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Korpo är världens centrum...

Foto: Aarón Blanco Tejedor

DENNA MÅNAD

Med doft av höst

Hannas on jälleen täynnä
elämää!

s.15

Folkmusiken i skärgården - en
intervju med Marianne Maans

s.25

Brunskärs Byalag

s.35

Stämningar vid havet – fotografier
till texter av Tove Jansson
s.42

Hösten, den hör mig till.
Med friska vindar och
björnbärssnår och svamp i
markerna vart jag går.
Och vilka färger, vilken
prakt. Välkommen hösten!
Nu är det sagt.
Brita af Geijerstam

Höststormar
1

I skrivande stund blåser det storm utanför fönstret och radion basunerar ut
stormvarningar överallt i landet. Strömmen kommer och går, och vi
påminns om hur sköra vi är inför vädrets makter.
Jag kan ändå inte låta bli att lite gilla dessa höststormar. Det är en
påminnelse om hur liten man är i världen, och att man inte ska ta så
mycket för givet. Som t.ex. sådana "vardagssaker" som att det kommer rent
vatten då man öppnar kranen, att man kan laga varm mat på spisen, hålla
maten kall i kylskåpet, tvätta kläder i maskin, ladda mobilen, jobba på
datorn, gå och handla i butiken.. det är så mycket av våra vardagssysslor
som är helt beroende av elektricitet. Något som många måste klara sig utan
under dessa höststormar, speciellt de som inte har en vedspis hemma.
Här i skärgården är vi dessutom beroende av färjtrafiken för att kunna ta
oss in till fastlander vid behov. Nuförtiden går färjorna nästan i ur och
skur, t.o.m under höststormar, och jag tänker på hur skärgårdsborna förr
kunde vara isolerade i veckor eller t.o.m månader under menföre och
höststormar. Levnadsförhållandena i skärgården har förbättrats mycket
under de senaste 60 åren, men vi är fortfarande beroende av väder och vind.
En familj som modigt tagit sig an livet ute i skärgården är familjen
Chabanon som flyttat in i Hannas i Rumar. Tillsammans med fyra barn
och tre hundar, har Amanda & Christophe inte bara livat upp byn, utan
hela ön. En riktig lottovinst för hela Korpo. Ni kan läsa mer om dem på
sidan 15.
Oktobernumret bjuder också på annan intressant läsning. På sidan 25 kan
ni läsa en intervju med violinisten och folkmusikern Marianne Maans. Som
utlovat blir det också mer läsning om och från Brunskär. På sidan 35 kan ni
läsa om Brunskärs mycket aktiva byalag.
Naturfotograf Eva Roos är aktuell med en fotoutställning till texter av
Tove Jansson på Åbo Stadsbibliotek. Bland de utsällda verken finns vackra
vyer från Korpo. Mer om hennes utställning på sidan 42.
Trevlig läsning! // Ida-Kajsa & Aarón
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Händelsekalendern i oktober
Lokakuun tapahtumakalenteri
2.10

kl. 20:00

alla lördagar

kl. 21:00

Pub Quiz

Restaurang Hjalmar's

SINGING SATURDAY

Restaurang Hjalmar's

Seminarium: Hållbart Hantverk i Skärgården

Skärgårdscentrum
Korpoström

9.10

kl. 9:30-15

9.10

kl. 20:00

Pub Bingo

13.10

kl. 19:00

Bokträffen

16.10

kl. 18:00

Höstens färger i orgelmusiken

16.10

kl. 20:00

Pub Quiz

Restaurang Hjalmar's

23.10

kl. 20:00

Pub Bingo

Restaurang Hjalmar's

24.10

kl. 18-20

Gustav Wickström berättar om sin bok "ett
skepp kommer lastat"

28.10

kl. 9-

En glad dag på Korpo kyrkogård

Korpo Kyrkogård

29.10

kl. 12-

En glad dag på Norrskata kyrkogård

Norrskata Kyrkogård

30.10

kl. 20:00

Pub Quiz

Månadens citat

Stormar gör trädens rötter djupare

Restaurang Hjalmar's
Korpo Bibliotek
Korpo Kyrka

Kommunalgården

Restaurang Hjalmar's
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BMA Miljö
Cafe, Kahvila

www.bmamiljo.fi
02 - 4631033
info@bmamiljo.fi

transport - kuljetus

Öppet / Avoinna
Må-Fre 8:00-16:30
Lunch må-fre
10:30-14
Lounas ma-pe
Lunchlistan finns på hemsidan och facebook.
Lounaslista löytyy verkkosivuilta ja facebookista.

OBS! HUOM!
Nya öppethållningstider fr.o.m. / Uudet aukioloajat alkaen

5.10.2020
må-fr / ma-pe 8:00-16:30.
NYA PRODUKTER /
UUDET TUOTTEET
COB/ZOOM
Uppladninsgbar ficklampa

Till hunden: oxöron,
grisöron, rentuggrulle mm.
även frysta produkter av
ex. nöt- broilerhjärta mm.

Emaljerade muggar "ELMA"

Transporttjänster

Avfallshantering

Oljor och kemikalier

Ombudspost

Kontorsmaterial

Gåvor & Souvenirer

Byggvaror

Trädgårdsartiklar

Café med Lunch
Fiskeutrustning

Leksaker

Kläder, stövlar mm.
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HÖSTLOVS SPECIAL - SYYSLOMA TARJOUS
Vecka 42 & 43 (12.10 - 25.10)
Alla Pizzor - Kaikki pizzat 8,00 - 10,00 €/st/kpl
pizza - 2 fyllningar / täytettä
3 fyllningar / täytettä
4 fyllningar / täytettä

8€
9€
10 €

PUB - BINGO

PUB-QUIZ

9 & 23.10

2, 16 & 30.10

kl. 20.00

kl. 20.00

KOM IHÅG FARSDAG - 8.11
MUISTA ISÄNPÄIVÄ - 8.11
FARSDAGSLUNCH / ISÄNPÄIVÄ LOUNAS 30,-/PERS./HENK.
KL./KLO. 12-16

bordsreserveringar / pöytävaraukset
tel/puh 0400 - 800 307

SINGING SATURDAY
VÄLJ BLAND 82 000 LÅTAR DIN FAVORIT
VALITSE 82 000 LAULUN JOUKOSTA SUOSIKKISI
MICROFONEN VÄNTAR PÅ DEJ!
MIKROFONI ODOTTAA SINUA!

