 den 30 mars 1577 utfärdade
sköldebrev för sin son Julius Gyllenhjelm** skänkte han

*) Möjligt är att samtliga hemman i Nilsby tillhört Fagerkulla ehuru
ingen tillförlitlig uppgift dirom finnes.

**) Hertig Johan hade en frilla Karin Hansdotter, vilkens föräldrar
voro Hans Larsson och Ingeborg Åkesdotter adlade och med ett vapen
föreställande en vinkelhake med 2 stjärnor ovantill och en tredje inunder.
Med nämnda Karin Hansdotter hade hertigen sonen Julius och döttrarna
Sofia och Lukretia, vilka då hertigen bestigit tronen, den 30 mars 1577,
blevo adlade under namnet Gyllenhjelm.
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honom bland andra fastigheter till evärdlig egendom 3
gårdar i Fagerkulla. Två av dessa gårdar ärvdes seder-
mera av greve Jakob de la Gardie.

Under 1700-talet och 1800-talet innehades Fagerkulla
enstaka frälsehemman av släkten Nordman, en i Pargas
värderad och välkänd odalmannasläkt.

Bollböle (Bålbölo) tillhörde 1613 adelsmannen Klas
Oalle. Utom honom hava flera andra adelsmän däi ägt
fastigheter. Per Skälm, son till Lars Skallmella, ägde där
fastigheter 1530. En Albrekt Henriksson är 1586 uppta-
gen som ägare av ett hemman, samt år 1599 Matts Eriks-
son, vars vapen bestod av en värja med två stjärnor på
ömse sidor om densamma. Ryttmästaren Henrik Larsson,
adlad den 5 sept. 1639, är 1641 —IG4B upptagen som
fastighetsägare i Bollböle.

Kirjala (Kiriola, Kyriala). I övra Kirjala finnes ett
frälsehemman Södergård och i Neder-Kirjala Backas. Då
i början av 1400-talet borgaren i Åbo Henrik Knapp på
biskop Magnus Tavast inrådan stiftat S:t Peders altare, blev
ett hemman i Kirjala anslaget till nämnda altars prebende.

Vid ett arvskifte, som den 6 maj 1477 uppgjordes mel-
lan Joakim Fleming och hans samarvinge på ena sidan och
Erik Åsbjörnsson på den andra, erhöll den sistnämnde på
sin lott 2 hemman i Kirjala. Av gamla urkunder framgår
jämväl, att Erik Joakimsson Fleming innehaft hela Kirjala
bol, vilket den 27 sept. 1551 förlänades hans änka Hebla
Siggesdotter, född Sparre. En gård i Neder-Kirjala tillföll
medels sköldebrevet (se Fagerkulla) av den 30 mars 1577
Julius Gyllenhjelm, vilket hemman troligtvis sedermera ge-
nom arv tillföll Jakob de la Gardie.

1619 ägde Hans Ragvaldsson i Kirjala ett hemman,
som han ärft. Nämnda Ragvaldsson var stamfader för en
i Finland icke introducerad adlig ätt Örneram. Första gån-
gen omnämnes Hans Ragvaldsson, då han 1594 var hov-
man under Axel Kurks fana och en av konung Sigismunds
varmaste anhängare. Han ägde flere betydande gods i
Finland. Sedermera synes Ragvaldsson, funnit ynnest för
hertig Karl, vilkens lejd han fått för att vid hertigens vi-
stelse i Helsingfors 1599 få oförklara sig. År 1614 var han
sålunda underståthållare på Åbo slott. Han adlades av ko-
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nung Gustav II Adolf 21 juli 1619, och hans vapen bestod
av en gul örnefot stående på en halvförsilvrad måne och
ovanpå skölden en hjälm med 3 påfågelfjädrar.

Ragvaldsson var gift med Rakel Mårtensdotter. Han
överlevdes blott av en son, vilken sedermera blev major
och dog omkring 1660, och med honom utslocknade den
Örneramska ätten på svärdssidan.

