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Korpo är världens centrum...

Foto: Aarón Blanco Tejedor

DENNA MÅNAD

Betraktelsens tid

Skärgårdens skördefest:
Öppen Gård på Överstu

s.13

Orstnamn i Korpo

s.22

En introduktion till
Korpo Kyrka: del 1

s.29

Hungerdagen med Korpo FRK

s.35

Brunskärs Maja berättar

s.37

Det går emot höst, det börjar bli kallt,
Det blir alltmer gott att vara inne.
Snart är den här, betraktelsens tid
Då sommaren bara är ett minne.
Man börjar få tid att se till varann,
Man får alltmer lust att va'
tillsammans.
Det blir alltmer värt, när vinden tar i,
Att känna en närhet till nå'n annan.
Björn Afzelius

Minns i november...
1

Den ljuva september.. Och det ska vi göra i detta blad. Både av praktiska och
glädjande orsaker. Som de flesta som läst våra tidigare "redaktörstexter" redan
vet, så har vi en baby på kommande i oktober/november skiftet. Därför har vi
förberett november bladet redan i slutet på september, så i denna stund är det
ännu "ljuva september" för oss. Och vad är bättre i novembermörkret än att
minnas det ljuva septemberljuset?
Men alla månader och årtsider har sin charm, så även november. Nu är bästa
tiden att trappa ner och inte kräva så mycket av sig själv. Mörkret förlåter
dammet i knutarna och bjuder in till vila och eftertanke.
I novembernumret kan ni läsa om de soliga dagarna under skärgårdens
skördefest. Skördemarknaden i Nagu var välbesökt och uppskattad, och
evenemanget "Öppna Gårdar" där tre gårdar på Wattkast deltog var en succé.
Läs mer om det på sidan 13.
Vi fortsätter också med serien om ortnamnen i Korpo. Varifrån kommer t.ex.
namnet Skofatt, eller Inikorp? Bertel Fortelius har forskat i saken och hans
slutsatser kan ni läsa på sidan 22.
På läsarnas begäran ska vi också börja med en ny serie om Korpos vackra
stenkyrka. Kaplan Esa Killström har skrivit en mycket intressant serie i fyra
delar om Korpo Kyrka, illustrerad med Aaróns fotografier. Vi ser fram emot
att få dela med oss av denna serie under vintern, och vi tror att den kommer
att intressera många. Del 1 kan ni läsa på sidan 29.
Röda Korsföreningen i Korpo uppmärksammade i vanlig ordning Hungerdagen
den 25.9 med ärtsoppsförsäljning och pengainsamling. På sidan 35 kan ni läsa
om Hungerdagen och Korpos frivilliga Röda Kors arbetare.
Efter en kort paus är den populära historien om "Brunskärs Maja berättar"
tillbaka. På sidan 37 kan ni läsa om hennes barndom på Brunskär och fiolen
hennes.
Trevlig läsning! // Ida-Kajsa & Aarón
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Händelsekalendern i november
Marraskuun tapahtumakalenteri
6.11

kl. 20:00

alla lördagar

Pub Bingo

kl. 21:00

8.11

Restaurang Hjalmar's

SINGING SATURDAY

Restaurang Hjalmar's

Festligt till Farsdagen - Isänpäiväjuhlaan

Restaurang Hjalmar's

13.11

kl. 20:00

Pub Quiz

14.11

kl. 16

20.11

kl. 20:00

Pub Bingo

Restaurang Hjalmar's

25.11

kl. 19:00

Myskväll med SkärgårdsHälsan

Kolla annonsen sidan 10

27.11

kl. 10:30-14

Lilla juls lunch / Pikkujoulu lounas

Café Cap Horn (BMA)

27.11

kl. 20:00

Pub Quiz

Restaurang Hjalmar's

28.11

kl. 13-16

Maans & Mells: musikprogram inför julen

Lillajulsmarknad / Pikkujoulumarkkinat

Restaurang Hjalmar's
Restaurang Hjalmar's

Korpo Hembygdsgård

Månadens citat

De som inte kan ändra uppfattning kan inte ändra något
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Korpo hembygdsförening r.f. ordnar en liten utomhus

Lillajulsmarknad

Pienimuotoiset

i Coronatid

Pikkujoulumarkkinat
ulkosalla näin korona-aikaan

LÖ/LA 28.11.2020 KL. 13:00-16:00
PÅ VÅRT MUSEIOMRÅDE / KOTISEUTUMUSEON PIHAPIIRISSÄ
Du kan sälja dina egna produkter från ditt eget fordon. Boka din
försäljningsplats snarast, för vi har begränsat antal platser p.g.a. coronan!
Mera info ger Maarit Munkki 0400 888 105 (kvällstid) och Mia Lagström 0400
533 678.