ALLA LÖRDAGAR
KL. 21-24
LAUANTAISIN
KLO 21-24

02-4631202

www.hjalmars.fi
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HANNAS ON JÄLLEEN
TÄYNNÄ ELÄMÄÄ!
Teksti: Maarit Munkki
Kuva: Aarón Blanco Tejedor

Amanda Chabanon vetää uunista höyryävän ratatouillen, jonka muhkeat
kesäkurpitsasiivut ovat lahja uusilta tuttavilta Korppoossa. Saaristolimput
jäähtyvät jo leivinliinan alla. Sivupöydällä hohtavat aamuauringossa aidot
kuparivuo’at, jotka on tinattu kauniisti kestämään uunin lämpöä.
Muuttolaatikoista nostetaan astia kerrallaan esiin vanhan kodin aarteita.
Chabanonin perhe, Christophe, Amanda, Elina, 7, Suvi, 6, Väinö, pian 5 ja
Eino, 3 sekä länsigöötanmaanpystykorvat Hansel, Gretel ja Isba muuttivat
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Clermont-Ferrandin kaupungista Auvergnen maakunnasta Ranskasta
juhannuksen tietämissä uuteen kotiin Hannaksen tilalle Rumarin kylään 16
Korppooseen. Korppoolaiset ovat ottaneet heidät ilolla vastaan, kuten
myös aamiaismajoitusta etsivät matkailijat, sillä Hannaksen pikkutuvan
Bed & Breakfastissä on herännyt lähes joka kesäaamu tyytyväisiä nukkujia
lasiterassille katetulle aamiaiselle.
Perheen isä Christophe kääntää kasvimaata ja levittää ruovikkosilppua
mehevöittämään maaperää. Ranskasta tuotu vanha valurautainen
olkisilppuri
on
tehnyt
hakkelusta
mökkiläisten
lahjoittamasta
meriruo’osta, jota Amanda ja Christophe ovat käyneet hakemassa
veneellään lähisaarista. Tilan vanhaa kastelulampea on kunnostettu ja sen
reunamille istutetaan pensaita suojaksi pikkulinnuille, joita kaivataan
kovasti lisäämään luonnon monimuotoisuutta. Työtä on vielä jäljellä
ennen kuin maaperä on toipunut kovasta kulutuksesta, ja vanhat
mansikkamuovin riekaleet on siivottu hedelmäpuiden istuttamista varten.
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Haaveena on tilan omien kasvisten myynnin lisäksi päästä kokeilemaan
vanhaa auvergneläistä omenapuristinta tilasiiderin valmistuksessa.
Christophe muistelee lämmöllä lapsuuttaan sammuneen vanhan tulivuoren
kupeessa pienessä gallialaiskylässä. Maakuntalaiset, arvernit olivat
aikoinaan viimeisiä, jotka pystyivät vastustamaan eteneviä roomalaisia.
Christophe toivoo voivansa ottaa ranskantuliaisina juuri nämä parhaat
kotiseudun lapsuusmuistot osaksi elämää täällä. Että kyläyhteisö yhdessä
tekee asioita talkoilla ja kyläläisten parhaaksi toinen toistaan auttaen, että
omalta maalta saa kuokkia perunoita kattilaan ja että lähimetsissä alkavat
löytyä salaiset sienipaikat, ovat hänelle tärkeimpiä uuden elämän aineksia.
Christophe rakastaa myös kalastamista ja toivoo pääsevänsä kokeilemaan
kalastusvälineitään lähivesillä.
Hannaksessa herätään varhain. Koirat kirmaavat laajan pihapiirin yli
kertomaan kauriille, että kotona ollaan! Vanhat ulkorakennukset ja
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puutarha, kalliot käkkyrämäntyineen kutsuvat lapsia seikkailemaan, mutta
nyt on arkiaamu. Elina ja Suvi odottavat Rumarin kylän keltaisella 18
postilaatikolla taksia kouluun, joka sijaitsee kymmenen kilometrin päässä
kirkonkylällä. Väinö ja Eino pääsevät äidin kyydissä päiväkotiin,
kaksikieliseen dagikseen, jossa myös on saatu nyt opiskella ranskan alkeita
pikkumiesten ymmärtämiseksi. Turvallisuutta antaa se, että isosiskojen
koulu, Ulkosaariston koulu, sijaitsee samassa rakennuskokonaisuudessa
niin kuin myös kirjasto ja ruotsinkielinen Skärgårdshavets skola. Se, että
saarella oli peruskoulu valoisissa, hyvin varustelluissa tiloissa ja pätevät
opettajat, oli aivan ratkaisevaa muuttopäätökselle. Chabanonit eivät
voineet kuvitellakaan, että lapset joutuisivat istumaan pitkiä matkoja
koulukyydissä aamuin illoin. Opettajat ovat tehneet parhaansa saadakseen
uudet koululaiset viihtymään. Yhteinen kieli vahvistuu päivä päivältä,
vaikka myös opettajat ovat varmuuden vuoksi palautelleet ranskan sanoja
mieleen. Kaunis ele oli, kun koulurauhan julistus keräsi koko kouluväen
urheilukentän ympärille laajaan piiriin kuuntelemaan viisaat sanat
ensimmäistä kertaa suomen ja ruotsin lisäksi myös ranskaksi.
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19 Turunmaan saaristo ja varsinkin Nauvo oli tullut perheelle tutuksi jo