Kapellstrand gård. Den älsta tillförlitliga uppgift man
äger om denna gård är, att den ägts av Nådendals kloster
redan på den tid, då detta var förlagt på sin tidigare plats
i
o

Masku. Landsfogden, sedermera befallningsmannen på
Åbo slott Simon Tomasson, tog egendomen från klostret
omkring 1550. Den 5 april 1647 erhöll greve Pehr Brahe
gården såsom allodialt frälse. I senare tid har gården ägts
av flera bemärkta personer, såsom överste K- I. Vrangel
1702, överstelöjtnant Sparrman 1730, professor J. Bonsdorff
1820 m. fl. För närvarande äges gården av sjökapten K.
Eriksson.

Lofsdals gård på Stor-Tervo ägdes 1676 av en Mattias
von Stånd, 1702 av ryttmästaren Johan von Stånden, 1739
av majoren Adolf von Stånden. 1745 är löjtnant Delavell
upptagen som dess ägare. På slutet av 1700-talet ägdes
egendomen av professor Helenius, sedermera adlad von
Hellens. År 1804 torde egendomen blivit inköpt av kam-
marrådet A. J. Vinter, vilken dessutom ägde Domarby och
en gård i Tervsund by. Vid kammarrådet Vinters död 1819
tillföll Lofsdal Anna Lovisa Vinter, som sedermera gifte
sid med presidenten K. R. Procopé. För närvarande äges
egendomen av lektorskan fru Alice Reuter.



Om folkdräkterna i Pargas.
En av våra främsta fackmän på området har som sin

åsikt uttalat, att man kan anse den gamla folkdräkten från
Säkylä i etnografiska museet som typisk för de samtida
dräkterna i Åbotrakten. De iakttagelser,

o
man kunnat göra,

synas bekräfta denna åsikt. De flesta i Åbo historiska mu-
seum befintliga allmogekläder från tiden omkr. 1800 röja
en omisskännbar likhet med Säkylädräkten så till mönster
som snitt. Om man undantar några s. k. rockklädningar
jämte dem, vilkas livstycken — synbarligen under påverkan
av de förra — antagit löjligt minimala proportioner, kan
man hos kvinnodräkterna i våra bygder från nämnda period
iakttaga endast tvenne huvudformer. Livstycket å den första
har man funnit hos ett åldrigt par i Ilpois by nära Åbo
och har i tiden burits av en omkr. 1765 född kvinna från
Smeds hemman i det då rent svenska Kustö. Det andra
finnes i hist. museet och uppges vara från Karinais kapell,
utan någon tidsbestämning. Enligt de ofta visserligen för-
virrade uppgifter, dem man fått av en del ålderstigna personer,
mest gummor, torde dräkter av den första typen i dessa
trakter föregått sådana av den senare. Själva mönstret med
invävda blommor torde vara

s
urgammalt; redan i en år 1700

författad beskrivning över Åbo stad namnes, att traktens
kvinnor förstå att i sina vävnader avbilda trädens blad och
blommor samt regnbågens färger. På denna grund lär ock
mönstret i den här nedan omnämnda västen från Pargas
vara urgammalt i trakten. — Ett bevis för samma dräkts
förekommande över ett större område är, att på museet ett
livstycke från Lokalax är h. o. h. likt det nämnda från
Kustö, medan man sett samma mönster på övertåget till
en fäll från Pyy hemman i Mäkisauru by av Bjärnå socken.
Överhuvud synes det ha varit ett vanligt öde för de gamla
ståtdräkterna att bliva använda som fällövertåg. Så har
man icke lyckats överkomma några andra prov på hundra-
åriga kvinnodräkter i Pargas än några tygbitar, klippta ur
gamla fällar. Det har därför varit omöjligt att säkert be-
stämma snitten, men enligt det ovan sagda torde denna
varit densamma därstädes som å angränsande orter. Den
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kvinnliga dräkten är sålunda uppritad efter Säkylä typen,
medan tygets mönster och färger insatts efter de nämnda
tyglapparna. De vita ärmarna äro som i Säkylä breda,
vanligen sydda genom dubbelvikning av hela lärftsbredden,
med rynkor på axeln och vid handleden; över axlarna och
bröstet bars halsduk, och ett brett förkläde fullkomnade
kostymen. Hos det nämnda gamla paret i Ilpois finnes ett
mycket trevligt förkläde av tvåskaftigt linnelärft med inslagna
smala ränder i matt ljusrött och svagt violett. I likhet med
kjolen rynkades och veckades förklädet utmed hela linningen.
Ett gammalt ordstäv nämner, att Pargas-borna haft ~krusig
krage" och denna synes ha varit dels en lös »rirnsa" kring
halsen, dels en vid »blusen" fastsydd veckad mjuk krage.