Från Idas stuga kan du köpa Hembygdsföreningens nybakande bulla och
semlor gräddade i vår vedeldade ugn! Servering av varma drycker och övrigt
tilltugg! Grillad korv vid smedjan! Klä dig varmt!
Julklappstips! Hembygdsföreningens böcker, bl.a. "Korpo genom tiderna”

Tule myymään omasta autostasi käsin.Varaa myyntipaikkasi pikimmiten, sillä
paikkoja on rajoitetusti koronatilanteen vaatimien turvallisuusetäisyyksien
vuoksi. Lisätietoja: Maarit Munkki 0400 888 105 iltaisin ja Mia Lagström 0400
533 678

Idaksen tuvasta voit ostaa leivinuunissa vastapaistettuja
pullia ja sämpylöitä! Tarjolla lämpimiä juomia ja muuta
suuhunpantavaa. Paistettua makkaraa sepän pajalla!
Pukeudu lämpimästi!

Adress/Osoite: Strömmavägen 39
Coronareservation / Koronavarauksella
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Anna-Lenas Blomsterbutik
Anna-Lenan Kukkakauppa
10

Öppet/ Avoinna:

annalenasblombutik

blomtanten@gmail.com

040-5540072
Korpoströmsvägen 5, 21710 Korpo

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)

Önskar du hyra
kontors- eller affärsutrymme?
Ta då kontakt med
Sparbanksstiftelsen i Korpo, Tallbackavägen 2, Korpo

korpo.stiftelsen@gmail.com eller tel 040 7287 687.

Haluatko vuokrata konttori- tai liiketiloja?
Ota yhteyttä
Korppoon Säästöpankkisäätiö, Mäntymäentie 2, Korppoo

korpo.stiftelsen@gmail.com tai puh 040 7287 687.

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.
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skärgårdens skördefest

Öppen gård
13

på överstu, Wattkast äppel
September känns kanske avlägset nu i mörka november, men desto större
orsak att minnas de soliga skördefestdagarna den 19-20.9.
Skördemarknaden i Nagu var välbesökt, så också evenemanget "öppna
gårdar" som ordnades runt omkring i skärgården.
På Wattkast hade gårdarna Nystu (Wattkast Kött), Överstu (Wattkast
äppel) och Westerstu (Walldéns trädgård) samlats för andra året i rad för
att bjuda på roligt program för både stora som små. Förra året var det
Nystu Gård som stod värd för programmet, och i år hade turen kommit
till Överstu. Solen sken från en klar himmel och vädret var perfekt för ett
gårdsbesök på vackra Wattkast.

Text: Ida-Kajsa Johansson Foto: Aarón Blanco Tejedor
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När vi på förmiddagen anlände till Överstu var det redan många bilar på
parkeringen. Bertel Holmén gav oss ett varmt mottagande och
organiserade så att alla bilar skulle rymmas.

På programmet stod försäljning av gårdsprodukter, korvgrillning,
loppisförsäljning, äppelguidning, kaffeservering, samt provkörning av
Sporttikones och Wihurinen Tekninen Kauppas fyrhjulingar och andra
maskiner. För barnen fanns också mycket roligt. Bl.a. höbalsklättring,
ponnyn Omppu, studsmatta, kaniner och annat skoj.
Nystu Gårds Thomas Johansson och Johanna Franzén grilllade gårdens
egna "Wattkast Kött" korvar, som var mycket populära. Kön till grillen
var konstant, men ingen behövde gå hungrig därifrån.
Nina och Helena Walldén från Walldéns Trädgård sålde gårdens
produkter, medan Johan Söderblom förevisade Sporttikones maskiner
längre bort.
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En mycket uppskattad programpunkt var också Överstu Gårds värdinna
Annika Holméns guidning i äppelträdgården. Besökarna fick veta mer om
äppelodlingens olika skeden och de olika äppelsorterna som odlas på
gården, medan de själva fick plocka äpplen direkt från trädet. Färskare än
så kan det inte bli.
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Sporttikone och Wihuri Tekninen Kauppa var på plats med olika fordon
och maskiner. Att provköra dem var populärt.
Det var en mycket lyckad dag på Wattkast med närmare 400 besökare!
Hoppas att evenemanget återkommer nästa år och att fler gårdar runt
omkring i skärgården kommer med.