muutaman vuoden heidän hankittua kesävierailujen tukikohdaksi mökin
Nauvon eteläpuolen saaresta. Vähitellen alkoi kuitenkin hahmottua
unelma muuttaa pysyvästi saaristoon rauhallisen, luonnonläheisemmän ja
hyvinvointia tukevan elämäntavan saavuttamiseksi. Haaveissa oli löytää
maatila, se oma punainen tupa ja rauhaa mutta myös idyllinen kylämiljöö,
johon he juuri Rumarissa ihastuivat. Tulevaisuudessa perhe saattaa kesäisin
kasvaa myös Christophen isällä, sillä Jean-Pierre odottaa kovasti
pääsevänsä näkemään Chabanonien uuden kodin ja lapsenlapset.
Vanhempia ihastutti myös taloa ympäröivä kumpuileva puutarha suurine
vanhoine puineen.
Hannaksen talo oli myös riittävän tilava kuusihenkiselle perheelle.
Vanhemmat haluavat kunnostaa itselleen isomman makuuhuoneen
kylpyhuoneella, ja kuistin yläpuolisista ikkunoista avautuva Christophen
lempinäkymä auringon laskiessa saa suunnitelemaan tilaan kirjastoa ja
sohvanurkkausta. Lapset tarvitsevat myös omat huoneensa sekä
kylpyhuoneen - se on mukavuutta, johon Ranskassa on totuttu.
Sisustuksessa kylmä valkoisuus kauhistuttaa. Kodista tekee kodin jouhevat
käsityön jäljet, klassiset ratkaisut, perhevalokuvat ja kauniisti vanhenevat
pinnat. Näin isolle perheelle on tärkeää, että arjen pyöritys on
helppohoitoista ja että koti on toimiva ja puhdas.
Amandasta uusi koti on jo tuntunut ajatuksissa kodilta heti viime
syksyisten ostopaperien allekirjoituksen jälkeen. Tuntuu ihanalta palata
Suomeen kymmenen Ranskan vuoden jälkeen. Lapset odottavat talvea ja
lunta, jota he eivät ole ikinä kokeneet. Sitä ennen on suurelta pihamaalta
löytynyt jo lempipaikkoja. Väinö, perheen Tarzan rakastaa kiivetä, mitä
korkeammalle sitä parempi, ja metsikkö pikkutuvan pohjoispuolella on
hänen viidakkonsa. Uudessa kodissa on myös tilaa kutsua kavereita
kylään. Vanhemmat nauttivat yhteisista hetkistä lasitetulla terasilla
katsellen näkymää yli peltojen.
Hannaksen uusi perhe on saanut Pellaksen isoäidin Anita Ohlsin
muistelemaan vanhoja aikoja Rumarissa. Hannas on aikoinaan lohkottu
kylän kantatilasta Gregersistä Hannakseksi ja Brännströmiksi. Kun Marta
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ja Runar Johansson kuolivat 1970-luvulla lapsettomina, siirtyi tila suvulta
ulkopuolisille. Marta ja Runar olivat työihmisiä, ja Anitan äiti Aili 20
kurkisteli huolissaan aamuisin Hannakseen huomatakseen taas Martan jo
ehtineen ennen Pellaksen väkeä navettaan, jonne hänkin sitten kiirehti
askeleet navettapolulla kopisten. Marta ja Runar olivat pienviljelijöitä,
jotka tuottivat lähes kaiken tarvitsemansa kotona. Runarin äiti, Hannas
moran asui pikkutuvassa syytingillä, kalasti Rumarin pohjoisrannasta
käsin ja poimi marjoja. Runar oli mukana kunnallispolitiikassa ja oli
jonkinlainen kylän luottamusmies. Hän oli lapsirakas, eikä kovasti
vihastunut, vaikka Anitan pojat Jerker ja Örjan naapurista keksivät kerran
ottaa kymmeniä Runarin heinäseipäitä rakentamansa laivan kylkipuiksi.
Hannas on saanut nyt oman ehtiväisen lapsijoukon ja uuden riuskan
isäntäparin vanhan ajan malliin. Christophe on putkiasentaja ja pystyy
hoitamaan
hitsaustöitä
joka
lähtöön
sekä
tekemään
erilaisia
kunnostustöitä.
Yhdessä
pariskunta
ottaa
mielellään
vastaan
tavarankuljetuksia tilavalla veneellään lähisaariin sekä mahdollisia
mökkisiivouksia ja -tyhjennyksiä. Töiden loppuunsaattaminen on kunniaasia. Saapa nähdä, saako Pellaksesta taas pian ruveta tähyilemään
Hannaksen suuntaan ja juoksujalkaa kiirehtiä essunnauhoja sitoen
työnalkuun niin kuin muinoin Martan ja Runarin aikoina!
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"Spritsmugglingen under förbudstiden"
Så snart förbudslagen trätt i kraft lade sig utländska fartyg, fyllda med sprit, för ankar
utmed den finländska kusten. Skärgårdsborna kunde mot ersättning lotsa ut
smugglare till de här skutorna och en del gick också själv med i hanteringen. Varken
tullen eller polisen var förberedd för sin uppgift som övervakare av den nya lagen och
respekten för bestämmelserna var i början så svag att många sympatiserade med
dem, som lyckades lura myndigheterna.
Gustav Wickström, som intervjuat ett flertal personer som själv deltog i trafiken eller
hört sina anhöriga berätta om den, ger en levande bild av hur det gick till under
förbudstiden i Kimito, Hitis, Nagu, Korpo, Houtskär, Iniö, Kökar, Sottunga och Brändö.

Gustav Wickström berättar om sin bok på
Kommunalgården den 24.10.2020 kl. 18 -20.
Efter mötet finns det möjlighet att köpa
boken till nedsatt pris.

Kaffeservering!
Arrangörer: Korpo Kulturgille och Korpo Hembygdsförening.