I fråga om mansdräkter har man lyckats göra något
mer betydande fynd. På Fagerkulla rusthåll finnes en gam-
mal väst, som utmärker sig genom sina starka färger i
synnerligen vackra schatteringar. Västens ålder är med
säkerhet över 100 år. Snitten är densamma som Säkylä-
dräktens. Ryggstycket är av blaggarnslärft, och västen synes
således icke varit avsedd att begagnas utan rock. Då emeller-
tid på en närbelägen gård, Kirjala Norrgård, en ungefär
samtidig mansväst — rödbottnig med gula ~flammor" —

har ryggstycket av samma tyg som framsidan, kan man
därav sluta, att männen också i Pargas brukade sommartid
uppträda utan rock. På denna grund har för en ungdoms-
förenings behov tillverkats västar av Fagerkulla mönstret
men med Kirjala snitten. Ränningen i detta tyg liksom i
kvinnodräkterna är finspunnet linnegarn, inslaget ylle- eller
~kamelgarn". Ränderna äro »upphöjda", varför ränningen
nästan alls icke synes. Huruvida männen buro halsduk på
denna väst har icke kunnat utrönas. Bälten synas näppe-
ligen ha förekommit, då västame äro så långa. Benkläderna
äro ritade efter Säkylä-dräktens; i Pargas förekommo såväl
»bräiluka"- som n smalluka"-byxor. Ännu för något årtionde
använde äldre män sådana, ehuru de naturligtvis då voro
långa. Materialet i dem är svagt sandfärgat tvåskaftigt
linnelärft. Enligt de gamlas uppgifter användes sådana tyg-
byxor ganska allmänt sommartid, varför man i den nämnda
ungdomsföreningen till den ovan omtalade västen fogat
»bräilukabyxor" av halvlinnelärft, som illusoriskt återger
färgen på de gamla benkläderna. — Huvudbonaden var den
höga grå hatten eller ock den stickade, brokiga runda bonde-
mössan, i vilken pipsnuggan hölls instucken under >rbetet
på åker och äng. — Till de beskrivna ljusa benkläderna passa
bäst vita strumpor; skorna med spännen voro vanlig typ.



Alla slags bokbindningar finare ocli enklare utföras. Allt slags
tryckningsarbete och liniatur utföras. Kontorsböcker färdiga
på lager. Kopieböcker, orderböcker, blanketter af flera slag,
bjudningskort, visitkort, spelkort m. m. Uppfordringar av
kartor, sjökort, tavlor o. dyl

flbo Stentrycken Aktiebolas
Åbo :: Slottsgatan N:o 31 :: Telefon 16

/åk /Ak TfP<N. fi 1 s

ÅBO, Humlegårdsgatan 15. Telef. 70 & 1695.Telef. 70 & 1695.

uppköper i större och mindre partier

Spannmål,
Lingon och
Kummin

Hö,



\

Ständigt välförsedt lager af
PUMPAR

af alla slag och för alla
ändamål, såsom

Original Worthington
matare & uppfordringspum-
par. Frostfria Gårdspum-
par, Dubbeltverkande Kolf-
putnpar, Sug- och Diafrag-
mapumpar. __ , _Rör och Rördelar, Ventiler, Sprutor,

Slangar, Remmar, Remfästen, Maskin-
packningar, Trassel, Maskiner af
förstklassiga fabrikat för trä- & metall-
bearbetning leverera

AKTIEBOLAGET
AXEL CHRISTIERHSSON

OSAKEYHTIÖ
Åbo, Slottsgatan 9. Tel. 989, 414 & 1600.

.onetoimisto

Turku

P^askinbyråO.-y
■

Åbo

Levererar och uppmonterar på kortaste tid
Kompletta Kraftöverförningsanlägg-
ningar, Elektromotorer, Dynamo-
maskiner och Transformatorer.