Världens bästa
17

BAGARE BENGT

Vår käre Bagare Bengt har fått utmärkelsen
”Världens Bästa Bagare” av Matilda och Olivia Molin.
Det är främst hans potatislimpa - juvelen i hans gedigna utbud samt hans syltmunkar (som inte har några jämlikar i denna värld)
som förlänar honom utmärkelsen! Det är juryn helt överens om!
Robin Pettersson (pappa till Matilda och Olivia, tillika officiell fotograf
under ceremonin)

Bor du i

Korpos
bästa
by?
Korppoosta löytyy monta
hienoa kylää, joissa on mahtava
yhteishenki. Mikä tekee sinun
kylästäsi erityisen? Onko teillä
ehkä kylän yhteisiä perinteitä?
Puuhaatteko yhdessä
hauskoissa hankkeissa?
Oletteko kunnostaneet linjaautopysäkin? Tai kenties
yhteiset postilaatikot? Kirjoita
meille ja kerro kylästäsi!

I Korpo finns många fina byar med härlig
byagemenskap. Vad gör din by speciell? Har ni
kanske återkommande traditioner i byn? Gör ni
roliga projekt tillsammans? Har ni piffat upp
busshållplatsen? Eller kanske de gemensamma
postlådorna? Skriv till oss och berätta om din
by!
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korpobladet@gmail.com

Asutko sinä

Korppoon
parhaimmassa
kylässä?
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FESTLIGT TILL FARSDAGEN ISÄNPÄIVÄJUHLAAN 8.11
• Förrätts-buffé med bl.a.
rökt lax, skagenröra, inlagd strömming och sill, svampsallad, lufttorkad
skinka, port salut-ost, olika sallader, dillpotatis, oliver, husets bröd &
skärgårdslimpa m.m.
• Alkuruokapöytä jossa muun muuassa
metsäsienisalaatti, oliiveja, savulohta, silliä ja silakkaa, ilmakuivattua
kinkkua, portsalut juustoa, erilaisia salaatteja, tsatsikia, talon leipää ja
saaristolaislimppua
• Som huvudrätt/ Pääruuaksi
Helstekt grisinnerfilé, pepparsås och gräddpotatis eller Laxmedaljong
med vittvinssås och potatismos med örter.
Kokonaisena
paistettua
porsaanfilettä,
pippurikastiketta
ja
kermaperunoita
tai
Lohimedaljonki
valkoviinikastikkeella
ja
yrttiperunamuhennosta
• Som efterrätt/ jälkiruuaksi
Gräddkaka och kaffe/ Kermakakkua ja kahvia
Pris/Hinta 30,00 €/pers/henk
02-4631202

www.hjalmars.fi

MAANS & MELLS LÖRDAG
14.11 KL. 16.00
Violinisten Marianne Maans och Bosse Mellberg,
tvättbräda, har inövat ett musikprogram inför julen.
Generalrepetition hålls i Restaurang Hjalmar’s lö 14.11 kl.
16. Programmet innehåller bekanta och mindre bekanta
julmelodier kryddat med evergreens.
Viulisti Marianne Maans ja Bosse Mellberg (pyykkilauta)
esiintyvät la 14.11 klo 16 Ravintola Hjalmar’sissa. Duo on
syksyn aikana harjoitellut jouluisen musiikkiohjelman,
jonka kenraaliharjoitus nyt kuullaan. Tarjolla tuttuja ja
harvemmin kuultuja joulu-sävelmiä sekä evergreens lauluja.

PUB - BINGO

PUB-QUIZ

6.11 & 20.11 (+4.12)

13.11 & 27.11

kl. 20.00

kl. 20.00

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. 20-22
LAUANTAISIN
KLO 20-22
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SKÄRGÅRDS H ÄLSAN

SAARISTO T ERVEYS

+358 40 9604236

info@skargardshalsan.fi

www.skargardshalsan.fi

Välkommen med på

November Myskväll
"Hygge" på distans
En avslappnad kväll med
SkärgårdsHälsan
onsdagen den 25.11.2020 kl. 19:00
Förbered dig med te och yllesockor.
Gratis Deltagande.
Sänd mail till info@skargardshalsan.fi
om du är intresserad av att delta.

Spina-Bac ryggstöd till Pappa / Farsdagserbjudande 79€ (86€)
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Ortnamn i Korpo
Skofatt
Inikorp

ur boken "Ortnamnen i Korpo" av Bertel Fortelius
OBS! Vi har tagit oss friheten att förkorta vissa delar av texten för att göra den
mer lättläst. För de som vill veta mer finns originalversionen att läsa i boken
"Ortnamnen i Korpo" av Bertel Fortelius. Boken finns på låna på Korpo Bibliotek.