HÅLLBART
HANTVERK I
SKÄRGÅRDEN
9.10.2020
KL. 9:30-15:00
I SKÄRGÅRDSCENTRUM
KORPOSTRÖM

Välkommen till Korpoström
för att höra om och diskutera
olika aspekter på hantverk
och
hantverkande
i
skärgården.
Vi får bland annat höra om
betydelsen av det självgjorda
(doktorand i etnologi AnnHelen Sund), om att vara
båtbyggare i skärgården (Joel
Simberg),
om
ryor
(hantverkstaden
i
Korpoström), om traditionell
garvning (Hanna Nore) och
om
hur
Niinmun
design
startat och etablerat sig.

Det blir också diskussioner om program för VårKultur
2021 med temat Hållbart hantverk 2.1.Möjlighet att
delta per distans erbjuds.
Seminariet ordnas av Sydkustens landskapsförbund i
samarbete
med
Svenska
kulturfonden
och
Skärgårdsinstitutet vid ÅA.

Anmälan senast 5.10
här: webropol.com/s/kulturseminarium2020
Mera information: Lena Långbacka, 044-544 3348,
lena.langbacka@sydkusten.fi

www.sydkusten.fi
www.varkultur.fi
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SKÄRGÅRDS H ÄLSAN
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SAARISTO T ERVEYS

+358 40 9604236

info@skargardshalsan.fi

www.skargardshalsan.fi

I oktober bjuder vi på
uppfriskande dofter under
din behandling!
Pröva på fysioterapi hos vår
fysioterapipraktikant i Pargas.
25€/besök i oktober.
Massage 45 min - 42€
Fysioterapi 45 min - 50€
Välgörande produkter från 8 €

Mottagning vid Hotel Nestor & Sports Gym

Anna-Lenas Blomsterbutik
Anna-Lenan Kukkakauppa

Öppet/ Avoinna:
Mån / Ma

9.00-16.00

Tis / Ti

stängt / suljettu

Ons / Ke

9.00-13.00

Tor-Fre / To-Pe 9.00-16.00
Lör / La

9.00-13.00

Hemtransport (mot ersättning)
Kotiinkuljetus (korvausta vastaan)

annalenasblombutik

blomtanten@gmail.com

Korpoströmsvägen 5, 21710 Korpo

040-5540072
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LEKSAKER HANDGJORDA I PARGAS
Tuffa gör gammaldags träleksaker till
glädje för stora och små. Verkstaden
finns
i
hemställets
gamla
fähusbyggnad. Modellerna är leksaker
från barndomstiden, samt en del egna
idéer och idéer från kunderna. Alla
leksaker görs för hand, vilket gör att
varje produkt är unik. En gemensam
faktor är dock glada färger och en
stabil konstruktion. Dessa leksaker
håller i flera generationer. Tuffas
träleksaker har beviljats nyckelflaggan
för Finländskt arbete.

Finns hos BMA Miljö
www.tuffanpuulelut.fi
Facebook.com/tuffanpuulelut
0400 524415

: tuffanpuulelut
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FOLKMUSIKEN I SKÄRGÅRDEN
En intervju med

MARIANNE MAANS
av Aarón Blanco Tejedor / foto av Bosse Mellberg
// Hej Marianne, det är ett stort nöje för mig att göra den här intervjun
med dig. Jag skulle gärna vilja be dig att presentera dig kort och berätta
om hur och när du blev intresserad av skärgårdens folkmusik.
Jag är uppvuxen i Esse i Österbotten och började spela fiol som tioåring i
ortens juniorspelmanslag. Fiolspelandet var en viktig grej och som mest
var vi ca 40 barn som spelade. Jag hade nog alltid en stark känsla för
spelandet och sökte sedan till Sibelius-Akademin för att
studera
folkmusik. Efter magisterstudierna har jag frilansat inom folkmusiken med
undervisning, tvärkonstnärliga projekt, ensembler, turnéer, körsamarbeten
och en del teaterproduktioner. Jag är också mental tränare.
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Min första kontakt till skärgårdens folkmusik var i Österbotten och senare
26
under studietiden blev jag närmare bekant med folkmusiken i Åboland.
Jag lärde mig låtar efter bl.a. Aspö-Erik, Brunskärs-Maja samt
nötösångerskan Svea Jansson. Alla viktiga traditionsbärare som ofta står i
rampljuset när man talar om folkmusiken i Åbolands skärgård. Förutom
dessa finns och har funnits även många andra fantastiska skärgårdsspelmän
och sångare! Under årens lopp har olika projekt och konserter fört mig
till skärgården och jag har en stark inneboende känsla för havet. När jag
senast köpte bostad var ett av mina sökkriterier att ”bo nära havet”.
// Vad tycker du är speciellt med den här typen av musik?
För mig är folkmusiken på något sätt tidlös, den innehåller både drag från
förr samtidigt som den är levande just nu. Den som spelar/sjunger sätter
sin prägel på en låt och förmedlar samtidigt en tradition. Musiken finns i
ett sammanhang som förenar och den är ständigt pågående/föränderlig.
// Efter konserten berättade du för mig om den forskning som du har
gjort om folkmusiken i skärgården. Det var oerhört intressant! Kan du
berätta mer om det för vår läsare?
För vår konsert ”Spel i stuga och salong” gick vi med kollegan Marjaana
Puurtinen, igenom mängder av material som hade anknytning till Åboland
och Egentliga Finland. Vi ville skapa en tvåspåkig konserthelhet som
visade landskapets folkmusik- och salongsmusiktraditioner i både stads-,
landsorts- och skärgårdsmiljöer. Vi fokuserade på sång- och
speltraditionerna från 1600-talet in på 1900-talet, genom att studera
notutgåvor, inspelningar och arkivmaterial om allmoge- och s.k.
salongsmusik. Båda språkgruppernas folkmusiktraditioner är ganska väl
dokumenterade och våra viktigaste källor utgjordes av material vid
Sibelius-muséet,
Svenska
litteratursällskapet
och
Finska
litteratursällskapet. Vi gick igenom tusentals låtar och läste litteratur som
gav bakgrund till musiken. Arbetet gjordes med hjälp av ett stipendium
från Varsinais-Suomen rahasto hösten 2018. Till de första föreställningarna
hörde konserten i mars 2019 vid Kommunalgården i Korpo, där idén om
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göra skärgårdsturnén med allmogebåten FRAMTIDEN, föddes
tillsammans med Bosse Mellberg.