Dynamos & motorer omlindas.
Landtbruksredskap i lager.

Egen verkstad utför alla slags mekaniska och elektriska
maskinremonter och nyleveranser.

Rikhaltigt lager elektriska materialer.

Förfråga alltid våra priser.



ANTSKOGS
Försäljning

Åbo

Auragatan 12. .. Telefon 883.

köper och utbyter ull och stickyllelump
mot tyger och garn till högsta gällande pris.

Ständigt lager av tyger, dofflar,
vadmal och filtar samt garn.

Lifförsäkra Edert liv i

KALEVA
Billiga premier!
Liberala vilkor!

landefs äldsta försakrlnssanstalt!



Conrad Söderströms
Välsorterade Handelsaffär
Slottsgatan 17 - - Telefon 540

Rekommenderar bästa sortens Kolonialvaror,
Frukter, Konserver, Delikatesser, Sötsaker i
stort urval Foderhvetemjöl, Hvetekli, Rågmjöl
m. m. Bästa uppsköpställe för allmänheten.
Billiga pris.

Folkets Matsalar
s« scnfé vuoim
Västerlånggatan 21
äro de bästa och för- £ snyggt och

manligaste spisställen. 2 tidsenligt.

LAURI KORHONEN.

UILHO LAME
Skrädderiaffär
och Tyghandel
Åbo, Slottsgatan 27. Tel. 1356

Rekommenderas!
Mångsidigt lager. Tidsenligt
- - - och modernt arbete -

-
-



A.-B. Merkntor 0.-y:s
försäljning
är vid A1e x a n d e r s t o rg,
Auragatan 12b

Sälja Läder av alla slag, Skodon
Qalosdier, Kappsäckar, Väskor,
Börsar, Plånböcker samt Lino-

leummattor.
I samma gårds våghus uppköpas
råa hudar och skinn af alla slag.

i

A.-B. MERKATOR 0.-V.
Auragatan 12b

Vid besök i Åbo
bsr man ej försumma att forsa sig frän
oss med inhemska förstklassiga varor
af hvilka vi särskildt vilja framhålla för hälsa, hushåll
m. fl. ändamål, såsom Biogen för nervsvaga, Hälso-
Brunn-Salter, med hvilka dyrbara badresor undvikas,
Hostin bröstpastillen, verksammaste i sitt slag, Frukt-
safter, Honung, m. m. Liktornsm. v Acetin", Ainol mun-
vatten, Hairpetrol hårvatten, Eau de Cologne 1911 m. fl.
luktvatten, fullt jämförliga med de bästa utländska. Iris
fråkencream, Melläncream. Tvålar af flera slag såsom
VW/W-äggtvål, Solar hand- o. tvätt-tvål, Paras byktvål,
Gloria såppulver, m. fl. Putsmedel af flera slag. för
såväl skodon, kläder, metaller, golf, m. m. Desinfek-
tionsmedlet Hygienol m. fl. Kemikalier alla slag m. m.
Dessutom finnes ett sorterat lager af borstar och penslar
för olika slags ändamål, allt af förstklassigt fabrikat.
Broschyrer och bruks Q.D KEMIKALIA A-Ranvisningar på begäran Ut J* •«W'««WH H. U.

RysVa Kyrkogatan 18.



Föreninssbunken i Finland
Landets älsta privatbank.

Grundad 1862.

Egna fonder 43,000,000.

Emottager penningar på depo-
sition mot förmånligaste ränta

Utöfvar alla slag af bankvärk-
samhet.

Eget bankhus i Åbo Auragatan 8.
Kontorstid 10—3.

Uppdrag kunna meddelas genom
bref.

Ä Apoteket i Porsos silllos:
Droger, Tekniska och Fotografiska kemikalier,
Medicinska och tekniska preparater.
Naturliga och artificiella Mineralvatten och

Källsalter.
Förbands- och Sjukvårdsartiklar.
Bandager, Gummivaror, Kosmetiska ämnen

m. m.