Skofatt
Äldst skrivs namnet Skogfatt 1549. Emellertid står denna gestalt av namnet helt
isolerad frånsett ett sent Skogfath 1727. En anslutning till appellativet skog tycks i
alla fall ligga bakom en i Korpo år 1898 upptecknad tradition om att danskarna
bränt skogen och att namnet alltså skulle innebära 'byn som saknar skog. I så fall
skulle bynamnet Skofatt ha uppkommit någon gång på 1510-talet, eftersom
danska plundringståg vid Finlands kuster och i skärgården ägde rum först i början
av 1500-talet, då amiralen Otto Rud härjade på och vid Åland och plundrade Åbo
år 1509. Som en säker återspegling av bynamnet Skofatt uppträder ju tillsammans
med Anders Galt från Galtby en Anders Skoofaath, och på Skofatt som
mansbinamn är det äldsta ett finländskt belägg från år 1451. Traditionen om
danskarnas brännande av skogen tycks vara en typisk namnförklaringssägen, och
en framkomligare väg är att utgå från sko, 'fotbeklädnad' i första stavelsen.
Skrivningarna intill 1600 uppvisar bara ett enda Skogfatt 1549, gentemot 6 fall
med Skoo-bland en övervägande majoritet för Sko-och 10 fall med dubbelskrivet
f, t.ex. Skoffath 1561, 1563, 1573-74, vilka tyder på förkortning av första
stavelsens vokal, något som kanske också är fallet med sådana sena skrivningar
som Skåffatha, Skåfata 1578, Skåfaatt 1581, 1582-83. Som ovan nämnts (under
Galtby) omtalas år 1490 tillsammans med Anders Galt en Anders Skoofaath. Båda
uppträder i mål inför Stockholm rådhusrätt och uppges vara "skypera, boande
men j Korpo sokn i finska skeren". Is Tb ib. s. 466 s.å. talas det vidare om
"skypper Skoofaatz skypp" (SPA). Skofat är här knappast ett individuellt binamn
eller släktnamn, utan det anger nog bara, att Anders är en bonde i byn Skofatt på
samma sätt som fallet var med Anders Galt i relation till Galtby.

22
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Bybacken i Skofatt. Arne Appelgren bild 82 SLS 217 s. 216.
Möjligen kunde Skofat lika gärna kombineras med ett adj. in. *sko-fot, 'ont om, brist
på skor', till far, adj., 'litet, knappt', och alltså som binamn beteckna en person med
uppenbar brist på skor. Utom av korpobonden och skepparen Anders Skofat (1490)
bärs samma binamn av stockholmsborgarna Per skofath 1483,23 Mattis Skofa(a)th 1501,
1504-09, 1513, 1515-22,24 Bertil Skofaat l 50525 och Haakon (Håkon) Skofatz 1524-29.
Som släktnamn eller binamn tycks Skofat vara tidigast belagt i Egentliga Finland, väl
närmast i Åbo eller i dess närhet (1451), och något senare i Stockholm (1483). Att detta
binamn burits av en bonde i Korpo och gett upphov till bynamnet Skofat, som kan
vara en ellips av ett ursprungligt *Skofata-by, innehållande gen. sg. el. gen. pi. av en
inbyggarbeteckning *Skofate, 'skofattbo', stöds av skrivningar som Skoffata 1562,
Skofatta 1563, Skofata 1565, Skoofatha 1566, Skoffatha 1567, Skoffata 1568 och Skofatha
1569.