// Vilka är de största utmaningarna när man forskar i / spelar
folkmusik?
En utmaning är kanske att samhällsstrukturen och traditionerna
förändrats och de tidigare naturliga sammanhangen var folkmusiken levde
har försvunnit. Det här är förstås en del av utvecklingen som sker i alla
tider. Förändringarna har dock gjort att många har fjärmats från
folkmusiken. Idag har folkmusik- och världsmusik en ganska liten plats i
allmänna media, vilket gör att folkmusikens tonspråk kan kännas
främmande, vår egen tradition kan t.o.m. upplevas som
exotisk.
Folkmusiken finns inte längre automatiskt omkring oss och vi kan behöva
aktivt involvera den i nya sammanhang jämsides med andra genrer.
// Vilket skulle du säga att det var de vanligaste instrumenten som
spelades i skärgården?
Sjöfarten spelade en viktig roll för spridningen av instrument och musik.
Överlag kan vi gällande instrumenten, räkna med ett inflytande av
deinstrument som användes i Europa och de nordiska länderna.
Fiolspelarenämns från slutet av 1600-talet, bl.a. för underhållning på
farkoster somankrade i Korpoström. Fiolen var på 1700-talet det viktigaste
instrumentenoch på Åland var också nyckelharpan allmän. Möjligtvis kan
den tagelsträngade stråkharpan även ha figurerat i Åbolands skärgård,
eftersom den på 1800-talet fanns i så gott varje hus på de
svenskestniska öarna vid Estlands kust.Dragspelet som uppfanns i
Tyskland på 1820-talet fick storspridning och blev snart ett mycket
populärt instrument i skärgården.
// Under din konsert fick jag en känsla av att det förr spelades och sjöngs
mycket mer i skärgården, som att det var ett grundläggande behov för
folk att uttrycka sig genom musiken. Kan du bekräfta denna intuition
eller är det bara en romantisk idé?
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Sången hade före radions, tv:ns och skivinspelningarnas tidevarv en
naturlig och aktiv plats i människors vardag. Sången omfattade allt från 28
lek o skoj till underhållning och djupare känslouttryck. Vid sysslorna gav
sången rytm, glädje och gemenskap, man sjöng till sjöss, på åkern, vid
spinnrocken, vaggan, bakugnen, på resan osv. Via sånger spreds nyheter,
historier och traditioner. Man kan säga att sången förr hade samma
funktion som dagens filmer, litteratur, radio, tv och andra medier. Vid
dansstugor och stordanser anlitades en eller flera spelmän, ifall ingen
spelman fanns till hands sköttes musiken av någon som var bra på att
tralla. Sången och instrumentalmusiken har haft en genomgående viktig
roll både i vardagen och vid högtiderna. Musiken har gett ramar för
umgänge och förrättningar, samtidigt som den fungerat som språkrör för
känslor och mera abstrakta uttryck. Sången var nog förr mera närvarande i
allemans vardag!
// Jag har en känsla av att det är en allmän uppfattning att folkmusiken
är baserad på enkla melodier, som ger stöd till rösten att sjunga om enkla
vardagliga ämnen. Däremot fick jag en helt annorlunda känsla när jag
hörde din musik. Melodierna och motmelodierna var ganska komplexa
och texterna uttrycker djupa känslor. Jag har förstått att Bartok var den
första forskaren som uppmärksammade folkmusiken som en form av
musik som kunde jämföras i komplexitet och djuphet med klassisk musik.
Vad är din syn på saken?
Jag är helt enig med Bartok om att den folkliga traditionens djup och
komplexitet kan jämföras med klassisk musik. T. ex. många visor som vid
första hörandet kan verka små och intetsägande, kan man vid närmare
betraktelse märka uttrycka hela livet i sig självt, paradoxer, insikter och
visdom. Spelmansmusiken innehåller starka inslag av eget skapande eller
personligt grepp samtidigt som den springer ur traditionen.
Folkmusiknoter bör läsas med tolkning och förståelse för stilen och dess
bakomliggande innehåll, på samma sätt som vid andra musikstilar. För mig
innehåller folkmusiken hela livets uttryck omfattande dess vida
känslopalett.
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29 // Vad tänker du om framtiden för folkmusiken?

Folkmusiken har en styrka både i sig som separat musikstil men också när
den kombineras till andra genrer. Den är som stil väldigt bred, vilket ger
många möjligheter till musikskapande. Till stora delar verkar folkmusiken
mera i marginalen än som mainstream-musikstil. Jag vill gärna höra
folkmusik involveras i pop o andra stilar, men tycker mycket om de
kreativa överraskningar som ofta sker i marginalerna. Folkmusikens
jordnära, personliga uttrycksfullhet är unik och bär på en potential som
kan utnyttjas mycket mer. Spelglädje, kreativitet och inlevelse sker på alla
nivåer oberoende om man är nybörjare eller längre hunnen. Folkmusiken
har många involverande aspekter som ofta ger en fin samhörighetskänsla.
Jag ser det som viktigt att skapa tillfällen och innovativa möjligheter för
folkmusiken att höras, involveras och kombineras med andra stilar samt
konstgenrer. Åbolands skärgård har en levande folkmusik, där
spelmansgestalterna och sångarna både förr och idag, sprider musikaliska
ringar vida över vattnet.
Om Motströms - Vastavirtaan

av Bosse Mellberg

Konserten med Maans och Puurtinen ingick i årets version av mini
festivalen Motströms - Vastavirtaan. De övriga tillställningarna detta
märkliga koronaår var en konsert med Julia Korkman och Patrik
Komorowski, samt barnprogrammet Raka Bananer. Bakom festivalen, som
arrangerats sedan år 2005, står Korpo Kulturgille. När man i tiden planlade
en linje för festivalen var tanken att presentera musik av artister som, när
de var som mest aktuellt, varit "motströms" musikaliskt eller via sina
texter. T.ex. Janis Joplin, Marlene Dietrich, Edit Piaf, Beatles är idag
mainstream med de har alla klassats som revolutionerande och
trendskapande när de gjorde entré på sina respektive scener. Festivalen har
också presenterat artister på andra än originalspråken. Man har kunnat
lyssna på Tapio Rautavaaras låtar på svenska och Cornelis Vreeswijk på
finska. Ett flertal märkliga teaterföreställningar har Motströms också
genom åren bjudit på. De totala antalet föreställningar har varit över 50
till antalet. Korpo Kulturgille hoppas kunna återkomma med mini
festivalen igen år 2021.