Säd, foder, fastigheter

förmedla:

och alla slag av

Landtbruksmaskiner
LAMMI & NIITTYNEN
Telefon 689. Åbo, Humlegårdsgatan 15.



"x Finska Aktlebolnget

G. Hortmairt
iloskinnffor
HELSINGFORS

Telefoner Telegraiadr.
FINNKARL4321 — 6688 — 8565

Maskiner och rekvisita för
alla industriella anläggningar

Stort lager af s Remmar, Packningar etc. etc.

~Magelitt* isoleringsmassa
från egen fabrik

Benzin, Petroleum
= samt alla slags '' ■
Smörjoljor
köpas fördelaktigast hos

ttöäels Petroleunfflnport Aktiebolag

HELSINGFORSABO
i Finland



C:a 200 färdiga

Gravstenar och

Monument
de flesta i modern stil

Kantstenar.
Marmorskivor

■ till bord m. m.

K. G. FORSSTRÖM
STEN FÖRÄDLINGSVERK

5 Kuppisplan 2. Telefon 485. J
♦ ♦

■■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■ ■■■■■■■■■^■^
Netto vigt 50 gr. Pris 80 p.

OST-INDISKT

SIHGALESI IM Ne Z
Importerat af
A. MARTIN, ÅBO, Eriksgatan 12

TELEF. 844.

Finska Sjöfartsbyrån

Förmedlar platser på alla områden, specielt
sjömän $ eldare till ång- och segelfartyg.

Slottsgatan 34. Åbo. Telef. 1724



HOTEL PATRIA
Humlegårdsgatan 15 — Åbo — Telefon 1148

Rekommenderas
Hotellet förfogar över 37 propra, gediget möb-
lerade resanderum. Med hotellet äro en först-
klassig matsal och café förenade.

AXELINA STARCK

JOSEFINE MELDRINGS f=

Tapetseriaffär TJ™*
Rekommenderas! —

Rekommenderas! H.DAHL.

A.B. J. Löfdahl O.Y.
ÅBO, Slottsgatan I. Telef. 342 & 1594. Telegrafadr.: LÖFDAHL.

JÄRNHANDEL
Välsorterad! Erkänt goda varor!
Farm expedition! Alla slags järn-
varor, färger, byggnadsmaterialer
och arbetsredskap. Benzin, motor-
Oija och cement i parti och minut.



Sparbanken i Åbo
Slottsgatan IS Grundad år 1823

TKL.: verkst. <lir. o. ombudsman ;i HO

kiiiiireriiren 1!(4I, expedition l:t;ifl

Öppen för allmänheten från kl. 10—12 f. m.
och 4—6 e. m. :: Insättames fond Fmk
39,027,894: 95. Reservf. Fmk 6,683,468: 14.
Gottgör 5 proc. ränta från insättningsdagen
till uttagningsdagen. Räntan föres till
kapitalet 2 gånger om året,

Uthyr brand- och dyrkfria förvaringsfack.

flhiieboinget Kontorsnrtiklnr
Helsingfors. Alexandersg. 13.
Säljer fördelaktigast alla tidsbesparande kontorstekniska hjälpme-

del, såsom skrif-, räkne- och kopieringsmaskiner, kortsystem
samt alla slags kontorsmöbel.

Stort urval skrifmaskinstillbehör.
Remontverkstad för skrif- oah räknemaskiner. Begär offerter!

CAFÉ KALEVA JrT^^MJj
WT Servering av Kaffe, Té, Smörgåsar etc.

Vid behof af Tf*vclcScllcCP om '

J. A. Salminens Boktryckeri
Åbo ... Trädgårdsgatan 6 ... Telefon 984



ART STUDIO, Fotogrofiotelier
(John Thorsöe) Åbo, Kristinegatan 8

Rekommenderas !

Erkänt snyggt och konstnärligt arbete
till moderata priser!

„
-, OBS.! Välsorterat lager av

'
J Järnsängar

Ryskakyrkog. 12 a. Tel. 798

4> j)ura Rautasänkylelidas.

ALBERT ENGMAN'B

Svagdricksfabrik
ÅBO - Multavierug. 1 a. - Tel. 256

Rekommenderar sina erkänt goda tillverkningar av Svag- och

Taffeldricka. Rekvisitioner till landsorten expedieras promt!