Inikorp
Namnet innehåller som efterled-korp, av fi. -korpi, till korpi, 'skog, ödemark', som
f.ö. också ingår i namnet Hackenkorp. Skrivningarna länekorp(i), Jenekorp (etc.)
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dominerar 1540-1600 och följs av gestalten En(n)ikorp (etc.) med första belägg 1556 i
samklang med uttalet e.mkorp. Gestalter motsvarande uttalet Inikorp, en följd av att 24
dialektens e. och i så gott som sammanfallit, uppträder 1635, 1639 och 1650
(lniekorpo, Jnnekorpo FRA 7139, 7138. 1635, Jni korp FRA 7196, 1639, Innekorp
Diar. Gyll. s. 118 1650).
De äldsta skrivningarna tycks ge vid handen att förleden innehåller fi.jänö, ' hare',
diminutiv till jänis, ds. (SKES Is. 130), eller något element jäne, jäni ingående i
sammansättningar. Min rekonstruktion * Jänö(n)-korpi, 1974 i Sananjalka 16 s. I 1
förefaller R.L. Pitkänen s. 212 så till vida osannolik, som Jänö-namnen i NT:s samlingar
det mesta förekommer i sydöstra Finland och på Karelska näset med undantag för ett
enda namn i Sydvästfinland, Jänöniemi i Vohdensaari i Nykyrka i Nystadstrakten. Men
varför kan inte *Jänö(n)-korpi liksom Jänöniemi vara relikter av en äldre spridning av
såväl namnelementet som appellativet Jänö(n)-, jänö? Om utgångspunkten kunde
fastslås vara Jänö(n)-korpi, 'Harskogen', skulle namnet vittna om att skogarna inom
den nuvarande byns område varit goda harjaktmarker. Endast den nordligaste delen av
detta område har enligt 10-meterskurvan existerat som två bergiga skär vid Böls viken,
Rosklaxviken och Storströmmen. Det förefaller därför sannolikast att namnet
tillkommit tidigast efter mitten av första årtusendet av vår tideräkning eller senast på
1000- eller I 100-talet.
Hur ljudförbindelsen je- i Jenikorp kunnat ge e-, i- i Eni-, ln(n)ikorp är gåtfullt. Saxens
(a. a. s. 64) förmodan om huvudton på efterleden -korp och om utveckling av jä- > e- i
biton på samma sätt som i prefixet äm- ( < iäm-) förefaller inte så värst sannolik,
eftersom namnet i genuint uttal inte har efterledsbetoning. En parallell är möjligen
den omständigheten att fsv. tiäru bl.a i ko.dial. uppträder som Js1rw. I detta ord har
diftongen iä efter t (med en senare utveckling !' > Js) övergått till i. - Eventuellt kan
Enikorp tänkas ha uppstått ur prepositionsuttrycket i Jenekorp.
Möjligheten att Jnnikorp inte innehåller jäne(s), jäni(s), jänö som beteckning för djuret
hare utan en därtill bildat personnamn eller samma namn som i lnnamo, dvs. lnna, lnni
dryftas av R.L. Pitkänen. Eventuellt kunde man kanske utgå från ett namn *lkä med
gen. *län eller pröva den möjligheten att Jenekorp uppkommit bland svenskar ur
förbindelser som i Enikorp?

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

Cafe, Kahvila

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.

Lilla juls lunch
Pikkujoulu lounas

27.11.2020
kl. 10:30-14

Lördagsöppet i december
Lauantai aukiolo joulukuussa

5.12, 12.12, 19.12
kl. 9-14

PROVA BRÄDSPEL PÅ CAFÉ CAP HORN

Kom och testa några av våra brädspel
lördagen den 5.12.2019 mellan kl. 9-14
(OBS! Du kan komma i sällskap eller ensam)

KOKEILE LAUTAPELEJÄ CAFÉ CAP HORNISSA

Tule kokeilemaan joitakin lautapelejämme
lauantaina 5.12.2019 klo. 9-14
(HUOM! Voit tulla seurassa tai yksin)

Transporttjänster

Avfallshantering

Oljor och kemikalier

Ombudspost

Kontorsmaterial

Gåvor & Souvenirer

Byggvaror

Trädgårdsartiklar

Café med Lunch
Fiskeutrustning

Leksaker

Kläder, stövlar mm.
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en introduktion till

KORPO
KYRKA

DEL 1
DE SJUKAS KYRKA

text av Esa Killström
Foto av Aarón Blanco Tejedor
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Man tänker kanske inte på det, men när man står i gången mellan
”genomgången” och kyrkans södra ingång befinner man sig redan i en
kyrka.
30
Förr var det en skyldighet att gå i kyrkan, man gick vare sig man ville eller
inte. Det spelade ingen roll hurudan man var: gammal eller ung, rik eller
fattig, stark eller svag, frisk eller sjuk. Fast för det mesta ville man, för vid
kyrkan träffade man människor från andra byar.
Men alla fick inte gå in. För fanns det lite mediciner och många
sjukdomar. Vissa var man var livrädd för. Som spetälskan, som i sin värsta
form angrep ansiktet och vanställde det och fick ögonen att trilla ur sina
hålor. De som bar på kända smittsamma sjukdomar stannade framför södra
ingången när de friska gick in.
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När de friskas gudstjänst var slut efter två-tre timmar klättrade prästen

31 upp i fönstergluggen ovanför dörren. Det var predikstolen i de sjukas

kyrka. Där kunde prästen förkunna Guds Ord för de sjuka, på tryggt
avstånd. Upp till den platsen gick en spiraltrappa från vapenhuset, det vi
ofta kallar för kyrkans tambur. Numera är dörren fastmurad, men det
finns ett smalt litet fönster på västra sidan av vapenhuset som släpper ljus
in i trappan.