Wattkast Äppel
Äpplen direkt från trädgården och
äppelmust i olika smaker.
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Äppelboden öppen alla dagar kl. 9-21.
1 och 2 klass äppel till försäljning under
hösten.

Wattkastin Omenat
Omenat suoraan puutarhasta ja
omenamehu eri makuja.
Omenapuoti avoinna joka päivää klo. 9-21.
1 ja 2 luokan omenat myytävänä syksyllä.

Välkomna! Tervetuloa!

Wattkastvägen 175, 21710 Korpo
Tel / Puh 040-4131091 - Annika
wattkastapple.fi

Reuvens bil- och maskinverkstad
Handelsmansvägen 3
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21710 Korpo
tel: 040-8281507
Öppethållningstider

Reuven Elgabsi

Onsdag, torsdag & fredag
enligt överenskommelse.

Aukioloajat
Keskiviikko, torstai ja perjantai
tilauksen mukaan.

Mottagning i nyhem
Vastaanotto nyhem
Tallbackvägen / Mäntymäentie 24 A
Korpo - Korppoo
Tel/puh 0400 - 774150

- bilar, maskiner och cyklar;
service och reparation
- däck, oljor och reservdelar

Iris Eriksson

Strömma taxibåtar
Strömma
21710 Korpo
040 861 0305
taxiboat.mira@gmail.com

Grävmaskinsarbeten / Kaivinkonetyöt
Traktorarbeten / Traktorityöt
Vägunderhåll / Tienhoito
Fastighetsservice / Kiinteistöhuolto
Gräsklippning / Ruohonleikkaus
Borstning / Harjaustyöt
Energigrip /Energiakoura
- klipper sly, lastar och
transporterar bort på samma gång

Ett hem i trygg
skärgårdsmiljö

HANTVERKSTADEN
I SKÄRGÅRDSCENTRUM KORPOSTRÖM

Väståbolands Hyreshus Ab

NÄR?

Tisdagar 14:00-17:00
(om inte Corona-läget förvärras)

arkihem.fi

VAD?

Vi har handledning i vävning, olika
hantverkstekniker, tillverkning av
tändrosor, tovning m.m.

DU

är hjärtligt välkommen med i vår fria
hantverksgrupp, där du gärna får ha egna
idéer! Du har också möjlighet att väva på
egen tid i utrymmet.

040 905 3030
Koti turvallisessa
saaristoympäristössä
Länsi-Turunmaan Vuokratalot Oy

INFO / LISÄTIEDOT

ADRESS / OSOITE

Bitte Henriksson
0400 99 79 13

Skärgårdscentrum Korpoström,
Korpoströmsvägen 832

ARRANGÖRER:
Korpo kulturgille r.f, Korpo hembygdsförening r.f, &
Korpo Marthaförening r.f.

F:A KASPER KARLSSON
Korpo
+358 40 72 37 438
kassu.karlsson@gmail

Trädfällning/ Även med klätterteknik
Puunkaadot / Myös
kiipelytekniikalla
Kvistflisning / Oksasilppuri
Stubbfräs / Kantojyrsin
Även på holmar / Myös saarissa
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GALAYB
35

SRÄKSNURB

RODEJET OCNALB NÓRAA :OTOF
NOSSNAHOJ ASJAK-ADI :TXET
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På det årliga hötalkot råder en glad och förväntansfull stämning. Så gott som
alla som vistas på Brunskär har samlats denna dag för att ta del i talkot, gammal 36
som ung. På plats finns inte bara Brunskärsbor. Evenemanget är öppet för alla
som vill delta, och det är det många som vill. Flera båtar med vänner och
bekanta från närliggande öar närmar sig bryggan för att vara med på talko.
När vi anländer är arbetsuppgifterna väl förberedda. Ingredienserna till
sopplunchen har skalats och skurits på förhand så att matlagningen ska gå
smidigt och alla ska bli mätta. På åkern är höet slaget och störarna uppsatta.
Krattor och grepar har samlats så att de ska räcka till alla. Det är bara att börja
jobba.
Hötalkot är en gammal tradition som har fått nytt liv tack vare Brunskärs
byalag. Byalaget ordnar förutom hötalkot också musikafton, barnens dag och
torsdagsträffar, där man samlas över en kaffe för att planera stort som smått.
Brunskär, liksom Aspö, är också känt för sin musikaliska tradition. På ön finns
det fortfarande över 10 aktiva spelmän som spelar en mängd olika instrument.
Förutom de traditionella dragspelen och fiolerna, finns också cellon, blockflöjt,
akustisk bas och gitarrer. En viktig kulturell tradition som byalaget också värnar
om.
Jag passade på att intervjua tre medlemmar ur byalaget för att få en inblick i
deras verksamhet. Det är ordförande Christian Lindberg, vice-ordförande
Andreas Von Bergmann och sekreterare Martina Lindberg. De är alla tre
barnbarn till den legendariska Maria Kristina Granvik, alias Brunskärs Maja.
// När startades byalaget och varför?
Byalaget startades år 2011 för att bibehålla kulturen och naturen på ön.
Föreningen har sitt ursprung i fårskötseln som vi har haft här i över 20 år redan.
Det handlar alltså om ”lånefår” som betar marken och håller ängen och
betesmarker öppna. För att få understöd för fårskötseln krävdes en förening, och
vi tänkte att om vi nu en gång startar en förening kan vi ju göra mera av den
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37 än bara att hålla en betesäng. I våra stadgar står det att vi vill värna om