STOCKMAtinS SPORTAUDELNIrIG W>»
Landets största specialaffär. Mer än 19 års

erfarenhet i sportbranchen.

VELOCIPEDER Phoenix Special från Fmk 145: — med frihjul
och med ett års garanti. Engelska Swift och tyska Brennabor.
Katalog gratis. Gevär. Ammunition. Artiklar för Sommar-Idrott.

Velociped-, automobil- och motortillbehör.
Brennabor barnvagnar. Katalog gratis. — Vår stora general-

katalog erhålles mot insändande av 50 p.
DV Automobiler, Neckarsulmer Motorvelocipeder. TPJB

Henriksson & Lindberg
Telef. 1164 ÅBO Slottsgatan 8

Spannmål, Frö, Kraftfoder och
Bigödningsämnen.
Efterhör alltid våra priser.

SADELMAKERIAFFAR
Ryska Kyrkogatan 16, Åbo. Telefon 743.

Selor, kappsäckar, väskor, madrasser
m. m. på lager till billigaste priser.
:: Beställningar emottages tacksamt. ::



ARtiebolnSet CRICIKON
ÅBO.

MEKANISK VERKSTAD
SKEPPSVARF och

REPSLAOERI.
Tillverkar ÅNGBÅTAR, ÅNG-

MASKINER och ÅNGPANNOR
af alla slag. Utför alla till bran-
chen hörande arbeten.

REPSLAGERIET levererar al-
lehanda tillverkningar af Ham-
pa, Manllla, Sisal och Kokos
äfvensom Drcf.

Telegrafadress: CRICHTON.

RAKSALONGEN
vid

Domkyrkotorget 9. ÅBO

Rekommenderas i allmän-
hetens välvilliga åtanke. H:fullt

EULALIA SALMINEN.

Nya Skrädderiaffären
Humlegårdsgatan 6.

Herr Paletåer och kostymer förfärdigas såväl av kundernas
som egna tyger.

Godt arbete! Moderata priser. Reparationer och prässning
utföres snabbt och billigt.

K. E. LAHTI.



Träremskifvor
i

tvennejialfvor.
Önskar
Ni

Eder
en

bra
kärra,
landsvägs-

droska,
släde-

eller

träremskivor
av

orgi-

naltillverkning
etc,
så

vänd
Eder
till

A.
B.WihlmanABO

Ryska

kyrkogatan
2.

Tel
205.

Reparationer
utföras

omgående.



A.B. Gottfr. Strömberg O.V.

Helsingfors.

Tillverkar elektriska maskiner i storlek från
Ve-1000 h. k.

Utför elektriska anläggningar i alla storlekar.

Försäljer elektriskt material och tillbehör.

Generalagenter för A.B. de Lavals ångturbin
Graham Brothers.
Ingersoll-Rand C:o
ni." fl.



ÅBO

VULCANS BEVATTNINGS*
:>: OCH BRANDSPRUTA :>:

ILLUSTRERAT PLANCHVERK MED FÖR-
TECKNING Å VÅRA SPECIALTILLVERK-
NINOAR GRATIS VID ANFORDRAN



FA p otroligt hållbar kallvattenfärg för
r\ D byggnadsmålning (20 kulörer). —

Finsko fm- och Fernissfobrlks AB.
Åbo Filial, Stora Tavastg. 32 (invid nedre bron). Tel. 752

Säljer alla slags Måleri-tillbehör
Torra, oljerivna och färdigblandade Färger, Fernissa, Terpentin,
Lack, Fartygsbottenfärger, Rödmylla, Vitriol, Penslar, Lim, Bets,
Spritlack, Polityr, Spännpapper, Tecknings- och Artisttillbehör,
TAPETTER m. m. i parti och minut billigast.

CARL RENFORS,
Åbo, Aningaisgatan 4. Telefon 3 78.Telefon 3 78.

■■■■■■■■■■■■■■

Manufakturerf
Kolonialer och
gi Kortvaror 11
i parti och minut

■■■■■■■■

OBS.! Stort lager inh. Bomullsfabrikater.



Pris 75 p:i.