När man står i de sjukas kyrka ser man stenmuren som omgärdar
kyrkogården. Det känns lite konstigt att den gamla täckta muren slutar
mitt på kyrkogården. Förr slutade den inte där. Muren vände och gick
genom ”genomgången” till den plats där Korpo gårds gravkapell står.
Därifrån vände muren och gick alldeles bredvid kyrkan till den plats där
man byggt likboden.
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Varför har man i allmänhet en stenmur runt kyrkogården? Varför inte en
gärdsgård, ett staket eller en häck? Svaret är, att man av gammalt ville
hålla ett visst djur utanför. Man ville inte att något löst springande svin
skulle komma och böka upp farfar som man begravt lite tidigare. Då måste
kyrkogården skyddas med något som håller trycket från en hungrig sugga.
Om muren är väggarna så består golvet av en gräsmatta. Varför har vi en
kortklippt gräsmatta på kyrkogården? Varför har vi i allmänhet i alla
trädgårdar och parker en kortklippt gräsmatta?
Jag gillar den historiska förklaringen. Den kortklippta gräsmattan
uppfanns av engelsmännen, som är kända för sina herrgårdar och slott.
Förr byggde man slotten och kringgärdade dem kanske med en mur, men
brydde sig inte om markerna utanför. Då kunde fiendesoldater eller rövare
närma sig slottet i skydd av vegetationen och anfalla överraskande från
nära håll.
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De strategiska engelsmännen kapade vegetationen och började hålla sig
med kortklippt gräsmatta som sträckte sig långt bort. Då kunde man på
långt håll se folk som närmade sig. Gräsmattan blev en säkerhetsfaktor. Så
småningom spred sig gräsmattan till andra samhällsklasser, till borgare,
bönder och arbetare. Alla kan inte bli adliga, men alla kan ha en gnutta
adlighet på sin gård.
Utöver själva gråstenskyrkan domineras de sjukas kyrka av
”genomgången”. Där samlades man på lördag kväll klockan 18. En efter en
gick man till sakristian för att bikta sig. De övriga stod och utbytte
nyheter, om födslar och dödslar, sjukdomar, bränder och olyckor, smått
och stort. Kom det folk från utlandet fick man utrikesnyheter. Kom det
nån från fastlandet fick man inrikesnyheter.
Genomgången var på sitt sätt praktisk. Där skötte man förr allt det man
nu behöver tidningar, tv, massmedia och sociala medier till. Det var
verkliga människor som möttes i verkligheten.
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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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Hungerdagen

med Korpo FRK
Hungerdagen uppmärksammades i vanlig ordning den 25.9 med
ärtsoppsförsäljning på församlingshemmet, samt pengainsamling på ett tiotal
olika ställen runt om i byn. 8 frivilliga Korpobor var med och sålde ärtsoppa och
stekte plättar, samt samlade in pengar utanför Korpo Handel.
Inger Björklund, Björn Svahnström, Torgils Bäckman, Inger Wiklén, Inger
Österlund och Sanna Bergholm (inte med på bild) sålde och serverade ärtsoppa
och plättar i Församlingshemmet. Finlands Röda Kors corona-restriktioner
innebar ansiktsvisir och handskar för de frivilliga, och flera flaskor med käsidesi
fanns utplacerade. Nyheten för i år var att man kunde betala med kort, vilket
flera kunder utnyttjade. Åtgången på soppan och plättarna var mycket bra i år.
Stort tack till våra donatorer: Restaurang Hjalmar´s, Restaurang Buffalo, Korpo
Handel, Bagar Bengt, BMA Miljö/Café Cap Horn.
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Ulla Alstrand och
Inga-Britt Sjöström
stod utanför Korpo
Handel med
insamlingsbössor, och
informerade även om
den pågående
ärtsoppsförsäljningen i
Församlingshemmet.
Text: Inger Österlund / Ida-Kajsa Johansson
Foto: Ida-Kajsa Johansson, Kaj-Johan Karlsson och
Inga-Britt Sjöström

EN BRODER MER
Jorden kan du inte göra om.
Stilla din häftiga själ.
Endast en sak kan du göra,
en annan människa väl.
Men detta är redan så mycket,
att själva stjärnorna ler.
En hungrande människa mindre
betyder en broder mer.
STIG DAGERMAN