kulturlandskapet och spelmanstraditionerna på ön, och det är vad vi gör. På
midsommaren har vi flagghissning och i juli har vi hötalko, musikafton, och
”barnens dag”, då det ordnas olika roliga aktiviteter för barnen på ön. Det är ju
viktigt att de också trivs här och tycker det är roligt att komma hit. Så den
sociala aspekten har nog funnits med från början. Vi är ju alla släktingar här på
ön, men vi börjar vara så pass många att det behövdes ett byalag för att ordna
allting praktiskt, så byalaget har också en koordinerande funktion. Vi planerar
och kommer överens i god tid om t.ex. bryggunderhåll och annat. Det bidrar
till grannsämjan då alla har samma förväntningar om vad som ska åtgärdas.
Varje torsdag har vi torsdagskaffe, och då får alla medlemmar vara med och säga
sitt. Det är något som vi kan rekommendera för alla byar. På torsdagskaffet
planeras allt från större evenemang som hötalkot, till vardagssaker som vem som
skall åka in till butiken och handla och kan köpa åt flera på en gång, istället för
att alla måste åka in med egen båt.

Eftersom vi är en förening finns det också en verksamhetsplan som styrelsen
förbereder. Alla medlemmar har möjlighet att påverka verksamhetsplanen, och i
den framgår vilka projekt vi ska satsa på i år. T.ex. vilken brygga som måste
underhållas. På så sätt finns det en klar plan och en målsättning som sedan
utökas med lite sysslor här och där.
På Brunskär finns även en liten besökshamn som sköts av byalaget. Det är en
rätt så enkel hamn, men här finns ett sophus och utedass som Håll Skärgården
Ren r.f. ansvarar för, och promenadstigar till norra sidan av ön och till
Högberget.

OKTOBER 2020

Pro Korpo Bladet

N41

Vi kommer också att bygga en grillplats och i planerna finns en hyresbastu, men
det är som sagt bara i planeringsskede ännu. Man kan också köpa 38
lokalproducerad honung vid besökshamnen, och så finns det diverse Brunskär
relaterat material som böcker och cd-skivor till försäljning, t.ex. häftet med
”Brunskärs-Maja berättar”.
// Vem kan bli medlem i föreningen? Kan t.ex. vem som helst som vill
understöda er verksamhet bli medlem?
Ordinarie medlem kan man enbart bli om man är markägare eller har någon
koppling till Brunskär, men vem som helst kan vara understödande medlem. Vi
har några understödande medlemmar som kommer varje år seglandes till
Brunskär och gärna är med på talkon och annat som ordnas. Våra talkon är
öppna för alla som vill vara med. Vanligtvis har vi också en kvällsfest med
middag efter talkot, men i år p.g.a. Corona-restriktioner har vi valt att ordna
den på ett lite annat sätt.
// Hur många ordinarie medlemmar har ni i byalaget?
Vi har ca 34 ordinarie medlemmar som då alla är släktingar till Brunskärs Maja
och hennes syskon, men tillsammans är vi över 50 släktingar som kommer hit
varje sommar.
// Har ni någon aktivitet alls under vintern?
Inte egentligen. Vissa kommer ut till ön ända tills isarna lägger sig, men sen
från och med påsk börjar det igen röra sig människor på holmen. I år har det
varit exceptionellt mycket människor här p.g.a. Corona och distansarbete eller
permitteringar. Det var ju heller ingen isvinter så det har varit lätt att komma
hit. Förbindelsebåten M/S Fiskö kommer till Brunskär från början av maj till
slutet av oktober. Vi blev faktiskt lovade året runt trafik, men det kom lite av
sig.
// Berätta lite om livet på Brunskär idag. Hur har det förändrats sedan ni
var små och hur ser ni på Brunskärs framtid?
Vi är betydligt många fler idag än förr, och vi har också fått en bättre
sammanhållning. Byalaget har nog bidragit mycket till det. Under sommaren
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39 finns det vissa fasta hållpunkter eller traditioner som just hötalkot, musikafton

och torsdagskaffet som gör att vi umgås mer nu än då vi var yngre. När vi var
små så hade ännu mormor Maja pensionat och det var mycket liv och rörelse på
ön. Morfar fiskade och alla barnbarn var med och rensade och rökte. Att få en
nyrökt flundra var något av det bästa som fanns! Men det var på ett annat sätt
då. Byalaget har helt enkelt strukturerat upp verksamheten på ön.

// Känns det som att det är mycket jobb med byalaget? Nuförtiden har
många föreningar svårt att hitta aktiva medlemmar som vill ta ansvar i
föreningen och komma med i styrelsen. Hur har det varit för er?
Vi har en ganska bra arbetsfördelning. Ibland kan det vara lite mycket byråkrati
i en förening med styrelsemöten och protokoll och annat, men det är nog
absolut värt det. Vi får så mycket ut av vara överens om saker och ha samma
mål och förväntningar om vad som ska hända, hur och när.
// Har ni några tips till andra byar som kanske funderar på att
sammanställa ett byalag?
Börja med någon typ av torsdagskaffe. Samlas och fundera över om ni har
samma målsättningar och om ni vill göra saker tillsammans. Det är bra att ha en
förening om man vill ordna olika tillställningar eller projekt tillsammans, och för
att få understöd för dem så behövs en registrerad förening. Då det finns en
drivande kraft som vill uppnå något tillsammans så är det byråkratiska inte lika
tungt.
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Tua
tackar!

MÅNADENS ROS
Månadens ros till Stigu som hjälpte
mig bära de tunga lådorna med
Korpo Blad till posten.
Tack! // Ida-Kajsa
Rosor till alla er som betalat in
medlemsavgiften och därmed understöder
Pro Korpos verkamhet.
Tillsammans kan vi fortsätta att förverkliga
samhällsnyttiga projekt i Korpo!
// Styrelsen i Pro Korpo
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Stämningar vid havet
–

fotografier till texter av Tove Jansson

Naturfotoutställning med bilder från Korpo
på Åbo huvudbibliotek
Stadsbibliotek, Aulan, 1.10-31.10.2020
Text & foto. Eva Roos
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43 I oktober ställer jag ut min naturfotoutställning "Stämningar vid havet–

fotografier till texter av Tove Jansson" i Åbo stadsbibliotek. Utställningen
planerades som mitt slutarbete i mina naturfotografi studier i Axxell, som
jag avslutade för ca ett år sedan. Under mina studier till naturfotograf
funderade jag ofta på vad det är som jag vill förmedla med mina
naturbilder. Jag vet att jag inte är ute efter att med kameran jaga
svårfångade djur, och inte heller försöker jag dokumentera arter, djur eller
växter i naturen. Jag eftersträvar mera att förmedla den stämning som jag
upplever i naturen, men det är ändå något undermedvetet som jag inte kan
sätta ord på. Jag har ofta fått höra att mina naturbilder har en
sagostämning. Det har fått mig att fundera vilken betydelse sagovärldens
barndomslitteratur har påverkat mitt sätt att se och uppleva naturen. När
jag ser och upplever naturen söker jag kanske omedvetet efter känslor och
motiv från barndomens sagovärld, där naturen starkt medverkade framför
allt i illustrationerna av t.ex. John Bauers trollskogar eller Elsa Beskows
miniatyrvärld bland bären och svamparna, men också i Tove Janssons
texter och bilder över skärgården och skogen.
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Eftersom havet ligger mig nära började jag bl.a. gå igenom Tove Janssons
"Pappan och havet" och sökte de texter där hon beskrev naturen. Jag blev
tagen över hur hon kunde beskriva naturen och havet precis på det sätt
som jag så många gånger hade upplevt när jag själv fotograferade i naturen,
och ur minnet kunde jag plocka fram bilder från mitt bildarkiv till flera av
dessa beskrivelser. Jag fortsatte sedan att plocka ut texter också från de
andra muminböckerna och kombinerade dem med mina bilder från mitt
arkiv. Det var en underbar känsla att hitta ord för vad jag vill förmedla
med mina bilder. Tove beskriver havet under olika förhållanden och
beskriver det ofta utgående från känslor; lugn, ensamhet, vänlighet, ilska,
våldsamhet, frihet mm. Färgskalan vid havet kan variera allt från grått till
rosenrött och guld. Målet är att via mina bilder kunna förmedla upplevda
stämningar vid havet, förstärkta med Toves texter.
Min utställning består av 14 havslandskapsbilder, kombinerade med texter
från Tove Janssons muminböcker. Hälften av bilderna är tagna i Korpo
från Lempersö, på havet nära Lempersö, Gyltö och Lyddaren, samt på
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Kråkö. De övriga bilderna är tagna på Bengtskär, Örö och Odensholm i
Estland. Min utställning är en del av den internationella storkampanjen till
förmån för Östersjön, #VÅRTHAV, som Moomin Characters körde igång
i början av år 2020. Jag hoppas att min utställning med bilder från
Östersjön påminner betraktaren om Östersjöns stora betydelse också för
våra känslor och estetiska naturupplevelser. Av försäljningspriset på tavlor
går en del direkt till kampanjen #VÅRTHAV. Jag tackar för samarbetet
med Moomin Characters och för det understöd som jag har fått från
Eugène,
Elisabeth
och
Birgit
Nygréns
stiftelse
för
min
biblioteksutställning.
Utställningen finns också som virtuell på Moomin characters #ourseasidor länk: https://oursea.fi/sv
Följ mig gärna på instagram: evaroos63

Hälsovårdscentralen i Korpo
Korppoon Terveyskeskus
Läkarmottagningen
Tidsbeställning
må-fre kl.
Jourärenden
må-fre kl.

Lääkärinvastaanotto
Ajanvaraus
9:00-13:00
klo. ma-pe
02-4545222

8:00-16:00
02-4545220

Päivystys
klo. ma-pe

VID BRÅDSKANDE SJUKDOMSFALL KONTAKTA 112
KIIREELLISISSÄ SAIRAUSTAPAUKSISSA SOITA 112
Hälsovårdare
vardagar

12:30-13:00
0404885815

Sjukvårdsmottagningen
vardagar (ej tisdag)

8:00-09:00
040 488 5814

Rådgivningen (Nagu)
vardagar

11:30-12:00
0400 117 153

Neuvola (Nauvo)
arkisin

akut 8:00-9:00 akuutit
09:00-11:30
02-4545300

Hammashoito
klo. ajanvaraus

Tandvården
tidsbeställning kl.
Fysioterapi
vardagar (ej onsdagar)

08:15-09:00
040 488 5816

Terveyshoitaja
arkisin
Sairaanhoidonvastaanotto
arkisin (ei tiistaisin)

Fysioterapia
arkisin (ei keskiviikkoisin)

Pargas Hälsostation / Paraisten terveysasema 02-4545220
Samjouren i Åbo / Turun Yhteispäivystys 02-3138800
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Korpo
Apotek / Apteekki
må/ma 9:00–15:00
ti
9:00–13:00
ons/ke 9:00–15:00
to
9:00–13:00
fre/pe 9:00–13:00
Tel/Puh:
02 463 1366
Mäntymäentie 2, 21710
Korpo.

Taxi
Lehtonen 0400 574013

Korpo Bibliotek
Korppoon Kirjasto
må/ma 10 – 15
ti
14 – 19
on/ke – stängt / suljettu
to
10 - 15
fre/pe 10 – 15
Biblioteket är meröppet alla
dagar kl. 9-20. Du kommer in med
bibliotekskortet och en PIN-kod.
Kirjasto on omatoimisesti auki
joka päivä klo 9-20. Pääset sisään
kirjastokortilla ja PIN-koodilla.

Välkommen! Tervetuloa!
Verkanvägen 1 / Verkanintie 1
040 - 488 5793
biblioteket.korpo@pargas.fi
www.blanka.fi