N42
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Björn Svanström höll koll
på plättarna.
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Brunskärs-Maja berättar

Av Gunilla Stenfors & Martina Lindberg
Kapitel 8:

Barndomsåren

Jag är född och uppvuxen på Brunskär med fyra syskon, varav ett dog som liten.
Vi hade pigor och drängar tills jag var 8 år. Då ändrades tiderna och som den
äldsta flickan kunde jag börja hjälpa till. Jag började i skola först då jag var tio år.
Ända in på 1920 talet var vår livsföring och vårt arbetssätt nästan likadant som i
tv-filmen Stormskärs-Maja.
Som barn lekte man. Jag antar att vi hittade på lekarna själva. Vi radade runda
stenar på ett berg - det var lekstuga. Servisen bestod av glas- och porslinsskärvor,
det var aldrig fråga om hela kärl. Vi lagade mat. Fetknoppar var fläsk, kamomill
var morot. Min bror och jag lekte att de små bergen på vår gårdsplan var holmar
och vi gav dem namn efter holmarna i vår skärgård. Min bror for ut på vetaskytte
och jag var den osynliga anden som satte ut fåglar. Barkbitar var ådor. Vita
huggspånor som kallades huggkanur var gudingar. Smala barkspånor av vide och
hassel var allor.
Den tiden kom mycket fort då man måste börja arbeta. Det fanns inte så många
nöjen. Sommartid så beaktade vi namns- och födelsedagar. Vi plockade blommor
eller smultron som vi trädde upp på strå. Vi ordnade ett bord eller en bricka och
uppvaktade med sång. Det var lite omväxling.
Jag har bara ett starkt minne från barndomen. Jag önskade mig ett musikinstrument.
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Från läskunnig till skolgången

I min barndom fanns kyrkans ambulerande småskola som kom sex veckor om
året. Man var turvis i gårdarna. Det var en utmärkt skolform. Det var goda lärare.
En av mina lärarinnor, Nelly Jansson, lever ännu. Det var så små klasser, bara
tre–fyra barn. Ibland for man bort för att få gå en extra period i skola. En gång
var min bror och jag på Gyltö och Aspö-Erik var en tid på Brunskär.
Åldersskillnaderna var stora. Granngårdens barn var 10–12 år de sista åren. Jag
började då jag var 3 år. Nelly Jansson, född Johansén, lärde oss goda grunder i
grammatik. Vi analyserade satser redan vid 6 års ålder. I början av 1920-talet kom
skolpliktslagen. Min bror och jag skulle gå i Rumar. Vi måste bo inkvarterade.
Pappa måste resa många gånger in till Åbo för att vi skulle få lov att tentera den
första och den andra klassen och gå bara den tredje och fjärde. Vi gick bara två år.
Jag sörjde länge över att jag inte fick gå mera i skola men nu inser jag att jag var
lyckligt lottad. Om jag inte räknar hemkurserna med så hade jag en
yrkesutbildning med 6 års skolgång.

Skolfotografi i Rumar år 1925. Maja står i mitten med mörk klänning och AspöErik står snett till vänster bakom henne.
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Fiolen min

39 Då jag var fem år fick vi en ny lärarinna som spelade cittra vid morgonbönen.

Mina föräldrar hade förstått att det enda jag önskade mig var ett musikinstrument
och till min nioårsdag fick jag en mandolin. Följande år fick jag en fiol till
julklapp, år 1923. Tredje och fjärde klassen gick vi i Rumar folkskola. Vi hade 15
km sjöväg till skolan. Vi bodde inackorderade. Sju stycken spelade mandolin eller
fiol, bl.a. Aspö-Erik. Lärarinnan ordnade en liten musikgrupp. Vi spelade 3- eller
4-stämmigt.
Ingen har egentligen lärt mig spela. Jag visste inte hur man skulle hålla i fiolen och
fortfarande håller jag fel i den. Jag kunde inte stämma den heller. Jag måste vänta
tills det kom någon spelman som kunde göra det. Spelmannen Selim Lindström
var släkt i granngården och kom ibland dit ut. Då kom han alltid och stämde min
fiol. Så småningom måste jag lära mig att stämma den själv.
Det var min fars stora glädje att jag började spela fiol. Jag spelade låtar som pappa
och mamma sjöng. Jag fick börja vara med på danser väldigt tidigt. Mina föräldrar
ansåg att jag inte kunde lära mig någonting nytt om jag inte fick vara med. Min
bror var två år äldre än jag så jag fick följa med honom. Mitt fiolspel var
naturligtvis jämmerligt i början men alltid då det kom gäster så bad far mig spela.
Det var hans stolthet att jag spelade. Ibland satt folk och pratade fastän jag
spelade. Jag kände det som om jag störde dem. Jag tänkte aldrig på att de skulle ha
varit ouppmärksamma. En gång vägrade jag att spela och pappa blev så ledsen på
mig att han inte pratade med mig på en hel dag. Jag beslöt att aldrig vägra att spela
och det har jag minsann hållit. Jag har kommit till den insikten att det inte
behöver gälla för mer än det är värt.
Först lärde jag mig spela valser. Man sjöng rätt mycket valser såsom TjänisAmanda. De sjöng också melodier som inte hade ord. De hade också varit unga
och dansat. Pappa var ordförande för ungdomsföreningen många år. Tänk att
segla från Brunskär till Korpoström och sedan gå fyra kilometer till
ungdomslokalen. Nog skall det vara intresse. Sedan då jag började vara med på
danser och hörde låtar från grammofon så lärde jag mig snabbt. Jag är ett exempel
på min teori att den blev spelman som inte kunde låta bli. Vi var alltid många som
spelade på danser. Det var aldrig brist på spelmän i Korpo. Det var aldrig fråga om
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ett öre betalt. Man behövde inte spela hela natten. Om man spelade halva natten
så fick man dansa under den andra halvan. Jag var den enda flickan som spelade. 40
Efter dansen gick man från Gjallarhorn ner till Korpoström. Det tog en timme att
köra med motorbåt ut till Brunskär. Man kom hem 4–5-tiden på morgonen. Då
var det ingen idé att gå och lägga sig för kl. 5 skulle man ut och mjölka korna.
Om man hade tur så kunde man få vila en stund vid 12–1-tiden.
Fiolen betydde mycket för mig då jag hade så få tillfällen att träffa andra
ungdomar.
Aspö-Erik och jag spelade tillsammans tills jag var 25 år med avbrott för de år då
jag var i folkhögskola och i folkakademi. Sedan for jag till Högvalla.

”Min fiol”
I min hand jag håller ett skönt instrument
av ädlaste form och snitt.
Det kan sjunga om allt som ett hjärta har känt,
sjunga sorgset och glatt och fritt.
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Du kära fiol, du min trofasta vän,
för dig har jag sagt vad jag hemligast drömt
och i din ton skall det ljuda än
när jag själv och mitt minne är glömt.

så att det ger genklang i varje bröst,
får hjärtats innersta sträng,
att skälva av vemod, som löven om höst
och jubla av glädje som sommarens äng.

För dig har jag biktat min barndoms dröm,
min ungflickslängtan, så spröd,
min mogna kärlek, så het och öm,
min hjärtesorg och min sinnesnöd.

Sjung dem drömmens och längtans sång,
som är frö och knopp till den blom
som med mognadens kraft slår ut en gång
och blir levnadens rikedom..

Ej kunde jag spela dig riktigt och rätt,
därtill var jag för svag.
Det var väl så, att för knapp den var mätt
den gåva jag fick, men en dag

Sjung om sorgen, men sjung så milt
att kvalda hjärtan får ro.
Sjung aldrig bittert och hårt vilt,
men sjung om hopp och förnyad tro.

kanhända, du ägs av en större talang,
som kan spela dig som du är värd,
som kan locka fram ur dig hela din klang.
Sjung då för mänskor och värld

Sjung tack och lov till den Gud som gav
oss livet och kärleken,
rätt och sanning och kunskapsstav,
tron och hoppet och friheten.

Berättelsen om Brunskärs Maja fortsätter i kommande nummer av Pro Korpo Bladet. Om
någon läsare har missat någon del eller inte vill vänta och hellre läser hela historien på
en gång, så finns häftet "Brunskärs Maja berättar" till salu i Skärgårdscentrum
Korpoström och under sommaren även på Brunskär.

OBS!
I Korpo finns för tillfället två defibrillatore r för användning i
nödsituationer. De förvaras på följande ställen:
- Korpo områdeskontor (tillgänglig även då Hjalmar's är öppet)
- Skärgårdscentrum Korpoström

HUOM!
Korppoossa on tällä hetkellä kaksi sydäniskuria käytettävissä hätätilanteissa. Ne
sijaitsevat:
- Korppoon aluekonttorissa (saatavilla myös Hjalmar’sin aukioloaikoina)
- Saaristokeskus Korpoströmissä

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

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

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

